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_ СПЕНСЕР ВЕЛЗ
| ИОГО ДОСЛIДЖЕННЯ

в цАринI популяцIЙноi гЕнЕтики
людствА

1-1 пенсер Велз - вiдомий американський генетик i антрополог, чиi
\-lдослiдження в галузi популяцiйноi генетики людства завдяки
медiа-розголосу привернули уваry наукового та широкого загалу
всього cBiTy. I_{e один iз нечисленних приюlадiв науковцiв, якi, ско-
риставшись сучасними комунiкацiйними можливостями, зумiли
стати медiа-знаменитостями i, тим самим, здобули ширшу фiнансову
й органiзацiйну пiдтримку cBoiM дослiдженням, успiх яких вимага€
залу{ення i спiвпрацi величезноi кiлькостi людей.

3добувши вищу ocBiTy з бiологii в Техаському унiверситетi
(м. Остин), а докторський сryпiнь у Гарвардi, Спенсер Велз тривалий
час пропрацював дослiдником у Стенфордському та Оксфордському
унiверситетах. Пишучи дисертацiю в Гарвардському унiверситетi
пiд керiвництвом знаменитого генетика Ричарда Левонтина, Велз
за допомогою статистичного аналiзу займався пошуком слiдiв при-
родного добору на дiлянках [НК дрозофiли, якi кодували фермент,
що вiдiгравав важливу роль у здатностi лiтати. Слiдiв знайти не
вдалося, зате BiH зiбрав i впорядкував велику масу iнформацii, з
якоi вимальовуваJIася популяцiйна структура дрозофiли. Проте Велза
бiльше цiкавила iсторiя людства i можливiсть застосувати передовi
вiдкриття в галузi популяцiйноi генетики для вивчення минулого
людиниО.

Така можливiсть у нього з'явилася пiд час науково-дослiдноi
роботи в Стенфордському унiверситетi пiд керiвництвом Луiджi
Луки Каваллi-Сфорца. На цей час у вивченнi ,ЩНК людини було
зроблено вагомi кроки вперед: виявлено дiлянки (некодувальноi>>,

або <смiттевоi>.Щ,НК, якi не несуть життево важливоТ iнформацii для

* Jane Gitschier, 'Off the Beaten Path: An Interview with Sрепсеr Wells,' in
PLoS Gепеtiсs, 2007, З(3).
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формування i розвитку органiзму людини, а отже, моя(уть зазнава-
ти мутацiЙ, якi не усуваються природним добором. Це означае, що
iндивiд, у якого вiдбулася мутацiя на некодувальнiй дiлянцi ДНК,
не зазна€ шкоди у виглядi порушення житт€во важливоi функцii та
зберiгае шанси залишити пiсля себе потомство, передавши йому
свою мутацiю, яка вiдрiзнятиме його нащадкiв вiд нащадкiв його
q"rасникiв. Якби мутацiя вiдбулася на дiлянцi Днк, що коду€ життево
важливу функцiю (наприклад, здатнiсть говорити), репродуктивнi
шанси iндивiда та його нащадкiв, якi успадкували мутацiю, зна-
чно скорочувалися, а з часом ix би взагалi не лишилося внаслiдок
дii природного добору. Саме на некодувальнiй ,Щ,НК, мутацii якоi
мають бiльшi шанси зберегтися в генофондi людськоi популяцii,
зосередили свою уваry дослiдники, якi ставили за мету з'ясувати
популяцiйну структуру людини. Мало того, iхня увага звузилася
до двох фрагментiв .ц,нк, що мiстили значнi некодувальнi дiлянки:
Y-xpoMocoMi та мiтохондрiальнiй ДНК.

Вiдмiтною особливiстю цих двох частин ДНК е те, що вони не
зазнають (перетасування> пiд час по€днання батькiвськоi i мате-
ринськоi ,I{HK, а отже, зав}ци можна точно знати, вiд якого з батькiв
кожна з них успадкована. Y-xpoMocoMa яко статева хромосома HiKo-
ли не перетасову€ться, бо мiститься лише в ДНК батька (x<iHKa мае
HaToMicTb двi Х-хромосоми), а отже, успадкову€ться завя(ди i тiльки
завжди вiд батька до сина (так само, як прiзвище в iндоевропейськiй
традицii). Таким чином, вона може виступати джерелом патрилi-
нiйноi iнформацii. HaToMicTb мiтохондрiальна ДНК - це особливий

фрагмент ДНК, що мiститься в клiтинi за межами ядра (тодi як Bci
46 хромосом людського геному, зокрема Y-xpoMocoMa, розмiщенi в

ядрi i сукупно називаються нуклеарною, або ядерною ДНК). Оскiльки
в формуваннi людського ембрiона з боку батька }^{асть бере лише
нуклеарна .Ц,НК, всю свою мiтохондрiальну ДНК iндивiд (як дочка,
так i син) отримуе вiд MaTepi. Таким чином, вона може слуryвати
джерелом матрилiнiйноi iнформацii. Цi двi частини ДНК завдяки
простотi ix успадкування стали стартовим майданчиком для сьо-
годенноi революцii в генетицi людини.

Порiвнюючи некодувальнi дiлянки Y-xpoMocoM та мiтохондрi-
альних .ЩНК рiзних iндивiдiв, генетики виявили, що в переважнiй
бiльшостi вони iдентичнi (до речi, цi дослiд2кення розхитали Грунт
пiд расовими теорiями, позаяк було з'ясовано, що BcepeOuHi рас
бiльше генетичноi варiативностi, нiж лi;r расами), але в деяких
рiдкiсних позицiях ланцюга iндивiди вiдрiзняються один вiд одно-
го. TaKi варiативнi позицiТ на некодувальнiй ДНК i с вузловим еле-
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ментом у ланцюry логiчних умовиводiв, якi ведуть до висновку про
вiдносну Mipy спорiдненостi мiж iндивiдами та про послiдовнiсть
основ (елементарних частинок ДНК) в анцестральнiй ДНК (тобто в
.ЩНК iхнього спiльного предка). Зокрема в кнюкцi <Далекi пращури>
(2006) Спенсер Велз наводить такий простий прикJIад. Оскiльки вся
ДНК смадаеться з чотирьох типiв основ, якi позначають лiтерами
А, С, G i l вiзьмiмо таку послiдовнiсть основ однiеi дiлянки ЩНК в
трьох iндивiдiв:

Ларi ддGСТсдGGТсТАТ
Сара ддGсТТдGGтсТдТ
Хуан ддGСТсдАGТТТдТ

Варiативнi позицii (маркери, або полiморфiзми), за якими iH-
диъiди вiдрiзняються одне вiд одного, видiлено пiдкресленням. Bci
iншi позицii абсолютно iдентичнi. Якщо Ларi та Сара вiдрiзняються
одне вiд одного лише в однiй позицii, то Хуан вiдрiзняеться вiд
Ларi двома позицiями, а вiд Сари - трьома. На ocHoBi подiбностей
та вiдмiнностей можна зробити висновок, що Ларi i Сара ближче
спорiдненi мiж собою, нiж кожен iз них спорiднений iз Хуаном.
Переносячи iхнiй вiдносний зв'язок на родову термiнологiю, можна
для наочностi сказати, що Ларi i Сара, наприклад, брат i сестра, а
Хуан - iхнiй двоюрiдний братО. Таким чином, найбли>lоlий спiльний
предок Ларi i Сари жив пiзнiше за найближчого спiльного предка
Bcix трьох iндивiдiв. Мало того, якщо дiзнатися, якими темпами
мутуе та чи та позицiя на ДНК, можна говорити про приблизний
час, коли жив найближчий спiльний предок двох iндивiдiв.

В цьому прикладi для простоти використано лише трьох iндивi-
дiв i три варiативнi позицii на.Щ,НК, а також закладено припущення,
що мугацii вiдбувалися в одному напрямi (мотло бути й iнакше:
cKaжiмo, в середнiй варiативнiй позицii Сари на змiну анцестральнiй
G могла спочатку приitти А, пiоtя чого вiдбулася нова мутацiя, яка
змiнила А назад на G; в такому разi Сара би теж вiдрiзнялася вiд
Ларi трьома мутацiями), а коли до аналiзу заJIyIити великий масив
iнформацii про велику кiлькiсть iндивiдiв, опрацьовувати його стае
мояuIиво лише на комп'ютерах за допомогою спецiалiзованого ста-
тистичного програмного забезпечення.

Станом на середину 1990-х poKiB у розпорядженнi науковцiв

* Sрепсеr Wells, Deep Дпсеstry: Iпside Genographic Project, Washington, 2007,

р.90-91.
q
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було все, що потрiбно: пот}Dкнi комп'ютери зi статистичним про-
грамним iHcTpyMeHTapieМ та недорогi методи секвенування (вста-
новлення дiЙсноi послiдовностi основ у ланцюry ДНК). 3алишалося
тiльки зiбрати масив iнформацii, щоб з'ясувати, як люди спорiдненi
мiж собою, а також, нанiсши цю iнформацiю на карту, встановити,
якими шляхами i звiдки людство розселилося cBiToM. .Щ,ля цього
прiоритетним джерелом iнформацii були KopiHHi мешканцi - люди,
якi не переселилися зi cBoei споконвiчноi батькiвщини за перiод
так званоi <революцii мобiльностi>>, яка розпочалася два столiття
тому.

Iдея зiбрати зразки .ЩНК у таких людських групах спала на думку
Спенсеровi Велзу, коли BiH займався науково-дослiдною роботою в
Стенфордському унiверситетi. 3 1996 року з подорожi в Узбекистан
розпочаJIася нова cTopiHKa в його науковiй Kap'epi, яка вiдзначилася
тривалими й далекими подорожами в переважно глухi мiсця cBiry
для збору ДНК корiнних груп. В цiй гарячковiй дiяльностi i сфор-
мувався той Спенсер Велз, якого зна€мо сьогоднi: генетик, антро-
полог, письменник, режисер-документалiст i медiа-знаменитiсть.
Вiдтодi з-пiд його пера вийшлитри книжки: у 2002 роцi - <Подо-

рож людини: Генетична одисея)) (<The |ourney of Man: А Genetic
Odyssep), у 2006 роцi - <Далекi пращури: Генографiчний проект
iзсередини> (<Deep Ancestry: Inside the Genographic Рrоiесt>), а на-
прикiнцi 2010 року - <Посiви Пандори: Непередбачена цiна цивiлi-
зацii> (<Pandora's Seed: The Unforeseen Cost of Civilization>). До цього
доробку додiшися ciM документальних фiльмiв: <Вiдмiннiсть> (<The

Difference>, 2000),..Справжнi король i королева> (rThe Real King and
Queen>>, 2О02), <<Подорож людини> (<|оurпеу of Manl>, 2003), <<У по-
lltyкax фiнiкiйцiв> (<Quest for the Phoenicians>, 2004), <<У пошуках
Мама> (<Search fоr Adam>, 2005), <Таемничi MyMii Китаю> (<China's
Secret Mummies>, 2007) та <<Родове дерево людства> (<The Human
Family Tree>>, 2009).

Перша з книжок Спенсера Велза (<Подорож людини>) прине-
сла йому славу та визнання. В 2004 роцi вона була нагороджена
Книжковою премiею iMeHi Волтера Кiстлера, адже в нiй, згiдно з
офiцiйним формулюванням, <(за допомогою методiв популяцiйноi
генетики було виявлено найдавнiших предкiв людства та показано,
як i коли людство розселилося зi cBoei прабатькiвщини в Африцi>.
I_[я премiя щорiчно вручаеться авторам науково-погryлярних книжок,
якi <<поглиблюють обiзнанiсть i розумiння громадськiстю питань, якi
визначатимугь майбугн€ нашого бiологiчного виду>. Книжка базра-
лася на аналiзi масиву,ЩНК, зiбраноi ав.тором пiд час його BcecBiTHix

10
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подорожеЙ, зокрема в Центральну Азiю - вузловиЙ, на Його думку,
регiон для розумiння шляхiв розселення людини. НаЙвагомiшим ви-
сновком <Подорожi людини)> було те, що Bci сlпlаснi чоловiки cBiry
за прямою чоловiчою лiнiею походять вiд одного чоловiка, який жив
усього-на-всього десь 60 тисяч poKiB тому в Африцi. 3вiдти людство
розселилося двома великими хвилями. Учасники першоi великоi
хвилi (гаплогрупа С) в ходi мiграцii трималися узбереюкя Iндiй-
ського океану, досягнувши кiнець кiнцем Австралii. Вiд учасникiв
другоi великоi хвилi мiграцii (гаплогрупа F), що вiдбулася близько
45 тисяч poкiB тому, походять близько 90 % ycix чоловiкiв cBiry. Вони
не трималися узбережжя, а рухалися, вочевидь, слiдом за дичиною
широкими степовими просторами €вразii. Хоча Bci чоловiки, що
вийlлли з Африки, несли в своiй ДНК маркер М168, двi хвилi малий
вiдмiннiсть: перша характеризувiulася додатковим маркером М130,
а друга - маркером М89. Видiливши цi та низку iнших MapKepiB,
Спенсер Велз побудував генетичний родовiд людства i HaHic на карry
opieHToBHi мiсця i дати появи тих чи тих мугацiй (MapKepiB).

Сьогоднi iM я Спенсера Велза в першу черry асоцiюеться iз Ге-
нографiчним проектом - багаторiчним науковим дослiдженням
Нацiонального географiчного товариства США, компанii <IBM> та
Фундацii Вейтiв, перед яким поставлено мету уточнити мiграцiй-
ну iсторiю людства за допомогою найсуrаснiшого лабораторно-
комп'ютерного аналiзу ДНК. Цей проект безпосередньо випливав iз
дослiдницькоi дiяльностi Велза, з якоi постала <<Подорож людини>,
i саме iй завдячував сво€ю появою. 3ацiкавившись дiяльнiстю та
вiдкриттями Велза, Нацiональне географiчне товариство ClIЦ за-
пропонрало йому органiзувати й очолити заходи зi всесвiтнього
збору зразкiв ДНК для отримання докладнiшоi iнформацii щодо
популяцiйноi струкгури людства та минулих шляхiв його розселення.
.Щля цього в cBiTi, починаючи з 2005 року,6уло створено одинадцять
регiональних центрiв, а на ве6-сайтi Нацiонального географiчного
товариства здiйснювався прод:Dк наборiв дJIя взяття мазкiв ДНК. Уже
до 2007 року регiональнi центри зiбрали понад 100 тисяч зразкiв
.ЩНК корiнних i традицiйних народiв, а станом на KBiTeHb 2011 року
тiльки шляхом продажу було зiбрано ще понад 400 тисяч зразкiв
ДНК, що засвiдчило надзвичайний успiх Генографiчного проекту.
3а наукову й органiзацiйну дiяльнiсть на чолi цього проекту Спен-
сера Велза удостоiли в 2007 роцi престижноi Премii iMeHi Волтера
Кiстлера, покликаноi, згiдно зi стаryтними документами, (визна-
вати й заохочувати HayKoBi дослiдження, якi демонструють зв'язки
мiж сlпlасними генетичними тенденцiями в людських погцrляцiях
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i довгочасним впливом на житт€здатнiсть i витривалiсть людства,
суспiльства i кульryри>.

Скориставшись вiдкриттями Генографiчного проекту, Спенсер
Велз написав свою друry книжку - <.I[алекi пращури: Генографiчний
проект iзсередини>, в якiй докладно виклав основоположнi поняття
та процедури, якi використовуються в генетичних дослiдженнях
минулого людства, та презенryвав широкому загалу оновлену вер-
сiю генетичноi icTopii людства згiдно з даними зiбраного масиву
Y-хромосомноi та мiтохондрiальноi ЩНК. На вiдмiну вiд <Подорожi
людини>, висновки HoBoi книжки охоплюють мiтохондрiальну.ЩНК
та, що важливiше, базуються на кiлькасоттисячнiй вибiрцi з усього
cBiry - найбiльшiй на той час зiбранiй базi даних ЩНК. Попри всю
технiчну складнiсть дослiдження, в його ocHoBi лежала досить давня
для €вропейськоi науки стратегiя темпоралiзацiТ просторовоi струк-
тури, тобто реконструкцii минулих зв'язкiв i форм за допомогою
ретельного аналiзу cyracHoi структури дослiджуваного об'екта. Цю
стратегiю було вище продемонстровано за допомогою прикладу з
трьома iндивiдами, який наводить Спенсер Велз у <.Щалеких пра-
щурах>.В европейськiй науцi вона налiчуе щонайменше 200 poKiB,
аJIе донедавна не отримувала застосування у царинi бiологii лю-
дини через брак параметрiв, якi можна було легко квантифiкрати
i пiддавати статистичному аналiзу. Вiдкриття структури ДНК та
винайдення методiв ii "зчиryванняо забезпечило TaKi параметри.
ТОЖ, фактично, с)л{аснi успiхи в популяцiйнiй генетицi людини е

результатом перенесення давно вiдомоi стратегii здобуття знання
на новий грунт.

Сугь цiеi стратегii зводиться до трьох засновкiв. По-перше, подi-
бнi iстоти мають спiльне походження. По-друге, що подiбнiшi вони,
то ближче до них у часi icHyBaB iхнiй спiльний предок. По-трете,
спiльний предок icHpaB у тiй мiсцевостi, де найбiльше вiдмiнностей
у межах Tiei групи, до якоi BiH нмежав (а отже, ця група iснувала
й нагромадяqвала там розмаiття довше, нiж деiнде). Таким чином,
теперiшне склада€ться iз часових пластiв, з яких, якщо ix правильно
розкпасти, можна реконструювати минуле. I]я думка широко за-
стосовувалася европейськими науковцями для аналiзу iсторичних
систем, труднiсть якого полягае в тому, що процеси в них настiльки
довготривалi, що не можуIь спостерiгатися в реальному часiО. Ще

* Iншi пiдходи до вивчення iсторичних систем запропонував.Щжаред.I[ай-
монд: Даймонд.Щжарел. 3броя, мiкроби i харч: Витоки нерiвностей мiж наро-
дами. - К.: HiKa-I]eHTp, 2009. - C.406-411.

|2



(пенсер Велз i йоrо дослiдження в царинi популяцiйноi генетики людства

в ХVII столiттi Нiльс Стенсен висловив iдею стратиграфii, тобто ic-
торичноi впорядкованостi геологiчних нашарувань, згiдно з якою
блихсчi до земноi поверхнi нашарування з'явилися пiзнiше за Ti,
що лежать пiд ними. Цю думку розвинув батько англiйськоi гео-
логii Вiльям CMiT, котрий 1796 року уклав першу геологiчну карту,
застосувавши принципи стратиграфii. Слiдом за ним Чарлз Лаел у
<Принципах геологii> (1В30) сформулював головне кредо у вивченнi
iсторичних систем: <<Теперiшне - мюч до розумiння минулого>.

Бiологiя пiшла далi, визнавши першi з двох вищезгаданих засно-
BKiB. [умку про те, що гомологiя свiдчить про спiльне походження
розвивали Жан-Батист Ламарк i Еразм Дарвiн. Гнiздова iсрархiя
бiологiчних видiв, розроблена Карлом фон Лiнеем, мiстила впо-
рядковану структуру всього живого, яку залишалося впорядкувати в
еволюцiйну послiдовнiсть видоутворення, що й зробив Чарлз Дарвiн.
Паралельно з iдеею реконструкцii розвитку всього живого на ocHoBi
його с1"lасного розмаiття лiнгвiсти почали впорядковувати Bci мови
cBiry за мiрою ixHboi подiбностi (ототожнюючи ii зi спорiдненiс-
тю), встановлювати ixHe спiльне походження та реконструювати
ix спiльного предка (прамову). Так у першiй половинi XIX столiття
з'явилося порiвняльно-iсторичне мовознавство, яке вже за тридцять
poKiB дало змоry Августу ШляЙхеру написати знамениту баЙку (так
звана <байка Шляйхера>) на давним-давно мертвiй, ме реконструйо-
ванiй праiндоевропейськiй MoBi, яка вживалася близько 5700 poKiB
тому. .Що цього лiнгвiсти долучили стратегiю географiчноi локалi-
зацii ареалу вжитку прамови у мiсцi, де вона диференцiювалася
на бiльшу кiлькiсть бiльше вiдмiнних мовО. Тим часом у соцiальнiй
антропологii за допомогою пережиткiв еволюцiонiсти намагалися
ре конструювати попереднi стадii розвитку кульryри.

Таким чином, стратегiя реконструкцii минулого iсторичних сис-
тем за допомогою ixHboi с)пlасноi (зокрема просторовоi) структури
зовсiм не нова, аJIе отримаJIа нове життя в популяцiйнiй генетицi за-
вдяки ocTaHHiM вiдкриттям i винаходам. Реконструкцiя генетичного
минулого людства, здiйснена Спенсером Велзом у <,Щ,алеких пращу-
рах>, cTiula передумовою для написання ним TpeTboi книжки - <<По-

ciBiB Пандори)>, у якiй минуле зустрiчаеться iз майбугнiм. Iсторичнi
системи залежать вiд свого попереднього розвитку, який каналiзуе
КОЖеН iХнiй наступний рl,х. Людство € такою самою iсторичною
системою, що несе на собi еволюцiйний спадок свого попереднього
розвитку. TaKi простi мiркування набувають конкретного змiсry,

О 
Щю стратегiю iлюструе.Щ,жаред Даймонд: Там само. - С.372-37З.
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коли ix твердими науковими фактами з царин генетики, медицини,
психологii та кrliматологii iлюстру€ вiдповiдальний науковець iз без-
доганною репутацiею. Автор вбачае проблему в томи що генетика
й фiзiологiя - речi iHepTHi, якi змiнюються i адапryються повiльно,
HaToMicTb кульryра дуже динамiчна Й створю€ виклики (генна iнже-
нерiя, антропогенне потеплiння, зброя масового знищення, життя
в cтaнi постiйного стресу, висококалорiйне харчування), якi людина
генетично Й фiзiологiчно не готова приЙмати. Природно постае пи-
тання, якi перспекгиви чекають на людиЕу з ii еволюцiЙним спадком
у майбутньому. Якщо вдалося реконструювати минуле, то чому не
спрогнозувати майбутне або принаймнi зазирнути в нього? Воче-
видь, Спенсера Велза занепокоiв той парадокс, що зараз людство
надiлене здатнiстю як нiколи глибоко дивитися у минуле, але дуже
короткозоре щодо свого майбутнього. Ще нiколи людина не знала
так багато про свою еволюцiйну iсторiю, про гомiнiдних предкiв, якi
жили б мiльйонiв poKiB тому, про ДНК, здатнiсть говорити та пове-

дiнку неандертальця, про шляхи розселення Homo sapiens, але при
цьому ii погляд у майбугне обмежуеться зоною видимостi в кiлька
десятирiч. <Посiви Пандори> - це спроба побачити часовi механiзми,
якi людство завело в ocTaHHi тисячi poKiB i продов)lry€ заводити зараз
i якi розкручуватимуться протягом наступного столiття, впливаючи
на якiсть життя i здоров'я нинiшнього i майбрнiх поколiнь.

Тарас Щимбал,
Киiв, серпень 2011 року
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Як
3евс того

й прагнр,
Пандора стала

Епiметеевою дружиною
i праматiр'ю Bcix смертних

жiнок. I вона ж стала причиною
великих нещасть на землi. До

того часу люди жили, не знаючи горя,
заздрощiв, злочинiв, тяжких хвороб i ryрбот.

Усе це Прометей сховав вiд смертних на Олiмпi у
чималiй скриньцi, щiльно ii закривши. 3евс подаррав
ту скриньку Пандорi в посац тiльки - пiдсryпний! - не

звелiв ii вiдкривати. Послухалася Пандора, та з кожним днем
iй дедалi дужче кортiло зазирнути всередину. Нарештi красуня не

витримЕuIа, вiдкрила скриньку, i в ry ж мить звiдти вилетiли на
волю горе, турботи, злигоднi, страждання, тяжкi хвороби.

Вiдтодi вони скрiзь i завжди переслiдують людство.
Невиднi, нечутнi, HiMi, вони потьмарюють лк)дям

сонячне сяйво, заповзають в ixHi домiвки,
срiблять cKpoHi у смертних, виорюють на

ixHix обличчях глибокi страдницькi
зморшки, вкорочують недовгий BiK.

3багнувши, що вона накоiла,
Пандора мерщiй закрила

скриньку,iзнеiне
встигла вилетiти

тiльки спiпа
надiя.

В переказi Каmерuнч Гловацькоi
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ПЕРЕДМОВА

Безперечно, захiднi суспiльства зараз живуть
краще в матерiальному планi, нiж 40 poKiB
тому, але чому довкола так багато злочинiв,
вандалiзму та графiтi? Чому такий високий
plBeнb роз.тучень? Чому спостерiгасться за-
непад громадськоi активностi та довiри? Чо-
му ожирiння й депресiя досягли епiдемiчних
масштабiв, HaBiTb серед дiтей? Чому наш час
називають добою тривоги? Чому опиryвання,
проведенi в найрозвиненiших KpaiHax, пока-
зують, що люди стають менш щасливими?

Рччар0 Томкiнз,
<FiпапсiаI Times>> за 17 жовmня 2003 року

JJишуlи цi рядки, я на висотi 10 тисяч MeTpiB пролiтаю над Ара-
l Iвiйським морем, потихеньку потяryю вино зi склянки i друкую
на ноутбуцi. Мiй лiтак прямуе з Мумбаi, де я прочитав лекцiю на
науково-технологiчному ярмарку, влаштованому Iндiйським iнсти-
тутом технологii. На те, щоб дiстатися туди й повернутися додому,
я витратив бiльше часу, Hiж на перебування в самiй Iндii, а якщо
до цього додати десяти-з-половиною-годинний часовий перепад,
не дивно, що я почувався там не просто спантеличено. BTiM, IH-

дiя - одна з Moix улюблених Kpaiн, яку я вважаю вартою розплати
у виглядi порушення бiоритмiв органiзму, стрибка через пiвсвiry й
аналогiчного повернення назад - хай HaBiTb все це стисJIося в один
затяжний уiкенд.

На ярмарок мене запросили студенти iнстиплу, KoTpi хотiли
почути розповiдь про дослiдження в царинi генетики та розселення
людства, якими я займаюся ось уже майже добрi два десятки poкiB.
Moi з колегами дослiдження недвозначно показали, що в межах
ocTaHHix 200 тисяч poKiB Bci нинi сущi люди мыIи спiльних предкiв,
якi мешкали в Африцi i покинули ii в ocTaHHi 60 тисяч poKiB, засе-
ливши решту cBiry. MeHi знадобилася година, щоб описати деякi HoBi
данi з цiеi галузi, розповiсти про ocTaHHi неопублiкованi знахiдки та
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змалювати загаJIьними штрихами картину генетичноi icTopii нашого
виду. Насамкiнець, як i ведеться на такого роду лекцiях, я вiдвiв час
для запитань з аудиторii. Деякi з них стосувалися лабораторних ме-
тодiв, за допомогою яких ми аналiзували ДНК людей, тодi як iншi
мали загальнiший характер. OcTaHHiM пролунало запитання, яке
MeHi вже ставили не раз i, безумовно, питатимуть ще i ще: в чому
акryальнiсть Moei роботи?

Хоча дослiдження таемничих подробиць далекоi icTopii людства
вiдгонить чимось езотеричним, воно завжди манило мене. Маючи
правильнi проби ДНК i такi-сякi знання зi статистики, можна крiзь
далечiнь BiKiB розглядiти деталi того, як наш вид розселився BciM
cBiToM. <Але яке це ма€ значення?> - питав сryдент. Я почав вiдпо-
вiдати яко науковець, посилаючись на важливiсть фундаментальних
дослiджень, якi не мають жодного конкретного практичного засто-
сування. Уряди фiнансують TaKi дослiдження в багатьох галузях, бо
зробленi в них вiдкриття можуть урештi-решт виявитися д}Dке Ba>K-

ливими для значно практичнiших галузей - примiром, медицини.
KpiM того, вiдмiтною рисою нашого бiологiчного виду е його сюIIадна
кульryра, тож науковий пошук сам по собi висryпае важливим ком-
понентом досягнення розумiння нашоi ролi у cBiTi. Уявiмо зустрiч
iз розумними iстотами з iншоi планети, - запропонував я. Чи буде
доречно пiд час TaKoi непересiчноi подii верзти TaKi побуговi дур-
ницi, як переваги найновiшоi приставки для вiдеоiгор, чи, радше,
варто пояснити, хто ми - два високорозвиненi бiологiчнi види - i
як дiйшли до теперiшнього стану? Нам слiд вивчати свою iсторiю,
аби розумiти, хто ми, i замислитися над тим, куди ми можемо по-
прямрати. Як сказав французький фiлософ Ален: <Гhistoire est un
grand рrёsепt, et pas seulement un раssёо. Тобто iсторiя - це не тiльки
минувшина, з щ€ й велика cyracHicTb.

Проте, додав я, icHye ще одна причина важ.ltивостi таких знань.
Сьогоднi ми живемо в високоглобалiзованому cBiTi, в якому люди
вступають в контакт iз iншими людьми, зв'язок iз якими був не-
мислимим ще сторiччя тому. Африканцi змiшуються з европейцями,
азiйцями та корiнними американцями, створюючи небувалу в icTopii
людства соцiальну мiшанину, Накладiть цi iнтенсивнi зносини на
MoBHi та кульryрнi вiдмiнностi - й отрима€те потенцiйну грим)л{у
сумiш. Ми дуже чугко вловлю€мо цi вiдмiнностi, бо вони допома-
гають нам побачити самих себе. Проте одним iз результатiв Moix
iз колегами генетичних дослiджень став висновок про мiзернiсть
вiдмiнностей мiжлюдьми - попри поверхову зовнiшню рiзницю ми
майже iдентичнi одне одному на piBHi.I[HK. Акryальнiсть моеi робо-
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ти, пояснив я, в тому, що нам слlд по-справжньому почати дивитися
глибше поверхових вiдмiнностеЙ, що роздiляють нас, та усвiдомити,
що Bci ми - частина однi€i розгал)Dкеноi людськоi родини. Якщо ми
сповна усвiдомимо свою еднiсть на генетичному piBHi, можливо, у
нас вийде подолати деякi мiжгруповi упередження.

Moi мiркування, вочевидь, викликали схвалення в аудиторii,
яка нещодавно стала свiдком жорстокого терористичного нападу, в
ходi якого iсламськi радикали з Пакистану пiдiрвали й розстрiляли
людей у кiлькох мiсцях пiвденного Мумбаi, захопивши контроль
над двома визначними готелями MicTa - <Тадж-Махал> та <Оберой>.
Упродовж чотирьох днiв вiд ixHix рук загинули 164 невиннi людини
(при цьому наклали головою i дев'ятеро напасникiв).Для Iндii со-
цiальний резонанс подii мiг зрiвнятися з 11 вересням для США (хоч,
на щастя, з меншою кiлькiстю жертв). Природно було би розгнiви-
тися у вiдповiдь, прагнути вiдплати, скористатися цим нападом яко
виправданням подальшого насилля. Проте iндiйцi, як стверджував
мiй проводир, вiдреаryвали iнакше, не застрягши на негативних
емоцiях: <Щя подiя Bcix нас об'еднала - всю Iндiю>>, - сказав BiH,
коли ми петляли запрудженими вулицями з аеропорту.

Природа всього цього контакту вкупi з цитатою з Ричарда Том-
кiнза, якою починаеться моя передмова, визначае тему книжки. 3а
свою кар'€ру генетика й антрополога MeHi пощастило працювати з
багатьма людьми по всьому cBiry: вiд високопосадових полiтикiв i
керiвникiв провiдних корпорацiй до мисливцiв-збиральникiв, якi
пiдтримували сво€ жалюгiдне iснування у закинутих пустинних Mic-
цевостях. Мене раз у раз вражаJIа колосальна маса змiн, якi вiдбува-
ються зi cBiToM у наш час, хоч би де ми жили.[еякi з них позитивнi -
як-от загальне зменшення бiдностi протягом мого життя i падiння
народжуваностi в KpaiHax, що розвиваються. Iншi ж речi - як-от 11

вересня та подii в Мумбаi - не TaKi бажанi. Повсюди пану€ вiдчуття,
що cBiT невпинно рухаеться, що ми стоiмо на порозi епохального
переходу i що життя докорiнно змiниться в найближчi кiлькадесят
poKiB. Пришвидшу€ться темп технологiчних iнновацiй, якi затяryють
ycix нас. Погляньте на незамiннi речi свого повсякдення, якими ви
навчилися корисryватися лише в останн€ десятилiття. Негайно на
думку спадають електронна пошта, Google, ICQ та мобiльнi телефони,
аЛе ДО них дол)п{аються гiбриднi автомобiлi, систематичний вивiз
i переробка смiття та соцiальнi мережi на кшталт Фейсбука. Все це
впровадили в широкий ужиток не ранiше середини 1990-х poKiB, але
вже сьогоднi ми не можемо уявити життя без таких речей. Майже
нереально вгадати, яким буде cBiT наприкiнцi ХК столiття.
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Проте Bci цi разючi технологiчнi здобугки супроводJкувалися
додатковим багажем. Мабуть, найочевиднiший його приклад - без-
прецедентне зростання частоти хронiчних зiжворювань у BecTepHi-
зованих суспiльствах. Я навмисно вжив слово <rвестернiзованi> за-
MicTb <захiднi>, щоб не оминути увагою зростання частоти серцевих
хвороб, цукрового дiабеry та банального ожирiння в KpaiHaX, що
розвиваються, зокрема, в Iндii та Китаi. Переймаючи риси нашого
ryспiльства, цi краiни не обмехryються тiльки позитивними: чимало
найгiрших ознак нашого життя стають частинами iхнього побуry.
Психiчнi розлади, як-от депресiя i тривога, також зараз на пiдйомi,
а лiки вiд них приписуються американськими лiкарями частiше за
будь-якi iншi медикаменти. Таке нер<ильне скочування в напрям-
ку погiршення здоров'я, притаманного 3аходу, здивувало мене й
спонукало задуматися про його первиннi причини. Чи icHye якась
фатальна несуиiснiсть мiж захiдною культурою та нашою бiологiею,
через яку ми дедалi бiльше xBopieMo? А якщо HecyMicHicTb таки ма€
мiсце, то чому ж тодi сг{асна культура запанрала в cBiTi? Хiба не
ми caMi господарi cBoei долi i хiба не лu створили найбiльш пiдхохсу
для нас культури а не вона обрала нас?

Вiдповiдь на це питання народк\далася дуже довго на досаду
терплячих редакторiв видавництв <Random House> та <<Penguin>>.

MeHi знадобилося о6'iздити весь cBiT, щоб виявити подiбнiсть мiж
тим, що дiялося тисячi poKiB тому, i тим, що вiдбра€ться на на-
ших очах, адже нинi ми cToiMo на порозi подiй, якi можуть стати
новим поворотним пунктом в еволюцii людини. В ходi дослiджень,
повЪзаних iз моею першою книжкою <.Подорожлюдини)), мене вра-
зилаtлибина впливу сiльськогосподарського трибу життя на людей,
KoTpi жили 10 тисяч poKiB тому на Близькому Сходi. 3'ясувалося,
як побачимо в Частинi першiй, що першi рiльники насправдi мали
ziрше здоров я, нiж навколишнi мисливцi-збиральники. То чому ж
рiльники здобули приголомшливу <перемоry)) - нищiвну настiльки,
що сьогоднi майже HixTo в cBiTi не веде мисливсько-збиральницького
життя? На подальших cTopiHKax я спробую прочитати <(археологiч-
ний> лiтопис сьогодення, щоб знайти сили, якi дали поштовх пере-
ходу вiд мисливства й збиральництва до рiльництва, i зрозумiти, як
це рiшення породило той складний cBiT, у якому ми живемо. Якщо
книжка <Подорож людини)> присвячена вивченню того, як людство
заселило свiц то в <<Посiвах Пандори> я розглядатипIу, як людство
у часи колосальних змiн психологiчно й бiологiчно адаптувалося
жити в цьому cBiTi. Цi двi книжки становлять своерiдне двотомне
широкомасштабне дослiдження icTopii людства, яка тягнеться вiд
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перших днiв нашого бiологiчного виду на планетi i до того маЙ-
бутнього, куди ми прямуемо зараз, щораз далi заглиблюючись у
XXI сторiччя.

Влучно висIIовився в 1968 роцi Стюарт Бренд у вспдному речен-
Hi першого числа <Каталоry Bciei 3емлi>, перефразувавши Едмунда
Лiча: <Ми вже як боги; пора навчитися виконувати цю роль>. Най-
бiльшою революцiею ocTaHHix 50 тисяч poKiB icTopii людства була
не поява IHTepHeTy, не проростання промисловоi доби iз пociBiB
Просвiтництва, не розвиток суIасних методiв далекобiжного море-
плавства. Найбiльша революцiя радше вiдбулася тодi, коли жменька
людей, якi замешкували кiлька мiсцевостей, розкиданих yciM cBiToM,
вирiшили припинити жити зi збирання плодiв землi, скорившись
мiсцевим природним обмеженням, а HaToMicTb почаJIи власнор)ц ви-
рощувати собi iжу. Ще рiшення мало значно далекосяжнiшi наслiдки
для нашого бiологiчного види нiж будь-яке iнше. Саме воно привело
в рух подii, якi ми розглянемо в подальших частинах. 3 огляду на
MoryTHicTb, добуry нашим бiологiчним видом завдяки цим змiнам,
нам слiд привчитися до стриманостi. В сьогоденному cBiTi, коли
невелика група терористiв може завдати незагойних травм психiцi
цiлих нацiй, коли позiрно незначнi рiшення мож\ль вплинути на
бiологiчний спадок поколiнь, KoTpi житимуть у далекому майбут-
ньому, i коли внаслiдок наших дiй бiльше бiологiчних видiв можlль
повнiстю зникнути з лиця 3емлi, нiж за будь-який перiод ocTaHHix
60 мiльйонiв poKiB, настав час для переоцiнки й усвiдомлення того,
що непомiрнi бажання мають великi наслiдки.
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3ДГДДКА НЛ KAPTI

... це найважливiша, найдивовижнiша карта,
яку будь-коли укладало людство.

ПрезuOенtп Бiл IQiHпtoH
(з прuвоOу заверurення чорново?о BapiaHnta

роз tuuфру в анн я лю 0 с ько z о ?е ному,
26 червня 200О року)

Карта не е територiею, яку вона вiдтворюе.
Альфре0 Коllзttбскi

ЧИКАГО, ШТАТ IЛIНОЙС

П Лое TaKci петляло в вечiрнiх транспортних потоках Чикаlо, опи-
IVlсуючи дуry вздовж берега озера Мiчиfан, скутого зимовою
кригою. Праворlпl вiд мене в небо врiзалися висотки одного з най-
вищих MicT cBiTy - сталь i скло виростали з пласкоi iлiнойськоi
прерii, немовбито сучаснi iнкарнацii трав i дерев, якi колись о6-
лямовували озеро. Чикаlо - квiтlпtий метрополiс iз майже трьома
мiльйонами мешканцiв - пишався cBoiM аеропортом, котрий ранiше
був найжвавiшим у cBiTi (тепер BiH другий): щодня його термiнали
пропускають 190 тисяч пасажирiв, одним iз яких того дня був я. Це
просторе MicTo славиться сво€ю динамiчною, спрямованою в май-
бугнс кульryрою - омашинобудiвник> i <скиртоукладач>r як назвав
його Карл Сендберг. Не зовсiм очевидний пункт призначення для
тих, хто шука€ минуле,

Озеро повернуло мене назад у часi - аж у Ti давноминулi днi,
коли його ryт ще не було. Насправдi, озеро МiчиГан - це залишок
одного з найбiльших в icTopii планети льодовикiв. Пiд час останньо-
го зледенiння територiю вiд ПiвнiчноТ Канади вздовж рiки Micypi
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аж до су{асного Iндiанаполiса на пiвднi вкривав ЛаврентiЙськиЙ
льодовиковий щит, схiднi вiдроги якого простягалися територiею
с}щасного Нью-Йорка :DK до Атлантичного океану. Вода вiд його
розтавання утворила Великi озера, зокрема озеро Мiчиfан. З BikHa
Taкci я роздивлявся, як сильниЙ BiTep ryля€ крижаною рiвниною
озера, яка починаеться вiд чиказького берега, i вiдчував, що iсторiя
може наново прокрlпlуватися перед очима. Льодовикова доба могла
виглядати приблизно так само, подумалося MeHi.

Це не було якесь бездiяльне розумування; все сво€ життя я
вивчав минуле, наяву намагаючись заново прокрутити iсторiю. Ще
в дитинствi я захопився нею, жадiбно поглинаючи все, що мiг зна-
йти про стародавнi €гипет, Грецiю i Рим, великi iмперii Близького
Сходу та европейськi Середнi вiки. В старшiй школi на уроках бiо-
логii я почав замислюватися про давнiury iсторiю, сили якоi дiяли
на геологiчнiй apeHi. Iсторiя життя доповнила мою пристрасть до
писемноi icTopii, тож, вступаючи до коледжу, я вирiшив вивчати
лiтопис, збережений у наших тiлах, - нашу ДНК. Мене зацiкавила
популяцiйна генетика, тобто вивчення генетичного скJIаду погryляцiй
живих органiзмiв, коли ДНК цих органiзмiв використовуеться для
розкриття icTopii ixHix змiн. Ця дисциплiна постала в результатi
спроб об'еднати наявне знання про те, як нашi пращури переселя-
лися, як стародавнi людськi популяцii змiшралися й розгалркува-
лися, а також як вони урiзноманiтнюв€шися впродовж геологiчних
ер. Одне слово, йшлося про справOi стародавню iсторiю.

I Moi пошуки вже вдруге привели мене сюди. Останнього разу
до Чиказького унiверситету - а саме туди прямувало мое TaKci з
аеропорту О'Гара - я навiдувався вiсiмнадцять poKiB тому у лютому
1989-го, коли збирався вст\дати до магiстраryри.Того року озеро
так само замерзло, а paHKoBi походи на спiвбесiди в унiверситетi
при одноцифровiй температурi зiграли певну роль у моему рiшеннi
вiддати переваry дещо теплiшому мiстечку Кембридж, що в штатi
Масачусетс. BTiM, мое рiшення нiчого не говорить про сам Чиказький
унiверситет, адже це незаперечний флагман освiти. Серед його ви-
кладачiв чимало блискучих науковцiв i мислителiв iз рiзних галузей
науки - вiд економiки до лiтераryрознавства й фiзики. До Чикаlо я
повернувся саме для того, щоб вiдвiдати одного з них.

Джонатан Причард навчався в магiстратурi Стенфордського
унiверситету, коли я працював там над докторською дисертацiею,
тому добре пам'ятаю його першi виступи перед нашою групою.
3авдяки своему математичному розуму й глибокому розумiнню
процесiв генетичних змiн [жонатан став справжнiм скарбом для
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групи. Пiзнiше ми на короткий час знову перетнулися, коли я пере-
брав в Оксфордському унiверситетi, але втратили контакт протягом
подаJIьших poKiB, хоч я стежив за його науковою дiяльнiстю через
cTaTTi, якi виходили в наукових журналах. Одна з таких гryблiкацiй
спонукала мене знову побачитися з Ддонатаном, щоб обговорити
його вiдкриття.

В цiй cTaTTi, опублiкованiй на cTopiHKax <PLoS> (абревiатура на
позначення <Public Library of Science>> - престижноi групи наукових
журналiв, доступних в IHTepHeTi), описувався новий метод, який
його дослiдна група розробила для вивчення природного добору в
людському геномi. Добiр - це вiдкрита.Щ,арвiном сила, яка створила
TaKi витонченi адаптацii, як очi та в}O(а, а також бiльшiсть iнших
по-справжньому корисних рис, якi ми ма€мо. Згiдно з уrенням
,I|,apBiHa, невеликi змiни, якi приносять вигоду органiзму, дають йо-
му вищi шанси на виживання й вiдтворення в одвiчних перегонЕlх,
що називаються життям, Позаяк yci цi дiбранi характеристики в
кiнцевому пiдсумку витiкають iз того, як впорядкована наша.Щ,НК,
було би логiчним звернутися до генiв у пошуках того, що зробило
нас такими, як ми е. Пошук слiдiв добору на генетичному piBHi
мае довry icTopii, а його початки передують вiдкриттю структури
ДНК Ватсоном i Криком на початку 1950-х poKiB. Першопрохiдцi в
галузi генетики, примiром Теодосiй Добжанський, який емiгрував
з Радянського Союзу до Сполуlених Штатiв i на початку ХХ сто-
рiччя започаткував популяцiйну генетику як науку, з одержимiстю
шукали генетичнi змiни, якi можна було би пояснити винятково за
допомогою вiдкритоi .Щарвiном на позiр магiчноi сили. Коли ну-
клеотиднi послiдовностi ДНК ще не можна було вивчати напряму,
дослiдники займалися спостереженням великомасштабних змiн у
cTpyKTypi хромосом дрозофiли (генетики уподобми дрозофiл пере-
важно через ixHi велетенськi хромосоми сJIинних залоз, якi давали
змоry вивчати закономiрностi генетичноi мiнливостi задовго до
секвенування .ЩНК). Хоч iM i вдавалося знаходити докази колиш-
нього впливу добору на дрозофiл, першопричини спостерелоданих
закономiрностей залиш алися невловимими.

КОЛИ СтаЛО зрозlлп,tiло, що ДНК € першоджерелом генетичноi
мiнливостi, було виявлено ii структуру та розроблено методи для
з ясування дiйсноi послiдовностi хiмiчних будiвельних блокiв, якi
утворюють подвiйну спiраль (цим реченням я промчався вiдразу
через п'ятдесят poKiB iнновацiйних дослiджень), популяцiйнi ге-
нетики почаrIи безпосередньо вивчати нукIIеотидну послiдовнiсть
ДНК, Попервах (якихось двадцять пять poKiB тому) через технiчнi
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обмеження вони мали змоry обстежувати лише невеликi дiлянки
геному (геном - це сукупнiсть ycix генетичних будiвельних блокiв,
якi мае iндивiд), тож пошук доказiв природного добору зазвичай
закiнчувався безрезультатно. Ь< ось наприкiнцi 1990-х poKiB iз за-
вершенням Проекту геному людини та викликаниминим масовими
технологiчними проривами науковцi нарештi дiстали змоry по-
вернутися до питання, яке майже столiття тому не давало спокою
.I|,обжанському та його колегам: чи можна знайти докази добору на
piBHi [НК i, що ще цiкавiше, чи можна з'ясувати, чому цей добiр
вiдбувався?

ГЕНЕТИЧНI НАМИСТИНИ

Розрахувавшись iз таксистом, я вийшов бiля книгарнi Чиказько-
го унiверситеry i почав озиратись довкола. Зусiбiч мене оточували
будiвлi в готичному стилi, зведенi наприкiнцi XIX столiття пiд час
першого чиказького будiвельного буму. Унiверситет, заснований
1890 року на кошти нафтомагната !,жона .Щ.Рокфелера, свiдомо
намагався прилучитися до давнiшоi традицii вченостi. Складалося
враження, нiбито я знову серед пiдсвiчених шпилiв Оксфорда по-
спiшаю з одного заняття на iнше. Проте цього разу MoiM пунктом
призначення була значно новiша будiвля.

Центр наук про людину Камiнгса збудували в 1970-Ti роки. Як
i належить спорудi, покликанiй стати осiдком для науковцiв, якi
займалися передовими бiологiчними дослiдя(еннями, в котрих саме
тривала революцiя, викликана вiдкриттям структури .I|,HK, цегляна
вежа Щентру виглядала пiдбадьорливо модерною, ба HaBiTb дещо
грубою. В I-{eHTpi я мав HaMip побачитися з Дконатаном Причардом,
котрий використовував найпередовiшi методи в генетицi, щоб роз-
крити iсторiю нашого бiологiчного виду. Розмiщення цього будинку
серед кампуса, який складався з давнiших споруд, виглядало дореч-
ним, з огляду на тему, яку я збирався там обговорювати.

Я знайшов кабiнет Джонатана на одному з горiшнiх поверхiв.
Поки BiH гоryвав MeHi каву, зав'язалася розмова. фконатаtt любив
займатися бiгом на великi вiдстанi i виглядав як мiцний довго-
телесий марафонець. Його здивувало, що я вирушив у таку даJlеку
подорож, тiльки щоб поговорити з ним. Я ж розпитав про його
переiзд iз Оксфорда до Чикаfо, про особисте життя (над столом
висiв малюнок одного з його синiв) i як почува€ться людина, котра
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отримала тенюр'l вiд одного з найпрестижнiших унiверситетiв cBi-

ry всього-на-всього в тридцять ciM poKiB. BiH розсмiявся, i в його
cмixoвi вiдчувалася впевненiсть у своiх iнтелектуальних здiбностях,
так характерна для багатьох математично обдарованих людей, яких
я знав. У життi все добре, пояснив ,Щ,жонатан. Вiдтак ми перейшли
до причин моiх вiдвiдин.

Я xoTiB поговорити на професiйнi теми чи, точнiше, довiдатися
про його розумiння вiдкриттiв, оприлюднених у cTaTTi. В цiй cTaTTi
з <PLoS> Джонатан iз колегами описали новий метод знаходження
слiдiв добору в геномi людини. З цiею метою вони скористалися так
званою Гаплокартою (анел, НарМар) - банком даних про гаплотипFIу
струкryру людського геному. Щоб зрозумiти, про що йдеться, по-
трiбно трiшки зануритися в науку.

.Щ,овжелезний ланцюг,Щ,НК, який смадае весь наш геном, подi-
лений на коротшi ланЦюги, якi називаються хромосомами i яких
у нас 23 пари. Хромосоми мiстять Ti 23 тисячi генiв (або близько
того), якi програмують робоry нашого тiла. В цих генах закодованi
TaKi речi, як, примiром, ферменти для перетравлення цукру, що
мiстяться в вашому шлунку, бiлки, якi забезпечують згортання кро-
Bi, або тип вашоi вушноi сiрки - одне слово, Bci фiзичнi риси, якi
роблять вас тими, ким ви с. Хромосоми - це лiнiйнi ланцюги.Il,НК,
якi складаються з чотирьох хiмiчних будiвельних блокiв, вiдомих як
нуклеотиди: А, С, G i Т. Послiдовнiсть розмiщення цих нуклеотидiв
уздовж yciei протяжностi хромосоми - примiром, AGCCTAGG i так
далi - кодуе iнформацiю вашого геному й визначае, за що вiдповi-
да€ кожен ген у вашому тiлi. Нуклеотиди розмiщенi в хромосомах,
як намистинки на нитцi - такий собi лiнiйний оркестр музикантiв,
кожен iз яких викону€ свою партiю в симфонii, котрою е ви. 3 кож-
Hoi пари хромосом людина успадкову€ одну хромосому вiд MaTepi,
а iншу - вiд батька.

Проте, коли цi музичнi намистинки передаються вiд батькiв
до дитини, з ними вiдбуваеться одна дивна рiч. Вони перетасову-
ються - на кшталт колоди гральних карт - через що вiдбуваеться
часткове змiшання початкових лiнiйних ланцюгiв, цо були у ваших
батькiв. Саме так: хромосоми ваших батькiв, дослiвно кажучи, об-
мiнюються генетичною iнформацiею вздовж yciei cBoei протяжностi,
роз'еднуючи, а потiм у новий спосiб з'€днуючи cBoi спаренi ланцюги,
внаслiдок чого постае абсолютно нова версiя хромосоми, яку отри-

* Безстроковий контракт на зайняття посади професора або доцента в аме-
риканських унiверситетах (анал. tenure), - Туm i 0алi прuмimкч переклаOаttа.
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Малюнок 1. Рекомбiнацiя з плином часу створю€ перета(ованi хромосоми

муете ви. Це одна з причин, чому ви не вигляда€те точнiсiнько так
само, як хтось iз членiв вашоi родини, проте науковцi ще точно не

знають, чому так вiдбуваеться. Згiдно з найкращою iз запропонова-
них теорiЙ, у такиЙ спосiб створюються умови для появи в кожному
поколiннi нових хромосомних араюrýдань музичних намистин, щоб
генетичний оркестр вашоi ди"lиll'и виконував iншу мелодiю, якщо
раптом часи змiняться, - врахйте, як швидко доводиться еволю-
цiонувати в часи iнтенсивноi клiматичноi пертурбацii. Позаяк таке
перетасовування досить повсюдне в тварин i рослин, воно майже
напевно повинно мати дуже вагому причину.

Мохсtиво, читачi вже здивувалися: <Якщо хромосоми поеднанi
в пари, то чому перетасовка взагалi щось змiнюе? Якщо це копii
тих самих намистин, хiба тодi ix перетасовування не видасть Ti са-
Mi комбiнацii, що були ранiше, в кожнiй iз двох нових хромосом?>.
Причина появи нових комбiнацiй криеться в томи що кожен член
HoBoi пари насправдi € дещо дефектною версiею iншого члена. Рiч

о
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у TiM, що коли хромосоми передаються вiд поколiння до поколiння,
ix копiю для кожного нового органiзму створюе спецiальна Iиiтинна
машинерiя. Попри велику ретельнiсть, iз якою викону€ться копi-
ювання, i HaBiTb попри KopeкTopcbKi механiзми, якi перевiряють
точнiсть вiдтворення оригiнальноi послiдовностi в новому намистi,
час вiд часу в цей процес закрадаються огрiхи. Випадковим чином
на мiсцi намистини одного кольору опиняеться намистина iншого
кольору - червона замiсть зеленоi, примiром. Така подiя ста€ться
нечасто - можJIиво, кiлька разiв iз кожною хромосомою за одне
поколiння, EUIe якщо вона таки сталася, викликанi нею змiни, що ix
генетики називають муmацiямu, передаються далi насryпним поко-
лiнням. Вони с.rгугуrоть введенню додаткового розмаiття в генофонд.
Iз плином часу нагромадилося стiльки таких змiн, що в середньому
одна з кожноi тисячi намистин вiдрiзняеться вiд cBoei двiйницi в
хромосомнiй парi. Отже, кожна хромосома передаеться наступному
поколiнню як перетасована версiя вiдповiдноi хромосоми батька
й вiдповiдноi хромосоми MaTepi, а перетасування простежу€ться
у вiдмiнностях мiж намистинами спарених хромосом. У Teopii все
звучить складно, але якщо нуклеотиди уявити намистинами на
нитцi, стае легше схопити iдею.

Проект <Гаплокарта) дав змоry з'ясувати особливостi перета-
соврання в рiзних людських популяцiях. Проаналiзувавши людей
з Африки, €вропи й Азii, науковцi встановили, що icHye .середня

довжина дiлянок намиста, якi не зазнавали перетасування. Ця до-
вжина була функцiсю вiд давностi популяцii, вiд ii середнього роз-
Mipy впродовж часу iснування та iнших факторiв, якi з точнiстю
визначали, де на намистi може вiдбугися рекомбiнацiя. За BciMa
цими розрахунками стояла досить хитромудра математика, але в
чистому заJIишку гоJIовний висновок можна сформулювати так: icrrye
середня довжина рекомбiнованих дiлянок на генетичному намистi.
3 плином часу незлiченнi поколiння рекомбiнацii створювaulи свое-

рiдний <пiдписrr, визначtшьний мя генетичноi структури населення,
тобто вiзерунок, який вiдрiзняе генетичне намисто однiеi популяцii
вiд iншоi, оскiльки люди, якi живугь в одному географiчному регi-
oHi, як правило, мають бiльше спiльних предкiв, нiж люди з рiзних
частин cBiry.

Причард з колегами розробив новий статистичний метод для
виявлення дiлянок на хромосомах, якi зазнавали д}Dке незначного
перетасування. Iнакше каж)л{и, вони знайшли фрагменти генетич-
ного намиста хромосом, на яких були довгi дiлянки, що вигляд:ши
д)Dке схожими в рiзних iндивiдiв - на кштaшт того, коли кожен но-
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сить намисто з унiкальним вiзерунком, за винятком однi€i довгоi
дйянки, яка майже однакова в ycix. 3 приводу дiлянок такого тигц/
можна зробити висновок, що пiд впливом якихось подiй скJIався
довгиЙ вiдтинок намистин, якиЙ почав успадковуватися багатьма
людьми одним суцiльним блоком, поширившись у ixHix намистах,
наче модний аксесуар. Одна особа, уподобавчrи комбiнацiю на-
мистин у намистi iншоi, зiмiryвала ii й собi, долу{ивши до свого
намиста.3авдяки модi цей вiзерунок iз намистин поширився всюди,
тож незабаром його носили багато людей.

Вiзерунки хромосом, ясна рiч, не можна побачити, погляЕувши
комусь у вiчi. Так само не мохuIиво просто взяти вiдтинок чиеiсь
хромосоми i вставити ii в свою, а отже, пояснення цiеi генетичноi
<(моди> мусить лежати деiнде. Оскiльки ж хромосоми складаються iз
генiв, а не намистин, з цього виплива€, п!л конкретний вiзерунок у
xpoMocoMi певноi людини забезпечуе якусь еволюцiй}ry переваry яка
дае йому змоry поширитися серед погryляцii. Коли так вiдбуваеться
в природi, цей процес називають не модою, а добором: ця дарвiн-
ська сила, якою захоплювався великий наryралiст XIX столiття, в
ходi змiни багатьох поколiнь створю€ високоадаптованi органiзми.
Протиставлений великий палець руки, кольоровий зiр, наш неймо-
вiрний мозок - все це походить вiд дрiбних змiн, дiбраних природою
в наших [НК мiльйони poKiB тому.

Вiдтинки хромосомних намистин, спiльнi для багатьох людей,
повиннi мiстити якусь конкретну змiну свого генетичного коду,
котра дала еволюцiйну переваry i завдяки якiй ii Hocii дiстали вищi
шанси на виживання та передання своеi.ЩНК насryпним покоrriнням,
зокрема й цього конкретного вiдтинку намиста. Вивчення таких Bi-
зерункiв створю€ можливiсть заглянути назад у часi, щоб дiзнатися,
як нашi геноми формувалися пiд дiею минулих епiзодiв природного
добору. Прискiпливо вивчаючи слiди в [НК живих людей, можна по-
бачити свiдчення подiй, якi сталися багато поколiнь тому - так само,
як судмедексперти намагаються вiдтворити подробицi злочину на
ocHoBi доказiв, полишених на мiсцi його скоення. Саме це й зробив
Причард iз колегами в cTaTTi, що побачила cBiT у журналi <PLoS>.

На мое прохання пояснити метод Причард пiдiйшов до дошки
в кабiнетi й почав малювати паралельнi горизонтальнi лiнii рiзних
пльорiв, пояснюючи, як BiH iз колегами обстежував данi <<Гаплокар-

THD на предмет наявностi блокiв зi схожою струкryрою. BiH пояснив,
цо таке в iхнiй термiнологii iнпrczрована оцiнка 2аluюmuпу, або iHS,
IIа використовувaUIася для внесення поправки на особливостi ре-
юшбiнацiТ рiзних дiлянок людського геному. Тобто iHS покликана
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враховувати той факт, що деякi частини нашого геному мiстять
доtsгi дiлянки, якi виIuядають досить подiСrними в ycix популяцiях,
просто-напросто через фiзичну структуру Днк цiеi дiлянки (а не
обов'язково через добiр на користь KoHKpeTHoi популярноi послi-
довностi намистин), тодi як iHtпi частини зазнають iнтенсивнiшоi
рекомбiнацii i сильно варiюються вiд iндивiда до iндивiда. В своему
дослiдженнi Причард з колегами шукав xpoмocoмHi дiлянки, якi
мусLlлLl перетасовуватися й рiзнитися, а отже, бути давнiми, але з
якими цього не апалося. TaKi вiдтинки виявлялися молодшими, нiж
мали би буr,и, пiдказуючи, що вiдносно недавно вiдбулися якiсь по-
дii, що викликали змiни в вiзерунку цiеi KoHKpeTHoi дiлянки геному.
Iнакше каж)л{и, в цьому випадку один блок намистин поширився в
популяцii завдяки добору.

<Ми пrукали подii, якi ще не досягли суцiльного закрiплення>, -
додав BiH, маючи на увазi, що ще не Bci представнLrки популяцii
носили в собi цi KopoTKi вiдтинки модних намистин. Такий кроl(до-
слiдникам знадобився, щоб оцiнити очiкуваний piBeHb генетичного
розмаiття для кожноi дiлянки незалежно, вдавшись у такий спосiб
до своерiдного внутрiшнього контролю результатiв дослiдження.
Завдяки цьому ефективнiсть iхнього статистичного аналiзу з}Iачно
зрос.,Iа, збiльшивши ймовiрнiсть того, що дiлянки на хромосомах,
якi отримали додатI{е значення за цим показником, справдi зазна-
ли добору.

Причард описав копiткry робоry, яку вони виконали, щоб вра-
хувати Bci можливi змiщення, притаманнi цьому аналiзу. Далi BiH
констат}tsав обмеження, пов'язанi з аналiзом лише трьох вище згада-
}lих популяцiй iз масиву даних оГаплокартип, та подiлився планами
розглянути даlli з додаткових популяцiй. База даних <Гаплокарти>
постала як результат дiяльностi мiжнародного консорцiуму бiоме-
дикiв, якi намагалися знайти генетичнi варiанти, якi моя<на було б
пов'язати з поширеними xBopoii.tM}l, наприклад, цукровим дiабетом
чl,t гiпертонiсю. <<Гаплокарта> не задумувалася як BiKHo в еволюцiйну
iсторiю нашого виду, але невелика команда дослiдникiв пiд KepiB-
ництвом Причарда знайшла спосiб застосувати ii в таких цiлях.

iхнiй аналiз виявив coTHi дiлянок геному, розкиданих по Bcix 23
парах хромосом, якi зазналl{ посиленого добору. Майже всюди за-
ли:г,Iилися гарячi слiди, якi мог,rи багато розповiсти про еволюцiйну
iсторiю нашого бiоllогiчного виду. Проте найнеймовiрнiше вiдкриття,
яке випливаJtо з проведеного дослiдження i заради якого я навiдався
до Причарда, стосувалося часу, коли вiдбулися подii, що викJIикали
добiр. Bci вони сталися в ос,ганнi 10 тисяч poKiB.
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Зазвичай ми сприйма€мо природний добiр яко затяжний, по-
вiльний процес. .Щарвiн та iнmi еволюцiйнi бiологи, зазвичай, мис-
лилу1 в TepMiHax добору, що вiдбувався впродовж мiльйонiв poKiB
мiрою того, як незначнi переваги, якi давала нова риса, здобували
перемоry над своiми менш успiшними суперницями. TepMiH <ви-
живання найпристосованiших>, який насправдi створив суспiль-
ствознавець XIX сторiччя Герберт Спенсер, описував поступове на-
громадження генетичних BapiaHTiB, яке в кiнцевому пiдсумку вело
до зростання пристосованостi видудо довкiлляi. В дослiдженнях, якi
проводилися на типових експериментальних органiзмах, як-от бак-
терiях або дрозофiлах, пiдрахована селективна перевага, як правt{ло,
становила частину одного вiдсотка, а це означа€, що органiзмам iз
новою рисою знадобились би тисячi поколiнь, щоб продемонструва-
ти ознаки добору - iнакше каж)^{и, щоб iхнiй вiзерунок iз намистин
набув поширення. Вiдкриття Причардом сотень епiзодiв добору,
що мали мiсце в ocTaHHi 10 тисяч poKiB - а це лише 350 людських
поколiнь - пiдказувало, що за цей час наш бiологiчний вид зазнав
дуже потужного селективного тиску.

Що могло викликати таку величезну змiну в нашому геномi?
Причард вiдразу застерiг, що його метод може давати змiщення в бiк
отриманого результаry, але додав, що його подальшi дослiднi зусилля
пiдтвердили висновок, згiдно з яким протягом зазначеного перiоду
вiдбувався iнтенсивнiший добiр, нiж до того. Iншi дослiдники згодом
також пiдтвердили вiдкриття Причарда, погодившись, що цей перiод
часу справдi супроводжувався значною кiлькiстю змiн у нашому
геномi. Аби зрозумiти, чим особливий цей час, потрiбно вийти за
пtежi ДНК i пошукати в каменях i KicTKax палеоантропологii,

ПРО ЩО МОЖЕ РОЗПОВIСТИ ТОЧКА ПЕРЕГИНУ

Наш вид з'явився вiдносно недавно на бiологiчнiй apeHi. Якщо
rtечохвостiв i акул знаходять у скам'янiлостях BiKoM понад 100 мiль-
iroHiB poKiB, то гiлка гомiнiдiв, до якоi належали прямохiднi люди-
ноподiбнi мавпи, виника€ близько 5 мiльйонiв poKiB тому. Наш рiд
Нопrо поста€ ще пiзнiше - близько 2,З мiльйонiв poKiB тому - у
эв'язкy з появою перших гомiнiдiв iз великим мозком, KoTpi почи-
на}оть виготовляти знаряддя. I]e були Homo habilis* та ixHi нащадки
Homo еrесtus*", Гомiнiди зi ще бiльшим мозком i зовнiшнiстю, схожою

' .'Iюдина впriла (лсlп.).

" .'Iюдина прямохiдна (лапl.).
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на нашу, з'являються близько 500 тисяч poKiB тому, але Й вони ще
не належали до нашого виду. Iншими словами, на еволюцiйнiй apeHi
ми входимо до категорii новоприбульцiв.

Згiдно з недавно проведеним повторним аналiзом викопних
решток, знайдених 1967 року Ричардом Лiкi в гiрськiй системi Ki-
бiш на рiчцi Омо, що в Пiвденнiй Ефiопii, наш вид Ноmо sapiens"
вперше став бiологiчно впiзнаваним близько 195 тисяч poKiB тому.
Спершу BiK цих решток датували 130 тисячами poKiB, але новiшi
методи показали, що насправдi iхнiй BiK на 65 тисяч poKiB бiль-
ший, нiж гадалося. У надзвичайно спiрнiй дисциплiнi палеонтологii,
де одне-€дине вiдкритт,я може переписати всю iсторiю, датування
досить надiйне. Можливо, в майбугньому будуть вiдкритi давнiшi
рештки людей, але на сьогоднiшнiй день це першi вiдомi нам люди,
якi жили на Землi.

Наступнi за давнiстю людськi рештки майже на 40 тисяч poKiB
молодшi i були знайденi в Герто (Ефiопiя) та.I|,жебель-Iрryд (Мароко),
проте Ноmо sapiens почали в значних кiлькостях заявляти про себе
в викопних матерiалах лише близько 120 тисяч poKiB тому. Найвiдо-
мiшi ixHi рештки були знайденi в печерах Кафзег i Схул у qп{асному
Iзраiлi та в долинi рiчки Класiес в ПАР. Такий брак слiдiв Homo
sapiens за цiлих 75 тисяч poKiB мо>ке бути пов'язаний iз низькою
ryстотою населення або, цiлком iMoBipHo, iз недостатньою архео-
логiчною вивченiстю цього перiоду, проте один висновок можна
зробити однозначно: люди залишалися вiдносно рiдкiсним видом,
розселення якого обмежувалося Африкою та Близьким Сходом.

Вiдштовхуючись вiд кiлькостi розкопаних археологами стоянок,
а також враховуючи пiдказки, якi дае людський геном, мо)кна роз-
рахувати тогочасну демографiю нашого виду. Якщо нанести розра-
хунки на координатну площину, вимальову€ться цiкава закономiр-
HicTb (мал. 2). Вiд cBoei появи близько 200 тисяч poKiB тому, i десь
до 80 тисяч poKiB тому, наш вид налiчував невiдому, але досить
стабiльну кiлькiсть особин. Судячи з рiдкiсних викопних знахiдок
людських решток, кiлькiсть IIаселення була невеликою, а сам вид
розсiявся по Схiднiй та Пiвнiчнiй Африцi. Близько 120 тисяч poKiB
томи коли ми проникли на Близький Схiд та в Пiвденну Африку,
все ще не видtIо )кодних слiдiв вагомоi змiни в кiлькостi, HaToMicTb

усе виI,лядае ,гак, нiбито невеликi, розкиданi групи просто-напросто
заблукали в HoBi землi. В цей час Близький Схiд фактично був гео-
графiчним продовженням ПiBHi.lHoi Африки, маючи аналогiчний

t Людина розумttа (лапt.).
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Малюнок 2. ,Щинамiка чисельностi людського населення cBiтy за ocTaHHi
100 тисяч poKiB. На вертикальнiй oci використано логарифмiчну шкалу часу
(10З = 1000, 106 = 'l мiльйон i т. д,)

клiмат, флору й фауну, тож цi першi люди ще не вiдiйшли надто
далеко вiд сво€i африканськоi домiвки..Ц,оказiв тогочасноi присут-
HocTi людей в €вропi та iнших регiонах Азii не знайдено,

Проте в перiод мiж 80 i 50 тисячами poKiB тому щось важливе
сталося iз людським населенням: археологiчнi слiди Його icHyBaH-
ня щезають - ix важко знайти HaBiTb в Африцi. Поселення, що ic-
нували на Близькому Сходi та в Пiвденнiй Афричi, покидаються.
Складаеться враження, що людство вiдступало перед якимось ка-
тастрофiчним викликом. Якщо вiрити цим фактам, напроIху€ться
висновок: людство зазнало демографiчного обвалу. Про те саме
свiдчать нещодавнi генетичнi вiдкриття. Розрахувавши piBeHb гене-
тичного розмаiття с}щасного людського населення, яке виявилося
промовисто низьким порiвняно з аналогiчним показником наших
найближчих бiологiчних родичiв - великих людиноподiбних мавп,
можна зробити висновок, що близько 70 тисяч poKiB тому людське
населення в середньому налiчувало не бiльше двох тисяч осiб. Без
перебiльшення, наш бiологiчний вид був на межi вимирання, в на-
дирi cBoei 200-тисячолiтньоi демографiчноi кривоi. А потiм, близько
60 тисяч poKiB тому, щось iще сталося, бо вiдбулася змiна напрямку
кривоi, вiдома в математицi як точка перегину. Людське населення
почало зростати, що збiглося в rlaci з першою появою людей за
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межами Африки та Близького Сходу. Впродовж подальших 45 тисяч
poKiв ми розселилися на Bci континенти (за винятком Антарктиди),
зрiсши чисельно вiд кiлькох тисяч, KoTpi пережили демографiчний
обвал, до кiлькох мiльйонiв мисливцiв-збиральникiв, розселених
по всьому cBiry. Про причини цiеi експансii поговоримо в Частинi
четвертiй.

10 тисяч poKiB тому вiдбуваеться щось епохальне: в поведiнцi
кривоi знову змiна, яка проявля€ться в cTpiMKoMy пришвидшеннi
темпiв демографiчного зростання. Вiд кiлькох мiльйонiв до бiльш
нiж шести мiльярдiв - таким був результат справжнього прориву
нашого бiологiчного виду - своерiдного Великого Вибрtу, що привiв
нас до панування на свiтовiй apeнi. Що ж привело в ру< цей рап-
товий кiлькiсний ривок, що розпочався 10 тисяч poкiB тому? Якщо
ви археолоц то вiдповiдь вiдразу спаде на думку. Адже саме в цей
час ми осiли й ухвмили свiдоме рiшення змiнити cBoi вiдносини з
природою. Ми зайнялися рiльництвом. Якщо мисливцi-збиральники
знахоOяmь собi джерела iжi, то рiльники самi сmворююmьiх.I-{ей позi-
рно простий перехiд у способi здобугтя поживних речовин викликав
докорiнну перемiну в icTopii людства. 3aMicTb того, щоб залишатися
заручниками мiсць, де можна знайти вдосталь рослин i тварин для
прожиття, люди здобули контроль над джерелами iжi. Як наслiдок,
iжа перестала бути обмежувальним чинником у визначеннi кiлькос-
Ti людей, якi мохсуть жити в одному мiсцi. Як так сталося - це ми
з'ясу€мо в наступнiй частинi, а наразi лише зазначимо, що завдяки
контролю над наявнiстю iжi ми здобули можливiсть самим вирi-
шуваmu, скiльком людям жити в якомусь конкретному мiсцi. Якщо
населення кiлькiсно зростало, було вiдносно легко виробити бiльше
iжi. Цей радикальний поворот у трибi життя привiв у рlо< Великий
Вибц на кривiй нашого демографiчного зростання.

Що ж дiеться зараз? I_{iKaBo, що прогнози на XXI столiття перед-
бачають поступове вирiвнювання демографiчноi кривоi, в результатi
чого пiд кiнець столiття ми досягнемо точки сталостi. Причин для
цього багато - вiд медичних до економiчних, але, незалежно вiд
обставин, наслiдком цього буде чергова докорiнна змiна в нашому
трибi життя, Наш бiологiчний вид в кiлькiсному планi зростав при-
швидшеними темпами починаючи з 60 тисяч poKiB тому, тож зараз
уперше з часу розселення за межi африканськоi прабатькiвщини
нам доведеться давати раду життю в умовах демографiчного застою.
3гiдно з оцiнками ООН, станом на 2050 piK у cBiTi житиме бiльше
людей у вiцi понад 60 poKiB, нiж у вiцi до 15 poKiB. I це стосуеться
HaBiTb переважноi частини cBiTy, що розвиваеться. Нам часто до-

5l



Частина перша. Загадка на KapTi

водиться чуги й читати в новинах, що ця демографiчна змiна о6-
тяжить нашi системи соцiального забезпечення, а надто поставить
пiд cyMHiB одне з дiтищ ХХ столiття - iдею <пенсii>. Звiсно, вона
також створить для нас HoBi можливостi, про якi пiде мова на по-
дальших cтopiнKax книжки. 3а словами Дкоела Когена, демографа
з Рокфелерiвського унiверситеry, в цей момент часу ми <<яко бiо-
логiчний вид вийдемо з дитинства чи юностi)>.

Кожна з точок перегину кривоi позначае змiну в долi нашого бiо-
логiчного виду: ми вiдродилися, переживши майже повне вимиран-
ня, щоб потiм заселити весь cBiT i пережити перiод експоненцiаль-
ного зростання, що почалося 10 тисяч poKiB тому, - i кожна з цих Bix
залишила свiй слiд на наших генах i кульryрi. А насryпного сторiччя
нам доведеться вiдвикнуги вiд стрiмкого демографiчного зростання
i змиритися зi стабiльнiшим станом, а може, HaBiTb спадом. Як це
вплине на наш вид, звикJIий до експансii та завоювання?

BTiM, наразi нас цiкавить Великий Вибу< - cTpiMKe зростання чи-
сельностi людського населення, яке супроводжувало наш перехiд до
сiльськогосподарського трибу життя. Часовий порiг 10-тисячолiтньоi
давнини цiкавий для нас тим, що, згiдно з генетичними вiдкриттями
Джонатана Причарда, BiH збiгаеться з перiодом, коли люди зазнали
посиленого добору. Ми модифiкув.ши тварин i рослин, якi давали
нам змоry створювати аграрнi суспiльства, але, судячи з генетичних
даних, вони модифiкрали нас навзаем.

ПРОСIЮЮЧИ ГЕНЕТИЧНИЙ ОСАД

Отриманi .I|донатаном Причардом результати не тiльки вказують
на вiдтинки наших хромосом, якi зазнали добору протягом ocTaHHix
10 тисяч poKiB, а й дають вказiвки на KoHKpeTHi гени, розмiщенi на
цих вiдтинках, якi стали мiшенню добору. 3азвичай вiдтинок, на
якому почастiшали змiни, мiстить вiд одного до кiлькох генiв, тож,
вiдштовlо7ючись вiд iхнього розташування, можна зробити висновок,
який саме з них був справжнiм об'ектом добору. Загальне правило
таке: що ближче до середини вiдтинку розташований ген, то вища
ймовiрнiсть того, що саме BiH був першорядним елементом, який
зазнавав добору на данiй дiлянцi хромосоми. Порiвнявши цей ген
iз перелiком генiв, якi виконують вiдомi нам функцii (а це один iз
побiчних результатiв Проекry геному людини), можна здогадати-
ся, заради якоi функцii BiH добирався - а отже, з'ясрати, яка сила
здiйснювала добiр.
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<Найпотужнiший [функцiональнийl вплив, який ми виявили,
стосувався пiгментацii шкiри, - розповiв MeHi Монатан, коли ми
перейшли до обговорення типiв генiв, якi добиралися. - ПЪть рiзних
генiв, пов'язаних iз пiгментацiею шкiри, виказЕuIи слiди добору серед
европейцiв>. Ось чому €вропейцi мають свiтлiшу шкiру за африкан-
цiв. Ця ознака була дiбрана серед европейського населення вiдносно
недавно, що добре узгоркуеться iз давнiм твердженням антропологiв
про те, що людина спочатку розвивалася в Африцi i мала темну
шкiру. Ми частково втратили темну пiгментацiю, доки виселялися
з тропiкiв у вищi широти, де нижчий piBeHb ультрафiолету змусив
нас частково позбутися TeMHoi пiгментацii, щоб дати змоry глиб-
шим шарам шкiри синтезувати достатню кiлькiсть BiTaMiHy D - а з
цим завданням вони можуть впоратися, лише пiд дiею достатньо
iнтенсивного ультрафiолетового випромiнювання. Головна причина
того, що европейцi мають блiду шкiру, - i одна з причин того, що в
декого з нас свiтле волосся - полягае в томи що нашим стародавнiм
пращурам потрiбно було виробляти вдосталь BiTaMiHy D, щоб кiстки
могли витримати крайнi умови пiвнiчного життя. Мене вразило, що
Джонатанiв аналiз, який проводився над yciM геномом, виокремив
саме цю закономiрнiсть, не маючи нiякiсiнького звЪзку з вiдпо-
вiдною антропологiчною гiпотезою, адже дослiдники спецiально
не шукали генiв, якi могли би добиратися через колiр шкiри. Тодi
я запитав його, який окремо взятий ген улюдському геномi зазнав
найсильнiшого добору, маючи на увазi не функцiональний rcrlас генiв
на кшталт тих, що повЪзанi з пiгментацiсю, а окремо взяте мiсце в
людському геномi, яке пережило найдокорiннiше перетворення пiд
дiею природного добору.

<Лактаза подае найпот}окнiший, найвловимiший сигнал>, - вiд-
повiв BiH, повернувши до мене MoHiTop iз графiками добору, якi ви-
кладенi для загальному доступу в IHTepHeTi (http:/Дg-wen.uchicago.
edц/selection/index.html). Лактаза - це фермент, який дае людинi
змоry перетравлювати лактозу, тобто молочний цукор. Без ньо-
го лактоза проходить через наш травний тракт без засвоення, що
призводить до дискомфортних симптомiв, вiдомих як нестерпнiсть
лактози. Людськi малюки мають функцiональну версiю лактазного
гена, завдяки якому вони живляться материнським молоком, що
склада€ переважну частину iхнього харчового рацiону. Але в багатьох
людських популяцiях цей ген <(вимикаеться)) пiд кiнець дитинства,
позбавляючи дорослих здатностi перетравлювати лактозу.

Проте мiж 10 i В тисячами poKiB тому мешканцi Близького Сходу
одомашнили козу й корову. Щi тварини забезпечили нашим пред-
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Малюнок 3. Графiки iнтегрованоТ оцiнки гаплотипу (iHS) на дiлянцi довкола
лактазного гена для трьох популяцiй, представлених у кГаплокартi>: CEU =
€вропейцi. YRl = африканцi (народ йоруба), ASN = азiйцi (китайцi та японцi).
Примiтно, що прояви посиленого добору помiтнi тiльки в свропейськоТ по-
пуляцii'. fl жерел о: http://ha р lotte r.чсh ica go.ed u/

кам постiЙниЙ дост}тI до живого м'яса, а також давали щедрi обсяги
молока - поживного, стерильного (якщо його правильно збирати)
ддерела iжi. Вочевидь, для мешканцiв Близького Сходу та ixHix на-
щадкiв, якi занесли кiз i KopiB до €вропи, молоко стало додатком
до харчового рацiони який давав переваry порiвняно з iншими
людьми. З плином часу у популяцiях, якi пили молоко, поширилася
мутацiя, яка пiдтримуваJIа активнiсть лактазного гена HaBiTb пiс-
ля закiнчення дитинства. В наш час понад 90% европеЙцiв мають
цей генетичний BapiaHT, тодi як бiльшiсть африканцiв (за винятком
скотарських народiв) i азiйцiв, у яких молоко нiколи не становило
важливого компонента харчування, в дорослому вiцi нестерпнi до
лактози. Iншi дослiдники, якi незалежно вивчали цю дивну риси
також зафiксували серед €вропейського населення посилений добiр
стерпностi до лактози, тим самим пiдтвердивши обГрунтованiсть
Причардового аналiзу.

Вiдтак стала очевидною вся краса проведеного дослiдження.
Замiсть того, щоб зосереджуватися на окремих генах, якi виконують
потенцiЙно корисну функцiю, як-от виробництво лактази, i намага-
тися знаЙти в них докази добору в минулому, Причардiв новатор-
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ський метод пропонував вiльний вiд гiпотез пiдхiд. У ньому просто
ставилося запитання, де на нашому геномi е слiди добору, а вже
потiм робилися спроби знайти гени, якi могли пояснити виявлену
статистичну закономiрнiсть - такий собi пiдхiд наослiп до вивчення
еволюцii, який став можливим лише завдяки гiгантським техноло-
гiчним стрибкам, зробленим у результатi Проекту геному людини.
Разом iз тим це дослiдження показало, наскiльки бiологiя, зокрема
генетика, перетворилася на обчислювальну галузь науки, в якiй
значна частина дослiдноi роботи проводиться за комп'ютерними
монiторами й клавiатурами, а не за лабораторним столом. Коли
я в 1980-Ti роки вступав до магiстратури за спецiальнiстю <<Гене-

тикз>l обмежувальним чинником будь-якого дослiдного проекту
була банальна спроможнiсть зiбрати достатньо даних для перевiрки
гiпотези. Зараз же данi ринули, наче вода iз брандспойта, тож най-
складнiшою частиною дос"пiдження стало ix тлумачення та розробка
багатьох гiпотез, якi могли би пояснювати виявленi статистичнi
закономiрностi.

Я поцiкавився в Джонатана, чи знайшлися ще якiсь цiкавi ти-
пи генiв, якi мiстили докази добору. BiH вiдповiв ствердно: так,
таких було чимало, пов'язаних iз засвоенням iжi. Ген алкогольноi
дегiдрогенази, яка дозволя€ органiзму розщеплювати :lлкоголь, що
мiститься в будь-якому випитому келиху вина чи кр<лi пива, Mic-
тив слiди поси.пеного добору. Те саме стосу€ться генiв, пов'язаних
iз засвоенням цукрiв i жирiв. BiH припустив, що, як i у випадку з
лактазним геном, цi гени зазнавали добору, доки людство перехо-
дило до сiльськогосподарського способу життя протягом ocTaHHix
10 тисяч poKiB. I-[iKaBo, що посиленого добору зазнавали кiлька генiв
на цитохромному генетичному вiдтинку Р-450 хромосоми 1. Цi гени
впливають на формування печiнковоi тканини, а отже, причетнi до
розщеплення чужорiдних для органiзму сполук, як-от медикаментiв.
Можливо, HoBi джерела iжi викликали появу нових хiмiчних сполук
у нашому рацiонi, якi потребувЕuIи нових версiй таких <(очисних)>

генiв для нейтралiзацii.
Наостанок Джонатан захотiв поговорити про частковий збiг мiж

багатьма генами, якi мiстять слiди добору, та генами, причетними
до комплексних людських хвороб, як-от гiпертонii й цукрового дiа-
беry. Примiром, гiпертонiя - це радше опис симптому (пiдвищений
кров'яний тиск), анiж конкретна хвороба. Гiпертонiя може мати
багато причин, тож комплекснiсть цiеi <хвороби> ускладнюе роз-
межування генетичних чинникiв i способу життя серед ii причин.
Одним iз найлiпше вивчених рiзновидiв гiпертонii € так звана соляна
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гiпертонiя, назва якоi пов'язана з тим, що в деяких людей тяжкiсть
пiдвищеного кров'яного тиску TicHo пов язана з кiлькiстю солi в ix-
ньому рацiонi. Близько половини людеЙ iз пiдвищеним кров'яним
тиском солечутливi. Одним iз генiв, причетних до соляноi форми
гiпертонii, е СYРзА, розмiщений на вищезгаданому цитохромному
генетичному вiдтинку Р-450. Причардiв анаJIiз показав, що цей ген
зазнав посиленого добору в ocTaHHi 10 тисяч poKiB. Далi ми обго-
ворили ще кiлька прикгlадiв, а потiм я запитав його, чому те, що у
минулому добирмося заради позumuвноi функцii, може бути при-
четним до неzаmuвноео настliдку на кшталт хвороби.

<Найпростiше пояснення полягас в томи що [BapiaHT] гена, яко-
му добiр вiддав переваry, мiг виконувати захисну функцiю>, - пояс-
нив BiH. Тобто цей BapiaHT запобiгав хворобi в людей, якi його мали.
В цьому € сенс: наприкJIад, у процесi нашоi адаптацii до зростання
кiлькостi споживаних калорiй, отримраних завдяки новому сiль-
ськогосподарському трибовi життя, цiлком мiг добиратися BapiaHT,
який захищав вiд цукрового дiабеry або пороку серця. <HaToMicTb,
згiдно зi сt<ладнiшим сценарi€м, те, що ми зараз назива€мо хворо-
бами, е наслiдком нашого середовища. Якщо ваш фенотип, - тобто

форма експресii генiв, - пристосований до суворого довкiлля, в
якому бракуе джерел iжi, ваш органiзм намага€ться якнайефектив-
нiше нагромаджувати поживнi речовини, але якщо потiм населення
переходить до сiльськогосподарського трибу життя й ви починаете
споживати поживнi речовини тоннами, в такому разi для органiзму
було би вигiднiше не згромаджувати [поживнi речовини] настiльки
дбайливо>. I-[я думка не нова: ще в 1960-Ti роки американський
генетик Джеймс Нiл припустив, що деякi неiнфекцiйнi хвороби
с}л{асних людей, зокрема цукровий дiабет, кореняться в переходi
вiд мисливсько-збиральницького трибу життя до багатого на харч
середовища, в якому жило рiльниче населення i в якому гени, KoTpi

давали змоry нашим далеким предкам ефективно нагромаджувати
поживнi речовини, вже не забезпечували переваг. Iнакше каж}^{и,

генетичний BapiaHT, який давав добрий результат у колишньому
середовищi, в новому середовищi став шкiдливим. Джонатан зазна-
чив, що було знайдено прикJIади цього, скажiмо, гени, пов'язанi з

цукровим дiабетом, у випадку яких вразливий до хвороби BapiaHT
е анцестральним, тобто давнiшим. Саме це й передбачала модель
Нiла.

Загалом у мене склалося переконане враження, що перехiд вiд
мисливства й збиральництва до осiлого рiльництва справив значний
вплив на нашу ДНК. BiH не тiльки зумовив добiр багатьох потен-
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цiйно позитивних змiн, як-от свiтлiшоi шкiри в пiвнiчних широтах
i збереження в дорослому вiцi функцii розщеплення лактози у по-
пуляцiй, якi споживали тваринне молоко, а й викликав деякi на
позiр негативнi наслiдки. Великий Вибу< людського населення був
настiльки MoryTHiM розривом iз нашим минулим, що спричинив
випадiння генетичного осади який досi можна запримiтити. I_1,e

нагадало MeHi про iнший цiкавий факт, про який я дiзнався кiль-
ка poKiB томи проводячи дос-лiдження в рамках роботи над сво€ю
першою книжкою.

ЧОМУ МИ ЗРОБИЛИЦЕЙ КРОК?

3гiдно з одним iз великих мiфiв, якi огортають розвитоклюдськоi
кульryри за ocTaHHi 10 тисяч poкiв, життя невпинно покращуваJIося,
коли ми переходили вiд мисливсько-збиральницького iснрання до
того пiднесено-величного становища, в якому живемо зараз. Чиммо
людей гадають, що життя наших далеких пращурiв було, циryючи
Томаса Гобса, <(caMoTHiM, бiдним, безпросвiтним, тупим i коротким>>О.

Пiзнiше рiльництво й державна влада - ця нерозлучна пара, про яку
поговоримо в наступнiй частинi, - принеспи очевиднi переваги, якi
незрiвнянно покращили життя людей. Кiлькiсний вибух людського
населення, що почався 10 тисяч poKiB тому, вважа€ться числовим
проявом позитивних наслiдкiв вирощування iжi, вигiд нового трибу
життя, виражений у ростlruiй кiлькостi щасливих рiльникiв. Насправ-
дi ж TaKi уявлення надзвичайно далекi вiд iстини.

Антрополог [дон Лоренс Ейнджел 19В4 року отцlблiкував пра-
цю, яка cTiula кIIасикою. В нiй BiH проаналiзував зiUIишки скелетiв
людей, якi жили в Схiдному Середземномор'i до та пiсля переходу
до агрокульryри. BiH обстежив багато скелетiв iз кожного перiоду,
звертаючи уваry на зуби (за допомогою яких можна розрахувати
BiK iндивiда на момент cMepTi), а також на зрiст та <<iндекс tлибини
тазового входу)) - обидва показники вимiрюють piBeHb здоров'я
iндивiда. 3iбравши результати в одrry таблицю, BiH одержав неспо-
дiвану картину (табл. 1).

Середня тривалiсть життя мисливцiв-збиральникiв палеолiту
становила у чоловiкiв 35,4 poKiB, а у жiнок - 30,0 poKiB. Коротша
тривалiсть життя жiнок була результатом ускладнень при пологах.

* Цит. эа: Го66с Томас. Левiафан, або Суть, будова i повноваження держа-
ви церковноi та цивiльноi / Пер. з англ. Ростислав.Щимерець та iH. - К.: Дух i
лiтера,2000. - С. 153.
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Таблиця 1

Перiод icTopii

Irцекс
tлцбини
тазового
входу у %

(що вищий,
то краще)

Середнiй зрiст Медiанна три-
BMicTb життя

Чоrrо-
вiки Жiнки Чоло-

вiки Жiнки

Палеолiт
(30 тис. - 9 тис. poKiB до н.е.) 97,7 L77 l67 з5,4 30,0

Мезолiт
(9 тис. - 8 тис. poKiB до н.е.) 86,з 17з 160 33,5 31,3

раннiй неолiт
(7 тис, - 5 тис. poкiB до н.е.) 76,6 170 l56 зз,6 29,8

пiзнiй неолiт
(5 тис. - 3 тис. poKiB до н.е.)

75,6 L61 l54 33,| 29,2

Бронзова i залiзна доба
(3 тис. - 650 poKiB до н.е.) 81,0 166 |54 37,2 31,1

Еллiнiстичний перiод
(300 piK до н.е. - 120 piK н.е.) 86,6 172 |57 41,9 38,0

Середнi вiки
(600-1000 роки н.е.) 85,9 I69 |57 з7,7 31,1

<Бароко>>

(1400-1800 роки)
84,0 |72 158 зз,9 28,5

XIX столiття 82,9 170 158 40,0 38,4

Кiнець ХХ столiття (США) 91,1 |74 163 71,o 78,5

3а цим показником жiнки пост\далися чоловiкам аж до останньо-
го сторiччя, коли досягнення медицини вможJIивили безпечнiшi
пологи й помiняли мiсцями cTaTi за тривалiстю життя. Привертае

уваry те, що протягом неолiту, коли населення переходило до сiль-
ськогосподарського трибу життя, а надто протягом пiзнього нео-
лiту, коли перехiд завершився, тривалiсть життя як чоловiкiв, так
i жiнок icToTHo знизилася - до 33,1 poKiB (чоловiки) та 29,2 poKiB
(жiнки). Ще бiльше врiDка€ той факг, що показники здоровя також
рiзко впали. 3picT чоловiкiв зменшився з палеолiтичних |77 см до
пiзньонеолiтичного 161 см, а тазовий iндекс упав на 22%. Люди не
тiльки стми помирати в моJIодшому вiцi, вони помирали з гiршим
здоров ям. I-{ю тенденцiю не можна вiдкидати як артефакт, специ-
фiчний дIя того конкретного населення, яке обстеходав Ейнджел,

44



Чому ми зробили цей крок?

позаяк схожi тенденцii було виявлено в Америцi. Загалом цi данi
свiдчать, що перехiд до сiльськогосподарського трибу життя по-
гiршив здоров'я людеЙ.

Призвiвши до колосального зростання кiлькостi людського на-
селення, сiльське господарство, певна рiч, давало якусь величезну
переваry людству. То як же пояснити це грандiозне збiльшення
кiлькостi людей та пiднесення сiльського господарства, яке майже
суцiльно заступило мисливство й збиральництво в кожному залюд-
неному кутку cBiTy, якщо воно не покращувало наше життя? Лише
в ХХ столiттi спостерiга€ться вагоме зростання тривалостi життя,
але HaBiTb зараз наш тазовий iндекс досi менший, нiж бр у наших
палеолiтичних пращурiв. Критично поглянувши на числа в Таблицi 1,

будь-який еволюцiйний бiолог заявив би, що мисливцi-збиральники
мали щонайменше 22-вiдсоткову переваry за здоров'ям над нео-
лiтичними рiльниками, що дозволяло iм перемогти за iграшку в
змаганнi природного добору. Чому ж вони програли?

Як побачимо в насryпнiй частинi, iсторiя перемоги агрокульryри
в цьому вiкодавньому змаганнi непроста. Вона супроводжувалася
надзвичайними змiнами в нашому трибi життя - i не тiльки у зв'язку
зi спричиненим нею кiлькiсним зростанням людства, а ще й через
те, що вона позначила розрив iз нашим минулим, рiвного якому
не було в еволюцii жодного органiзму. Займаючись мисливством
i збиральництвом, наш вид жив так само, як будь-який iнший -
у покорi перед примхами природи, яка давала йому iжу й воду.
Розвинувши сiльське господарство, ми ухвалили свiдоме рiшення
змiнити довкiлля вiдповiдно до своiх потреб. Не вдовольнившись
роллю пасая(ира, ми зайняли мiсце водiя. Перша людина, яка по-
садила насiння десь на Родючому пiвмiсяцi 10 тисяч poKiB тому,
привела в рух подii, якi iй годi було уявити, HaBiTb давши волю уявi.
Наша наступна зупинка - зрозумiти, як i чому сходи цього насiння
заполонили весь cBiT.
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Перший рiльник бр першою людиною, i вiд-
тодi вся велич icTopii rрунryвалася на воло-
дiннi й користуваннi землею.

Ральф ВолOо Емерсон,
<Суспiльсmво й calrlomHicmb>

Сила зростання населення безмежно вища
за силу землi давати засоби для прожиття
людини.

Томас Мальmус,
<ДослiOження закону нароOонаселення>

СТАВАНГЕR НОРВЕГIЯ

,r|lожен грам цiеi речовини - на ваry золота)), - мiй провiд-
\\ l\ик перекрикував ryл двигуна нашого човна. Ми перетинали
Йосенф'йорд, що в захiднiй Норвегii, прямуючи до мiсця, де мали
побачити технологiчнi дива сучасного сiльського господарства. В
далечинi за кiльватером береговi скелi зростаJIися з водним пле-
сом,6орючись i зливаючись iз ним - неначе зчепившись у якомусь
прадавньому двоборствi. В одному мiсцi звитяry здобрала земля,
де в небо здiймалася сторчова гранiтна cTiHa фiорду, тодi як деiнде
верх брало море, накочуючись на низький берег якогось пологого
острова. Оскiльки cipe небо майже цiлий piK посипае землю дощем,
а TeMHi зимовi днi ще сильнiше стирають межу мiж землею i водою,
можна зрозумiти тих, хто уявляе життя норвежцiв земноводним.
Наче Атлантида в мить погибелi, зависнувши над i пiд водою, за-
хiдна Норвегiя та ii триб життя невiддiльно повЪзанi з океаном.
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Не дивно, що вiкiнги-грабiжники, якi своiми наскоками тримали в
cTpaxoBi значну частину Пiвнiчноi €вропи, вирушали саме звiдси,
або що вони зумiли дiстатися до Америки за coTHi poKiB до Колумба:
море було в них у KpoBi.

Тримаючи невеличку пробiрку з астаксантином, Тор Андре IcKe-
€рде пояснював, як за допомогою цiеi речовини можна отримувати
яскраво-рожеве фiле вирощеного в рибному господарствi лосося.
Кольором свого фiле дикий лосось завдячуе харчовому рацiону,
який склада€ться iз дрiбних крилiв та мiкроводоростей, багатих
на кольоровi каротиноiди, проте цей корм непросто запасати й
використовувати для вiдгодiвлi в рибгоспах, тому замiсть Hei ви-
користовуеться шт}л{ний iнгредiент. Може, Тор Дндре дещо пере-
бiльшрав, говорячи про його ринкову BapTicTb, але не настiльки,
як зда€ться. Астаксантин кошту€ так дорого, пояснив BiH MeHi, бо
компанiя, що його виробляе, досi володi€ патентом на виробничий
процес, а виготовляеться BiH iз побiчних продуктiв нафтопереробки
за допомогою складних хiмiчних реакцiй. Атлантичний лосось, який
ранiше був досryпнийтiльки рибалкам, що зумовлювало його icTo-
рично високу цiну на ринку морепродуктiв, сьогоднi повсюднiший
на магазинних полицях за cBoix диких родичiв. Кольорова хiмiчна
добавка спокушае споживача думати, нiбито BiH icTb ry саму рибу,
яку його прадiди виловлювали в гiрських струмках Шотландii, а ii
BapTicTb дода€ майже 25% до цiни корму для годiвлi лосося.

В крижаних водах норвезьких фiордiв компанiя <<Marine Harvest>
та ii материнська компанiя <Nчtrесо> з Голландii проводять до-
слiдження, якi можrль змiнити наше харчування (вiдтодi компанiя
<Marine Haryesto була продана норвезькiй компанii <Рап Fish>). Серед
ycix видiв, якi люди одомашнили за ocTaHHi 10 тисяч poKiB, найважче
було прирl"rити MopcbKi. Фактично лише в ocTaHHi сто poKiB ми до-
сягли перших успiхiв на цьому поприщi. Виробництво морепродуктiв
до сих пiр пiдпорядковуеться диктату перепадiв чисельностi диких
популяцiй. Хоча на сушi ми здавна виробляемо харч, на Mopi досi
залиша€мося мисливц ями- збиральниками.

Проте науковцi, якi працюють на <Marine Harvest>, задумують
майбутне, в якому значне мiсце посiдатиме аквакультура (розведен-
ня водних видiв для харчового споживання), яка не обмехqrватиметь-
ся лососем, а пошириться на TaKi види, як TpicKa, палтус i тунець.
Саме так: тунець. Його розводять на прибережних ранчо схiдноi
частини Австралii, на яких австрмiйськi <ковбоi> затяryють рибу
в човни, хапаючи ii за зябра i перевертаючи на спини щоб рибина
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тимчасово втратила змоry р}хатися. Проте загалом аквакультура -
переважно осiла i дуже HayKoMicTKa справа.

Така справа вимага€ величезних iнвестицiй. <Nutreco> була час-
тиною <British Petroleum> перед тим, як у 1994 роцi видiлилася в
окрему компанiю. ii працiвники розкиданi по всьому cBiry. Серед
них - десятки науковцiв, в дослiдження яких компанiя щороку iH-
весту€ десятки мiльйонiв доларiв, щоб вивести кращi породи риби
для розведення. Ясна рiч, такий ризик мае сенс лише в тому разi,
коли з нього можна отримати прибlток. А прибуток i справдi е: од-
на з побачених мною в Норвегii загорож дляриби мiстила палтуса
бiльш нiж на $15 мiльйонiв, якщо рахувати за поточною ринковою
цiною. I це була дрiбна експериментальна загорожа. Тож йдеться не
про присадибний промисел.

Аквакульryру започаткували двi тисячi poKiB тому в Китаi, де
мiсцеве населення пiсля повеней утримувало коропiв у шт)п{них
озерах. Риба, яку годували кормом, що складався iз eKcKpeMeHTiB
шовкопрядiв - своерiдна стародавня версiя промисловоi переробки
вiдходiв, - забезпечувала постiйне джерело харчу для ростучого
сiльського населення Китаю. Те саме робили полiнезiйцi на Гаваях,
будуючи ставки-сажалки, в яких трима ли рибу яко досryпне джерело
бiлкiв, а також середньовiчнi свропейцi, KoTpi розводили коропiв,
щоб задовольняти попит населення на рибу, коли католицька церк-
ва збiльшила кiлькiсть свят, на якi заборонялося споживати м'ясо
(риба яко холоднокровна icToTa не вважалася м'ясом). Проте виро-
щуваного коропа згодом замiнила дикоросла TpicKa, яку в великих
кiлькостях виловлювали бiля багатих берегiв Пiвнiчноi Америки,
оскiльки покращення морехiдних i консервацiйних методiв дало
поштовх цьому виду мiжнародноi торгiвлi сiльськогосподарськими
виробами, одному з найприбутковiших у ранньомодерному cBiTi.
Розведений короп швидко став заirвим, коли в €вропу ринув потiк
виловленоi дикорослоi трiски.

За винятком цих кiлькох поодиноких paHHix спроб, аквакуль-
тура - переважно феномен останнього сторiччя. Бiльша частина
нашого харчового рацiону - хай BiH здебiльшого склада€ться з пше-
ницi, рису, яловичинщ картоплi чи будь-якого iншого продукry з
неводних рослин чи тварин, який люди споживають, - отриму€ться
вiд бiологiчних видiв, одомашнених тисячi poKiB тому на paHHix
стадiях Неолiтичноi революцii. Риба i меншою мiрою водоростi
здебiльшого одомашненi недавно:.97 % iз них пiсля 1900 року, з яких
майже четвертина - лише в останн€ десятилiття. Аквакультура, поза
cyMHiBoM, - це нова революцiя, яка розгортаеться на наших очах.
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Малюнок 4. Графiки темпiв одомашнення рослин i тварин за ocTaHHi 10 тисяч
poKiB. Майже Bci воднi види було одомашнено протягом минулого сторiччя.
.Щжерело: Sсiепсе З16:3В2-З8З (2007). Використано з дозволу AAAS

Я прибув до СтаванIера, щоб зрозумiти, як <Marine Harvest> та
iншi компанii здiйснюють цю революцiю в забезпеченнi людства
харчами, i дiзнатися, як i чому бiологiчнi види взагалi одомашню-
ються. Побачивши на власнi очi сьогодеlrний аналог Неолiтичноi
революцii, я почав краще уявляти подii, що вiдбулися 10 тисяч poKiB
тому. Революцiя в аквакульryрi, що тривае вже столiття, вiдбува-
€ться завдяки ретельному застосуванню наукових рекомендацiй,
вироблених на ocHoBi вивчення бiологii вiдповiдних видiв. Це дуже
високотехнологiчна справа, в якiй обачно застосовуеться iнформацiя,
зiбрана в таких рiзних наукових дисциплiнах, як екологiя, генетика,
хiмiя й агрономiя, та освоюються величезнi фiнансовi iнвестицii. Як
виявилося, стимулом для такого колосального зосередженIrя ресурсlв
€ не просто науковий iHTepec - воно викликане необхiднiстю.
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ПОРОЖНI НЕВОДИ

3а тридцять кiлометрiв вiд Тунiського узбережжя на вiдстанi
годинноi плавби поромом вiд промислового MicTa Сфакс iз його
фосфатними заводами та гамiрними кварталами лежать острови
Керкена, нiби якийсь заryблений cBiT, геть далекий вiд XXI сторiччя.
Як багато iнших острiвЪн iз iнших частин cBiry, тамтешнi мешканцi
рухаються неквапно, а iхнiй день пiдпорядкову€ться повiльному
годиннику припливiв та вiдпливiв. KepKeHcbKi чоловiки славлять-
ся своIми рибальськими умiннями, тому багато з них у минулому
покидаJIи домiвку, щоб працювати на рибальських човнах у серед-
земноморських глибоководдях. Ti ж, хто вiддавав переваry дому,
дотримувалися значно давнiшоi традицii.

Острови лежать на мiлководдi, багатому на водоростi, що ство-

рюе iдеальнi умови для розмноження середземноморськоi султанки
та морського окуня.3авдяки мiлинi вiд берега можна зайти вбрiд
на цiлих пiвтора кiлометри - складаеться враження, що все море
можна перетнути вбрiд. Мiлина також означа€, що пiд час рiзних
зледенiнь, коли падав piBeHb моря, острови спол}^lалися з Африкан-
ським материком. Саме вона спонукала населення ocTpoBiB розви-
нути надзвичайно ефективний метод риболовлi.

Спираючись на знання про течii, якi проходять поруч iз узбе-
режжям, а також про поведiнку рiзних видiв риб, яких вони ловлять,
KeHKeHcbKi рибалки не корисryються Hi гачками, Hi сiтями. HaToMicTb
вони заганяють рибу в пастки завдяки складнiй i винятково вiдла-
годженiй системi, яка розвивалася впродовж тисячолiть. Свiжозрi-
занi пальмовi гiлки (вайi) встромляють у пiщане дно, розмiщуючи
ix щiльним рядом. Так створю€ться довга водопроникна загорожа,
що називаеться (махлоба> i впоперек перетинае панiвну течiю. Щей
частокiл невимушено спрямовуе рибу в вигрiбну пащу, як явори
ведуть <(ситроени)) й <<рено>> сiльськими дорогами Францii. Пастка
сама собою складаеться з низки щоразу менших камер, аналогiчним
чином огороджених паJIьмовим гiллям. Вхiд у першу камеруутворю-
еться великим частоколом, який називаеться <джербi> i лежить пiд
кутом 60" до головного частоколу (<махлоби>). BiH спрямовуе рибу
у вузький прохiд. Коли риба опиня€ться в цьому коридорi, ii доля
передвизначена, бо втекти звiдти неможливо. Рибалки називають
цю першу круглу камеру <чарфiя>, або овiтальня>>. Риба, яка потра-
пляе в Hei, майже не мае шансiв заново знайти вхiд. ii становище
усI<lIаднюеться додаванням кiлькох виходiв iз <<вiтальнi>, якi ведуть
у ще меншi камери, найменша з яких мае вихiд у великi кошики.
Рибалки перевiряють i розвант.DкуIоть цi кошики двiчi на день.
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Порожнi неводи

Малюнок 5. Пастка для риби, яка використову€ться на островах Керкена
(TyHic). flBa ряди чliльно розмilцених пальмових гiлок (кдл<ербi> та кмахлоба>)
спрямовують рибу в камеру (кчарфiю>), з якоТ вона кiнець кiнцем потрапля€
в пастки

Можливо, цей метод не такий активний, як iншi - а надто, нiж
руйнiвне прогрiбання морського дна €вропейськими рибалками, яке
виснажуе KepKeHcbKi популяцii морських видiв, - але BiH залиша€
рибалкам чимало вiльного часу. HaBiTb беруlи до уваги два тиж-
Hi, якi йшли на ретельне конструювання HoBoi пастки, керкенцям
лишаJIося вдосталь часу, щоб насолоджуватися ароматом троянд. У
нашi днi армованих кевларом i змiцнених титаном дивоматерiалiв
пальмовому гiллю вiддають переваry через те, що воно, гниючи,
не викликае пiдозр у риби, Його доводиться мiняти частiше, але

це саме той випадок, коли дiдiвськi методи спрацьовують краще:
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риба здебiльшого уника€ синтетичних пасток. Проте qл{ас}{ий cBiT
мае ненаситний апетит на морепродукти, а його наступ на kopiHHe
населення Керкен пiдривае традицiЙнi рибальськi методи останнього
яко способу добування засобiв до прожиття. Двадцять poкiB тому
зазвичаЙ iз однiеi пастки щодня виЙмали близько 70 кiлограмiв
риби; сьогоднi рибалки радiютьдесятiЙ частинi колишнього вилову.
Молодшi чоловiки, якi найнялися на iталiйськi рибальськi човни,
надсилають додому конче потрiбнi грошi зi cBoei платнi, щоб пiд-
тримати залишену вдома родину. Iншi ж, KoTpi мають пiдприем-
ницьклlй хист, повiдкривали ресторани й крамнички, розраховуючи
на нову туристичну галузь - як на глум, цю галузь годують люди, якi
пориваються вирватися саме з того cBiTy, який загрожуе Керкенам
знищенням тамтешнього традицiйного трибу життя.

Можливо, KepKeHcbKi рибальськi методи занесли на острови
фiнiкiйцi - представники середземноморськоi торговельноi iмперii
I тисячолiття до н.е., якi збудували стародавнiй Карфаген, що лежав
вiдразу tlа пiвнiч вiд Керкен там, де зараз стоiть столиця TyHicy. Ана-
логiчlli методи застосовуються на захiдному узбережжi Сицилii для
вилову ryнця пiд час мiграцiТ. I]ей промисел увiнчуеться щорiчним
весняним святкуванням, яке назива€ться <(матанза>: рибу заганя-
ють у дедалi меншi загорожi з ciToK, а потiм забивають кийками.
Проте, як i у випадку з керкенськими методами, за ocTaHHi кiлька
десятирiч обсяги вилову cTpiMKo впали, тому сьогоднi <матанза>
с,гала бiльшою мiрою виставою для туристiв, анiж продуктивним
рибальським методом.

Вилов риби- €дине мисливське заняття, як€ с)пlдqццй cBiT прак-
тикуе у великих масштабах. Хоча зусилля <Маriпе НаrчеSt> та iнших
аквакультурних компанiй спрямованi на одомашнення, вирощена
риба на сьогоднi становить лише четвертину Bciei риби, яка спожи-
ва€ться в cBiTi. 3начну частину риби виробляе Китай, де коропа досi
розводять у прiсноводних ставках. HaToMicTb бiльшу частину риби
впольовують у Mopi, користуючись знаряддями - сiтями, вудками
й гачками, - якi icToTHo майже не змiнl,tлися впродовж тисяч poKiB,
Близько сорока мiльйонiв американцiв вважають себе рибалками, що
втричi бiльше за мисливцiв. Хоч як багато всього змiнилося вiдтодi,
як ми близько 10 тисяч poKiB тому почали вирощувати собi iя<у, а

рибальство й досi значною мiрою залиша€ться на досiльськогоспо-
дарському plBHl розвитку,

Проте цей сttоксlнвiчний пiдхiд до природи змiнюеться з тих
caNItlx Ilрllчин, що KepкcHcbKi ловцi зрiкаються cBoix дiдiвських мето-
дirз. }{адпrilltlий вилов сильно скоротив чисельнiсть диких популяцiй
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риби, ставши на перешкодi збереженню цього стародавнього пере-
житку нашого мисливсько-збиральницького минулого. Починаючи
з 1980-х poKiв, коли вилов риби сягнув iсторичного пiку, чисель-
HicTb диких популяцiй головних промислових видiв риби cTpiMKo
падала. Багатi Великi береги - просторе мiлководдя бiля узбережжя
Ньюфаундленди яке, можливо, й заманило €вропейцiв у Пiвнiчну
Америку задовго до Колryмба - вичерпанi настiльки, що в 1995 роцi
було впроваджено мораторiй на подальший вилов трiски в цьому
мiсцi. У Пiвнiчному Mopi бiля берегiв Британii цей вид проголосили
<у комерцiйному планi вимерлим> - ловити його вже нема€ фiнан-
сового сенсу, хоч ocTaHHiM часом BiH почав вiдновлюватися. 3гiдно
з нещодавнiм дослiдженням, опублiкованим 2003 року в журналi
<Science>, 29% рибних мiсць у вiдкритих водах перебрають у cTaHi
колапсу, а обсяги вилову в них становлять менше 10% колишнiх
показникiв.

Стае зрозумiло, що щось негаразд зi станом Свiтового океану -
i цього разу негаразди наскочили, як на гJц/м, у той час, коли iсти
рибу людей спонукае ryрбота про здоров'я i коли споживання цього
продукту зроста€. 3а ocTaHHi тридцять poKiB у CIIIA та европейських
KpaiHax споживання риби зросло десь на третину пiд впливом ycBi-
домлення користi, яку несе для здоровя омега-3 - довголанцюговi
жирнi кислоти, якi вiдiграють вагому роль у запобiганнi великiй
кiлькостi хвороб вiд пороку серця до старечого слабоумства, а також
пiд впливом бажання споживати тваринний бiлок iз низьким yMic-
том насичених жирiв i пропаганди низькокалорiйного харчування
лiкарями. Разом iз тим споживання яловичини й свинини знизилося.
Ясна рiч, потрiбно вживати заходiв, щоб пропозицiя зростала - саме
цим i займаеться <<Marine Нагчеst> та ii конкуренти. Розводячи рибу
в неволi, ми зможемо забезпечити майже невичерпну пропозицiю.
Якщо чимало paHHix спроб розведення риби породжували великi
обсяги вiдходiв i призводили до занепалу навколишнiх диких попу-
ляцiй, сучаснi методи значно охайнiшi й безпечнiшi для довкiлля.3
наведених на графiку даних безсумнiвно окресJIюеться один висно-
вок: цей останнiй пережиток нашого мисJIивсько-збиральницького
минулого невдовзi буде замiнений аквакульryрою - iншого виходу
немае.

Чи була потреба компенсувати близькi до вичерпання харчовi
ресурси природи головною спонукою для людей на cBiTaHKy неолi-
тичноi доби? Чому мисливцi-збирмьники в епоху, коли не iснlвало
зеленого уявлення про економiчний зиск, започаткували агрокуль-
туру? А надто важче стае пояснити перехiд до агрокультури в свiтлi
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Малюнок 6. Поточнi й прогнозованi втрати цiнних промислових морських
видiв. Пiд (колапсом) розумiеться спад вилову на 90% порiвняно з довго-
часним середнiм показником

даних iз першоi частини кнюкки, якi засвiдчили, що paнHi рiльники
жили менше, а здоров'я мали гiрше за cBoix сусiдiв, KoTpi й далi
займалися мисливством i збиральництвом. Що спонукало перших
агрореволюцiонерiв вкJIадати час i ресурси у вирощування пшеницi
та iнших злакiв, яке швидше заганяло ix у могилу?

У книжцi <Подорож людини)) я висловив припущення, Iцо певну
роль могла вiдiграти колективна пам'ять, Iз того часу, як було по-
сiяно сiм'я агрокультури, зросла ймовiрнiсть, що повернення назад
вiд нового рiльничого ладу до колишнiх мисJIивсько-збиральницьких
порядкiв не буде. <<Чи бtt захотiли би власноруч виготовляти кам'янi
знаряддя й полювати на дичину, щоб поiсти?> - писав я хай несер-
йозно, але, мабуть, не далеко вiд iстини. Проте це ще не все: KpiM
пряника, був ще й батiг. Першi рiльники, вочевидь, потрапили в
безвихiдну пастку епiчних масштабiв - ry, яка досi дограсться до
кiнця.

2000
Роки
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ХТО ГРЕБЛI РВАВ?

Австралiйський археолог Bip Гордон Чайлд прох<ив захопливе
життя. 3амолоду BiH дотримувався марксистських поглядiв i працю-
вав особистим секретарем прем'ер-мiнiстра австралiйського штату
Новий Пiвденний Вельс, а також уславився як обдарований лiнгвiст i
затятий мандрiвник. Досить пiзно - аж у 1920-Ti роки - BiH вирiшив
професiйно займатися археологiею: спершу в Единбурзькому yHiBep-
ситетi, а потiм у Лондонському. В першу археологiчну експедицiю BiH
вирушив на розкопки Скара-Брей, що на шотландських Оркнейських
островах, проте його кар'ера cTpiMKo пiшла вгори коли Чайлд звернув
уваry на paHHi рiльничi громади Схiдного Середземномор'я.

Чайлд створив TepMiH <<Неолiтична революцiя>, розумiючи ii як
по-справжньому революцiйний перехiд. Все, що було до Hei, - це ди-
кунство (яке передувало варварству в його лiнiйнiй cxeMi кульryрноi
еволюцii, котра зазн€lла марксистського впливу), а плоди цивiлiзацii
виросли вже пiсля цiеi епохальноi подii. На думку Чайлда, першi днi
неолiry були визначальним пунктом в нашiй icTopii яко бiологiчного
виду. CBoi погляди BiH популяризував у книжках, зокрема в таких
вiдомих, як <<Стародавнiй Схiд у свiтлi нових розкопок> та <Людина
творить себе>, якi вплинули на широкий загал та подаJIьшi поколiння
професiйних археологiв.

На думку Чайлда, одним iз вузлових iмпульсiв для зародження
сiльського господарства було рiзке потеплiння на Близькому Схо-
дi наприкiнцi останнього зледенiння. На його думку, потеплiння
вплинуло на те, якi там росли рослиннi види, спонукавши деякi
групи людей почати вирощрати пшеницю i ячмiнь. Цей успiшний
експеримент iз вирощуванням викликав демографiчне зростання
та постання MicbKoi цивiлiзацii. Посryпово з близькосхiдноi колис-
ки неолiтичнi рiльники розселилися (й перенесли свою передову
Iryльтуру) на решry Захiдноi €вразii.

3агалом ця модель правильна, але з часiв Чайлда ii уточнили,
з ясувавши, що вiдбувалося з клiматом наприкiнцi останнього зле-
денiння. Хоча загальною тенденцiею ocTaHHix l5 тисяч poKiB було
зростання середньосвiтовоi темпераryри, перiод вiд 15 до 10 тисяч
poKiB характеризувався раптовими потеплiннями й похолоданнями.
Саме в цьому безладному котлi розвинулося рiльництво.

Найкраще з цих 5 тисяч poKiB дослiджено коротке зледенiння,
вiдоме яко пiзнiй дрiас, котре тривало бiльше тисячi poKiB - вiд
12700 до 11500 poKiB тому. Назву йому дав рiд невеликих рослин
тундрових регiонiв Скандинавii Dryas octopetala, який наприкiнцi
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Малюнок 7. Екологiчнi зони Пiвденно-3ахiдноТАзiiта Пiвнiчно-СхiдноТАфрики
пiд час останнього льодовикового максимуму (1 8 тисяч poKiB тому) та пiд час
голоценового клiматичного оптимуму (8 тисяч poKiB тому)

попереднього зледенiння був витiснений лiсами у пiвденнiй части-
Hi свого ареалу, але вiдновив позицii за прохолодних клiматиtlних
умов пiзltього дрiасу. Не зовсiм зрозумiло, чим було викликане
поверненIIя цiеi рослини, але найправдоподiбнiша теорiя пов'язуе
ii повернення, хоч як це парадоксально, iз 1загrтовим розтаваtIням
крижаноi греблi в Пiвнiчнiй Америцi.
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Крижаноi греблi? В Пiвнiчнiй Америцi - за пiвсвiту вiд Скан-
динавii? Так, бо це була дрке особлива гребля, Потеплiння кiнця
останнього зледенiння викликало вiдсryп Лаврентiйського льодо-
викового щита, згаданого в Частинi першiй, iз його передових по-
зицiй у штатi Iлiнойс. Великi фрагменти криги, якi затрималися в
Пiвнiчнiй Америцi близько 13 тисяч poKiB тому, слуryвали стiнками
озера АГасис - велетенськоi прiсноводноi водойми, яка займала
територiю сьогоденноi I-[ентральноi Канади. Аrасис мiстив воду вiд
танення залишкiв бiльшоi частини колишнього льодовика; якщо
нинiшнi Великi озера вражають розмiром, то BiH був титаном на-
BiTb ryпроти них - бiльшим, нiж вони разом узятi i HaBiTb нiж штат
Калiфорнiя або Каспiйське море.

Коли крижана гребля, яка стримувала води озера, розтанула,
вода ринула назовнi - та ще й дуже cTpiMKo. Вона потекла в басейн
рiки Святого Лаврентiя, а звiдти в пiвнiчну частину Атлантичного
океану. Наплив прiсноi води утворив своерiдний <щит> на поверхнi
океану, бо ryстина прiсноi води нижча нiж MopcbKoi, i тим самим
заблокував Гольфстрим, який несе теплi воднi маси iз тропiчноi
Мексиканськоi затоки в пiвнiчну частину Атлантичного океану. L{я

природна течiя, наче велетенський обiгрiвач, зiгрiвала 3ахiдну €в-
разiю наприкiнцi льодовикового перiоду, що й досi робить. Саме
завдяки iй у найпiвденнiшiй точцi Великоi Британii - Корнволi -
ростуть пальми, хоч ii широта 50О, як i в канадського Вiнiпеrа, що
на 30' пiвнiчнiше тропiка Рака. Коли наплив прiсноi води перервав

ру< Гольфстриму, на Захiдну €вразiю знову опустилися умови льо-
довикового перiоду - це й був пiзнiй дрiас.

Поки все це вiдбувалося в Пiвнiчнiй Атлантицi, мешканцi Ро-
дючого пiвмiсяця звикали до теплiших температур. Мiж приблизно
16000 i 12 700 poKiB тому цей регiон став теплiшим i вологiшим, що
викликало географiчне поширення рослинних видiв, ареал яких
доти обмежувався гiрськими долинами iз постiйними джерелами
води. Легкодоступнiсть цих рослин - предкiв пшеницi, жита i яч-
меню - спонукала деякi людськi популяцii зосередити cBoi зусилля
на iх збираннi, бо це було рясно представлене в довкiллi високо-
калорiйне джерело харчування. Hocii натуфiйськоi культlryи, яка в
цей перiод процвiтала на заходi Родючого пiвмiсяця, здебiльшого
займалися збиранням зерна. На вiдмiну Bcix попереднiх мисливцiв-
збиральникiв, цi жили невеликими осiлими селами.

3 найперших днiв еволюцii гомiнiдiв нашi предки провадили
напiвкочове життя. Причиною цього була непевнiсть, притаман-
на становищу мисливця-збиральника: якщо харчовi можливостi
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вичерпуються в одному мiсцi, BiH спаковуеться i перебираеться
на кращi для збирання Й полювання угiддя. Саме завдяки мож-
ливостi раз у раз знаходити HoBi угiддя нашi пращури впродовж
ocTaнHix кiлькох мiльЙонiв poкiB кiлька разiв успiшно виходили
за межi cBoei африканськоi прабатькiвщини. Людина виду Homo
erectus, яка виЙшла за межi Африки 1,8 млн poKiB тому, просто
рухалася слiдом за iжею. Те саме стосуеться людини виду Homo
heidelbergensis*, котра вийшла з Африки 500 тисяч poKiB тому i з
якоi в €вропi розвинулися неандертальцi. Ми належимо до TpeTboi
хвилi мисливсько-збиральницьких виселенцiв iз Африки, KoTpi по-
кинули прабатькiвщину десь 50-60 тисяч poKiB тому, як я докладно
описав у <Подорожi людини>>. Протягом цiеi довгоi лiнii еволюцii ми
постiйно вели напiвкочове життя, перебуваючи в одному мiсцi доти,
доки в ньому було що збирати, а потiм рухаючись далi.

Такий стан речей почав змiнюватися пiд кiнець палеолiту -
перiоли що передував неолiry, - коли Bci люди були мисливцями-
збиральниками. Археологiчна експедицiя пiд керiвництвом,Щанi
Наделя знайшла на територii Iзраiлю бiля Галiлейського моря докази
збирання зерна та виготовлення борошна BiKoM 23 тисячi poKiB. А
отже, представники цiеi громади жили впродовж ранньоi частини
перiолу iснування кебаранськоi кульryри, що передувала в Левантi
натуфiйськiй культурi. Кебаранцi нерозривно пов'язанi зi справжнi-
ми доiстор ичними мисJIивцями -збирал ьникам и Близького Сходу -
вони багато перемiщувалися, сезонно переносячи cBoi поселення

у мiсця, де можна було знайти iжу та воду пiд час прохолодноi та
посушливоi кiнцiвки останнього зледенiння. Проте HaBiTb цi кочовi
мисливцi-збиральники усвiдомили переваги збирання й молоття
пшеницi, хай HaBiTb у значно менших обсягах, нiж наryфiйцi.

Пiсля закiнчення останнього зледенiння ареал пшеницi розши-
рився. Жити нашим пращурам стало легше; харчiв, якi за холодних i
ПОСУШливих )rмов останнього зледенiння, було важко добути, раптом
стало бiльше. Щ,я обставина нарештi дала змоry людям осiдати в
мiсцевостях iз великою кiлькiстю легкозбираного зерна. Збирання
дикорослоi пшеницi дава/Iо бiльше калорiй на кожну одиницю за-
трачених калорiй, нiж paHHi форми рiльництва, тому цей злак став
безцiнним харчовим джерелом для наryфiйцiв. Мало того, це був
такий виd харчового ресурсу, який надавався до тривалого зберiган-
ня - зерно, яке в суtому виглядi можна було запасати на довгi роки.
Кiлька тижнiв напруженого збирання дикорослого врожаю зерна

О Людина гайдельберзька (лаm.).
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восени ,"6aзцgчували вдосталь пшеницi, щоб годувати родину цiлиЙ
piK, якщо до цього ще додати зiбранi горiхи й м'ясо дичини. Життя
було добрим, тож вони бiльшу його частину присвячували тому...
тому, що зазвичай роблять люди. Вони народжували дiтей.

Мисливсько-збиральницький триб життя обмежував кiлькiсть
дiтей через складний цикл зворотного звЪзку iз довкiллям. Коли
населення занадто розросталося, виникzша потреба роздiлитися й
утворити двi дрiбнiшi групи, одна з яких зазвичай переселялася
на HoBi мисливськi угiддя. Багате на калорii довкiлля Родючого
пiвмiсяця iз природними полями дикорослих злакiв збiльшувало
утримувальну здатнiсть регiону (кiлькiсть людей, яких земля може
угримати), тож людське населення реаryвало вiдповiдним чином.
Натуфiйськi поселення цього перiоду розрослися в цiлi села на 150
i HaBiTb бiльше мешканцiв, забудованi круглими в планi хатинами
та ямами для зберiгання харчових запасiв. Це був радикальний
зсув у наших вiдносинах iз природою, який стався завдяки томи
що натуфiйцi могли розраховувати на стiйке надходження збiжжя
iз замешкуваноi ними територii.

А потiм зненацька все змiнилося. Прорив греблi в Пiвнiчнiй Аме-
рицi за тисячi кiлометрiв вiд Родючого пiвмiсяця зумовив настання
пiзнього дрiасу, який супроводжувався поверненням холодних зим.
Населення Близького Сходу наново опинилося в льодовикових ча-
сах, ба HaBiTb у скругнiшому становищi, нiж ранiше: люди не могли
переселитися в зеленiшi мiсця. Вони вклали занадто багато в cBoi
села, а в ixHix думках занадто свiжою залишалася колективна памЪть
про кращi часи (покинути село й повернутися до злиденного життя
кочовика? Неприпустимо!). .Що того ж, на той час, найправдоподiб-
нiше, кiлькiсть людей стала завеликою, щоб просто повернутися
до життя кочових мисливцiв-збиральникiв. Наryфiйцi опинилися
у безвиходi.

Хоч назва дрiасу походить вiд назви холодостiйкоi рослини, BiH
бiльше заслугову€ на назву, яка би вiдображала посушливi умови
цього перiоду глобального похолодання, адже саме таким був його
головний наслiдок для Близького Сходу. Мiрою висуIхрання rрунтiв
дикорослi злаки вiдсryпали з низовин, зберiгшись лише у високогiр-
них долинах, де iм вистачало води. Натуфiйцям доводилося ходити
щоразудалi зi своiх низовинних поселень, щоб назбиррати вдосталь
для прожиття. TaKi умови створювали величезний тиск на ixHi хар-
човi запаси, призводячи, вочевидь, до зростання cмepTнocTi серед
цих людей, звиклих до достатку. Ще було, либонь, перше зiткнення
людства з гiпотезою Томаса Мальryса про те, що в результатi демо-
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графiчного зростання люднiсть врештi-решт пересц/пить кiлькiсну
межу, яку можливо прогодовувати за наявних харчових pecypciB.

,Щесь у Ti ж часи в €вропi ми натрапляемо на докази зникнення
мегафауни, тобто великих ссавцiв на кшталт мамонта наЙвеличнi-
шого+ й великорогого, або iрландського, оленя++, Koтpi могли би ста-
новити частину харчового рацiону цих мисливцiв-збиральникiв. TaKi
зникнення мали мiсце ранiше, найпримiтнiше - в Австралii, коли
туди вперше прибули люди близько 50 тисяч poKiB тому, а також в
Пiвнiчнiй Америцi разом iз появою людей близько 15 тисяч poKiB то-
му, але наЙпереконливiшi докази зникнень у €вропi та на Близькому
Сходi вiдносяться до кiнця останнього зледенiння. I]я подiя править
за додатковий доказ того, що змiна клiмату й демографiчний тиск
справляли могугнiй вплив на доступнiсть харчових pecypciB. Попу-
ляцiя, яка пiдтримувала стiйке iснування впродовж теплого перiоду,
що настав безпосередньо пiсля закiнчення останнього зледенiння,
тепер виявилася завеликою, щоб вижити на урiзаних харчових ре-
сурсах пiзнього дрiасу, тож великi тварини швидко зникJIи.

А потiм десь мiж 12 i 11 тисячами poKiB тому котромусь iз цих
знедолених натуфiйцiв спала на думtry революцiйна iдея. А може,
щоб не ходити щоразу далi за iжею, просто-напросто виростити ii
бiля села? Мабуть, це була жiнка, оскiльки саме жiнки здебiльшого
займалися збиранням у мисливсько-збиральницьких громадах, а
отже, були добре знайомi з особливостями насiння й мотивованi
скоротити cBoi щоденнi збиральницькi походи! Все село, мабуть, iз
захватом зустрiло ii першi спроби, а сама iдея швидко поширилася.
Мало не за одну нiч люди перейшли вiд стану, коли iжа контролю-
вала ix кiлькiсть, до стану, коли BoHu контролювали кiлькiсть iжi.

Такий перебiг подiй простежу€ться на KicTKax людей, якi за-
мешкували регiон у той час, за допомогою такого показника, як
спiввiдношення стронцiю i кальцiю. Стронцiй (Sr) - це хiмiчний
елемент, який нагромадх(уеться в KicTKax людини, а його BMicT ви-
значаеться його кiлькiстю в rрунтових водах регiону (а також ви-
падiнням радiоактивних опадiв, одним iз головних компонентiв
яких € Sr-90). Рослини протягом вегетацiйного перiоду вбирають
стронцiй iз води i передають його тваринам, якi ix поiдають. А отже,
що вищу частку вашого харчового рацiону становить рослинна iжа,
то вищий yMicT стронцiю у вашому органiзмi. В KicTKax наryфiйцiв
перiоду iнтенсивного збиральництва, що передував пiзньому дрiасу,

" Бiологiчний вид Mammuthus primigenius,
** Бiологiчний вид Megaloceros giganteus.
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PoKiB тому

Малюнок 8. Графiки зникнення мегафауни на трьох континентах, Мадаlас-
Kapi та Новiй ЗеландiI. В ycix випадках зникнення вiдбулися невдовзi пiсля
прибуття людини

виявлено дуже високий yMicT стронцiю; потiм BiH icToTHo знизився,
коли скоротилися дикорослi посiви злакiв i наryфiйцi, щоб прожити,
вдалися до полювання. А далi piBeHb стронцiю cTpiMKo злетiв угору
пiсля початку одомашнення, коли закрiпилася нова kryльтура, а рос-
лини зайняли чiльне мiсце в ixHboMy харчуваннi.

IJя змiна у вiдносинах людини з природою справила надзвичай-
но далекосяжний вплив на майбутн€ людства, бо йшлося не просто
про iжу. Далi в цiй же частинi кI{ижки ми розглянемо paHHi наслiдки
рiльництва, а зараз вiддалимося вiд Близького Сходу, щоб побачити
загальнiшу картину. Адке поки на Близькому Сходi розiгрувалися цi
подii, надзвичайнi речi вiдбувалися в iнших мiсцях cBiTy. Натуфiйцi
не були сдиними, кому вже тодi спало на думку одомашнити рос-
лини; рiльництво було справжньою глобальною тенденцiею цього
перiоду. Але як же в часи до ЗМI й IHTepHeTy паростки цiсi револю-
цiйноi iдеi проросли в настiльки вiддалених мiсцях, як Мезоамерика,
пiвденний Китай i Нова Гвiнея? I що вони мояqrгь розповiсти нам
про наступний етап у розвитку агрокультури - кард],l}rальний крок
вiд виропlування дикого насiння до його одомашнення, яке супро-
вОДЖУвалося шт)л;ним добором бажаних властивостей?
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ГОРИ I ДОЛИНИ

Життепис радянського ботанiка й генетика Нiколая Вавiлова
заслуговуе на екранiзацiю. Народившись 1887 року в родинi мос-
ковського купця, BiH замолоду кiлька poKiB провiв, мандруючи i
}Iавчаючись, у €вропi, а на батькiвщину повернувся напередоднi
Революцii 19i7 року. BiH займав важливi посали за радянського
режиму, був членом I_{ентрального Виконавчого KoMiTeTy СРСР та
лауреатом престижноi Ленiнськоi премii. В Ленiнградi (нинiшнiй
Санкт-Петербурr) BiH заснував Всесоюзний iнституг рослинознавства
й очолював його майже двадцять poKiB. Сьогоднi цей iнститут та
Iнститут загальноi генетики в MocKBi називаються iм'ям Вавiлова.
Проте через дивне пiднесення до влади агронома Трохима Лисенка
протягом 19ЗO-х poKiB, який висryпав iз псевдонауковою критикою
генетики й основних правил еволюцii (що ix вiдстоював Вавiлов),
1943 року цей великий науковець помер вiд знесилля й недоiдання
у в'язницi, куди його кинув Сталiн 1940 року буцiмто за змову з
метою пiдривання радянського сiльського господарства.

Вавiлов - надзвичайно авторитетний фахiвець у питаннi по-
чаткiв одомашнення рослин, а заснованиЙ ним iнстиryт у Санкт-
Петербурзi досi володi€ одним iз наl:tбiльших v cBiTi банкiв насiння
рослин, створеного з метою збереження l't дослiдження розмаiття
культурних рослин iз усього cBiTy. ПротягоN1 двадцятивосьмимi-
сячноi облоги Ленiнграда працiвники iнституту зумiли зберегтlл
цю колекцiю вiд голодних мешканцiв MicTa, KoTpi неодноразово
намагалися спожl4ти ii запаси. Тож банк i досi залиша€ться чiльним
ботанiчним ресурсом.

В своiй надзвичайно важллlвil."t працi про одомашненi рослини
Вавiлов описав багато первiсних осередкiв одомаtilнення рослин,
серед яких i щойно розгля}{}лгий нами Родю.lttй пiвмiсяць. До iнших
чiльних осередкiв належали Китай, I\4езоамерика й Пiвденноамери-
KaHcbKi Анди. Як бачлrмо, це д}лже вiддаленi одне вiд одного мiсця,
але Bci мають одгtу спiльну рису: гористiсть. Чому не узбережжя чи
степи? Передусiм через те, що гори в природi висryпають так звани-
ми рефуz[ямtt, тобто приryлками для бiорозмаiття - мiсцями, де збе-
рiгаються бiологiчнi види, коли навколишнi рiвнини стають занадто
посушливими для ix росту у зв'язку з клiматичltими змiнами, як-от
тимrl, rцо часто вiдбувалися впродовж ocTaHHix кiлькох мiльйонiв
poKiB. Притяryючи до себе дощовi опади, гори перетворюються на
вiдносно тиху гавань у часи клiматичt{оТ пертурбацii, тому саме в
них генетичне розмаiття, як правило, найвище. А високе генетичне
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розмаiття створю€ передумови для розвитку вигiдних властивостеЙ,
що ix можуть добирати люди, як-от затримка випадання насiни-
ни (замiсть викидання рослиною свого насiння, коли воно досяга€
стиглостi) та iншi характеристики, якi полегшують використання
бiологiчного виду яко харчовоi кульryри.

Людям нелегко жити високо в горах. Здебiльшого, керуючись
клiматичними обставинами, ми вiддаемо переваry низовинам, але

рослини, мов припливи iвiдпливи, насryIIають на низовини i вiдсry-
пають з них пiд час вологiших i посушливiших перiодiв вiдповiдно.
Щей факт да€ нам першу пiдказку, чому одомашнення одночасно
вiдбулося в ycix згаданих мiсцях.

Примiром, Мезоамерика подарувала нам багато kryльтурних рос-
лин, якi стали невiд'€мними компонентами с}^{асного харчування:
кукурудза, помiдор, квасоля, червоний гострий перець, какао, ванiль,
кабачок, ананас, авокадо й гарбуз. Багатьох iз них одомашнено в

районi сьогоденного MicTa Оахака (Пiвденна Мексика), який харак-
теризуеться почленованим, гористим рельефом. Такий ландшафт
призводив до iзоляцii тамтешнiх людських громад, в результатi
чого розвинулося неймовiрне кульryрне й мовне розмаiття цього
регiону, яке не поступалося його ботанiчному багатству.Кукуру-
дза - безумовно, найважливiша оахаканська сiльськогосподарська
культура, яка культивувалася вже десь 10 тисяч poKiB тому. Щодо
ботанiчного предка кукурудзи точаться млявi дебати, бо ii най-
ближчий дикорослий родич теосинте настiльки вiдрiзнясться вiд Hei
за формою, що багатьом науковцям важко визнати, що з першого
розвинулася друга, але cyMHiBiB щодо ii географiчного походження
нема€. Одомашнена кукурудза пiзнiше поширилася далеко за межi
мексиканськоi прабатькiвщини, досягнувши Пiвнiчноi та Пiвденноi
Америки протягом потомних В тисяч poKiB - так само, як пшени-
ця i ячмiнь поширилися за межi осередку свого одомашнення на
Родючому пiвмiсяцi. Поширення кукурудзи в Пiвнiчнiй Америцi
добре фiксуеться за людськими рештками: ryт рiзкий перехiд вiд
мисливства-збиральництва задокументований (вуглецевим пiдпи-
сом> у KicTKax, який може розповiсти не менше, нiж yMicT стронцiю
про неолiтичнi подii на Близькому Сходi. Цей <пiдпис> пов'язаний
iз тим, що мисливtli-збиральники здебiльшого iдять С,,-рослини, якi
засвоюють вуглекислий газ iз атмосфери, створюючи запас енергii
у виглядi молекул iз трьома атомами вуглецю, 95% рослин cBiTy
належать до цiеi tрупи, яка еволюцiйно розвинулася понад 250 мiль-
йонiв poKiB тому. Ефективнiший тип метаболiзму, вiдомий яко Cn,

еволюцiйно розвинувся в рослин пiзнiше - в ocTaHHi 65 мiльйонiв

бз
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рокiв..Що рос"ltин типу С1 н:шежать здебiльшого тропiчнi тонконоговi
види, як-от кукурудза, просо i цукрова тростина, якi нагромаджують
енергiю у молекулах iз tIотирма атомами вуглецю.

IcHye ще одна BiдMiHHicTb мiж рослинами типiв С, i Со, яка
прив'язуе цей короткий ексkтрс у рослинну фiзiологiю до нашого
головного сюжету. Не Bci атоми вуглецю в атмосферi, якi потра-
пляють в Hei iз вашого видиху чи вихлопу вашоi машини пiд час
paHKoBoi поiздки на роботу i якi засвоюються цими рослинами
для вироблення цукру Й крохмалю, однаковi. Вуглець icHye в кiль-
кох рiзних BapiaнTax, якi вiдрiзняються будовою атома. Бiльшiсть
молекул вуглецю мiстять у кожному атомному ядрi по б протонiв i
6 нейтронiв, через що iхня атомна маса становить |2 (6+6). Проте

рiдкiснiшi варiанти вуглецю мiстять 7 або 8 нейтроlliв поруч iз б про-
тонами, а отже, iхня атомна маса дорiвнюе 13 або 14. Вуглець-14 -
надзвичайно рiдкiсний, але його звичка втрачати атомний багаж
(один електрон i одне антинейтрино, як ви, мабуть, знаете), щоб
скинути трiшки зайвоi молекулярноi Macl,t, робить iз нього дуже
корисний iHcTpyMeHT для датування матерiалу, який колись був
живою тканиною, Вуглець-13 не зазна€ розпаду; BiH вiчно залиша-
€ться незмiнним, правлячи за ще одlrн iHcTpyMeHT археологiчного
атомного арсеналу. Виявляеться, Сr-рослини з якихось причин по-
водяться перебiрливо й не приймають вуглець-13, не допускаючи
його до свого метаболiчного апарату. Со-рослини не переймаються
цим i користуються будь-яким досryпним вуглецем. I-{e означае, rцо

Со-рослини характеризуються вищим спiввiдношенням вуглецю- 13

i вуглецю-12, нiж Сr-рослини.
То ж до чого все це порпання в cBiTi aToMiB вуглецю? Коли лю-

ди додають Со-рослини (скажiмо, кук_чрудзу) до свого харчування,
спiввiдношення вуглецю-13 i в,углецю-1r2 у ii.xHix органiзмах також
зроста€. Якщо ретельно вимiряти спiввiдношенгlя цих рiзновидiв
вуг.цецю в стародавнiх KicTKax, можна з'ясувати, коли люди почали
споживати Сп-рослини, як-от lсуIryрудзу. Застосувавши такий метод
до вr{копних KicToK Пiвнiчноi Америки, якi походять iз перiоду по-
яви Iryкурудзи в регiоrli, бачимо докорiнний перелом. Хоча спiв-
вiдношення не обов'язково коректно вiдображае реальний склад
харчового рацiону iндлrвiда (малоймовiрно, щоб 75% йоtо калорiй
надходили вiд кукурудзи, як показуе мал. 9), воно таки свiдчить
п ро надзвич айний переворот у харчуванн i, який супроводхryвав по-
шtlрення сiльськогосподарських революцiйних новинок на кшталт
кукryрудзи та пшеницi.
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Малюнок 9. Поширення кукурудзи в Пiвнiчнiй Америцi згiдно з археологiч-
ними розкопками на Середньому Заходi США. flo появи агрокультури люд-
cbKi скелети характеризувалися незмiнним yMicToM iзотопiв вуглецю, який
рiзко змiнився унаслiдок додавання до харчового рацiону великоТ кiлькостi
Со-рослин

Аналогiчним чином рис спершу одомашнили у горах Пiвден-
ного Китаю та Пiвнiчноi Iндii, де досi росте Його дикий предок
Oryza rufipogon. Старанно проаналiзувавши фiтолiти - Miкpocкo-
пiчнi кристми в рослинах, якi слуц/ють своерiдними <(вiдбитками
паJIьцiв> рослинних видiв i добре зберiгаються в археологiчних ма-
терiалах, - Чжицзюнь Чжао iз Смiтсонiвського iнстиryry вивчення
тропiкiв з'ясував, що мисливцi-збиральники басейну рiки Янцзи
(Щентральний Китай) вже iли рис близько 13 тисяч poкiB тому. Проте
одночасно з настанням пiзнього дрiасу та приходом холодноi темпе-
раryри в Пiвнiчну пiвкулю фiтолiти рису зникають iз археологiчних
матерiалiв, наново з явившись лише близько 11 тисяч poKiB тому,
коли вiдновилися теплiшi й вологiшi умови, причому, якщо судити
зi змiни фiтолiтiв, цього разу рис був культивованим. Вочевидь пiд
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час пiзнього дрiасу рис вiдступив у гостиннiшу природно-Iuiматичну
зону, а людям - як i на Близькому Сходi та в гiрських долинах Оаха-
ки - довелося навчитися вирощувати його, щоб зберегти цей злак
для харчування.

Отя<е, у випадку Bcix трьох осередкiв одомашнення трьох го-
ловних злакових культур cBiry спостерiга€ться однакова динамiка
звЪзку мiж мисливцями-збиральниками та мiсцевими злаковими
росJIинами. Iнтенсивне збирання наприкiнцi останнього зледенiння
в поеднаннi iз теплiшими й вологiшими умовами спонукiшо людей
до спецiалiзацii на конкретних видах росJIин та до демографiчного
зростання. Початок пiзнього дрiасу викпикав кризу харчового забез-
печення, яка змусила цих осiлих збирачiв перейти до вирощування
збiяокя, ранiше в достатнiй кiлькостi забезпечуваного природою.
Поеднання демографiчного зростання iз под:шьшим шtiматичним
потрясiнням, мабугь, пояснюе, чому незалежний розвиток агро-
культури одночасно спостерiгаеться в рiзних частинах cBiry. Ви-
рощування iжi дало змоry цим популяцiям пережити холоднi часи
пiзнього дрiасу, а коли вiдновилися сприятливi умови, агрокультура
була готова до злету. Потрiбен був тiльки один фiнальний крок:
одомашнення.

ВАЖЛИВIСТЬ ДУПЛIКАЦII

Сьогоднi iм'я капiтана Вiльяма Блая асоцiюеться iз жорстоким
керiвництвом, хоча BiH був ще й непоганим морським командиром.
Його погана сJIава пов'язана з суворим ставленням до команди пiд
час шестимiсячноi зупинки на ocTpoBi TaiTi в 1789 роцi, коли BiH
спробував запровадити заборону на <<зв'язки> з мiсцевими жiнками.
Як на глум, мотивом такого рiшення Блая була ryрбота про таiтян,
бо його команда могла занести на ocTpiB хвороби, що передаються
статевим пulяхом. Якби команда не затрим;шася так надовго на TaiTi,
корабель <Баунтi> залишив би по собi не бiльше нiж побiжну при-
MiTKy в пiдруrниках iз icTopii мореплавства, а в icTopii знайшлося
би iнше прозивне iм'я для жорстокого деспота. На жаль, Блай не мiг
покинути TaiTi ранiше через труднощi iз вирощуванням хлiбовця
(хлiбного дерева).

На вiдмiну вiд бiльшостi рослин, якi споживають люди, хгtiбовець
зазвичай не ма€ насiння (е кiлька вlддiв iз насiнням, але вони широко
не культивуються). €диний спосiб розмножувати роспину - це метод
повiтряних вiдсадкiв, працемiсткий процес, який розпочинають iз
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невеликого надрiзу на гiлцi чи стовбурi, на який потiм одягають
наповнениЙ ryбстратом для укорiнення (перегноем або фунтом)
рукав.Через кiлька тижнiв iз надрiзу вироста€ нове корiння, тож
гiлку можна зрiзати й пересадити у вiдкритий грунт, щоб iз Hei ви-
роша окрема роспина. Блая в подорожi сlдроводжуваJIи два ботанiки
з Королiвських ботанiчних садiв у К'ю, якi мали впоратися iз цим
забарним завданням. I]e була едина причина багаторiчноi подорожi
<<Баунтi> - корабель мав привезти якнайбiльше рослин хлiбовця в
британськi колонii Вест-Iндii, щоб прогодувати росц/чу кiлькiсть
тамтешнiх рабiв. Попри заморочливий спосiб розмноження, хлiбо-
вець - висококалорiйне й скоростигле джерело харчування.

Складнi прийоми розведення хлiбовця загаJIом типовi для виро-
щрання багатьох iнших росJIин, одомашнених людиною на cBiTaHKy
агрокультури. Розмноження - один iз найвая<ливiших складникiв
одомашнення, бо без нього неможливо збiльшувати обсяг джерела
iжi. Щоб розмножувати рослину постiйно, потрiбно мати всебiчне
знання ii бiологii: житт€вого цикли найкращих умов для вегетацii
та багатьох iнших подробиць. Бiльшiсть традицiйних народiв здо-
бувають таке знання шляхом спостереження та проб i помилок,
передаючи його в усний спосiб насц,пним поколiнням; з цiею самою
метою проводяться cytacHi дослiдження в галузi аквакультури.

Розмовляючи в CTaBaHrepi iз науковими працiвниками <<Маriпе

Harvest>, я неодноразово чув, як багато рiзних людей повторювали
Ti caMi два слова: <<закритий цикл). На фермерському говорi ця
фраза позначае здатнiсть розводити тварин i рослин у неволi без
зал)цення особин iз дикоi природи - в такий спосiб цикл розве-
дення стае (закритим>, а ви можете виростити скiльки завгодно
особин вiдповiдного виду. В цьому поляга€ справжнiй пробний ка-
MiHb успiшного господарювання та iстинне значення одомашнення,
Саме на це витрача€ться значна частина бюджетноi cTaTTi <Маriпе
Harvest>, призначеноi на дослiдження та розвиток: знайти спосiб,
щоб риба успiшно проходила рiзнi стадii народження, росту й вiд-
творення в неволi. Хоча ми ввЕDка€мо самоочевидним знання про
те, як скотарям розводити KopiB, а птахiвникам вирощувати iз яець
доросJIих курей, попервах знадобилися великi зусилля, щоб дiбрати
правильнi пiдходи - так само, як i для розмноження хлiбовця.

Одним iз найкращих дослiджень розвитку агрокульryри в нео-
лiтичний перiод е епiчна книга про розкопки в урочищi Абу-Гурейра
(Пiвнiчна Сирiя) <<Село на €вфратi>>, в якiй Ендрю Мур зi своiми
колегами пояснив кардинальну роль розмноження на paHHix етапах
розвитку агрокульryри : << Одомашнення можна означити по-рiзному
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[...], але його суть полягае в тому, що люди впливають на розмно-
ження бiологiчного виду>. Ще найважливiший крок для збiльшення
кiлькостi особин цього виду; якщо вашi тварини i рослини не на-
водять потомства, вам доведеться повертатися до дикоi природи,
щоб поповнювати ix кiлькiсть.

YTiM одомашнення не обмежу€ться самим тiльки збiльшенням
поголiв'я чи посiвiв. Воно також повЪзане iз добором характеристик,
якi визначають цiннiсть виду як джерела харчування. Наприклlад,
дика TpicKa, як правило, досяга€ зрiлостi за 4-6 poKiB, але науковцi
<<Маriпе Harvest> селекцiонували швидкорослих особин, якi досяга-
ють зрiлостi лише за два роки. Менше часу на picT означа€ бiльше

риби на ринку - в цьому € сенс. Одомашнення також передбачае
перетворення довкiлля, в якому вiдбуваеться розведення, з метою
створення потрiбних умов для процвiтання виду. До приклади нау-
ковцi <<Маriпе Harvest)> зараз вивчають палтуса, щоб переконатися,
що це придатний вид для одомашнення. Попри делiкатесне фiле, яке
зажило популярностi на европейських i американських столах, його
незвичайна бiологiя змусила науковцiв проявити вигадливiсть, щоб
виростити палтуса в неволi. Проблема поляг€ша в тому, що хоч палryс
вигляда€ яко звичайна риба, десь на шостому мiсяцi життя одне його
око в прямому ceHci перебираеться через лоб, тож через кiлька мiся-
цiв обидва ока опиняються на одному боцi голови.Рибина почина€
плавати, лежачи на боцi, перетворю€ться на мешканця морського
дна i вiддае переваry близькостi до горизонтальних поверхонь. I]ей
етап життевого циклу палтуса створюе незр)цностi рибним госпо-
дарствам, бо icToTHo обмежуе кiлькiсть риби, яlо1 можна виростити
на одиницю площi - палтус не користу€ться TpeTiM вимiром cBoei
загорожi, будучи прив'язаним до дна. Щоб подолати обмеження,
науковцi <Marine Harvest> вигадали <багатоповерхiвку для палryса>,

що скJIадаеться iз розмiщених одна над одною полиць iз сiтки, якi
дають змоry утримувати бiльше риби в загорожi без збiльшення
ii дiаметра. 3даеться, ця витiвка вдiшася: риба охоче випливае iз
<багатоповерхiвки>, щоб з'iсти корм, який скидаеться iз поверхнi
води, а потiм повертаеться на cBoi полицi для вiдпочинку.

Добiр ознак, якi сприяють одомашненню, легше здiйснюеться в
одних видiв, нiж у iнших. Виявляеться, наша <<велика трiйка> - пше-
ниця, рис i кукурудза, - яка забезпечуе бiльше третини Bcix калорiй,
що споживаються в сг{асному cBiTi, найкраще надаються до селек-
цiонрання. Bci вони нiшежать до полiплоtOних видiв, а це означае,
що iхнiй геном дуплiкувався - кiлькiсть хромосом, дослiвно каж)л{и,
подвоiлася в якийсь момент ocTaHHix кiлькох мiльйонiв poKiB, а в
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Малюнок 10. кБагатоповерхiвка для палтуса)

деяких видiв це сталося кiлька разiв. Чимало рослин належать до
полiплоiдiв, тож дуплiкацiя геному вiдбувалася досить часто в ходi
еволюцii рослин. Таку подiю можна порiвняти з копiюванням всього
геному та подальшим вставлянням зайвоi копii в ядро клiтини. Вона
створюе деякi цiкавi можливостi для селекцiонування рослини.

Якщо у вас е зайва копiя якоiсь речi, ви можете пiти на бiльшi
ризики) нiж якби мали тiльки одну. Це щось на кшталт (життiв>, якi
ви маете у вiдеогрi - можна iнколи робити невдалий вибiр, але одна-
ково залишатися в грi. Те саме справдя(у€ться на генетичному piBHi,
бо наявнiсть дублiката дае змоry експерименryвати над ним, збе-

рiгаючи при цьому оригiнал. Iнакше каж)л{и, з'являеться свосрiдна
запасна копiя на випадок, якщо щось пiде навскоси в експериментi.
.I[ублiкати можуть вiдкрити HoBi можливостi для еволюцiйноТ змiни,
при цьому не створюючи ризику втрати житт€во важливих функцiй,
i тим самим вiдкриваючи шляхдля пришвидшеноi еволюцii. Першим
цю думlry висловив Сусуму Оно - японо-американський популяцiй-
ний генетик, котрий у L970 роцi видав класичну працю <Еволюцiя
шляхом дуплiкацii генiв>. У нiй Оно описав один iз основоположних,
на його думку, механiзмiв молекулярноi еволюцii: дуплiкованi гени
пришвидшують еволюцiйну змiну завдяки пом'якшеному добору,
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вможливленому наявнiстю запасноi копii. BiH також створив TepMiH
(cMiTTeBa ДНКо, яким називають великi вiдтинки.ЩНК в геномi, якi
не виконують вiдомоi функцii. Стати частиною <<cMiTTeBoi ДНКо -
така доля генних дублiкатiв, якi зазнали фатальноi мутацii, через
яку втратили функцiонtшьне значення. Проте робоча копiя цього ж
гена пiдтримуе життедiяльнiсть органiзму. Майже Bci paKoBi прulини
дуплiкроть свою ДНК, перетворюючись уходi розвитку на полiпло-
iдiв. На думку генетикiв, така дуплiкацiя найважливiших генiв дае
iM вищу пластичнiсть - бiльше можJIивостей розвиватися шляхами,
неможливими для звичайних tсгliтин.

KpiM полiплоiдностi, пшениця, рис i кукурудза характеризуються
високою частотою мугацiй. Iхня ДНК немов перебувае в постiйно-
му pyci, дуплiкуlоючи i видаляючи частини пiд час молекулярного
перетасування, яке породжу€ високий piBeHb природноi мiнливостi
за багатьма ознаками. Почасти перетасування викпика€ться на-
явнiстю в ДНК невеликих паразитiв, якi називаються <<мобiльними
генетичними елементами>> i, мож.пиво, е зЕшишками колись активних
peTpoBipyciB (родина BipyciB, до якоi також належить ВIЛ - Bipyc
iмунодефiциту людини), якi втратили здатнiсть iнфiкувати iншi
клiтини, але зберегли схильнiсть peTpoBipyciB iнтегруватися в ДНК
i змiнювати розташування на нiй. ix вiдкрила в 1940-1950-х роках
Барбара MaK-IOliHToK, намагаючись зрозумiти деякi дивнi властивос-
Ti генетичноi будови ю/кIдудзи, але спiльнота генетикiв скептично
зустрiла ii висновки. ii подальшi дослiдження пiдтвердили правиль-
HicTb paHHix висновкiв, тож у 1983 роцi MaK-ICIiHToK нагородили
Нобелiвською премiею.

Куюдудза - чудовий прикrIад того, як старанне селекцiоrryвання
створю€ ознаки, якi до невпiзнанностi змiнюють культурну рослину
порiвняно з ii дикоросJIим предком. 3oBHi теосинте зовсiм несхоже
на cylacнy кукурудзу (як видно на малюнку 11), i хоч неможJIиво
пiдрахрати, яких зусиль вимагало спостереження й селекцiонування
дIя одомашнення пшеницi, рисt й кylqrрудзи в неолiтичнi часи, зро-
зlлмiло, що настiльки винятковi змiни вимагЕuIи неабияких старань.
Мало того, нещодавнi генетичнi дослiдження дали уявлення про те,
наскiльки тяжко могли датися TaKi змiни.

Вузлову роль у cTBopeHHi тих ознак, за якими кукурудза вiдрiз-
няеться вiд теосинте, зiграли три гени, якi називаються <теосинте

розгмужений I> (tbl), <<зв язральний фактор проламiн-бокса> (pbf)
та <(цукристий-I> (sul). Попри ixHi скпаднi назви i ще скпаднiшi бiо-
хiмiчнi функцii (примiром, tbl визначае, в якiй послiдовностi качани
розмiщуються на стеблi, тодi як sul пов'язаний iз комплексом цукрiв,
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Малюнок 1'l. Порiвняння теосинте (лiворуч) i культурноi кукурудзи (фото

розмiщене з ласки !жона flеблi)

якi мiстяться в зернiвцi), Bci вони зазнЕuIи посиленого добору вже
4400 poKiB тому, згiдно з ocTaHHiM аналiзом цих генiв у викопних
змишках стародавньоi кукурудзи. Проте HaBiTb 2000 poKiB по тому
добiр цих ознак продовжувався, що свiдчить, наскiльки в.Dкким був
процес добору, а надто в ryспiльствi, яке не мало розкошi корисry-
ватися сучасним науковим знанням. Приголомшуе, що paHHi мек-
сиканськi рiльники взагалi зумiли створити кукурудзу iз теосинте.

Генетична пластичнiсть пшеницi, рису й кр<урудзи давала iM
переваry над iншими потенцiйними харчовими росJIинами i зна-
чною мiрою спричиниJIа 1х широке застосуваннJI в сiльському госпо-
дарствi до сьогоднi. Натуфiйцi з Абу-Гурейри вживали в iжу близько
150 рiзних роспин, якi (разом iз пшеницею) збиралися на рясних
схиJIах Родючого пiвмiсяця, але коли через кiлька тисяч poKiB од-
омашнення наближалося до успiшного кiнця склад iхнього харчо-
вого рацiону скоротився лише до восьми видiв, iз яких пшениця
була найвокгtивiшим компонентом. Сьогоднi <<велика трiйка> злакiв
становить близько 90% Bcix вирощуваних злакових Iryльryр - вони
виграли перегони на звання найвокltивiших харчових продуктiв
для людства.

Проте в цiй icTopii не обiйшлося без ложки дьогтю. 3астоryвавши
свою пригоJIомшливу винахiдlивiсть, щоб дiбрати ознаки, якi давали
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змоry розводити цi надзвичайно успiшнi харчовi кульryри, люди
несвiдомо нав'язали посилениЙ селективниЙ режим самим собi.
У певний спосiб iхнiй селекцiонерський успiх наlOIикав сво€рiдний
дiетологiчний <рак>> на людину, який набув самостiйного iснування
i запанрав у нашому харчраннi, чого цi рiльники не могли HaBiTb

уявити (у блискучiй працi Майма Полана <<,I|,илема всеiдноi тварини>
в рамках лиховiсного огляду iндустрiального харчового виробництва
розглянуго розвиток сrIасного кукурудзiвництва). Як побачимо в
насryпнiй чаgгинi, кiнцевий наслiдок вищого - i менш розмаiтого,
якщо врахувати перелiк споживаних видiв - BMicry вуглеводiв у на-
шому харчуваннi продовжуе впливати на наше життя. Але спершу
повернiмося до негайного вислiду агрокультури: зростання насе-
лення i викликаних ним незрl"rностей.

СОЦIАЛЬНА ПУХЛИНА

Тепер ми пiдiйшли до головноi проблеми, якiй присвячена ця
книжка. Коли близько 10 тисяч poKiB тому нашi предки започат-
ковували агрокультуру, вони не мали жодного уявлення про iншi
змiни, якi цим самим приводилися в p)D(. Вони просто-напросто у
часи клiматичних потрясiнь реаryвали на безпосередню потребу в
надiйнiших джерелах iжi, 1л<валюючи рiшення щодо майбутнього
на ocHoBi короткочасних MipKyBaHb, а не в TepMiHax того, що може
статися в кiнцевому пiдсумку. Вони не знали, що накликбли на cBiT,

докорiнно змiнюючи cBoi вiдносини iз природою. Замiсть розра-
ховувати на щедрiсть природи, вони caMi почали створювати собi
достаток. Пiшовши цим шляхом, вони порваJIи з мiльйонами poKiB
еволюцiйноi icTopii, торуючи новий шлях у майбугне без будь-якоi
карти, яка могла би провести ix через MiHHe поле подальших десяти
тисячолiть.

Першим непередбаченим наслiдком цiеi змiни було зростання
населення у зв'язку зi збiльшенням кiлькостi iжi. Якщо десь вiд
60 тисяч poKiB тому людське населення зростаJIо повiльно i завдяки
тому, що мисливцi-збирмьники помалу розселялися cBiToM, то тепер
зростання набуло цiлковито новихякостей: воно стало cmpiMKiulturti
вiдбувалося на zeo zp аф iчн о о бмеженiй m epumopii. Чисельне зростання
людства стримрав льодовиковий перiод, який своiми клiматичними
умовами робив життя важким. Якщо вiрити генетичним доказам,
близько 70 тисяч poKiB тому людство нараховр:шо кiлька тисяч iH-
дивiдiв, якi жили в Африцi. На початок неолiry наша кiлькiсть зросла
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до кiлькох мiльйонiв - у тисячу разiв за 60 тисяч poкiB. Однак пiсля
винайдення агрокультури темпи зростання зненацька стрибнули до
безпрецедентного рiвня в еволюцiйнiй icTopii великих приматiв.
Дрiбнi наryфiйськi села вмить став.uIи мiстечками, що потягло за
собою другий нас.пiдок агрокульryри: виникнення урядування.

В звичайному мисливсько-збиральницькому суспiльствi бiль-
шiсть людей мають приблизно рiвний соцiальний статус. Ясна рiч,
вони мож}ть рiзнитися за своiми умiннями - хтось краще полю€, в
iншого кращий хист до переказування iсторiй, якi передають куль-
турний багаж насryпному поколiнню, а третьому краще даеться
шиття - але внесок кожного з них у життя громади визнаеться.
Суперечки загалом розв'язуються одним iз двох способiв: шляхом
груповоi }D<ваJIи або розщеплення племенi. Проте розщеплення стае
неможливим в умовах обмеженого доспдудо найвахuIивiших ресур-
ciB, як-от оброблювана земля або джерело води. В такому разi якась
частина племенi вже не може просто переселитися на нове мiсце,
оскiльки згаданi ресурси не скрiзь наявнi; KpiM того, осiлi люди
вкладають великi зусилля в будiвництво cBoix жител та створення
iнших нерухомих матерiальних блац тому неохоче покидають на-
житi мiсця. Потреба з€шишатися в якомусь конкретному мiсцi iнодi
спонукала деякi громади мисливцiв-збиральникiв, як-от громади до-
колумбiвських корiнних американцiв пiвнiчно-захiдного узбережжя
Пiвнiчноi Америки та HociiB палеолiтичноi культури ,Щзьомон у Япо-
Hii, створити власнi складнi системи врядування. 3авдяки надзви-
чайно багатим рибальським угiддям у цих популяцiй розвинулися
багатолюднi суспiльства, а потреба захищати доступ до угiдь озна-
чала, що ixHi суспiльства стикмися з аналогiчними стимулами до
органiзацii, що й paHHi рiльничi громади. Проте мешканцi узбереж
вв€Dкаються окремим випадком, бо переважна бiльшiсть мисливцiв-
збиральникiв, якi збереглися до сьогоднi - а також, либонь, Ti, що
зникли, - мають бiльш егалiтарну соцiальну структуру.

Як виглядали paHHi форми неолiтичного врядування? Мабуть,
воно почиflалося iз вiдносно егалiтарних вiдносин, як свiдчать ар-
хеологiчнi розкопки поселення Чатал-Гююк на територii сlпlасноi
Туреччини. IJ,e неолiтичне поселення виникло приблизно 7500 року
до н,е, й неперервно iснувало впродовж подальших шести тисячорiч,
хоч чисельнiсть його населення коливалася в дiапазонi вiд 5000 до
10000 oci6. Радикально вiдрiзняючись вiд дрiбних натуфiйських
i ранньонеолiтичних рiльничих поселень, воно було, за сповами
першовiдкривача Джеймса Мелаарта, найдавнiшим MicToM у cBiTi.
BTiM, попри свiй значний розмiр, поселення скJIадаеться iз жилих
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будинкiв приблизно однакового розмiру. Вiдсутнiсть чiтко видимих
xpaмiB або осель, якi би вирiзнялися серед iнших будiвель бiльшим
розмiром, свiдчить про досить рiвномiрний розподiл багатства,
на думку Яна Годера з Кембриджського унiверситеry, який зараз
очолюе археологiчнi роботи в Чатал-Гююк. Тамтешне населення,
вочевидь, зберегло багато аспектiв свого егалiтарного мисливсько-
збиральницького минулого. Проте сам розмiр поселення, яким воно
завдячуе багатству, заробленому на видобугку Й торгiвлi обсидiаном,
великi поюIади якого було знайдено в навколишнiх горalх, означав,
що така егалiтарна соцiальна струкryра надовго не затрима€ться.

Базовою господарською одиницею в ycix ранньонеолiтичних
поселеннях на кшталт Чатал-Гююк була нуклеарна родина. На Hei
видiлялася земельна дiлянка, вона самостiйно запасала й зберiгала
збiюкя i HaBiTb дотримуваJIася cBoei релiгii. Примiром, у Чатал-Гююк
icHyBaB розвинений культ предкiв, який вимагав, щоб люди ховали
кiстки покiйних членiв родини прямо в оселi - пiд пiдlогою. В такий
спосiб закрiплювалося право на мiсце, а такоя( вiдображалася iхня
осiла й родиноцентрична культура.

'Формалiзацiя релiгii вiдбувалася в неолiтичнi часи повiльно i
пар:шельно зi зростанням стратифiкацii суспiльства. Хоча ми до-
стеменно не знаемо, але вiрогiдно, що paHHi релiгii базувалися
на формалiзацii BipyBaнb, що iснували ще до появи агрокультури.
Миспивцi-з биральники традицiйно дотримуються анiмiстичних Bi-
рувань, покпоняючись великiй кiлькостi духiв i божеств, що вiдо-
бражае iхню залежнiсть вiд широкого спектра природних pecypciB. У
рiльникiв же спектр джерел харчування вiдносно вузький, а природу
вони розглядають як об'€кт конmролю, а не партнера дIя спiвпрацi,
тому в соцiологiчному планi рiльничi ryспiльства схильнi розвивати
релiгiйнi системи iз меншою кiлькiстю, але могутнiх богiв - до того
ж богiв, якi мають образ i подобу людини. Першi зображення людей
з'являються не ранiше кiнця верхнього паrlеолiry у зв'язку з майже
повсюдною появою статуеток палеолiтичноi Венери в археологiч-
них розкопах тогочасноi €вропи. Щi стаryетки продовжили займати
ваясrIиве мiсце протягом неолiry, мабуть, томи що люди визнавали
iх силу. МоктIиво, ix значення зросло у зв'язку з тогочасним розви-
тком культу жiночого божества, стаryетки якого займають помiтне
мiсце в поселеннях на кшталт Чатал-Гююк.

Виразно надiленi символiчним характером статуетки палеолi-
тичноi Венери з iхнiми гiпертрофованими грудьми та стегнами, ма-
буть, вiдобрiDкаJIи високе соцiальне становище жiнки як родительки.
Цiлком можливо, що в донауковому суспiльствi люди не розумiли
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Малюнок 12. TepaKoToвi статуетки Венери з БолгарiТ (6лизько 5000 року
до н.е.). flжерело: Marija Gimbutas, Ihе Living Goddess, University of California
Press, ] 999

зв язIry мiж статевим життям i народженням дiтей, тому народження
ди"гини вважали надприродною подiею. KpiM того, якщо жiнки пер-
шими почали вирощувати роспини, мала визнаватися iхня важлива
роль у добуваннi життя iз землi. Таким чином, уся родючiсть - як
iз лона, так i з rрунту - пов'язувалася iз ними. Чи означае це, що
жiнка мала вище соцiальне становище за чоловiка, тобто що paнHi
неолiтичнi суспiльства були матрилiнiйними, в яких походження
вiдстехсуеться за жiночою, а не чоловiчою лiнiею? Мокrrиво, хоч деякi
археологи (зокрема Ян Годер) виступають проти такого тлумачення,
стверджуючи, що жiнки й чоловiки принаймнi в Чатал-Гююк мали
однаковий статус. YTiM, поза cyMHiBoM, так тривало недовго.

Через демографiчне зростання люди мусили просуватися з по-
чаткових осередкiв одомашнення - гiрських долин - на рiвнини, бо
невелика за розмiром мiсцевiсть бiля легкодосц/пного джерела води
не могла утримувати безмежноi кiлькостi мешканцiв. Так виникла
потреба в розвитку системи постачання води та зрошення полiв.
Побудова зрошраJIьних каналiв вимагЕrла колективноi працi веJIиких
груп людей iз метою створення спiльного неру<омого майна загаль-
ного користування. А отже, iM потрiбно було розробити прийоми
керування самою побудовою, пiдтриманням каналiв у робочому
cTaHi та доступом до води, яка раптом вiдтодi стала дефiцитним
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ресурсом. Це означало, що в них зъвилася потреба в дечому ново-
му, чого ранiше не було в icTopii людства: в формальнiЙ владi, яку
здiйснюють спецiмiзованi чиновники, надiленi, що найважливiше,
авторитетом. Бо iнакше чому ж слухатися чиiхось розпоряджень?

У зв'язку зi зростанням чисельностi населення, дедалi бiль-
шу частку якого становили мiстяни, та пiднесенням торговельних
вiдносин мiж ранньонеолiтичними мiстами потреба в наглядi за
складними громадськими проектами стимулювала розвиток дедалi
складнiших систем врядування. Вистtiдне зростання матерiального
багатства - надлишкiв харчових продуктiв та кiлькостi неру<омого
майна, яке могла контролювати одна родина - свiдчать, що деякi
члени ryспiльства раз у раз краще справлялися за iнших iз завдан-
нями, якi мали ва>кJIиве значення для громади. Iнакше каж}^lи, якщо
ви мали цiннi для суспiльства умiння, у вас був вищий соцiмьний
статус, який дедалi бiльшою мiрою проявлявся в кiлькостi MaTepi-
аJIьних винагород, що ix ви дiставали за свою робоry.

Життя в заможних мiських поселеннях, в яких було багато тор-
говельного краму, наражало мiстян на напади ззовнi. Мже якщо
сусiдне MicTo стае багатшим за ваше, то що може стримати вас вiд
нападу на нього i вiдбирання cTaTKiB, що ix його мешканцi нажили
тяжкою працею? L{я обставина викJIикала розвиток формального
вiйська, яке прийшло на змiну народному ополченню. Тепер уже
було за що помирати. Вiйсько вiдiгравало ва;кливу роль у суспiль-
cTBi, бо без нього неможливо було захистити MicTo вiд нападу, а в
агресивних культурах добробуг залежав вiд здатностi вiйська здiй-
снювати успiшнi набiги й здобувати HoBi ресурси. Як i будь-яким
iншим умiнням, не Bci люди однаково надiленi вiдвагою на полi бою
та вiйськовою кмiтливiстю. Оскiльки чоловiки в фiзичному планi
краще пристосованi до тяжких фiзичних випробувань вiйни, вони
здобули вищий соцiальний статус. Психолог Саймон Барон-Коген
стверджуе, що чоловiки вiд природи краще здiбнi до механiчного
винахiдництва за жiнок (тодi як жiнки з ixHiM тоншим чуттям на
1-I€дь вловимi соцiальнi пiдказки е вiд природи кращими торговцями,
принаймнi якщо судити з Тх засилля на ринках cBiry, що розви-
васться), а технологiя м€ша вирiшальне значення для неолiтичноi
гонитви озброень. Хай там як, нова войовнича атмосфера, яка сма-
лася протягом Неолiтичноi революцii, створила iдеальнi умови для
чоловiкiв, щоб узурпувати владу колишньоi богинi-прародительки
або принаймнi досягти рiвного з жiнками соцiального статусу.

Вчинивши, на перший погляд, звичайнiсiньку дiю, перша лю-
дина, яка посадила насiнину в землю, завела пружину Bcix цих
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процесiв, прив'язавши нашу долю до засiяних ланiв. Харч став па-
ливом - своерiдним первiсним бiодизелем, якщо так зрозумiлiше, -
яке привело в рух соцiальну змiну.I-{е було наше перше зiткнення з
тим, що я докладнiше розгляну пiзнiше, назвавши mранспоколiнною
аulою. Моя дуlчtка полягае в томи що зi зростанням нашоi влади над
навколишнiм cBiToM, досягнутим завдяки розвитку агрокультури,
ми здобули силу впливати на подii, що вiдбудуться через бага-
то поколiнь пiсля нас. Наш розум, який еволюцiонував упродовж
мiльйонiв poKiB нашого мисливсько-збиральницького iснування,
коли нас переймали лише причини й наслiдки, що простягалися
не бiльце нiж на piK у майбугне (чи на новому мiсцi не буде важче
знаходити дичину або збирати росJIини в разi посушливого року?),
не був належним чином пристосований, щоб уявляти перебiг по-
дiй далеко пiсля нашоi cMepTi. А оскiльки мисливцi-збиральники
бiльшою мiрою caMi е частиною довкiлля, в якому живуть, i не
контролюють його, то вони не мЕuIи поmребu перейматися тим, як
пiдугь справи через багато poKiB пiсля них. Нашi вчинки, як i будь-
яких iнших тварин нашоi екосистеми, не мЕuIи достатньо великих
наслiдкiв, щоб порушити спокiй <природноi рiвноваги>. Розвиток
агрокультури змiнив стан речей.

Вiдтак ми входимо в добу писемноi icTopii, подii якоi добре за-
документованi, тож нема€ потреби ix детально повторювати. Перше
письмо зЪвилося в Месопотамii для запису дiловlо< трансакцiй мiж
купцями, але невдовзi люди зрозумiли, що з його допомогою можна
до певноi мiри досягати безсмертя, бо воно да€ змоry записувати
вiдомостi про себе, якi будугь прочитанi нащадками. Палетка Нар-
мера - вкрита написами кам'яна плита, що датуеться 3200 роком
до н.е, - е найдавнiшим знайденим прикладом використання еги-
петського iероглiфiчного письма. Напис розповiдае про об'еднання
Верхнього та Нижнього €гипry фараоном Нармером i е, мабуть, най-
давнiшим описом життя реальноi iсторичноi постатi. ii виставлено
у видному мiсцi експозицii €гипетського музею в Kaipi, тож щороку
два з половиною мiльйони людей мають можливiсть дiзнатися про
цю особу, яка жила понад 5 тисяч poKiB тому. Мабуть, саме на такиilt
часовий успiх розраховував фараон, коли вiддавав наказ виготовити
плиту, яка разом iз тим править за промовистий приклад того, як
далеко зайшли люди протягом кiлькох тисячолiть, що минули вiд
часу винайдення агрокультури. Села злилися в MicTa, якi об'едналися
в iмперii, що вели лiтописання cBoix подiй, аби розповiсти про них
наступним поколiнням. Те, що ранiше безслiдно втрачмося для на-
щадкiв або розчинялося в туманних мiфах, вiдтодi закарбовувалося
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в KaMeHi, який слово-в-сJIово зберiгае вiдомостi про людину та ii
суспiльство.

Мiж 3000 роком до н.е. та Середнiми вiками людське суспiльство
продовжувало зростати й еволюцiонувати цим шляхом, створюючи
щоразу скпаднiшi технологii: бронза, а потiм залiзо; KiHHoTa; потlокнi
скпаденi луки, якi давали змоry л}л{никам стрiляти значно далi - а
звiдси й бiльшi iмперii: Асирiя, Персiя, фецiя itРим на заходi; iM-
перii Хань та KxMepiB на сходi; а також iмперiя Mayp'iB в Iндii та
Велике 3имбабве в Африцi. Релiгiя досягла вищоi формалiзацii, а
бiльшiсть населення cBiry перейшла вiд полiтеiзму до монотеiзму.
,I[Bi великi монотеiстичнi релiгii cBiry - християнство й iслам, - якi з
особливим запалом навертали в сво€ лоно нових вiрян, поширилися
на великi територii й запанували в cBiTi. Кiлькiсть ixHix вiрян невдо-
взi рахувалася десятками мiльйонiв, в порiвняннi з якими мiсцевi
культи предкiв раннього неолiту виглядають краплею в Mopi. Проте
Bci цi подii розвивалися в бiльш-менш передбачуваному руслi яко
природний вислiд того, що привела в рlо< Неолiтична революцiя,

А потiм, досить несподiвано, вiдбулася ще одна революцiя. Во-
на коренилася в зростаннi значення торгiвлi для багатства держав,
пов'язаному з тим, що торгiвля заст\дала агрокультуру, релiгiю та
жорстку соцiальну стратифiкацiю як провiдне джерело влади. Якщо
в минулому люди часто вiрили, що ixHe життя наперед розписане
Богом або королем, станом на ХVПI столiття стало зрозумiло, що така
система не завжди становила прийнятний BapiaHT длlя бiльшостi на-
селення. Просвiтницькi твори Русо, Вольтера, Г'юма та iнших поста-
вили пiд питання статус-кво, як цього ранiше HixTo не робив. Вони
порушили глибокi фiлософськi питання про природнi права людей
на життя, свободу та власнiсть. У Британii, наприктlад, купецький
rcгlас HapiKaB на обмеження, якi встановлювало станове суспiльство,
котре продовжувало цiнувати землю бiльше за промисJIовiсть, не
звертаючи уваги на ii ростучу роль.

CTpiMKicTb, iз якою вiдбувся Промисловий перевороц засвiдчи-
ла, наскiльки TicHo пов'язаним став cBiT на початок XIX сторiччя.
Щоб занести зерня агрокульryри в кожен куток cBiry, знадобилося
10 тисяч poKiB вiд Неолiтичноi революцii до епохи европейського
колонiалiзму, а щоб промис.,Iовi заводи з'явилися всюди, вистачило
кiлькох поколiнь. I-{e тому, що швидкiсть передавання iнформацii
виросJIа в астрономiчних масштабах iз часiв Абу-ýрейри та Чатал-
Гююка. Мокпиво HaBiTb, на cBiTaHKy неолiry життя було настiльки
локалiзованим, що в кожному селi говорили своею мовою або дiа-
лектом. Консолiдацiя iмперiй бронзовоi та залiзноi доби накинула
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завойованим групам панiвну мову, тим самим полегшивши по-
ширення iнформацii (а оrя<е, зробивши iмперii керованими).Ця ж
сама спiльна мова також забезпечила швIrдше поширення винаходiв
з одного мiсця в iнше, завдяки якоп,ту, своею чергою, мала зрости й
частота появи винаходiв. На середину XIX столiття бiльшiсть насе-
лення cBiry розмовляла (принаймнi на piBHi другоi мови) однiею з
трьох европейських мов: англiйською, французькою або iспанською.
Ще те середовище, яке дало змоry Промисловому перевороryта його
iдеям поширитися, мов лiсовiй пожежi.

Промиеповий переворот iз його залежнiстю вiд швидкостi пере-
давання iдей неминуlе привiв нас до cyracHoi епохи, коли досп/п до
iнформацii виступае кJIючем до влади та багатства. Пiдраховано, що
з 6,8 мiльярдiв населення cBiry 25Y",або 1,7 мiльярда, користуються
IHTepHeToM, а це бiльше, нiж у 1900 роцi було людей на планетi. В
Пiвнiчнiй Америцi ним щоденно користуються майже три четвертi
населення. Тому не дивно, що зараз ми пережива€мо перiод ново-
введень, порiвняно з яким блiдне HaBiTb Промисловий переворот.
Iдеi за мiлiсекунди перелiтають iз Бостона до Банrалора i далi до
Брисбена, проносячись через трубки, з краникiв яких витiкають
тiльки одинички та нулi. 3давалося, це мали буги найкращi часи,
якi дають людям змоry жити довше й краще, але чомусь сиryацiя
зовсiм не така. Як констаryе епiграф до цiеi книжки, позичений у
Ричарда Томкiнза, сrIасне життя аж нiяк не бездоганне, а багатьом
людям HaBiTb зда€ться, що все йде на гiрше. В подальших частинах
книжки я розглянудеякi проблеми, з якими ми зiткнулися впродовж
десяти тисячолiть революцiйноi змiни, i покажу, як у кiнцевому
пiдсуlику вони походять вiд розбiжностi мiж культурою, яку ми за-
початкували 10 тисяч poKiB тому, посiявши першi зерна в рiллю, та
нашою людською бiологiею.
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ФtЗИЧНО KBOЛI

Iнфекцiйнi хвороби, якi передували появi
ЛЮДСТВа, lСНУВаТИIчЦТЬ ТаК СаМО ДОВГО, ЯК СаМе
людство, i, поза cyMHiBoM, як i ранiше, зали-
шаться одним iз основоположних параметрiв
i детермiнант icTopii людства.

Вiльям Мак-Нiл,
<EniOeltlii mа HapoOu>

Переiдання й неробство - безпосереднi при-
чини ожирiння, але живить пандемiю ожирiн-
ня в XXI столiттi розгнуздане споживацтво.

Елен Рапел Шел,
<ГолоOнuй zeH>

(ДОЛIВУД>, ШТАТ TEHECI

f,l еликi димовi гори розташованi на пiвденному Kpai Апалачiв, якi
I-1тягнуться паралельно зi схiдним узбереюкям Сполу.rених Шта-
TiB вiд Лабрадору до Пiвнiчноi Алабами. Апалачi виникпи близько
450 мiльйонiв poKiB тому в результатi пiдняття земноi кори в мiсцi
зiткнення двох континентальних тектонiчних плин пiд час форму-
вання надконтиненry Пангея i певний час становили одну гiрську
систему iз Атласькими горами Пiвнiчноi Африки, Завдяки найви-
щим вершинам у всьому Апмачському хребтi Великi димовi гори
притяryють любителiв пiшохiдного ryризму з навколишнiх штатiв.
Через велику кiлькiсть ryристiв, якi подорохý/ють пiшки ошатни-
ми лiсами вперемiжку з заростями мiсцевих рододендронiв або
спускаються на лижах единими схилами пiвденно-схiдноi частини
сполlпrених Штатiв, якi цiлий pik вкритi природним снiгом, цi гори
завжди киплять активнiстю.
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(Долiвуд), штат TeHeci

3а ocTaHHi п'ятдесят poKiB у мiстечках Гетлiнбурl i Пiджен Фордж,
розташованих на тенеському боцi Нацiонального парку, помiтно зрiс
добробуг завдяки дедаJIi бiльшiй кiлькостi ryристiв, яка в 2006 рочi
перевiulила за 9,4 мiльйони, а Нацiональний парк <<Великi димовi
гори> посiв першу позицiю в KpaiHi за вiдвiдуванiстю. Проте Пiджен
Фордж та Гетлiнбурr нещодавно затьмарили HaBiTb сам нацiональний
парк, привабивши понад 11 мiльйонiв туристiв того самого року.
Якщо Гетлiнбурl частково зберiг свою атмосферу дрiбного провiнцiЙ-
ного мiстечка 1950-х poKiB, то Пiдден Форд* пережив перiод майже
нестримного зростання. MicTo розросJIося за площею, перетворив-
шись на переповнений автомобiлями один iз найбiльших на пiвднi
США центр туризму. Хоч у ньому е торговельнi центри, картинг та
iншi типовi принади <<центрiв туризму)), головним магнiтом для
ryристiв е <.Щ,олiвуд> - розвiDкальний парк, яким спiвволодiе .I[олi
Партон, пишногруда спiвачка в жанрах KaHTpi та вестерн i який
щороку приваблюе понад 2 мiльйони вiдвiдувачiв.

Я навiдався в <<.Щолiвуд>> наприкiнцi червня спекотного сонячного
дня, коли саме тривав високий туристичний сезон. Мiж катаннями з
дiтьми на американських гiрках i стояннями в черзi за морозивом
я встиг роздивитися довкiлля - людське довкiлля, якщо точнiше.
Найбiльше мене вразив примiтно високий piBeHb ожирiння; багато
людей не просто мали зайву ваry а були патологiчно товстими, тобто
мали iндекс маси тiла (IMT) 30 i бiльше, що при зростi 175 см озна-
ча€ ваry понад 93 кг. Проживши ocTaHHi двадцять poKiB на схiдному
й захiдному узбережжях США, я не звик до TaKoi великоi кiлькостi
огрядних людей. При входi на атракцiони з припасованими сидiн-
нями й пасками безпеки стояли <<примiрочнi сидiння>, щоб люди
могли помiряти, чи вмiстяться вони в сидiння атракцiону - i багато
хто не вмiщався. Хоча корн-доt'и i солодкi пампуIIIки, ясна рiч, не
сприяють пiдтриманню стрункоi талii, за такою великою кiлькiстю
череванiв явно стояла глибиннiша й довгочаснiша проблема.

В <.Щолiвуд> приiжджають туристи з yciei краiни, .ule в першу
черry iз найближчих штатiв - TeHeci, KeHryKi, Вiрддинii, 3ахiдноi
Вiрджинii, Алабами, Мiсисипi та iнших частин Пiвдня та Середньо-
го Заходу. 3гiдно з останнiми даними про поширенiсть ожирiння в
Сполуtених Штатах, опублiкованих Товариством здоров'я Америкlt
(ТFАН), це якраз найтовстiшi штати краiни. Примiром, у Мiсисипi
майже третина дорослого населення патологiчно товста, через що
цей штат лiдируе в СIIЦ за середньою вагою жителiв. 3ахiдна Bip-
джинiя та Луiзiана наступають Мiсисипi на пЪти. Якщо нанести на
карry п'ятнадцять найогряднiших штатiв, окреслю€ться дивовижна
тенденцiя.
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Найвищi поIа!нrхи ожrрiння дороtлоrо наtелеlrl

Малюнок 13. П'ятнадцять штатiв США iз найвищими показниками ожирiння

Чiтко виражене зосередження ожирiння на Пiвднi та Середньо-
му Сходi вражае i не може бути пояснене випадковим збiгом. Ожи-
рiння повkзане з деякими генетичними чинниками, але генетика
нiяк не може пояснити таке географiчне зосередження ожирiння та
його пришвидшене зростання за ocTaHHi двадцять poкiB, адже ще
1991 року жоден штат не перевищував 20 пунктiв за IMT. Нашi гени
не сильно змiнилися за менш нiж одне поколiння, що вiддiляе ни-
нiшнiй piK вiд 1991-го, а отже, потрiбно шукати iнше пояснення.

Вiдповiдь криеться у вiдносному соцiально-економiчному стано-
вищi людей, що живуть у цих штатах. Мiсисипi, Арканзас i Захiдна
Вiрджинiя - найбiднiшi штати в Kpaiнi, середньоподушний дохiд
яких становить менше половини аналогiчного показника найба-
гатшого штату - Конектицпу, Пiвденна Каролiна, Алабама, Луiзiана
та KeHTyKi також входять до одинадцяти найбiднiших. Найбiднiшi
штати також пасуть заднiх у рейтингах освiтнього рiвня - близько
20% тамтешнього населення не закiнчуе середньоi школи. У такий
спосiб вони потрапляють у порочне коло: вiдрахованi з середньоi
школи особи заробляють значно менший дохiд, нiж випускники
середнiх шкiл або коледжiв, а дiти з бiднiших родин мають меншi
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цанси закiнчити середню школу. Але чому бiднiсть i неповноцiнна
ocBiTa пiдвищують ризик ожирiння? 3давалося б, мало бути навпаки:
в бiднiших людей менше грошей на iжу, щоб ожирiти.

На сьогоднi вже весь cBiT чув про проблему ожирiння, тому Hi
для кого не буде новиною, що на вулицi багато занадто товстих
людей. Фiльми й книжки на кшталт <Подвiйна порцiя>>О винесли
цю проблему на суд громадськостi, тож 85% американцiв, згiдно з

результатами опитування, проведеного Товариством здоров'я Аме-
рики, ввЕDкають ожирiння епiдемiею. 3гiдно з Щентрами контролю
й профiлактики захворювань Сполуrених Штатiв та Всесвiтньою
органiзацiею охорони здоров'я, сьогоднi ожирiння займае друry
позицiю серед найважливiших причин захворювань i cMepTHocTi,
поступаючись лише тютюнокурiнню, який воно може перегнати вже
в насryпнi двадцять poKiB, якщо в cBiTi збiльшуватиметься кiлькiсть
людей з надлишковою вагою. Наша iжа не тiльки годуе, а й убивае
нас.

Хоч ожирiння набуло епiдемiчних масштабiв, воно вра>кае од-
них людей бiльше, нiж iнших. Мiжнароднi тенденцii повторюють
американську закономiрнiсть: у заможнiших KpaiHax piBeHb ожи-
рiння в середньому нижчий..Що прикладу, в €вропi icHye невиразна,
але помiтна тенденцiя: краiни з нижчим середнiм piBHeM освiти
та нижчим валовим внугрiшнiм продуктом у розрахунку на душу
населення характеризуються вищим piBHeM ожирiння. Як правило,
piBeHb ожирiння вищий у KpaiHax колишнього Схiдного блоку та в
Схiдному Середземномор'i, як-от Грецii та Кiпрi. Хоча зв'язок не
такий виражений, як у ClIИ, але й BiH промовистий.

.I|,оспiдники запропонували кiлька пояснень цiеi дивноi кореля-
цii: вiд нерозумiння малоосвiченим населенням зв'язку MilK ожирiн-
ням i хворобами до вiдсутностi досryпу до здорового харчування.
Важко не погодитися, що заможнiшi люди розвиненого cBiry справдi
з бiльшою iмовiрнiстю iдять свiжу, поживну iжу, а в ocTaHHi кiлька
poKiB у середовищi вищого прошарку середнього класу намiтилася

+ <Подвiйна порцiя> (анел. Super Size Ме) - американський доюrrментмьний
фiльм 2004 роц, в якому головний герой i режисер MoplaH Сперлок проводить
експеримент над собою, вживаючи тричi на день протягом 30-денного перiоду
винятково iжу з <Мак.Щональдза>) i не займаючись спортом. Пiсля эакiнчення ви-
пробувального TepMiHy 32-рiчний Сперлок, який до експерименry мав спортивну
стаryру й гарне здоровЪ, поважчав на ll кг, у нього сильно стрибнув piBeHb
холестерину, почаJIися перепади настрою, сексуальнi дисфункцii та ур:uкення пе-
чiнки. Щоб позбутися здобугоi ваги, знадобилися чотирнадцять мiсяцiв фiзично
активного життя. Фiльм знiмався з метою зЪсувати вплив iндустрii швидкого
харчування на здоров'я людини.

83



Частина третя. Фiзично кволi

Е-ECL
EllЕь,+3
gN
-lойбо,БR
ýý
=U\Е
9tr
ýg'

a -*_..,-_-.--О ооо aо
о

{.,
оооо

t о
'ъaо

a'a

о
оa

a

о

оО
о1 о

l5

Медiанний дохiд домоrосподарства (за 2007 р. у тисячах доларiв)

Малюнок 14.3воротний зв'язок MiH< оlкирiнням i доходом домогосподарства
у США

тенденцiя до споживання вирощених у iхнiй мiсцевостi органiчних
продуктiв. Багато людей iгнорують або не знають про небезпеки,
пов'язанi з високою часткою в харчуваннi надмiру обробленоi i на-
сиченоi цукрами <<швидкоi iжi>>, легкодосryпноi в KpaiHax, що роз-
виваються, як показав у захопливiй i насторох<ливiй книжцi <Краiна

швидкоi iжi> Ерик Шлосер. Додайте до цього брак фiзичноi актив-
HocTi, викликаний тим, що дедалi бiльше людей покидають фiзичну
працю на заводах i фермах, потрапляючи на робочi мiсця в сектор
обслуговування, яким притаманний довrий, доiзд до мiсця роботи,
i отримуемо готовий рецепт для фiзичного занепаду органiзму.

Якщо найбiднiше населення cBiry, що розвива€ться, з€uIиша€ться
вiдносно худорлявим через реальну нестачу iжi та високий piBeHb

щоденноi фiзичноi активностi, потрiбноi Йому для забезпечення
базового прожиття, то мiрою зростання добробуry деякi представни-
ки HaBiTb найбiднiших KpaiH cBiry потрапляють у пастку ожирiння.
Здаеться, вирiшальним чинником виникнення епiдемii ожирiння е

наявнiсть у суспiльствi достатньоi кiлькостi грошей та достатнього
рiвня освiти, щоб отримати доступ до нбдмiру обробленоi iжi та
неактивного способу життя, але недостатнiх, щоб усвiдомити небез-
пеку переiдання та браку фiзичних вправ. Щя <небезпечна дiлянка>
розвитку, поширюючись на cBiT, що розвива€ться, дуже збiльшить,
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згiдно з прогнозами, глобальний тягар ожирiння протягом най-
ближчих десятилiть. Що бiльше населення Iндii та Китаю влива€ться
в лави глобirльного середнього кIIасу, то бiльше тамтешнi урядовцi
непокояться з приводу зростання кiлькостi випадкiв ожирiння, яка
подвоiлася за ocTaHHi десять poкiB - переважно в заможнiшого
мiського населення.

Полiтичнi лiдери cBiry та експерти з питань громадського здоро-
в'я усвiдомлюють проблему, :ше давати iй раду - зовсiм iнша справа.
I_[укровий дiабет - одна з серйозних хронiчних хвороб, викJIиканих
ожирiнням - сьогоднi став звичним фактом ужиттi народiв, якi ще в
попередньому поколiннi недоiдали. Ще <цiна, яку доводиться плати-
ти за прогрес)>, як сказав директор однiеi лiкарнi в Ченаi (Iндiя), яка
спецiалiзуеться на цiй недузi. Його безпомiчнiсть пояснюеться тим,
що людей важко змусити змiнити спосiб життя. Жиротворна iжа та
фiзична бездiяльнiсть - сильнi наркотики, якi звертаються до чогось
глибинного в нашiй природi, неначе ми генетично запрограмованi
потрапити в ixHi чари. Так, в певному ceHci, i е.

БЕРЕЖЛИВI ГЕНОТИПИ Й НЕНАСИТНI УПОДОБАННЯ

Вiдомий американський медик i генетик Джеймс Нiл значну
частину cBoei HayKoBoi дiяльностi провiв серед народу яномама в
бразильськiй Амазонii. Спочатку BiH вивчав еволюцiю на дрозофiлах,
ме вирiшив перейти на медичний факультет невдовзi пiсля прийому
в 1959 роцi на роботу в.Щартмугський коледж i, зрештою, зупинився
на лtодськiй генетицi. Присвятивши повоеннi роки дослiдженню
генетичних наслiдкiв атомних вибухiв у Хiросимi й HaracaKi (на

диво, BiH з'ясував, що вибу;<и не викпикали iнтенсивних мутацiй
серед населення, яке зазнало радiацiйного впливу), BiH згодом ви-
рiшив по€днати cBoi paHHi iнтереси, застосувавши генетичнi методи
в антропологii.

Яномама зачарували Нiла тим, що лише недавно вступили в
контакт iз зовнiшнiм cBiToM, а це означае, що вони жили в при-
родному cTaHi - мабуть, так само, як жили нашi пращури. На думку
Нiла, вивчаючи TaKi популяцii, науковцi можуть зазирнути в ми-
нулиilt селективний тиск на людський геном, який (як ми зна€мо
з Частини першоi) зазнав вагомих змiн пiд час переходу до рiль-
ничого трибу життя. Одна з найбiльших змiн у середовищi життя
людини, гадав Нiл, поляга€ у зростаннi кiлькостi досryпноi iжi в

рiльничих суспiльствах. Хоча, як нам вiдомо, палеолiтичнi мисливцi-
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збиральники не жили у злиднях i мали доступ до ширшого спектра
джерел харчування, нiж iх сусiди-рiльники, харчовий рацiон рiльни-
KiB фундаментально вiдрiзнявся вiд мисливсько-збиральницького.
Цю рiзницю можна загЕuIом охарактеризрати як значно вищучастку
вуглеводiв - цукрози й крохмалю - в нашому харчуваннi. В Китаi,
наприклад, споживаеться велика кiлькiсть риеу, який на 7 5 % скпада-
еться iз вуглеводiв. Але завдяки високому рiвню фiзичноi активностi
сiльське населення Китаlо майже не потерпае вiд ожирiння, 3ате в
китайських MicTax ожирiння на пiдйомi, як i цукровий дiабет.

Нiл припустив, що цукровий дiабет, який рiдко трапляеться
серед мисливцiв-збиральникiв, е фiзiологiчною реакцiею на рап-
тове зростання кiлькостi легкодосryпних калорiй. Те, що забезпе-
чуе високу адаптивнiсть для мисливця-збиральника - здатнiсть
пiдтримувати фiзiологiчнi функцii в умовах низького споживання
калорiй, - може бути дезадаптивним в умовах багатшого харчового

рацiону. BiH назвав це явище <6ережливим генотипом>, i воно стало
заг€йьновживаною гiпотезою для пояснення поширеностi цукрового
дiабеry, який пiддiею природного добору мав би бути надзвичайно
рiдкiсним розладом.

Щукровий дiабет бувае двох типiв. I]укровий дiабет першого
типу проявля€ться в дитинствi; його лiкують за допомогою iн'екцiй
iнсулiну. Виюlикаеться BiH складним по€днанням чинникiв спадко-
воi вразливостi - BapiaHTa ДНК - та середовища, в якому виростае
дитинa Щукровий дiабет 2-го типу заплутанiший i зазвичай виникае
в дорослому вiцi (хоч зараз цей тип став з'являтися в пiдлiткiв, ба
HaBiTb дiтей). Часткового його викликають генетичнi чинники, а
також значнi впливи середовища, зокрема харчування: понад 80%
людей iз цукровим дiабетом 2-го типу мають ожирiння.

Найкращий приклад негативних наслiдкiв <бережливого ге-
нотипу)) можна знайти серед тихоокеанських острiв'ян та KopiH-
них американцiв. Самоанцi, наприклад, заселили cBoi острови по-
над 3000 poKiB тому пiд час так званоi полiнезiйськоi експансii з
Пiвденно-Схiдноi Азii до OKeaHii. Пiд час океанських подорожей,
якi вони здiйснювали в ходi cBoix неймовiрних переселень, люди
зазнавали сильних фiзiологiчних навантажень, якi розтяryвалися
на цiлi тижнi. Вiрогiдно, що вiдбувався посилений добiр людей,
органiзми яких могли скоротити темпи спалювання калорiй. Такий
<<бережливий генотип>> мав би давати фантастичну вигоду пiд час
MopcbKoi подорожi, але мiг приносити багато проблем, коли група
досягала свого пункту призначення. Проте, як i в iнших суспiль-
ствах, що займаються натуральним господарством, високий piBeHb
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фiзичноi активностi в повсякденному життi донедавна запобiгав
епiдемii ожирiння.

Однак коли €вропейцi занесли на острови сучасну цивiлiзацiю,
самоанцi припинили доглядати поля й виходити в море на веслах,
щоб ловити рибу на своiх каное з рiвновiDкниками, а HaToMicTb поча-
ли проводити бiльшу частину часу без фiзичноi активностi. Особливо
ж на американському Самоа харчування населення, колись багате
на рибу й овочi, уподiбнилося дiетi пересiчного континентального
американця, в якiй домiнуе завiзна iжа на кшталт KoHcepBiB <<Spam>>

(якi потрапили в харчування самоанцiв через американських сол-
датiв пiд час [ругоi cBiToBoi вiйни) та iнших надмiру оброблених
харчiв. Як наслiдок, майже двi третини мiського населення Самоа
сьогоднi патологiчно огряднi, ба HaBiTb серед тамтешнiх селян 50 %

осiб потерпають вiд ожирiння. TaKi особи можуть стати непере-
вершеними борцями сумо (один iз провiдних борцiв 1990-х poKiB
Мусасимару Койо походив iз Самоа), але через ожирiння ця ocTpiBHa
KpaiHa посiдае одне з перших мiсць у cBiTi за частотою захворювань
на цукровий дiабет: 25% самоанцiв i 15% самоанок хворiють на
нього. Iнколи бережливiсть убивае.

Iндiанцi пiма пiвденно-захiдноi частини СШАта пiвнiчноi Мек-
сики також демонструють насторожJIиво сильну кореляцiю мiж спо-
собом життя i цукровим дiабетом. Пiма, якi живуть у СполуIених
Штатах, вiдомi найвищою частотою зilхворювань на цукровий дiабет
у cBiTi (близько 40%). Вони, як i самоанцi, стали жертвами спокус
с}л{асного способу життя. А ixHi близькi родичi, що опинилися по
iнший бiк мексикансько-американського кордону, зберегли тради-
цiйний спосiб життя i вищий piBeHb фiзичноi активностi, тому в
них вiдповiдно нижча частота захворювань цукровим дiабетом (хоч

усе-таки вiдносно висока) - близько 7 %.З американським способом
життя явно щось не так, якщо BiH уп ятеро збiльшив ризик захворiти
на цукровий дiабет серед iндiанцiв пiма. Це <<щось>> TicHo пов'язане
iз великою кiлькiстю калорiй у типовому американському харчовому
рацiонi, багато з яких потрапляють в органiзм у виглядi оброблених
вуглеводiв i жирiв, а також iз низьким piBHeM активностi в нашiй
осiлiй кульryрi,

Переiдання i низький piBeHb фiзичноi активностi, якi призво-
дять до ожирiння, та тютюнокурiння, яке призводить до гiпертонii
та раку, - це головнi причини смертей, яким можна запобiгти, в
с}л{асному cBiTi. Як говорить мiй лiкар: <<Насправдi, все дуже просто:
займайтеся фiзичними вправами, не KypiTb - i будете здоровими>.
Але такого рецепту непросто дотриматися, бо проти нього ополчи-
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лися кiлька особливостеЙ нашого еволюцiЙного багажу. По-перше,
бажання iсти - це базовий iнстинкт виживання, тому намагання
скоротити кiлькiсть споживаноi iжi, по cyTi, протиприродне. По-
друге, нашим мисливсько-збиральницьким предкам iдея фiзичних
вправ заради фiзичних вправ здалася би кумедною,6о iхня мета,
як i в бiльшостi суrасних мисливцiв-збиральникiв, полягала в тому,
щоб мiнiмiзувати кiлькiсть енергii, яка витрача€ться на повсякденнi
заняття, адже замiсть кожноi витраченоi калорii потрiбно добувати
нову, шукаючи ще iжi. Нарештi, хiмiчнi сполуки на кшталт нiкотину
подiбнi до речовин, якi природно зустрiчаються в наших органiз-
мах. Тому на поверхнi наших нервових клiтин е рецептори, якi
стимулюються такими сполуками. На превеликий жаль, молекула,
яка еволюцiонувала для захисту рослини тютюну вiд шкiдникiв,
виявилася стимулятором для людського органiзму, а найпростiший
спосiб введення цiеi сполуки в нашу систему - спалювання листочкiв
тютюну - мае за побiчний продукт високий yMicT смол, якi е голо-
вним винратцем канцерогенних наслiдкiв курiння.

Те, що вiдбуваеться, можна охарактеризувати яко докорiнний
зсув у причинах хвороб вiд зовнiшнiх до внррiшнiх загроз. Дедалi
частiше ми caMi спричиня€мо власну смерть, а не стаемо жертвами
якихось iнших сил, що перебувають поза нашим контролем. Ця змi-
на простежу€ться в гострiшiй увазi державних вiдомств з охорони
здоров'я до хронiчних захворювань на кшталт цукрового дiабеry.
Центри контролю й профiлактики захворювань С[IIА, наприкJIад,
засновано в |942 роцi для боротьби з малярiею, що тодi часто тра-
плялася в пiвденних штатах. Пiзнiше iхня дiяльнiсть зосередилася
на вакцинацii та нових iнфекцiйних хворобах, але в нашi днi Цен-
три значною мiрою займаються серйознiшими небезпеками, що
ix становлять неiнфекцiйнi хвороби. Вагому частину ixHboi роботи
становить епiдемiологiчна дiяльнiсть, aJIe вагоме мiсце в нiй також
посiдае iнформування про небезпеки неякiсного харчрання, браку
фiзичних вправ та курiння. Iнформацiйнi буruIети та дедалi частiше
Iнтернет-комунiкацii стають с}л{асними еквiвалентами вакцини вiд
вiспи. Проте, на вiдмiну вiд вакцини, захистити пацiента в цьому
випадку можливо лише за умови його терплячоi 1пlастi в процедурi
протягом усього життя - а це те, чим важче зар}л{итися, нiж перед-
бачуваною iмунною реакцiею на вакцинацiю.

Недавнiй спiльний звiт центрiв та неприбутковоi органiзацii RTI
International пояснив ожирiнням значну частку чималого зростання
витрат на охорону здоров'я в США за останн€ десятирiччя. 3агалом,
згiдно з iхнiми пiдрахунками, люди з ожирiнням в середньому о6-
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ходяться в $ 4871 для системи охорони здоровЪ, тодi як люди зi
здоровою вагою - в $ 3442. За словами Ерика ФiнкелштаЙна, вiд-
повiдального за звiт, <(ожирiння - найбiльша окремо взята причина
зростання BapTocтi охорони здоровЪ>. Почастiшання ожирiння серед
американцiв - не просто загроза для здоров'я народонаселення, а

ще й економiчна бомба з часовим механiзмом.
В <Долiвудi> я на власнi очi побачив майбугне - можливе май-

бугне, в якому силует людського тiла змiниться настiльки, що лю-
ди ходитимуть перевальцем i не могтимуть вмiститися в сидiння,
розрахованi на досить ToBcTi тiла; в якому HaBiTb дрiбна фiзична
дiяльнiсть викликатиме задишку i в якому скпад продукту харчу-
вання зв}л{атиме, наче урок iз xiMii, а не як щось апетитне. Але щоб
зупинити епiдемiю ожирiння, в якiй у сrurадний спосiб поедналися
генетика, дохiд, ocBiTa та культура, потрiбно зробити бiльше, нiж
просто приписати щоденнi проryлянки й обмежене споживання
чизбурfерiв i солодких газованих напоТв. Потрiбно розумiти довго-
часну iсторiю людських хвороб, а також як друзi - рослини, якi ми
iMo, - кiнець кiнцем стають ворогами.

три хвилI

Наприкiнцi лютого 2003 року один китайський лiкар вирушив
до ГонконГу на весiлля до свого небожа. Йому нездоровилося перед
виiздом, але BiH вирiшив, що це дрiбна застуда або хай HaBiTb грип.
Йому й на думку не могло спасти, що BiH ненароком викJIиче гло-
бальну епiдемiю, яка в кiнцевому пiдryмку торкнеться тисяч людей
iз усього cBiry, призведе до cMepTi сотень i виt<личе помiтний спад у
cBiToBoMy виробництвi, рiвноцiнний близько $ 10 мiльярдiв. Доходи
туристичноi галузi - вiд авiаквиткiв, готельних HoMepiB, харчування
в ресторанах - впали на9% по всьому cBiry, а в Синfапурi та деяких
iнших MicTax Пiвденно-Схiдноi Азii вiдвiдувачiв досi обстежують на
постах безпеки в аеропортах за допомогою iнфрачервоного свiтла,
нiби в науково-фантастичних фiльмах. Надто червоне обличчя на-
кJIиче пiдозру в гарячцi i потягне за собою подальшi питання з боку
медичних чиновникiв, якi мають переконатися, що мандрiвник не
несе небезпечноi iнфекцiйноi хвороби.

Цей лiкар ненароком заразився новим BipycoM, котрий, як нинi
вiдомо, нЕrлежить до родини KopoHaBipyciB, до якоi також входять
вiруси, що викJIикають застуду.Але в нашого китайського лiкаря
був не просто нежить. Улюдей iз новим BipycoM пiдстрибувала тем-
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пераryра, потiм розвивалася пневмонiя i, в I0%o випадкiв, людина
помирiша вiд надмiру рiдини в легенях. Так з'явився тяжкий госгрий
респiраторниЙ синдром (SARS), або атипова пневмонiя.

У SARS найбiльше BpiDKae швидкiсть його поширення. Почавшись
десь наприкiнцi 2002 polry в Пiвденному Китаi з того, що курячий
або свинячий Bipyc перебрався з тварини на людину - мабуть, пра-
цiвника харчовоi промисловостi, - SARS до кiнця березня 2003 року
дiстався до таких вiддалених KpaiH, як Канада, Швейцарiя та IIАР.
Bci люди, що заразилися BipycoM, вiдвiдували Пiвденно-СхiднуАзiю,
але з квiтня поширилося похiдне зарЕDкення, коли Bipyc потрапив
вiд перших HociiB на ixHix друзiв, родичiв i медичних працiвникiв.
Цiею швидкiстю BiH завдячрав легкостi передавання, аналогiчнiй
Bipycy застуди: через чхання та контакт iз iнфiкованою особою.

Правду каж}лIи, SARS не бlв масовим убивцею. 3начно бiльшоi
щкоди завдали страх i параноя, якi BiH викликав i якi в 2003 роцi
призвели до банкрутства багатьох азiйських компанiй та кiлькох
авiаперевiзникiв. PiBeHb cMepTHocTi вiд цього Bipycy хоч i переви-
щував у 3-4 рази вiдпоьiдний показних Bipycy грипу в глобальнiй
пандемii 1918-1919 poKiB, коли померло близько 20 мiльйонiв людей,
поступався багатьом iншим хворобам. До таких смертоноснiших
хвороб належать пропасниця Ебола, спалахи якоi досi обмежралися
вiддаленими мiсцевостями в Щентральнiй Африцi, пропасниця Ласа,
Марбурзький Bipyc та iншi, piBeHb cMepTHocTi вiд яких наближаеться
до 100% - значно тривожнiшоi цифри, хоча iзольований характер
ix спалахiв та сrоtаднi механiзми передавання пом'якuтують небез-
пеку вiд них.

Iнша справа - жваво обговорювана потенцiйна пандемiчна не-
безпека вiд так званого пташиного григry (HsN,), результатом якого
на сьогоднi були понад 50% летальних випадкiв серед ycix iнфiко-
ваних. Пташиний грип, як зрозумiло iз його назви, потрапив у люд-
ський органiзм через тiсний контакт iз птахами. Такого роду контакт
найчастiше вiдбраеться на фермах i ринках, а його виникнення в
Китаi та Пiвденно-Схiднiй Азii, на думку експертiв, було наслiдком
особливо тiсного контакry мiж людьми та iхнiми домашнiми кач-
ками й курми в цьому регiонi, який став рiдкiстю в багатьох iнших
частинах с}л{асного cBiry, де пануе промислово-товарне фермерство.
А поширення в 2009 роцi менш смертельного свинячого грипи схо-
жого за структурою на штам григry з епiдемii 1918 року, наштовхнуло
деяких експертiв на думку, що ми перебуваемо на порозi зiткнення
iз новою пошестю бiблiйного масштабу.
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Виявляеться, що (нова загроза> смертоносних хвороб, якi по-
ширюються через тiсний контакт iз тваринами, взаг€шi не нова. У
впливовiй книжцi <Епiдемii та народи>, що побачила cBiT 1976 року,
канадсько-американський iсторик Вiльям Мак-Нiл вивчив вплив
хвороб, зокрема епiдемiчних, на iсторiю людства. Хвороби, ствер-
джуе iсторик, здавна були каталiзаторами важливих iсторичних
подiй. BiH 1пlинив переворот у науцi, зiбравши неспростовнi докази
щодо ролi Монгольськоi iмперii в епiдемii <<чорноi cMepTi> в €вропi
XIV сторiччя та щодо значення евразiйських хвороб для пiдкорення
iспанськими конкiстадорами корiнних iмперiй Америки. .,3броя, Mi-
кроби i харч>,Щжареда,ЩаймондаО - мабуть, найвiдомiша з чималоi
кiлькостi нещодавнiх праць, якi зазнали впливу iдей Мак-Нiла.

В <Епiдемiях i народах,, Вiльям Мак-Нiл вивiв походження бага-
тьох поширених у наш час хвороб зi змiн у людських ryспiльствах
часiв неолiry. Чимало таких змiн ми вже знаемо з попередньоi час-
тини: зокрема, зростання кiлькостi людей, якi жили поруч у вiдносно
невеликому мiсцi, що створювало потрiбнi умови для швидкого
передавання хвороб iнфiкованими iндивiдами, та достатньо великий
резерв незаражених людей, щоб могла розвинутися епiдемiя. Але
найважливiшим чинником, безумовно, було одомашнення тварин.
Коли в paHHix рiльничих громадах зроспа чисельнiсть населення,
полювання втратило господарський сенс - як i у випадку з HaciHHeB-
мiсними травами, поголiвЪ диких тварин обмежrдалося природною
утримувальною здатнiстю землi. I-{e означало, що багато видiв в

результатi надмiрного полювання опинилися на межi зникнення.
Потреба в стабiльному джерелi харчу спонукала людськi популяцii
Близького Сходу почати одомашнення вiвцi, кози, свинi та корови iз
ixHix диких предкiв близько В000 року до н.е., а людськi популяцii
Пiвденно-Схiдноi Азii - одомашнити курку близько 6000 рокудо н.е.
Так у неолiтичному харчуваннi зЪвилося надiйне ддерело мЪса, але
спiвжиття великоi кiлькостi людей i тварин в одному мiсцi створило
безпрецедентне середовище в icTopii людства.

Вперше люди й тварини жили однiею громадою. Якщо палео-
лiтичнi мисливцi, безперечно, всryп:ши в контакт зi своею дичиною
пiсля успiшного полювання, кiлькiсть контактованих тварин була
крихтою порiвняно з одомашненими неолiтичними стадами. До того
ж бiльшiсть упольованих тварин були вже мертвими, що зменшрiшо

О Ця працt нещодавно побачила cBiT в yKpaiHcbKoмy перемадi: Даймонд
.Щжаред. Зброя, мiкроби i харч: Витоки нерiвностей мiж народами / Пер. з англ.
Тарас Щимбал. - К.: Нiка-Щентр, 2009. - 488 с,
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ймовiрнiсть передавання багатьох хворо6, але полегшувЕuIо, мабуть,
передавання переношуваних кров'ю iнфекцiй. Почавши жити поруrI
iз тваринами впродовж усього життя, а надто в дитинствi, ми значно
збiльшили шанси передавання хвороб. Хоча деякi iнфекцii такого
роди можливо, завжди iснували в тваринних i людських популяцiях,
зненацька в них з'явилися HoBi можливостi для змiни органiзма-
хазяiна. На вулицю мiкроорганiзмiв прийшло свято.

Згiдно з Мак-Нiлом, серед хворо6, спiльних для людей та ixHix
одомашнених тварин, 26 люди подiляють iз курми, 42 - зi свинями,
46 - iз вiвцями й козами та 50 - iз коровами. Бiльшiсть найстраш-
нiших бичiв людського здоров'я до винайдення вакцинацii в XVIII
сторiччi прийшли з наших capaiB, зокрема, Kip, ryберкульоз, вiспа
та грип. Бубонну чуlиу вiд щурiв, якi жили в людських поселеннях,
перенесли на нас блохи. Наскiльки вiдомо з археологiчних MaTepi-
алiв, жодна з цих так званих зоонозних хвороб (вiд грецького (<зо-

он)> - тварина та <(нозос> - хвороба) не вражала наших палеолiтичних
предкiв - Bci з'явилися протягом неолiту у зв'язку з поширенням
сiльського господарства. Мак-Нiл припуска€, що багато моровиць,
описаних у Бiблii, вiдображають спалах зоонозних захворювань,
який супроводжував постання мiських цивiлiзацiй неолiry, брон-
зовоi та залiзноi дiб.

Отже, можна констаryвати, що в такий спосiб на iсторичну арену
зiйшло нове джерело людськоi cMepTHocTi. Але це логiчно порушуе
питання: а вiд чого ж люди помирirли до розвитку агрокультури?
Невже вони не хворiли? Звiсно, хворiли, Можливо, макропарази-
ти - TaKi як стрiчковий червЪк, якого можна побачити неозброе-
ним оком - створювали проблеми нашим далеким предкам. Проте
бiльшiсть таких iнфекцiй не викликала нiчого серйознiшого за ко-
роткочасну немiч, якiй далеко до гострих, виснЕDкливих симптомiв
на кштЕuIт гарячки, вiдмови органiв або cMepTi - мо)lоIиво, до певноi
мiри через те, що ми д}Dке довгий час жили разом iз цими пара-
зитами. Протягом мiльйонiв poкiB еволюцiйного процесу, вiдомого
яко мутуалiзм, паразит починав викликати менш гострi фiзичнi
симптоми в свого хазяiна (людини), бо самому паразиry мало ви-
годи вiд убивства хазяiна, який е для нього джерелом живлення,
а ми, своею чергою, пристосовувалися до присутностi паразита.
3агальне правило таке: що довше iнфекцiя взаемодiе з хазяiном,
то менш вiрулентною вона стае, а симптоми, якi вона викликае в
нього, через багато поколiнь стають менш тяжкими. HoBi ж хвороби,
якi несподiвано спалахують у ранiше не займаних ними популяцiях,
часто ведуть до крайнiх наслiдкiв, зокрема летальних.
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Якщо макропаразити не могли викликати помiтноi смертноgгi в
палеолiтичнi часи, а бiльшiсть хвороботворних мiкроорганiзмiв ще
не мЕuIи можливостi перебратися вiд тварин до людей, то вiд чого
ж помирали мисливцi-збиральники? Як ствердх(ував британський
еволюцiйний бiолог,Щжон Бердон Сандерсон Голдейн, травматичнi
ушкодженн я були найвiрогiднiшою причиною cмepTнocTi впродовж
бiльшоi частини icTopii людства. Чи означае це, що ми походимо вiд
раси незграб, якi спотикалися й падали протягом всього палеолiry?
Hi,6o йдеться про рани, отриманi пiд час полювання та сутичок iз
iншими групами, травми, пов'язанi з пологами (якi ще донедавна
були значним джерелом cмepTнocTi як MaTepiB, так i дiтей), та ви-
падковi падiння й утоплення. Bci цi нещаснi випадки, до яких дода-
€ться зарiDкення ран, були найпоширенiшою причиною нездужання
та cмepTнocTi мисливцiв-збиральникiв.

Таким чином, у нас назбируються данi, якi свiдчать про цiкаву
тенденцiю - три хвилi cMepTHocTi, якi засryпають одна одну, по-
чинаючи з палеолiry i до наших днiв. Перша хвиля - травматизм -
охоплю€ час вiд наших гомiнiдних предкiв i до cBiTaHKy неолiтичних
часiв. Коли ж люди осiли й почали одомашнювати тварин замiсть
полювати на них, iнфекцiйнi хвороби поч€ши витiсняти травматизм
яко важJIиву причину cMepTHocTi. Друга хвиля - iнфекцiйнi хворо-
би - залишалися найвшкпивiшою причиною cмepтHocTi до появи
антибiотикiв у серединi ХХ столiття. Остання хвиля почалася з ХХ
сторiччя в розвинених KpaiHax, де вакцинацiя та поширене засто-

10 тrс р. до н. е.
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сування антибiотикiв звели загрозу iнфекцiЙних хвороб до мiзер-
HocTi. Зараз, вистоявши супроти загроз травматизму й iнфекцiй,
ми вступаемо в нову добу, коли найбiльшу небезпеку становлять
хронiчнi хвороби, До ХХ столiття бiльшiсть людей помирали вiд-
носно молодими, тобто до того, як цi недуги - зокрема, цукровий
дiабет, гiпертонiя, iнryльт i рак - мали можливiсть розвинутися.
3а ДОПОМОгою с)п{асноi медицини ми обмiняли кару травмами й
iнфекцiями на загрозу зсередини наших тiл.

I-{ей перехiд вiд одного типу небезпеки для здоров'я до iншого
вида€ться одним iз законiв людського розвитки який дае змоry
прогнозувати, що вiдбудеться, коли менш розвиненi краiни cBiTy
промiняють натуральне сiльське господарство (iз трибом життя,
який не надто вiдрiзняеться вiд того, який провадили нашi неолi-
тичнi пращlryи) на дива сучасного cBiry. BTiM, поки що iнфекцiйнi
хвороби зЕшишаються найбiльшою загрозою для здоров я в бiльшостi
KpaiH колишнього <третього cBiry>. 3окрема, одна iнфекцiйна хво-
роба вбивае бiльше людей, нiж будь-яка iнша в cBiTi - понад два
мiльйони щороку, 90% з яких - африканськi дiти до п'яти poKiB.
Йдеться про малярiю. Проте малярiя, на вiдмiну вiд бiльшостi iнших
iнфекцiйних хвороб, що вражають нас, не походить вiд жодноi до-
машньоi тварини. Мабуть, вона iснувала, хоч i менш помiтно, HaBiTb

у палеолiтi. Пiднесення ii лихоi слави iлюструе iншi чиннi наслiдки
Неолiтичноi революцii та показуе, як рiшення людей щодо apxiTeK-
"гури ft мiстопланування мокуть мати катастрофiчнi непередбаченi
наслiдки. Але матерiал для цiеi icTopii нам дають не археологiчнi
розкопи, а ДНК.

ЛАНДШАФТНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ГЕНОМУ

Мабуть, логiчно було, що людина, якiй приписують вiдкрит-
тя Анfкора, величного храмового комплексу в Камбоджi, померла
1861 року вiд малярii в джунглях Лаосу. Французький дослiдник AHpi
Муо попереднi три роки присвятив обстеженню пам'яток Таiланду,
Камбоджi й Лаосу, а також популяризував ix серед захiдного чита-
цтва своею книжкою <Подорожi центраJIьною частиною Iндокитаю,
Камбоджi й Лаоry протягом 1858-1860 poKiB>>, виданою 1863 року.
Мiсцеве населення, ясна рiч, знало про iснування памятки, але в
добу колонiалiзму саме Муо приписали заслуry ii вiдкриття для
людства. Його поетичнi описи заохотили до спроб реконструкцii
пам'ятки, яка до сьогоднi лиша€ться одним iз найгарнiших рукот-
ворних краевидiв cBiTy.
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Малюнок 16. Анrкор - найбiльше доiндустрiальне Micтo cBiTy

Храмовий комплекс Анfкор протягом IX-XV сторiч почастинно
будували правителi KxMepcbKoi iмперii - наймогутнiшоi держави
материковоi частини Пiвденно-Схiдноi Азii. До його скпаду входять
знаменитi храми Анlкор-Ват i Байон, обидва визначнi гiгантськими
кам'яними спорудами та велетенськими головами Будди. За допо-
могою супутникового обстеження нещодавно було виявлено, що
загальна площа Анrкора становить неймовiрнi 1000 км2. I-{e було
найбiльше доiндустрiальне MicTo в cBiTi - бiльше HaBiTb с)r.{асного
Нью-Йорка. В цьому комплексi xpaMiB та осель у пiк його розвитку
мешкали понад 750 тисяч осiб, але в серединi ХV сторiччя населення
покинуло його та Bci його храми на розтерзання джунглям, за ви-
нятком АнГкор-Вату.

Вченi запропонували кiлька теорiй, щоб пояснити, чому меш-
канцi покинули це величезне MicTo, але iстина HiKoMy достеменно
не вiдома, Вiйна з Тайською iмперiею, розташованою на пiвнiчний
захiд вiд KxMepcbKoi, могла виступити допомiжним чинником, але
бiльшiсть дослiдникiв сьогоднi схиляються до думки, що екологiчнi
причини справили вирiшальний вплив на долю KxMepcbKoi столицi.
Прогодування 750 тисяч poTiB та утримання складноi полiтико-релi-
гiйноi iнфраструктури Анrкора вимагало величезних природних
pecypciB, як i будь-яке сr{асне MicTo. Найважливiший iз них - вода,
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потрiбна не тiльки для пиття, а ft для заливного рисiвництва, з якого
годували населення MicTa. Щоб забезпечититаку величезну kiлbl(icTb
води, було збудовану скJIадну систему каналiв, через яку вода з
рiчок Пуок, Ролуос та Сiемреап стiкалася в гiгантськi водосховища,
якi називалися бараями. Великi частини Анlкора вiдводилися пiд
вiдкритi поля для вирощування рису.

Схоже, клiматичнi змiни в Пiвнiчнiй пiвкулi, пов'язанi з закiн-
ченням середньовiчного Малого льодовикового перiоди протягом
ХIV-ХVП столiть порушили мусонний цикл у Пiвденно-Схiднiй Азii,
викликавши нестачу води в AHlKopi, яка призвела до покидання
багатьох рисових полiв, коли затрати води на них перевалили за

догryстиму Mipy. Релiгiйнi змiни цього перiоду (якi, напевно, сталися
до певноi мiри у вiдповiдь на суворiшi клiматичнi умови) також
могли спонукати деяких мешканцiв покидати кхмерську столицю.
Але несподiваний внесок у занепад MicTa зробив перетворений
людиною ландшафт.

Малярiя - найвiдомiша трансмiсивна людська хвороба ((транс-
мiсивна>> означае, що вона передаеться вiд людини до людини за
посередництва iншоi тварини - переносника). В цьому випадку пе-

реносником виступа€ MocKiT, зокрема представники родуАпорhеlеs.
Самки цього роду для поповнення запасу амiнокислот, потрiбних
iM, щоб виробляти яйця, п'ють кров тварин за допомогою моди-
фiкованих частин рота, що функцiонуе як своерiдний шприц для
пiдшкiрних iн'екцiй. Щоб при цьому кров донора не згорталася i
не забивала кровопитну систему комахи, MocKiT впорскуе невелику
кiлькiсть cBoei слини, яка мiстить антикоаryлянти, в тканини що
оточуе мiсце укусу.В такий спосiб самка MocKiTa отримуе безпе-

решкодний доступ до KpoBi донора, водночас створюючи непере-
вершенi мох(rlивостi дlя перемiщення мiкроорганiзмiв вiд одного
хазяiна до iншого.

Нинi вiдомо, що малярiю викликас найпростiший органiзм iз
роду плазмодiй (Plasmodium). Цi невеликi багатоклiтиннi органiзми,
мабуть, попервах поширювалися шляхом безпосереднього ковтання
хазяiном зарuкеного матерiалу, як-от вiдходiв або зiпсованоi води -
так само, як поширюеться бiльшiсть iнших iнфекцiйних хвороб. Але
в якийсь момент ixHi далекi предки розвинули здатнiсть заражати
червонi кров'янi тiльця, що вiдкрило новий шлях для передавання
хвороби. Кусаючи заражену тварину, самка кровопивLц Anopheles
засмоктуе в слинну залозу заражену паразитом кров, який потiм
упорскуеться в органiзм насryпноi укушеноi тварини. Гарний прик-
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лад евоJIюцii в дii, а також глибинна причина лиха, яке нинi вбива€
мiльЙони людеЙ щороlry.

До ХХ столiття вважалося, що малярiю спричиняе поганий
ландшафт, зокрема вогке повiтря бiля багнистих мiсць (mala aria
в перекладi з iталiйськоi означае <(погане повiтря>). Тому европей-
cbKi дослiдники намагалися обходитиiх десятою дорогою. Москiти,
звiсно, докучаJIи iм, але зв'язок цих комах iз жахливою лихоманкою,
яка с\дроворкувма цю смертоноснухворобу, не усвiдомлювався до
появи сlпlасноi медицини. BTiM у певному ceHci першi европейцi
мали рацiю: погана мiсцина веде до хвороби, хай i не через погане
повiтря довкола болiт. HaToMicTb ii роль повЪзана з наявнiстю вог-
ких, сирих розплiдникiв для MocKiTiB у болотистих мiсцях, в яких
розводилася велика KicTb голодних самок MocKiTa, що збiльшувало
ймовiрнiсть передавання малярii.

У cTaTTi 1992 року французький епiдемiолог Жак Вердраже ви-
сунр гiпотези що коли були покинутi заливнi рисовi поля AHfKopa,
вони стали iдеальним розплiдником для малярiйних MocKiTiB, зо-
крема поширеного в Пiвденно-Схiднiй Азii виду Anopheles dirus.
Коли зросла кiлькiсть переносникiв малярii, вiдповiдно збiльшилася
кiлькiсть iнфiкованих людей, що започаткувало подальший пороч-
ний цикл: що бiльше людей помирало або покидало АнГкор, то бiль-
ше з'являлося запущених заливних полiв. 3а кiлька поколiнь MicTo
майже повнiстю знелюднiло. Хоча не вiдомо, наскiльки значну роль
зiграв цей процес у занепадi AHlKopa, викликае довiру теза про те,

що докучливi москiти посприяли pyiHi найбiльшого MicTa cBiry.
Москiти Anopheles трапляються по всьому cBiry. Близько сорока

видiв цього роду можугь переносити Plasmodium. Це здебiльшого
тропiчнi або субтропiчнi види, якi особливо поширенi в Африцi,
Пiвденно-Схiднiй Азii та Латинськiй Америцi. Вiдштовхуючись вiд
повсюдностi MocKiTiB та ixHboi ролi в передаваннi малярii, багато
дослiдникiв доiсторичного минулого людства здавна гадали, що
малярiя виморювала людство впродовж бiльшоi частини його ево-
люцiйноi icTopii. Але нещодавнi доспiд2кення в галузi генетики опри-
явнили смаднiшу iсторiю.

Науковий працiвник Нацiонального iнституry здоров'я Дейр-
дре .Щ'жой разом iз колегами вивчЕша .ЩНК паразитiв-плазмодiiв i
з'ясрала, що всесвiтня популяцiя виду Plasmodium falciparum, який
виклика€ найнебезпечнiшу форму малярii, почала диверryвати при-
наймнi 50 тисяч poKiB тому. З цiеi дати випливае, що першi люди
брали африканську малярiю в cBoi навколосвiтнi подорожi за межi
Африки, найдавнiша з яких почалася близько того часу. Ще цiкавi-
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ше те, що ДжоЙ iз колегами знаЙшла докази масового поширення
малярii, яку розносить вид Plasmodium falciparum, за межi Африки
в ocTaHHi 10 тисяч poKiB - той самий час, коли вiдбулося неолiтичне
поширення агроlryльryри.

Iнше генетичне дослiдження виявило нещодавню комплемен-
тарну змiну, але цього разу в люOському геномi. Генетик iз YHi-
верситету Пенсильванii Сара Тишкоф разом iз колегами провела

ретельний аналiз генетичноi мiнливостi гена GбРD, знайшовши
докази посиленого добору, спрямованого на цей ген в ocTaHHi 10 ти-
сяч poKiB. GбРD - це фермент, який розщеплю€ глюкозу - цукор iз
iжi - на субклiтиннi енергетичнi комплекси, що називаються HiKo-
тинамiдадениндинукJIеотидфосфатом, або NADPH. NADPH - одна
з електростанцiй наших клiтин, яка разом зi своею бiохiмiчною
сестрою NADH та АТР е кiнцевим пунктом призначення для Bciei
енергii, яка мiститься в iжi. Iнакше каж}п{и, GбPD - д)оке важливий
фермент, функцiонування якого вiдточувалося впродовж мiльйонiв
poKiB еволюцiйноi icTopii. Проте в деяких людських популяцiях GбPD
мiстить мрацiю, яка шкодить його функцiональностi. Хвороба, яка
виникае в результатi мутацii, називаеться фавiзм. Назва ii пов'язана
з тим, що симптоми фавiзму проявляються при споживаннi KiHcbKo-
го бобу*. Такими симптомами можуть бути: анемiя, жовтяниця та
ниркова недостатнiсть. Гостра форма фавiзму - зryбна хвороба, яку
можна побажати хiба заклятому вороговi.

Проте певне зниження функцiональностi GбРD викликае цiка-
вий побiчний ефект: оскiльки GбPD особливо активний у червоних
кров'яних тiльцях, у них найгострiше вiдчуваються наслiдки його
нестачi - саме там, де найактивнiше паразитуе Plasmodium. У ходi
свого репродуктивного циклу в червоному кров'яному тiльцi маля-
рiillний паразит викачуе запаси NADPH для власних цiлей, адже BiH,

у кiнцевому пiдсумку, пqразum. I_{e настiльки порушу€ метаболiзм
клiтини, що вона фактично вчиня€ самоryбство, вбиваючи парази-
та разом iз собою. [iти з успадкованим дефектом функцiонування
GбРD, будучи генетично схильними до фавiзму, разом iз тим здо-
бувають захист вiд малярiйного паразита.

Тишкоф iз колегами застосувала методи, подiбнi до методiв
.Д2конатана Причарда, про якi ми дiзналися в Частинi першiй, щоб
вивчити розмаiття дiлянок довкола BapiaHTiB GбРD. Вони зупини-
лися на двох BapiaHTax: один поширений в Африцi, а iнший - в
середземноморських людських популяцiях (зазвичай трапляеться з

* Vicia faba.
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частотою близько 20%, залежно вiд популяцii). Оцiнивши генетичне
розмаiття, пов'язане з кожним iз BapiaHTiB, генетики розрахували,
що африканський BapiaHT ма€ BiK вiд 3840 до 11 760 poкiB, а серед-
земноморський виявився ще молодшим - вiд 1600 до 6640 poкiB.
Iншими словами, обидва варiанти постали в ocTaHHi 10 тисяч poKiB.
I_{e приголомшливе вiдкриття, адже воно, в по€днаннi з результатами
дослiдження геному плазмодiя, свiдчить, що малярiя стала бичем
людства в ocTaHHi 10 тисяч poKiB.

Ti, хто ражно стежив за ходом думки, вже зрозумiли, що це був
саме час великих неолiтичних змiн у людському суспiльствi. Маля-
рiя - дрке давня хвороба, яка, мабуть, врЕDкала тропiчних мисливцiв-
збиральникiв десятки тисяч poKiB тому, стала набагато грiзнiшою
небезпекою, коли ми осiли й почали обробляти землю. HaBiTb якщо
ii поширення частково пояснюеться зростанням ryстоти населен-
ня в рiльничих громадах, певний внесок у нього зробили й caMi
методи рiльництва. Зокрема, спосiб перетворення ландшафry, до
якого вдаваJIися першi рiльники в малярiйних регiонах, безсумнiвно
призводив до частiшання захворювань на малярiю. Як i в випадку
Анfкора, розчищення великих лiсових територiЙ (що мало мiсце в
тропiчнiй Африцi) та створення водосховищ i застiйних каналiв (на
Близькому Сходi) забезпечувало iдеальнi умови для розмноження
MocKiTiB. Москiти Anopheles розмножуються в мiлких, освiтлених
сонцем водоймах, яких бракувало в дорiльничу епоху. Почавши
розчищати лiс i вирощувати сiльськогосподарськi культури, люди
посприяли поширенню цих комах. Виробляючи харч та перепро-
ектовуючи ландшафт, paHHi африканськi рiльники тим самим сiяли
зерня нових епiдемiй.

Таким чином, малярiя вписуеться в логiку розвитку iнших iH-

фекцiйних хвороб, частота захворювань на якi зросJIа в часи нео-
лiry. [руга хвиля наринула повною силою, а ii наслiдки можна досi
побачити у геномах хвороботворних органiзмiв та людини. Зрос-
тання мобiльностi населення в ocTaHHi двiстi poKiB призводить до
перемiшування котла iнфекцiйних хвороб iз небаченою швидкiстю,
а авiалайнер викону€ роль с)л{асного еквiвалента зрошувального
кана/цr. Новоз явленi iнфекцiйнi хвороби обiцяють стати серйозним
викликом протягом насryпних кiлькох десятирiч, як свiдчать свиня-
чий rрип, новий BapiaHT хвороби Кройцфельдта-Якоба та ВIЛ. Але
довгочасЕу вiйну доведеться вести не з цими мiкроорганiзмами, а
з }{ашою власною бiологiею. l]я третя хвиля хронiчних хвороб ще
тiльки здiймасться на вершину. Ii видирання з небугтя нагору стане
нашим наступним пунктом призначення.
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ВУГЛЕВОДИ I KAPI€C

Село Mepfap, що в сучасному Пакистанi, лежить у затiнку гiр-
ського хребта Тоба-Какарl що € частиною захiдних Гiмалаiв i вер-
шини якого перевалюють за З тисяч MeTpiB. Цi вiддаленi й рiдко
вiдвiдуванi гори в 2004 роцi вваlкмися мiсцем схованки Осами бен
Ладена. Боланський перевал - единий вiдносно легкий перехiд через
хребет - упродовж тисячолiть слуryвав ворiтьми до Пiвденноi Азii.
Подорожrrrючи з I_[ентральноТ Азii в Iндiю, мандрiвник спускався з
гiр i опинявся на посушливiй рiвнинi Качi, що лежить на захiд вiд
великоi рiки Iнд, яка розтяry€ться на три тисячi кiлометрiв вiд сво-
го джерела в Тибетi до мiсця впадiння в Аравiйське море. Не дрке
вдале мiсце для побудови села, але саме тут понад 9 тисяч poKiB
тому було засновано Мерrар.

I]e одне з найдавнiших неолiтичних поселень у cBiTi i найдав-
нiше в Пiвденнiй Азii. Яко передвiсник Iндськоi цивiлiзацii III ти-
сячолiття до н.е., яку представляють величезнi поселення Гарапа та
Могенджо-Даро далi на схiд, Мерrар починаючи з 1970-х poKiB став
о6'ектом масштабних археологiчних розкопок. Як i в неолiтичних
поселеннях Близького Сходу, туг iз плином часу спостерiгаеться
тенденцiя до дедалi бiльшоi залежностi вiд одомашнених тварин i
рослин. Судячи з найглибших шарiв у розкопах, люди продовжували
полювати на велику дичини але цей промисел рiзко припинився,
коли зЪвилися одомашненi тварини. Мешканцi Мерrара вирощувiulи
пшеницю та ячмiнь, а також тримали KopiB, кiз та овець. Жили вони
в хатинilх iз саману, займалися гончарством i обробляли MeTaJI, яким
торryваJIи iз сусiднiми регiонами: було знайдено лазурит iз Памiр-
ського плато, розташованого за 800 кiлометрiв на пiвнiчний схiд, та
мушлi з Iндiйського океану. Мешканцi неолiтичного Meplapa вели,
за багатьма ознаками, типовий неолiтичний спосiбrIмття. А також
страждали на Kapiec.

Iз ycix мерrарських знахiдок найбiльше iнтриryють докази най-
давнiших стоматологiчних операцiй. ix знайдено аж у найдавнiших
шарах поселення, що датуються 7000-5500 роками до н.е. Позаяк на
вулицi йшов неолiт, для сверд.пiння зуба використовували кам'яне
знаряддя.3гiдно з дослiдниками мерrарських зубiв, для обертання
тонкого свердла використовували лук (лlпlковий дриль), за допомо-
гою якого неолiтичнi стоматологи за кiлька секунд робили готовий
oTBip. Те, що просвердленi отвори обмежуються заднiми кутнiми
зубами, свiдчить, що ix робили не в декоративних цiлях, тож це не
були paHHi прояви гiп-гопного мистецтва прикрашання зубiв. Також
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Малюнок 17. Неолiтичний кутнiй зуб зi слiдами стоматологiчноI операцii (про-
свердлений oTBip) iз Мер/ара (Пакистан). Фото публiку€ться з ласки д-ра Луки
Бон-,Щiолi та д-ра Роберто Макк'яреллi

на зубах видно слiди зношування довкола просвердлених дiрок, яке
зЪвилося в результатi я<ування пiсля операцii. А отже, зуб свердли-
ли на живiй людинi. 3 цього виплива€ висновок, що люди зносили
болючу операцiю, щоб полегшити карiесний бiль.

Kapiec траплявся надзвичайно рiдко в давнiших, палеолiтич-
них, зубах (а також у с}л{асних мисливцiв-збиральникiв), але рiзко
почастiшав у неолiтичних громадах. Найкращi данi з цього при-
воду зiбрав Кларк Спенсер Ларсен, вивчивши стародавнiх корiнних
американцiв. Найдавнiше населення, яке займалося мисливством
i збирапьництвом, мало Kapiec на менш нiж 5 % обстежених зубiв.
3ате пiсля переходу до агрокультури ознаки Kapiecy спостерiгаються
на четвертинi Bcix зубiв - разюче зростання. Тому i не дивно, що
мерrарцi ладнi були терпiти ручне свердлiння камЪним свердлом,
адже ixHi зуби, дослiвно, згнивали прямо в poTi.

Почастiшання Kapiecy пiд час неолiry пов'язане з рiзким зрос-
танням частки вуглеводiв - крохмалю - в харчуваннi. Палеолiтичнi
мисливцi-з биральники харчувалися дуже розмаiтим спектром icTiB-
них продуктiв, до якого входило чимало необроблених тваринних
i рослинних матерiалiв, якi чистили зуби пiд час жування, тодi як
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: Мисливцi-збиральники Рiльники
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Малюнок 18. 3ростання частоти Kapiecy пiсля переходу до агрокультури
на ocHoBi обстел<ення зубiв iз розкопок на пiвденному сходi США. Пiзнiй
вудлендський перiод, за якого з'явилася агрокультура, тривав протягом
500-1000 poKiB н.е. _

неолiтичний харчовий рацiон складався значною мiрою iз обробле-
ного, багатого на крохмаль зерна культурних злакiв - вiдокремле-
ного вiд полови, перемеленого й звареного (часто в поеднаннi iз
iншими iнгредiентами), в результатi чого зерно повнiстю втрачало
свiй початковий виrляд. MeHi випадала нагода вiдвiдати села ново-
fвiнейських низовин, де майже Bci харчовi калорii отримуються iз
крохмалистих <(пудингiв>> i <<млинцiв>>, якi добуваються .зi стовбурiв
саговоi пЕuIьми. Не найочевиднiше джерело iжi - уявiть першу лю-
дину, яка запропонувала iсти розмоченудеревину колtючоi тропiчноi
роспини, - але легкодоступне джерело крохмалю. До того ж наба-
гато легше скористатися щедрою кiлькiстю крохмалю - синицею
в руках, анiж збирати широкий асортимент iжi чи ловити лiсову
дичину або рибу заради бiлка - ,qуравля в небi. Тож люди обрали
найлегший шлях.

102



Вуглеводи i Kapi€c

CylacHa дiета Еткiнза та ii низьковуглеводнi аналоги: дiета пiв-
денного пляжу та палеолiтична дiета, - це модифiкованi Bepcii хар-
чового рацiону, яким вдовольнялися нашi пращури до Неолiтичноi
революцii. Мокпиво, Еткiнз занадто сильно покладаеться на бiлки,
намагаючись скоротити BMicT вуглеводiв (згiдно з дослiдженнями
сучасних мисливцiв-збиральникiв зiбрана рослинна iжа дае бiль-
шу частину споживаних ними калорiй), але його спрямованiсть на
зменшення оброблених вуглеводiв узгоркуеться iз тим, що вiдомо
про харчовий режим наших пращурiв. Лише в часи наryфiйцiв зерно
зайняло помiтне мiсце в харчуваннi, пiсля чого вiдбувся перехiд
до обробiтку землi, як ми переконалися в попереднiй частинi. По-
рiвняйте це iз суlасним харчуванням, в якому майже Bci калорii
походять iз оброблених вуглеводiв та жирiв, - i ви усвiдомите, як
даJIеко ми заблукали вiд випробуваноi мiльйонами poKiB еволюцii
гомiнiдiв харчовоi стежини.

3BicHo, крохмirль кращий дtJIя людини за оброФlений цукор. Хоча
цукор iз цукровоi тростини, KopiHHoi рослини HoBoi Гвiнеi, азiйськi
кlл<арi використовували впродовж тисяч poKiB, широкомасштабне
виробництво цукрози розпочаJIося лише пiд час Промис.пового пере-
вороту.,Що того европейцi пiдсолоджrдали iжу медом, який завдяки
сrсtаднiй сумiшi рiзних цукрiв iз вiтамiнним, мiнеральним i анти-
оксидантним yMicToM був вiдносно здоровим продуктом. Та й мед
був дефiцитним i досить дорогим товаром, тому становив незначну
частину харчового рацiону. HaToMicTb цукроза, яка виробляеться
промисловим способом, не мiстить нi.lого, KpiM солодких калорiй;
вона неперевершена для гоryванtlя смачних десертiв, iше до хар-
чування не дода€ нiчого, KpiM калорiй. Промислове виробництво
здешевило й удоступнило цукор, тож невдовзi його почЕuIи додавати
не тiльки до десертiв.

У книжцi <Краiна швидкоТ iжi> Ерик Шлосер описуе пекельно
заплутаЕу науку надання смаку обробленiй iжi. До продуктiв харчу-
вання, якi ранiше споживzulися ач naturelo, додають хiмiчнi добавки,
натуральнi екстракти та цукор. 3окрема, цукор забезпечуе cMaKoBi
якостi деяким за iнших умов <<6езликим)> харчам - його додають
до (чикен-наfетсiв>>ОО, булочок для гамбургерiв i гот-доIiв, аби вони
смакували (краще)>. I не забувайте про кетчуп, який на третину
склада€ться iз цукру. Не диво, що дiти люблять намазувати його на

О У природному виглядi (фр.).
ОО 3апеченi або засмал<енi панiрованi шматочки курячого фiле, типова час-

тина меню заюrадiв швидкого харIryвання.

103



Частина третя. Фiзично кволi

Малюнок 19. Готування крохмалю iз саговоТ пальми (бiля рiчки KapaBapi,
Пбпуа-Нова Гвiнея)

все вiд картоплi-фрi до рибних паличок. Але все це не може зрiвня-
тися зi скромним молочним коктейлем, у складi якого велика маса
цукру та цiла гама смакових добавок. Згiдно зi Шлосером,типовий
шт)qний полуничний смак на кшталт того, який мае полуничний
молочний коктейль у pecTopaнi <Burger King>, забезпечують TaKi
iнгредiенти:

амiлацетат, амiлбутират, амiлвалерат, анетол, анiсилформат,

-,l:'i^
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бензилацетат, бензилiзобутират, цинамилвалерат, коньячне
ефiрне масJIо, дiацетил, дипропiлкетон, етилацетат, етиламiл-
кетон, етилбутират, етилцинамат, етилгептаноат, етилгепти-
лат, етиллактат, етилметилфенилrлицидат, етилнiтрат, етилп-
ропiонат, етилвалерат, гелiотропiн, гiдроксифенiл-2-бутанон
(10-вiдсотковий розчин в спиртi), c-ioнoн, iзобутилантранiлат,
iзобутилбутират, лимонна ефiрна олiя, мальтол, 4-метилаце-
тофенон, метилантранiлат, метилбензоат, метилцинамат, ме-
тилгептинкарбонат, метилнафтилкетон, метилсмiцилат, м'ятна
ефiрна олiя, ефiрна олiя KBiTiB апельсинового дерева, неролiн,
нерилiзобутират, iрисове масло, фенетилеловий спирц троянда,
ромовий ефiр, у-ундекалактон, ванiлiн i розчинний засiб.

3вуlить екстремально - хiба Hi? Лише останнiми роками наука
змогла встановити точне по€днання штучних iнгредiентiв, яке пере-
кона€ cMaKoBi рецептори язика, що воно ма€ смак полуницi (боронь
Боже додати справжнiх полуниць!). Але цукор - найбiльший вину-
ватець нездорового харч}ъання, бо це найпоширенiший харчовий
додаток. Причина успiшного виконання ним цiеi функцii полягае
в тому, що ми генетично запрограмованi отрим}вати задоволення
вiд його смаку. На наших язиках е спецiальнi cMaKoBi рецепто-
ри, якi мiльйони poKiB еволюцii добиралися, щоб збуджуватися вiд
цукрози, фруктози та iнших солодких молекул. Чому? Бо коли ми
жили з мисливства та збиральництва - задовго до появи закладiв
швидкого харчування - единий спосiб з'ясувати icTiBHicTb iжi давав
нам ii смак. Гiркий смак, на який ми також маемо спецiальний
рецептор, свiдчив про можливу наявнiсть отруйних речовин у iжi.
Вiзьмiмо сироп для кашлю або для тих, хто старший, болегамiвний
засiб: спожитi великими дозами, мiцнi хiмiчнi речовини можуть
убитилюдини тому корисно мати запобiжний механiзм, який фiкryе
ix наявнiсть i перешкоджае нам споживати завеликi ix кiлькостi,
HaToMicTb солодкий смак означав безпечну iжу - згадайте зрiлий
фрукт..Щодаючи цукор, виробники промисловоi iжi обманюють наш
язик, змушуючи його думати, нiбито до рота потрапило щось добре
для нас. Ось чому в дитинствi Bci ми любимо солодку iжу, а смак
на гiрку iхсу з являеться пiзнiше в життi. Коли останнього разу ваш
п'ятирiчний малюк просив шматок плiснявого сиру <(з душком> або
чашку кави-еспресо? Потрiбен час, щоб розвинулися cMaKoBi вiд-
чуття, якi дозволяють поцiнувати не тiльки найбiльш виражений
смак у таких продуктах i усвiдомити, що, попри мiльйони poKiB
еволюцiйного застереження, вони не вб'ють нас. I_[yKop, з iншого
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BiK (у роках)

Малюнок 20. 3ростання поширеностi оlt<ирiння протягом останнього сторiччя,
Графiк публiку€ться з ласки Лоренс Гельмхен, яка порiвняла BeTepaHiB Гро-
мадянськоТ вiЙни з apMiT Пiвночi iз сучасними американськими чоловiками.
На вертикальнiй oci використано логарифмiчну шкалу

боку, завда€ удару по нашiй еволюцiйнiй ахiллесовiй п'ятi, тому ми
не можемо чинити опору його чарам.

Легкодосryпнiсть оброблених цукрiв та крохмалiв (до якоi до-
даJIося зростання в споживаннi жиру - ще одного смакового сигнали
що iжа <добра>) збiльшила кiльl<iсть калорiй у типовому захiдному
харчовому рацiонi приблизно па |5% за ocTaHHi сорок poKiB. Якщо
додати до цього стiйке зниження рiвня фiзичноi активностi за остан-
не сторiччя, коли автомобiлi зменшили пiшохiдне навантаження, а
люди змiнили фiзичну робоry на сидячу, майже десятикратне зрос-
тання частоти ожирiння за цi caMi роки припиняе дивувати.

Тепер зрозумiло, що ми переживаемо епiдемiю, яка в кiнцевому
пiдсумку корениться в нашiй кульryрi. Iндустрiалiзацiя харчового
виробництва та зменшення рlл<ливостi - вiдносно недавнi явища,
але хвороби, якi вражають нас сьогоднi, е наслiдком хвилi, яка за-
родилася ще в неолiтичнi часи. Рiльники Марfара, в яких часто
lнили зуби,6ули першими провiсниками того, що гряне пiзнiше.
Агрокульryра - перша форма iндустрiалiзацii в харчовому виро6-
ництвi - та, пiзнiше, механiчна iндустрiалiзацiя були нестримними
силами, якi стали розвиватися незалежно вiд нас. Агрокультура
виявилася своерiдним BipycoM, який поширював свiй вплив попри
негативнi наслiдки для людського здоров'я. Все лише почина€ться:
згiдно з прогнозами, цукровий дiабет до 2050 року в Сполуrених
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Штатах стане одним iз найбiльших убивць, на який рано чи пiзно
захворiе третина Bcix людей, народжених 2000 року. Врахуйте також
гiпертонiю та рак - i отримуемо трiйку глобальних убивць майбут-
нього.3гiдно зi Всесвiтньою органiзацiею охорони здоров'я, станом
на 2020 piK неiнфекцiйнi хвороби складатимуть три четвертини
глобального медичного тягаря. Для порiвняння: в 1990 роцi вони
становили близько половини, а кiлька сторiч тому - мiзерну частку.
Це таки справдi хвиля, яка ще тiльки нароста€.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ У TEHECI

Bci цi думки роiлися в моiй головi, коли я ryляв ",Щолiвудом> пiд
палючим тенеським сонцем. Незаперечна передбачуванiсть нашого
iсторичного руху на насryпнi п'ятдесят poKiB - мабуть, найдиво-
вижнiший аспект. MeHi пригадався епiзод iз фiльму <Рибка на iM я
Вандаrr, в якому одного з персонiDкiв збивае паровий каток, хоч BiH
бачив його за сотню MeTpiB вiд себе. BiH закляк i не може поворухну-
тися, поки паровий каток повiльно котиться до нього, кiнець кiнцем
вкотивши персонiDка в асфальт. Хвилi хвороб, здiйнятi Неолiтичною

революцiю, характеризуються такою самою неминlпliстю.
В кiнцевому пiдсумку майже будь-яка окремо взята хвороба,

вiд якоi потерпа€ qцасне людство (хай то бактерiальна, BipycHa,
паразитична чи неiнфекцiйна), корениться у розбiжностi мiж нашою
бiологiею та cBiToM, який ми створили з часiв появи агрокультури.
Малярiя, грип, CHI.I[, цукровий дiабет - Bci цi бiди можуть icHpa-
ти тiльки в сучасному cBiTi iз його високою ryстотою населення,
гiгантським поголiв'ям одомашнених тварин та високим piBHeM
географiчноI мобiльностi населення. Цей протверезливий факт по-
винен зупинити нас на секунду, щоб задуматися про майбутне, яке
ми творимо своiми дiями зараз.

Транспоколiнна сила - поняття, яке я запропонував у попереднiй
частинi на позначення наслiдкiв сьогоднiшнiх дiй, якi вiдчувати-
муться через багато поколiнь - належить до дуя(е важко перед-
бачуваних сил, тож не завжди вiдомо, якi хвилi постануть i *уд"
завдамь удару.Примiром, хто мiг подумати, що методи збереження
iжi (солiння й маринування) призведуtь до епiдемii раку шлунку на
початку ХХ сторiччя, який невдовзi (пiсля винайдення холодиль-
них апаратiв i скорочення споживання соленоi iжi) стане одним iз
найрiдкiснiших видiв раку в cBiTi? Або що розвиток передмiсть в
американських MicTax протягом 1950-х poKiB, якi створювалися для
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бiльш здорового способу життя середнього класу, котрий виiжджав
iз переповнених середмiсть у вiдкриту паркову зону передмiсть,
стане одним iз допомiжних чинникiв виникнення епiдемii ожирiння
через зростання часу, який люди проводять у автомобiлi дорогою
на робоry? Якщо дивитися в майбутне, якими будуть довгочаснi на-
слiдки вищоi частки людей у вiцi понад 60 poKiB, нiж частки людей
у вiцi до 20 poKiB - а саме так вперше в icTopii людства сталося з
багатьма захiдноевропейськими суспiльствами на початку нового
тисячолiття? Безперечно, зростання кiлькостi вiкових хворо6, aше та-
кож, напевно, соцiальнi заворушення, пов'язанi з пенсiйною кризою
та тягарем утримання старшого поколiння, який доведеться нести
на собi змалiлiй когортi працездатних людей. Але в кiнцевому пiд-
сумку це досить короткочаснi тенденцiТ, якi розiграються впродовж
кiлькох десятилiть. А як щодо тенденцiй, якi розтягнуться на coTHi
й тисячi poKiB - чи можна зробити прогнози щодо них?

Якi, скажiмо, довгочаснi тенденцii в розвитку людських хвороб?
Ми розвiдаемо деякi можJIивостi в Частинi п'ятiй, iше зараз варто
помiркувати про одну ростгIу тенденцiю: хвороби iншого роду, якi
зростають такими самим темпами, що й цукровий дiабет. Згiдно з
ВОО3, психiчнi розлади станом на 2020 piK досягнуть другоi позицii
в рейтинry причин cMepTHocTi та непрацездатностi. Так, другого
мiсця, посryпаючись тiльки пороку серця. Понад 400 мiльйонiв лю-
дей по всьому cBiry хворiють на психiчнi хвороби вiд епiлепсii та
шизофренii до депресii. Зростае частота самоryбств; бiльше 1 мiль-
йона людей щороку власнор)щ вкорочують собi BiKy - це бiльше, нiж
гине на вiйнах. I якi ж краiни ведуть перед у цих тенденцiях? [е
кiлькiсть захворювань на депресiю та тривоry затьмарюе Bci iншi
краiни? США i Японiя - вочевидь, технологiчно найбiльш розвиненi
суспiльства планети i разом iз тим однi з найбагатших. Стае зрозу-
мiло, що технологii та багатства не достатньо, щоб люди почувалися
щасливо. Тривожна тенденцiя занепаду психiчного здоровя буде в

центрi уваги наступноi частини.
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шлях той самий
лаем днями.

МАРIЯ ГУГIНГ, АВСТРIЯ

( вийшов iз вагона вiденського метрополiтену на станцii <Гайлi-
./lrенштадт> i пiднявся на вулицю назустрiч прохолодному листо-
падовому повiтрю. Ця станцiя пiдземки е частиною активного тран-
спортного вузла, з якого вирушають автобуси, що спол)^{ають MicTo
з прилеглими населеними пунктами, i яким у cipyBaToMy ранковому
свiтлi вперед i назад сновигають ком'ютериО. Мене вiдразу зусiбiч
загорнув натовп людей, якi поспiшали на зустрiчi або в магазини,
настовбурчуючи комiрцi пальт, щоб уберегтися вiд paHKoBoi прохо-
лоди. А я прямував у пiвнiчне передмiстя Вiдня з дещо незвичайною
метою. Знайшовши потрiбну автобусну зупинку, я зайшов у салон
i заплатив, переконавшись у водiя сво€ю ламаною нiмецькою, яку
так-сяк засвоiв у коледжi, чи автобус зупиняеться там, де MeHi по-
трiбно вийти,

Замiська поiздка поступово вивела мене зi стандартноi ту-
ристичноi меryшнi довкола Моцарта, TopTiB <<3ахер> та вiденських

* Ком'ютери - замiськi мешканцi, якi регулярно здiйснюють поi'здки в MicTo (за-
звичай на робоry).

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА

Мало якi топографiчнi границi можуть
зрiвнятися з границями думки.

CalurlaH РушOi,
<Уявна баmькiвщuна>

перед нами, та його до-

PoK-zypm <Stereo рhопiсs>,
пiсня <Traffic>
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ком'ютерiв, Коли дороry обступив ВiденськиЙ лiс, i ми котилися
через тамтешнi села: Камерйох, Леопольдбрюке та КлостернойбурГ,
у якому над дорогою нависав велетенський замок, - MeHi здалося,
що я подорожую в часi. .Щесь через пiвгодини я вже був у пунктi
призначення - дрiбному селi пiд назвою Марiя ГуriнГ.

Назву оГуriнr> добре знае кожен австрiець, хоч, мабуть, не з кра-
щих причин. I_{e пов язано з тим, що Гугiнr - село з одним об'ектом
iHTepecy для вiдвiдувачiв, як КупертиноО, АнагаймОО i НешвiлООО. Але
на вiдмiну вiд осiдкiв корпорацii <<Apple>, <,Щ,иснейленду> та музики
KaHTpi, Гуriнr спецiалiзуеться на людськiй психiцi, оскiльки в ньому
розташована Нижньоавстрiйська психiатрична лiкарня. Сама лiкарня
HaBiTb зараз HaBiBae спогади про раннiй, не надто <<просвiтлений>>

перiод в icTopii психiатрii, коли в нiй угримувалися coTHi пацiентiв
по пЪтнадцять i бiльше на KiMHary iз заlратованими вiкнами, а Bcix
ix доглядали два лiкарi. 3а часiв нацистського режиму та в першi
повоеннi роки ставилася мета вил)щити <ненормальних> людей iз
суспiльства, сховати ix куди-подалi, де вони не зможуть завдати
шкоди Hi собi, Hi iншим. Iз часом ця мета кориryвалася, коли мiсце
менш просвiтлених лiкарiв займали ixHi спiвчутливiшi колеги. Проте,
йдучи стежками мiж сiрими лiкарняними спорудами, а надто цього
хмарного пiзньоосiннього дня, я мав туманне вiдчуття, нiбито за
мною стежать привиди caMoTHix, замордованих пацiентiв.

На однiй iз таких стежин десь за кiлометр вiд головноi брами
я натрапив на невеликий будиночок, який тiснився на краю лiсу.
Вiдразу стало зрозумiло, що я пiдiйшов до якогось незвичайного й
унiкального серед ycix споруд ГуriнГа будинку, оскiльки BiH единий
був укритий багатобарвними абстрактними малюнками - в одному
мiсцi обличчя,6ризки хаотичного графiтi в iншому. I все це виконано
в фантасмагоричному, барвистому стилi, який створював враження,
що до нього приклалася дитяча рука. Саме заради цього живопису
та його творцiв я прибув у Австрiю.

Ввiйшовши до будинку в супроводi свого провiдника Нiни Кач-
нir, я вiдразу зiткнувся з одним iз мешканцiв, який попросив ци-
гарку. <<Вони забагато курять, аJIе що ryт удiеш?> - пояснила вона,
знизавши плечима. Чолов'яга виглядав повнiстю вiдiрваним вiд
свого оточення, загорнугим у власний cBiT, iз якого BiH час вiд часу

О Дрiбне мiстечко в Калiфорнii, де розташована штаб-квартира корпо-
рацii <Apple>.

#* Мiстечко в Калiфорнii, де розташований розважальний парк <Дисней-
ленд>.

*+* Мiстечко в TeHeci, центр музичноi промисловостi.
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виринав, щоб задати цiлеспрямоване питання гортанною австро-
нiмецькою вимовою. Пройшовши далi, ми потрапили в невелику
кухню, де HiHa представила мене д-ру Йогану Файлахеру - психiа-
тру й художнику, який займав посаду директора будинку, в якому
я перебував.

I]ей будинок - <Haus dеr Kunstler>, або <<Будинок художникiв>>, -
вiдкрили в 1981 роцi яко I-{eHTp мистецтва та психотерапii. Першими
його пожильцями стали вiсiмнадцять пацiентiв зi шпиталю бiля
пiднiжжя пагорба - група шизофреникiв, психотикiв та манiак€шьно-
депресивних iндивiдiв, яких об'еднувала одна рiч: Bci вони були
дуже вмiлими художниками. Центр ставив перед собою мету за-
стосувати Teopii свого засновника д-ра Лео Навратила. Навратил
став працювати в лiкарнi психiатром у 1950-Ti роки, а протягом
кiнця 1950-х - початку 1960-х poKiB почав експериментувати з арт-
терапiею, заохочуючи своТх пацiентiв у лiкувальних цiлях кресли-
ти й малювати. Прочитавши книжки знаменитого французького
сюрреалiста Жана .Щюбюфе про невимушене мистецтво дiтей та
душевнохворих, Навратил нiшагодив зв'язки з автором, посвятивши
в cBoi поточнi терапевтичнi дослiдження в ГуГiнзi. Пiдбадьорений
.Щюбюфе, BiH написав впливову книжку <Шизофренiя i мистецтво>,
яка з'явилася 1965 року,

Навратил гадав, що мислення шизофреникiв та iнших душевно-
хворих людей дасть змоry зазирнути в творчий процес як такий. На
його думку, шизофреники мають унiкальний досryп до незамулених
джерел творчостi в ii необробленоми невишколеному cTaHi, який дае
lM змоry творити (чисте)> мистецтво. Згiдно з д-ром Файлахером,
котрий зайняв посаду директора Будинку художникiв на початку
1990-х poKiB пiсля виходу Навратила на пенсiю, <Навратил був пере-
конаний, що психоз творить мистецтво, що кожен чоловiк i кожна
жiнка з психотичним розладом - це митець>. Навратил, безперечно,
належав своему часовi - 1960-1970-м рокам, - який робив наголос
на iндивiдуальних психоделiчних досвiдах..Щумка про те, що психоз
(пiд впливом наркотикiв або природний) може творити мистецтво,
знайшла вiдryк серед тогочасноi аудиторii. Перша публiчна виставка
fуfiнзьких художникiв вiдбулася 1970 року, пiсля чого ixHi твори
здобули славу на весь мистецький cBiT.

.Щ,осi точаться HayKoBi дискусii з приводу того, що насправдi дi-
€ться в головi психiчнохворих митцiв ГуdнГа. Щеякi з них, хай i не Bci,
поза cyMHiBoM шизофреники. Навратил помlтив, що в декого з них
низькi iнтелекryальнi здiбностi, часто виюrиканi ушкодженням моз-
ку в ранньому дитинствi. Багато з них зазнали надзвичайно тяжкого
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виховання, отримали кепську ocBiry та потерпали вiд браку уваги.
Такого роду грубе поводження з ними залишило помiтний вiдбиток
на ixHix творах, в яких вiдчуваються нотки несамовитостi.

АвГуст Вала - особливо цiкавий пожилець, бо BiH сгав одним iз
найзнаменитiших r}Iiнзьких художникiв. Його картини продавiulися
бiльше нiж за $ 10 тисяч i розiйшлися по колекцiях усього cBiry.
Вала багато poKiB жив зi своею дефективною матiр'ю та бабусею в
садовому сараi бiля Дунаю, збираючи довкола викинугi яко непо-
трiб речi i прикрашаючи iHTep'ep свого будиночка фантастичними
малюнками. В його життi не було жодного чоловiка як наслiдок
свiдомих спроб MaTepi тримати сина в iзоляцii. На думку Файлахера,
<(мати тримiша його вдома, наче дитину)), вочевидь, побоюючись за
безпеку сина, якщо той заблукае за межi дивакуватого, самiтниць-
кого cBiry родини.

Вони жили на вiдкритому просторi площею десь 5 м2 iз грубою
для готування iжi в оточеннi насипiв непотребу. Коли Вала опинив-
ся в Будинку художникiв, бо мати була вже не в змозi доглядати
його, останню прийняли в шпиталь бiля пiднiжжя пагорбу. Першi
десять poKiB BiH не розмовляв Hi з ким iз пожильцiв, ба HaBiTb iз
д-ром Файлахером, спiлкуючись лише з матiр'ю, - це було продо-
вження його пЪтдесятирiчноi майже ToTMbHoi iзоляцii вiд решти
cBiry. В манiакальному поривi творчоi енергii за цей час BiH робив
написи на деревах i прикрасив фантастичними малюнками майже
кожен клаптик cBoei кiмнати, а потiм i зовнiшнi стiни. Але при
цьому зЕuIишався цiлковито замкненим у вiдособленому cBiTi cBoei
родини.

По cMepTi MaTepi, яка пiшла з життя на дев'яносто сьомому ро-
цi, поведiнка Вали рiзко змiнилася. BiH зненацька вийшов зi свого
кокона i цiлi днi проводив у розмовах iз будь-ким, хто його сл)D(ав.
BiH невiдступно цiлими мiсяцями переслiдував д-ра Файлахера, мов
дитина, виголошуючи безкiнечний плутаний монолог. Фактично
д-р Файлахер, а потiм i решта пожильцiв замiнили йому MaTip. Щя
манiакальна стадiя, яка з часом помаJц/ ослаблювалася, тривала май-
же десять poKiB до його cMepTi в 2001 роцi. Щiкаво, що за цей перiод
життя Вала майже не створив вагомих TBopiB мистецтва - Bci його
великi картини були написанi впродовж раннього, вiдлюдницького,
перiоду, неначебто BiH мiг спiлкуватися iз ширшим cBiToM лише за

допомогою малюнкiв i креслень. Навратил гадав, що невишколснi
художники на кшталт Вали, вiдрiзанi вiд решти cBiry, а також вiд
будь-яких форм художньоi освiти та панiвних cMaKiB, дозволяють
зазирнути в правдивий творчий процес. Мало того, стверджував BiH,
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Марiя Гугiн( Австрiя

Малюнок 21. кАдам i€Ba в раю)), малюнок ABrycTa Вали

душевнохворi iндивiди показують нам, на що Bci ми здатнi, якщо
стряхнемо з себе суспiльнi обмеження.

Пропрацювавши двадцять пЪть poKiB у Будинку художникiв,
Файлахер вiдкинув думку Навратила про те, що Bci душевнохворi
люди - митцi. BiH вважае, що частота художнiх талантiв серед па-
цiентiв психiатричних лiкарень така сама, як i за стiнами цих за-
кладiв. <Оскiльки я сам художник, - зiзнався BiH MeHi, - для мене
вони колеги>, - люди, якi попри певнi психологiчнi вади безперечно
надiленi хистом, якийвартий раги решти cBiry. BiH також додав, що,
вважаючи багато поглядiв Навратила спрощеними, погоджу€ться,
що шизофреники надiленi однiею цiкавою рисою: пЩо в них точно
спостерiгаеться, то це повернення до витокiв, тобто повернення у
дитинство). Але якi особливостi такого дитячого стану породжують
мистецтво? Щось, певна рiч, змушуе дiтей постiйно креслити, лi-
пити, жмакати; правдивий творчий процес зринае iз глибин ixHboi
психiки. Але чому?

Малярство Вали та iнших пожильцiв Будинкухудожникiв дiстало
назву <(мистецтва аутсайдерiв>>, або <<art Ьrut> (<сире мистецтво>>),
якщо скористатися термiнологiею.Щюбюфе. Твори такого роду ство-
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рюютьлюди, якi не пройшли вишколу в рамках специфiчного жанру,
тому ix часто вважають належними до примiтивiзму. На думку iдео-
логiв цього напряму, оскiльки мистецтво спотворене формальними
рухами, модою i ринковим попитом, то лише шляхом повернення
до TBopiB ((первiсних)> культур, дiтеЙ та душевнохворих ми можемо
отримати доступ до чистоi художньоi експресii.

.I!,отримуючись Taкoi <(чистоти)>, художники з ГуГiнfа не дрке цi-
кавляться творами iнших малярiв. Одного разу група швейцарських
телевiзiйникiв, яка працювала над док\л\4ентальним фiльмом про Бу-
динок художникiв, повезла його пожильцiв на екскурсiю в мiсцевий
музей, щоб побачити iхню реакцiю на мистецьку експозицiю, але Ti
повнiстю проiгнорували картини на cTiHax. <Найбiльше ix зацiкавив
кавовий Kiocк>, - пригадав, смiючись, Файлахер. Найкраще мисте-
цтво для них - ixHe власне, i живуть вони закутаними в cBiT cBoei

уяви. Як же в таких людей виходить створювати чудовi мистецькi
твори, хоч бiльшiсть iз них не посвячена в тонкощi icTopii, стилю
та прийомiв мистецтва - того, що бiльшiсть викладачiв мистецтва
ввЕDкають неодмiнними передумовами для справжнього митця? I що
взагалi спонука€ ix творити?

Я покидав Гуriнr, сповнений вражень вiд сирого творчого про-
цесу та бажання краще зрозумiти сили, якi спонукають нас брати
образи iз навколишнього cBiry - або з власноi фантазii - i вiдтво-
рювати ix у дво- або тривимiрних подобах. Чи доiсторичнi, неви-
школенi митцi, на кшталт пожильцiв Будинку художникiв, творили
мистецтво пiд тиском внутрiшнього примусу? Може буги, але, врахо-
вуючи адаптацiйний характер людськоi поведiнки, важко пояснити
iснрання мистецтва заради мистецтва. В кiнцевому пiдсумку ви
не вполюете бiльше газелей або не переженете зграю BoBKiB лише
тим, що намалю€те ix на cTiHi печери. Що ж мистецтво, хай HaBiTb
грубе, яке творилося десятки "гисяч poKiB тому, може розповiсти
про внугрiшню роботу нашого розуму та про cBiTaHoK людськоi
свiдомостi? 3 цiею метою нам варто здiйснити короткий екскурс
в cyalacнy молекулярну генетику на шляху в африканську савану
70 тисяч poKiB тому.

ДЕФЕКТ МОВЛЕННЯ

1996 року група лiкарiв iз лондонського Iнституту здоров'я ди-
тини звернулися до професора людськоi генетики Оксфордського
унiверситеry ToHi Монако iз розповiддю про цiкавий випадок. Щi
лiкарi вивч€ши групу родичiв пакистанського походження, яку в цiлях
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!ефект мовлення

конфiденцiйностi називали <родина КЕ> i члени якоi мали спадковий
дефект мовлення. Представники трьох поколiнь цiеi родини не ви-
мовляли членороздiльних звукiв, бо не могли контролювати вiдпо-
вiднi рlл<и нижньоi частини обличчя. Також у них виникЕши труднощi
з граматикою, та й узагалi ix не могли розумiти iншi люди.

3ацiкавившись, професор Монако разом зi своею дослiдною
групою провiв так зване сканування геному - аналiЗ сотень рiзних
позицiй геному представникiв <родини КЕ> - тих, якi мали дефект
мовлення, i тих, у кого його не було. Вихiдна гiпотеза полягала в
тому, що якщо вдасться знайти особливий набiр варiативних мар-
KepiB, закрiплених за специфiчною дiлянкою геноми який буде
незмiнно наяъний у дефективних членiв родини, але вiOсуmнiй у
повноцiнних, з високою вiрогiднiстю можна буде стверджувати, що
генетична змiна, яка призвела до дефекry, сталася десь у цiй частинi
геному. Пiсля року скрупульозноi роботи вони виявили дiлянку на
xpoMocoMi 7, повязану iз дефектом мовлення, але зiткнулися з на-
ступною проблемою: на цiй дiлянцi було близько 70 вiдомих генiв,
а звузити перелiк <<винуватцiв> дефекry було непросто.

А потiм фортуна несподiвано усмiхнулася iм. Працюючи неза-
лежно вiд них, iнший оксфордський медик натрапив на неспорiд-
неного iз <родиною КЕ> iндивiда, який мав дефект мовлення, що
виглядав пiдозрiло подiбним до вади пакистанськоi родини. I-{ього

iндивiда, вiдомого як CS, також обстежила дослiдна група профе-
сора Монако. Обстеження показало, що в CS вiдбулася хромосомна
перебудова, яку називають транслокацiею: в таких випадках одна
хромосома розрива€ться i одним кiнцем розриву вроста€ в iншу
хромосому. Якщо розрив хромосоми припадае на середину якогось
гена, його функцiонування порушуеться. Гёном, який розiрвався в
CS, був ген бiлка FОХР2, котрий перебував у мутованому cTaHi в
(родини КЕ>. Вперше було показано, що змiна в одному генi може
вплинути на мовлення, а публiкацiя цього вiдкриття в престижному
науковому журналi <Nature> в 2001 роцi зустрiли фанфарами. На-
рештi, проголосили деякi журналiсти, вiдкрито <<мовний ген>.

Абревiатура FОХР2 означа€ обiлок Р2 розвилкового бокса,,
(<Forkhead Ьох protein Р2>>), який належить до класу бiлкiв, вiдомих
яко транскрипцiйнi фактори. Цi бiлки взасмодiють iз ДНК, вмикаючи
та вимикаючи iншi гени: це своерiднi <(молекулярнi тренери> геноми
якi мiняють гравцiв на полi та призначають, кому завдавати удар у
грi функчiонування геному. Через ix наслiдки для вмикання та ви:
микання багатьох iнших генiв змiни в транскрипцiйних факторах
можуть справляти складний вплив на фiзичнi та розумовi ознаки

115



Частина четверта. !ушевно xBopi

iндивiда. Тепер стае зрозумiлим, чому мугацii в одному-единому генi
можlль вплинути на дещо настiльки скJIадне, як мовлення та гра-
матика, KoTpi, як ранiше вв€DкauIося, контролюються сотtlями рiзних
генiв. Через вузлову роль у реryлюваннi роботи генiв бiлок FОХР2
бlв надзвичайно консервативним уходi еволюцii: дрке схожi форми
виявлено в шимпанзе та мишей. Щiкаво, що коли цей ген муryе в
мишей, вони також виказують ознаки дефектiв мовлення, роблячи
в дитинствi дивнi звуки. Хоча на вiдмiну вiд людей мишi не воло-
дiють сlспадною мовою, цей результат свiдчить, що схожа функцiя
зберiгалася впродовж бiльше нiж 70 мiльйонiв poKiB еволюцii.

З вiдкриттям гена FОХР2 негайно постало питання, чи не були
змiни в його cTpyKrypi одними з вузлових бiологiчних змiн, якi да-
ли змоry нашим пращурам розвинути мовлення. 3датнiсть iнших
гомiнiдiв - австралопiтекiв, Homo habilis, Ноmо erectus та неан-
дертальцiв - спiлкуватися з представниками свого виду викликала
найзапеклiшi дискусii в фiзичнiй антропологii. На думку бiльшостi
дослiдникiв, у найдавнiшого виду - австралопiтека - були зародковi
MoBHi здiбностi, якi не сиJьно вiдрiзнялися вiд аналогiчних здi-
бностей шимпанзе. Коли в ходi еволюцii збiльшився мозок, спершу
в Homo habilis, а потiм у Homo erectus MoBHi здiбностi, вочевидь,
досягли вищого рiвня склlадностi. Вважасться, що коли настЕuIи часи
неандертальцiв, якi вiдщепилися вiд лiнii пращурiв Homo sapiens
близько 500 тисяч poKiB тому, вже сформувалася розмовна мова.
Цю думку пiдтверджуе чудово збережений неандертальський скелет
BiKoM 60 тисяч poKiB, який знайшли в печерi Кебара (Iзраiль) iз не-
ушкодженою пiд язиковою кiсткою. Ще тендiтна KicTa в гортанi люди-
ни, яка формуе структуру кадика i дае нам змоry модулювати звуки
мовлення. Наявнiсть у неандертальцiв пiд'язиковоi кiстки, схожоi
на людську, свiдчить, що вони, можливо, також були спроможними
на складне мовлення. Але як виглядав iхнiй ген FОХР2 - чи мали
вони ще й генетичнi передумови для мови?

На жаль, неандерт.ulьцi не вцiлiли до сьогоднi, щоб узяти в них
зразок.ЩНК, тому вiдповiсти на це питання BEDKKo. Проте в деяких
випадках можливо проаналiзувати ДНК iз давно померлих особин.
.Щля генетика дослiдження стародавнiх ДНК - те саме, що покер iз
високими ставками для картяра: високi ризики, але й великi ви-
грашi. ДНК - не д}Dке стiйка молекула; здебiльшого вона швидко
розпадаеться пiсля cMepTi органiзlrту. Тоrчгу бiльшiсть спроб видобуги
ii зi стародавнiх решток закiнчуються невдачею. 3ате в надзвичайно
рiдкiсних випадках вдаеться дiстати неушкоджену ДНК iз зразкiв
тканини, яким HaBiTb десятки тисяч poKiB. Таке перева;кно мох<lIиво,
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коли зразок тканини зберiгався в прохолодних, сlл<их умовах, якi
зустрiчаються в €вропеЙських печерах. Саме одна з них подарувала
ДНК iз дDке рiдкiсного зразка тканини.

Археологи вивчали печеру Вiндiя в пiвнiчнiй XopBaTii бiльше ста
poKiB. У нiй знаходили залишки гомiнiдiв BiKoM вiд 25 до 45 тисяч
poKiB, а це був д}Dке важливий перiод в доiсторичному минулому
€вропи. Саме в цей час неандертаJIьцiв засryпили сучаснi люди, якi
щойно гryибули з Африки через Близький Схiд. Найглибшi, а отже,
найдавнiшi шари печери мiстили винятково неандертiulьський ма-
терiал, тодi як у BepxHix шарах знаходили рештки тiльки с)^{асних
людей. В однiй неандертаJIьськiй кiстцi з найглибших шарiв науков-
цi виявили неушкоджену ДШК. 3астосравши копiтку методологiю
секвенування стародавньоi .ЩНК, вони помалу зiбрали послiдовнiсть
нуклеотидiв гена FОХР2. В жовтнi 2007 року група пiд керiвництвом
Сванте Пеебо опублiкувала результати досltiдження, якi шокували
багатьох, хто вважав попереднi результати аналiзу неандертаJIьсько-
го гена бiлка FОХР2 доказом того, що потрiбно кiлька змiн у цьому
генi, щоб виникла повноцiнна qцасна мова. Неандертальська ДНК
мiстила повнiстю людську форму цього гена!

Причина шоку полягала в тому, що, згiдно з аналiзом гена
FОХР2, який група Сванте Пеебо провела за п'ять poKiB до того,
вважалося, що людська форма гена виникла значно пiзнiше. Мiж
людьми та шимпанзе iснують лише двi вiдмiнностi в послiдовностi
амiнокис.пот - будiвельних блокiв бiлка, закодованого геном - на генi
FОХР2. Лише двi вiдмiнностi на 715 амiнокислот цього бiлка - при
тому, щолюди й шимпанзе в останне мали спiльного предка близько
5 мiльйонiв poKiB тому. Мало того, на ocHoBi розподirцl BapiaHTiB гена
в рiзних людських популяцiях Пеебо зi своею групою дiйшов висно-
вц, що цi змiни вiдбулися лише в ocTaHHi 200 тисяч poKiB. Iз цього
висновку випливало, що c1"lacHi люди однi-единi мають ry унiкальну
послiдовнiсть нуклеотидiв гена FОХР2, яка забезпечуе здатнiсть до
мовлення. Проте розшифрована послiдовнiсть ДНК неандертальця
вказала на хибнiсть попереднього висновку. Ген FОХР2 свiдчить, що
нашi далекi гомiнiднi родичi також маJIи здатнiсть до мовлення. Чи
означае це, що неандертальцi розмовляли так само, як ми?

Вiдповiдь, майже напевно, заперечна. Нашi кремезнi еволюцiйнi
родичi за багатьма ознаками нагадували с)л{асних людей, але по-
MiTHo вiдрiзнялися за кiлькома вузловими характеристиками. Як я
зазначив ранiше, еволюцiйнi лiнii неандертальця та суqасноi лю-
дини вiдокремилися одна вiд одноi близько 500 тисяч poKiB тому,
якщо спиратися на показник дивергgнцii ix ДНК. .Щесь у цей час
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пращур неандертальця, буд)л{и, мабуть, представником виду Homo
heidelbergensis, покинув Африку й попрямував на €вропу, тодi як
нашi пращури лишилися в Африцi. 3 часом Ноmо heidelbergensis
еволюцiонрав у Homo neanderthalensiso - вид, чие дебеле тiло як-
найкраще пiдходило до холодного клiмаry €вропи. Повнiстю не-
андерт:lJIьськi фiзичнi ознаки сформувалися близько 150 тисяч ро-
KiB тому. Протягом останнього зледенiння цi кремезнiшi гомiнiди
розселилися в 3ахiдну та I-1ентральну Азiю. I-[iлих 100 тисяч poKiB
вони були господарями континенту, а потiм на сценi зЪвилися на-
шi пращури, якi мiж 60 i 50 тисячами poKiB тому вийшли з Африки.
Близько 35 тисяч poKiB тому ми ст\дили на европейськi терени, i за
кiлька тисяч poKiB вiдтодi в €вропi не лишилося жодного неандер-
тальця. Про причини ix зникнення досi точаться запеклi дискусii,
але починае окресJIюватися консенсусна думка.

35 тисяч poKiB тому останне зледенiння мiцно тримало cBiT у
cBoix лещатах. Мало того, в цей час вiдбулося значне похолодання,
через яке на змiну лiсовому ландшафry €вропи прийtлли вiдкри-
Ti луги i ryндра. Неандертальцi володiли простими технологiями,
а в ixHix методах полювання наголос робився на грубiй силi, що
ставило ix у невигiдне становище в такому довкiллi. IxHi методи
полювання давали гарний результат у лiсистiй мiсцевостi, де мож-
на було сховатися в засiдцi й вистрибнути на дичину iз близькоi
вiдстанi, але такий пiдхiд давав збiй на вiдкритiшому ландшафтi.
HaToMicTb бiльший розмiр групи, розвинена соцiальна органiзацiя
полювання та досконалiшi знаряддя qцасних людей давали iM мо-
гутню переваry в полюваннi на вiдкритому просторi. Порiвняно з
цими вiдносно витонченими новоприбульцями неандертальцi були
вчорашнiм днем.

3вiдки взялася в сучасних людей така перевага? Поза qrMHiBoM,
два чинники працювали на нашу користь: змiна юriMary та вдоско-
налення соцiальноi органiзацii. Але якщо змiна клiмаry в той час
перебувала поза нашим контролем (на вiдмiну вiд сьогодення), то
високосоцiальна природа с1л{асних людей визначалася внутрiшнiми
силами. Що ж зробило нас настiльки соцiальними iстотами i коли
стаJIася вiдповiдна змiна? 3BicHo, пiсля того, як розiйшлися нашi
еволюцiйнi шляхи з неандертальцями, але коли саме i що спричи-
нило ii?

Розгадування cyTi цiеi змiни - це предмет дос-лiдження в ан-
тропологii, який забезпечить тому, хто його розкусить, Нобелiвську

О Людина неандертаJIьська (лап.).
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премiю (принаймнi повинен забезпечити). Багато десятирiч до-
слiдники дисIryтували з приводу вузловоi змiни на шляху повного
осучаснення нашого виду, тож icнye багато теорiй. Yci вони прагнуть
пояснити разючу трансформацiю соцiальноi поведiнки людини,
яка проявилася в колосальнiй змiнi стилiв виготовлення знарядь
на початку верхнього палеолiry, або пiзньокам'яноi доби. Близько
60 тисяч poKiB тому люди почали виготовляти витонченiшi знаряд-
дя. € HaBiTb докази застосування кiстки для створення надзвичайно
витончених BicTep для списiв, чого доти не робив жоден гомiнiд.
Приблизно з того часу походять докази демографiчного зростання,
яке зумовило мiграцiю за межi Африки. Лише 40 тисяч poKiB по тому
Ноmо sapiens - видl ареал якого обмежувався Африкою впродовж
перших 150 тисяч poKiB його icTopii, - заселив майже Bci придатнi
для життя закутки планети, заполонивши Азiю, €врогry, Австрмiю
та Америку за якихось пiвтори тисяч поколiнь.

Я розглядав цей всесвiтнiй похiд Ноmо sapiens в книжцi <По-

дорож людини)>, а тому не переказуватиму його подробиць. Досить
сказати, що це епiчна оповiдь про витривалiсть i винахiдливiсть у
грандiозних масштабах - (одисея> нашого виду, Розселяючись iз
прабатькiвщини в тропiчнiй Африцi в TaKi розмаiтi довкiлля, як гори
Щентральноi Азii, долини та печери Пiвденно-3ахiдноi €вропи, си-
бiрська тундра та дркунглi Амазонii, ми багатьма рiзними способами
пристосовув:lлися до HoBoi географii. Жоден iнший вид приматiв
нiколи настiльки не розширював свого аре&тцr, а ми запановувtши над
yciM, що обстехqвали..Щовершенi мисливцi iз легко пристосовними
знаряддями та розвинутими мисJIивськими вмiннями, ми швидко

розправилися з неандертальцями в €вропi. Але що ж дало нам таку
велетенську переваry над yciMa iншими видами, якi ранiше видi-
лялися з родини гомiнiдiв?

Як виявилося - кращий мозок. Трiумфальному маршу людей
cBiToM передрав марш нейронiв усерединi нашого черепа. Серед-
нiй людський мозок мае об'ем 1400 см3, тодi як нашi найдавнiшi
гомiнiднi пращури, що жили 4 мiльйони poKiB тому, мали мавпо-
подiбний мозок о6'емом близько 500 см3. Та попри це вони ходили
випроставшись прямо, що було адаптацiйною стратегi€ю до життя в
тропiчнiй африканськiй caBaHi, де переваryдавмо зменшення площi
тiла, на яку пада€ пряме сонячне свiтло, здатнiсть бачити далi та
ефекгивнiше пересування. Першi представники нашого роду- Homo
habilis 2,4 млн poKiB тому та Homo еrесtчs 1,8 млн poKiB тому - вже
мали мозок об'€мом 750 i 1000 смЗ вiдповiдно. На кожному з цих
поступаJIьних етапiв вiдбувалося параJIельне удосконiulення знарядь
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працi, якi правлять за археологiчнi докази дедалi вищоi енцефалi-
зацii*. Потiм подii набрали дещо дивних обертiв. Мозок пересiч-
ного неандертальця мав об'ем близько 1500 см3, що в середньому
перевищу€ наш показник. Постае логiчне питання: чому ж тодi
неандертальцi, оснащенi бiльшим мозком, пiд'язиковою кiсткою
та людською версiею гена FОХР2, не зумiли зупинити наступ Homo
sapiens на €вропу?

Очевидно, не все зводиться до розмiру - вЕDкливо також, як ви
його використовуете. Неандертальцi були витонченiшими майстра-
ми, нiж ixHi пращури iз меншим мозком, i загалом досить успiшними
як на свiй час. Нуклеотидна послiдовнiсть iхнього гена FОХР2 та
пiд'язикова KicTKa свiдчать про здатнiсть говорити. BTiM, схоже на
те, що попри. наяъний потенцiал для мовлення, iM не було багато
чого сказати. Мабуть, неандертаJIьцi були досить нудними. Судити
про це ми можемо з вiдсутностi в них мистецтва, яке з'явилося лише
в ocTaHHi 70 тисяч poKiB i тiльки в нашого виду.

Подумайте: ми не единий вид, здатний до спiлкування, хай
HaBiTb спiлкування здебiльшого вiдбуваеться без застосування мов-
лення, Кожна жива icToTa - вiд коралiв, якi здатнi вiдрiзнити мiж <<я>

i <<ти> за допомогою хiмiчних сигнЕuliв, до собак, якi роблять одна
однiй невербальнi сигнали, щоб утверджувати соцiальну iерархiю,
та жаб, якi спiвають у напiвпiтьмi тропiчного лiсу, щоб знайти собi
пару, - займаеться спiлкуванням, передаючи зрозумiлi сигнали со-
бi подiбнiй. Ба HaBiTb ми не единиil вид, що здатен до вербального
спiлкування; Ti caMi жаби, а також птахи й кити <говорять)> одне
з одним. А що ж вони кажуть? Вочевидь, вони передають таким
чином вдосталь неодмiнноi iнформацii для свого виживання та
репродуктивного успiху, бо саме для цього передусiм i розвинулися
ixHi комунiкацiйнi системи. Гщл<ий сурикат, який не чутиме сигналiв
свого спiвплемiнника-вартiвника про наближення хижака, навряд
чи проживе достатньо довго, щоб лишити нащадкiв. Спiлкування в
жодному разi не е винятковою прерогативою людини.

Але не Bci люди cTBopeHi рiвними; ми д}Dке сильно рiзнимося
за вродr(еними здiбностями. Бiльшiсть iз нас здатна виконувати
ocHoBHi <людськi>> завдання: засвоiти мову, розв'язувати елемен-
TapHi проблеми, виготовляти простi знаряддя тощо, але за кожною
з цих рис ми сильно рiзнимося. Пригадайте Пiкасо або Айнштайна,

" Енцефалiзацiя (або церебралiзацИ) - процес збiльшення маси мозку вiд-
носно маси тiла. Коефiцiент енцефалiзацii характеризуе спiввiдношення маси
мозку до маси тiла.
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Шекспiра або да Вiнчi. Не кожен iз нас може створювати надзвичай-
Hi твори мистецтва або проектувати скJIаднi машини, але завдяки
високорозвиненiй соцiальнiй cTpyKrypi ми можемо користуватися
здогадками iнших. Обсяги передавання iнформацii в суrасних люд-
ських популяцiях безпрецедентнi в еволюцiйнiй icTopii. Фактично
археологiчний лiтопис Homo sapiens являе собою iсторiю трiумфу
одного нововведення над iншим, черryвання дедалi кращих мишо-
ловок у часi та просторi..Щемографiчне зростання верхнього палео-
лiry сталося завдяки такому ду]ry винахiдництва, бо на той час у
нас з'явився адаптивний розум, котрий дозволить людям прийняти
виIсlIик глобального панування.

Сшадне мовлення дало змоry першим людям передавати HoBi
способи розвЪзання проблем, якi перед ними поставали. Якби наш
вид був високо адаптованим до якоiсь однiеi екологiчноi зони, при-
MipoM тропiчного лiсу чи схiдноафриканських високогiр'iв, можJIиво,
в нас нiколи не розвинувся би складний розум, яким ми володiемо
зараз. По cyTi, ми завжди були видом, який жив у екологiчному
калейдоскопi. Африканська савана зi складною мiшаниною трав,
дерев i радикальними сезонними перепадами була неперевершеним
тренувальним майданчиком для розвитку адаптивностi. Коли ж в
ocTaHHi кiлькасот тисяч poKiB змiнився lcTliMaT, гцrльсацiя розмiру
савани спонукала людей до експансii, за якою наставав вiдступ,
пов'язаний iз насryпною змiною клiмаry, яка зменшувала розмiр
екологiчноi pecypcHoi бази. Така сиryацiя спонукала деяких людей
ще 120 тисяч poKiB тому почати жити з моря, харчуючись щедро
дост\дними молюсками й ракоподiбними. Iнших людей вона спо-
нукала шукати зеленiших пасовищ десь подалi.

Як i з початком неолiтичноi доби, нашi виходи за межi Африки
та розселення рештою cBiry були викликанi, мабуть, неодмiннiстю -
в цьому випадку вичерпанням pecypciB харчу та води. € свiдчення
невеликоi мiграцii людей близько 1 10 тисяч poKiB тому, коли скелети
Ноmо sapiens з'явилися на Близькому Сходi. Аналiз осаду африкан-
ських озер вказу€, що в цей час континент ставав посуIrrливiшим.
Очевидно, посушлива перерва спонук:ша paHHi людськi погryляцii
мiгррати в пошуках джерел харчування. Кiнець кiнцем, цi першо-
прохiдцi Близького Сходу зникли пiсля 80 тисяч poKiB тому, посту-
пившись мiсцем адаптованим до холоду неандертальцям у таких
печерах, як Кафзег i Схул. Чому? Близько цього часу льодовик iH-
тенсивно посуЕув на пiвдень, врештi-рештукривши бiльшry частиtту
Пiвнiчноi Америки. Поштовх похолоданню дала одна палиця, яка в
той час потрапила в колiща глобального клiматичного механiзму.
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ВУЛКАНИ Й МДКРОМУТАЦII

В нашi днi озеро Тоба, що на пiвночi острова Суматра, е однi€ю з
перлин захiдноi Iндонезii. Згори воно виглядае як чарiвне блакитне
плесо завдовжки в сто кiлометрiв iз великим зеленим островом по-
серединi. Його форма викJIикае подив, поки не дiзнаешся, як воно
з'явилося. Насправдi озеро Тоба - це заповнена водою кальдера
сплячого вулкану, який називають горою Тоба, i воно дуже нагаду€
озеро Крейтер в Ореrонi - от тiльки бiльше за нього вдесятеро.
Мало того, це найбiльше вулканiчне озеро в cBiTi, з чого випливае,
що вулкан, на якому воно утворилося, мае бути так само великим.
Тоба - один iз найбiльших вулканiв, що будь-коли iснрали на по-
BepxHi нашоi планети, тому коли BiH в останне прокинувся, його
виверження стало найбiльшим на планетi за ocTaHHi 2 мiльйони
poKiB. Пiд час виверх(ення вулкан викинув майже в три тисячi разiв
бiльше матерiалу, нiж гора Сент-Геленс у 19В0 роцi. Коли ж сталася
ця надзвичайна природна катастрофа?.Щесь мiж 75 та 70 тисячами
poKiB тому.

Коли вивергаються вулкани на кшталт Тоби (а так трапляеться
не часто), в атмосферу викидаеться велика маса матерiалу, який не
просто вкриваедовколишню мiсцевiсть шаром попеrц/ (частини Щен-
тральноi Iндii були похованi пiд 5,5-метровим шаром попелу Тоби).
Пот}rжнiсть виверження настiльки гiгантська, що значна частина
матерiалу, а також сiрчаноi кислоти з вибцовоi хвилi, викида€ться
в BepxHi шари атмосфери, де сильнi вiтри розносять його по всьому
cBiTy. Оскiльки Тоба лежить неподалiк екватора, ii попiл швидко
розсiявся над регiоном, який отримуе найбiльше сонячного свiтла -
над тропiками. В результатi цього вiдбулося негайне похолодання,
оскiльки частинки попелу в BepxHix шарах атмосфери перешко-
джали проходженню сонячного свiтла. Цей ефект, який називають
<вулканiчною зимою)>, розтягнувся на кiлька poKiB, протягом яких
глобальна темпераryра оrц/стилася на 5-15 'С. Так стаJIося, що за цим
швидкоплинним, хоча надзвичайно руйнiвним епiзодом, настало
цiле тисячолiття значно нижчих температур, яке стало одним iз най-
холоднiших за час останнього зледенiння. Африка, найтропiчнiший
континент (85 % ii територii лежить мiж тропiками Рака й Козерога),
також зазнала похолодання, до якого додалася засу(а, викликана
звЪзуванням великих мас земноi вологи в ростучих льодовиках.
3агалом насltiдки виверженнятоби вкупi з раптовим приходом най-
бiльш зимних часiв останнього зледенiння повиннi були справити
катастрофiчний вплив на paHHi людськi популяцii.
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Як свiдчить популяцiйна генетика, близько цього часу cIJMapHa
кiлькiсть живих людей зменшилася до менш нiж 10 тисяч осiб, а
може, як я згадував у Частинi першiй, до якихось двох тисяч, згiдно
з нещодавньою статтею генетика Маркуса Фельдмана та його колег
зi Стенфордського унiверситеry. 3 генетичних та rcпiматологiчних
даних вимальову€ться картина людства, яке бмансувало на межi
виживання. Можливо, цi катаклiзми клiматичноi перryрбацii по-
ставили людство перед вибором: або пристосуватися, або згинути. I
тогочаснi люди, як i близькосхiднi наryфiйцi 60 тисяч poKiB по тому,
вiдреагрми змiною cBoei культури.

Все починалося помалу з невиразних натякiв на майбутню ви-
няткову змiну. Першi сигн€ши з'явилися близько часу виверження
Тоби, може, HaBiTb дещо ранiше. Починаючи десь iз 75 тисяч poKiB
тому в археологiчних розкопах трапляються шматки м'якого каме-
ню, який називаеться вохрою, на якихлюдською рукою вирiзьблено
складнi геометричнi орнаменти. Хоч iM, певна рiч, далеко до робiт
Мiкеланджело, але це першi докази iснування мистецтва в нашого
(та будь-якого iншого) виду. Створення явно декоративного орна-
менту на KaMeHi, який, можливо, використовувався як своерiдний
первiсний засiб лiчби, вказуе на виразний розрив iз культурою на-
ших гомiнiдних пращурiв.

Чимало читачiв уке, безперечно, чули про <<Великий Стрибок
Уперед> - так.Щдаред Даймонд назвав рiзку змiну в людськiй пове-
дiнцi, яка оповiстила початок верхнього палеолiry, або пiзньокам'яноi
доби. Довгий час археологи вважали, що першi сигнали повнiстю су-
часноi людськоi поведiнки - мистецтво, витончено обробленi кам'янi
знаряддя, розвиненi методи полювання - з'явилися всього-на-всього
мiж 50 i 40 тисячами poKiB тому. 3авдяки новим вiдкриттями де-
коративного африканського мистецтва BiKoM понад 70 тисяч poKiB
стало зрозумiло, що молодшi за BiKoM знахiдки були вiдобр:uкенням
)DKe експансii людей, якi впродовж десяткiв тисяч poKiB до того вдо-
сконЕuIювали свою культуру на мiсцi. Тепер археологи дедалi бiльш
переконанi, що потрiбно пояснювати не раптову змiну в людськiй
поведiнцi, яка зненацька вiдбулася на iсторичнiй apeHi протягом
кiлькох тисяч poKiB верхнього пЕulеолiry i за якою мусило стояти
доволi генетичних мутацiй, якщо судити на ocHoBi раптовостi, з
якою все змiнилося, а значно поступовiший процес. Люди, воче-
видь, були заздалегiдь готовими розвинути матерiальну культуру
верхнього палеолiry, а все, чого вони потребували, - ц€ поштовху
до практичного застосування cBoei здiбностi по-новому розв'язувати
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Малюнок 22. Найдавнlший у cBiTi TBip мистецтва: рiзьблення на Boxpi з печери
Бломбос у ПАР, що дату€ться близько 75 тисячами poKiB тому

проблеми. ТакиЙ поштовх у виглядi посиленого селективного тиску
iM забезпечило останне зледенiння та виверження гори Тоба.

Щавнiше уявлення про генетичну ((революцiю>, яка виIuIикала
процеси верхнього пilIеолiту, скJIЕUIося пiд впливом праць Рихарда
Голдшмiдта - впливового в ХХ столiттi американського генетика
нiмецького походження.,Щослiджуючи еволюцiю та детермiнацiю
cTaTi непарного шовкопряда, Голдшмiдт засупtнiвався в .Щарвiновiй
моделi постання нового виду. I]e насправдi один iз найменш зрозу-
мiлих процесiв в еволюцiйнiй бiологii, який HaBiTb .Щарвiн визнавав
за найбiльший виклик своiй Teopii еволюцii шляхом природного
добору. Як один вид раптово перетворю€ться на два? 3гiдно з тра-
дицiйною дарвiнiстською теорiею, цей процес, який еволюцiйнi бiо-
логи називають макроеволюцiею, розвиваеться тим самим шляхом,
що й змiна всерединi виду, яку називають мiкроеволюцiею. Якщо ж
двi популяцii одного бiологiчного виду опиняються в географiчнiй
iзоляцii одне вiд одного, очевидно, що з плином часу в них нагрома-
джуються дрiбнi змiни, якi кiнець кiнцем призводять до достатньоi
генетичноi дивергенцii, щоб цi популяцii стали двома окремими
видами. Проте макроеволюцiя значною мiрою вiдбувалася за вiд-
cyTHocTi географiчноi iзоляцii в процесi так званого симпатрично-
го видоутворення, коли дочiрнi види не роздiленi географiчними
бар'ерами. Чому ж вона вiдбуваеться?

Голдшмiдт запропонував теорiю макромутацiй - генетичних
змiн iз великими наслiдками, якi створюють так званих багато-
надiйних потвор. Згiдно з його теорiею, не Bci мутацii однаковi:
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деякi справляють бiльший вплив на органiзм, нiж iншi. Скажiмо,
деякi росJIини роздiлилися на два види, подвоiвши кiлькiсть своiх
хромосом, - цей генетичний процес створив полiплоiднi геноми
пшеницi та кукурудзи, про якi йшлося в Частинi другiй. В цих ви-
падках величезна рiзниця в кiлькостi хромосом перешкоджала рос-
линам схрещуватися, тож фактично вiдразу утворилися два види.
Хоча такий спосiб видоутворення вiдносно поширений у роспин,
BiH не мiг поширитися серед тварин, бо ocTaHHi загалом не здатнi
вiдтворюватися шляхом змiшання сперми i яйцеr<.rIiтини з одного
органiзму (в рослин такий процес називаеться самозапuленням). Як-
що не icHye особини, яка репродуктивно cyMicHa з вами, ваша гене-
тична лiнiя вимирае. Проте, можrIиво, макромутацii, про якi говорив
fолдшмiдт, не були настiльки радикальними i лише ускладнювали
вiдтворення з представниками початковоi популяцii. Hocii генетич-
них змiн - <багатонадiйнi потвори> - в такому випадку мали змоry
зЕuIишати достатньо потомства, щоб започаткувати нову популяцiю,
представники якоi мають нормirльну репродуктивну cyгricHicтb одне
з одним. Далi добiр знеохочуватиме вiд спроб схрещення, а двi по-
пуляцii прямуватимуть шляхом перетворення на два oKpeMi види.

Якщо для пояснення симпатричного видоутворення в росJIин
очевидну користь дае поняття полiплоiдизацii, то у випадку тварин,
якi вiдтворюються статевим способом, потрiбен iнший тип макро-
мугацiй. 3BicHo, на перший погляд тривiальнi змiни в ДНК органiзму
можуть справдяти величезний вIIлив на його фiзiологiю чи поведiнку.
Серпоподiбноклiтинну анемiю, спустошливу хворобу, що поширена
в 3ахiднiй Африцi, викликае змiна одного нукJIеотида. А ген FОХР2,
як ми нещодавно переконiйися, однiею-единою мугацiею може поз-
бавити нас здатностi говорити. Чи була змiна, яка дозволила нашим
пращурам говорити, прикIIадом TaKoi макромугацii? Можливо, хоча,
як ми щойно дiзналися, неандертальцi мали повнiстю людську фор-
му цього гена, але не змишиJIи жодних археологiчних слiдiв cBoei
здатностi до скJIадного мислення та мовлення. Як же тодi постаJIи
Ti види поведiнки, що були визначальними для перiоду верхнього
палеолiту та повнiстю сlпlасноi людськоi поведiнки?

В 2003 роцi на cTopiHKax наукового журналу <<Nature>> зЪвилася
стаття американського еволюцiйного генетика Ричарда Ленскi та
його колег, у якiй пропонувалася модель такого переходу. Автори
описали комп'ютерну програму <<Avida>>, яку можна застосовувати
для пояснення еволюцii таких скпадних властивостей, як зiр. Щарвiн
описував очi як (органи надзвичайноi досконалостi й скltадностi>>,
iснування яких в€Dкко пояснити мiкроеволюцiйними процесами -
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яка, в кiнцевому пiдсумку, користь вiд 10% ока? <<Avida> моделю€
еволюцiю цифрових органiзмiв - послiдовностей з одиничок i нули-
KiB - впродовж багатьох поколiнь мутацii, вiдтворення та природного
добору. Розпочавши з множини iдентичних органiзмiв, дос.пiдники
запустили в <Avida> обчислювальну симуляцiю еволюцii, даючи <на-
городи)) сво€му цифровому звiринцю за ефективнiсть виконання
його членами заздалегiдь розроблених обчислювальних функцiй у
цифровому cBiTi, причому скJIаднiшi функцii винагороджувалися
краще. Найскпаднiша з них називалася EQU i передбачала щонай-
менше п'ять мутацiй вiдносно початкового стану, але щоб так швид-
ко досягти ii, потрiбно було знати, в якому напрямку мугувати, а в
<Avida>>, як i в природi, мутацii вiдбувалися випадково, тому реаJIьна
кiлькiсть поколiнь i KpoKiB була значно бiльшою.

Щим простим комп'ютерним експериментом Ленскi та його
колеги показали, що надзвичайно складнi властивостi, як-от EQU -
абстрактний цифровий еквiвалент ока - Mo}qrтb еволюцiонувати
iз передущих змiн, якi ставалися в еволюцiйному минулому ор-
ганiзму. Макромутацii таки вiдбуваються, адже Ленскi з колегами
спостерiгав приклади багатокрокових змiн у своiй комп'ютернiй
моделi, €UIe вони не обов'язковi для пояснення еволюцii складних
i багатоаспектних властивостей, як-от EQU. HaToMicTb посryпове
нагромадження низки малозначущих змiн у правatльному поеOнаннi
та в умовах посиленоtо прuроOноzо 0обору кiнець кiнцем створю€
таку властивiсть. Iз цьоtо випливало, що мiкроеволюцiя в кiнце-
вому пiдсуlику може пояснити TaKi властивостi, як зiр, i що Дарвiн
зрештою був правий.

Очевидна мораль цiеi icTopii для нас поляга€ в тому, що сlпlаснi
скпаднi властивостi людини на кшталт здатностi до абстрактного
мислення, яка вперше у викопних матерiалах впiзнаеться за худож-
нiми зображеннями, могли поставати так само - шляхом незнач-
них, почастинних KpoKiB, якi врештi-решт створюють правильну
комбiнацiю, за яку береться природний добiр. Щя модель поясню€,
чому бiльше 70 тисяч poKiB тому вже спостерiгаються поодинокi
докази cyracHoi поведiнки людей, але справжнiй спалах стаеться
пiзнiше. Iндивiдуальнi генетичнi мугацii, якi вможливлюють таку
поведiнку, iснували, мабуть, десятки тисяч poKiB, але ix комбiнацiя,
що могла виIUIикати абстрактне мислення, потрапила пiд посилений
добiр лише пiсля цього часового пороry. Екстремальнi змiни lctiMa-
ту, викликанi зледенiнням та, найпевнiше, виверженням гори Тоба,
накинули людському виду добiр за винахiдливiстю та швидкiстю
пристосування - настiльки посилений добiр, що ми розвинули нову
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культуру. Як i на cBiTaHKy неолiтичноi доби 60 тисяч poKiB по тому,
клiматична криза проторувала шлях культурному новаторству.

Зрештою, той факт, що Ti caMi здiбностi, якi дозволили нам
стати ефективнiшими мисливцями-збиральниками, пiзнiше дали
нам змоry писати сонети й електронну музику, не мiстить якоiсь
великоi загадки. Близько 70 тисяч poKiB тому в людей еволюцiо-
нувала здатнiсть швидко пристосовуватися - запроваджувати но-
ве - використовуючи нашу кульmуру замiсть нашоi бiолоziI, на яку
покладалися неандертальцi. Новаторство - це складний процес,
але в його ocHoBi лежить вигадування нових способiв розв'язання
проблем та подальше ix впровадження. Перший крок (вигадування)
передбачае таку саму уяву, яка проявляеться в творах мистецтва
на кшталт тих, що ix творять невишколенi ryriнзькi художники, а
другий крок (впровадження) вимага€ донесення iдеi нововведення
до iнших. Сам процес вигадування нових можтIивостей пришвидшу-
€ться завдяки обмiну думками - так само, як першi рiльники, щоб
створювати бажанi властивостi, схрещували рiзнi сорти пшеницi,
рису та кукурудзи iз почленованих, гористих мiсцевостей, в яких
еволюцiонували цi дикорослi рослини. Такий процес спроб i поми-
лок (який часто-ryсто штовхали вперед на перший погляд маячнi
iдеi) разом iз полiпшеним спiлкуванням став взiрцем людського
новаторства - вперше в еволюцiйнiй icTopii розвинулася настiльки
успiшна система розв'язання проблем. 3мiни людськоi поведiнки на
cBiTaHKy верхнього палеолiry можна пояснити лише злагодкеною
спiвпрацею цих двох здатностей.

CyracHi мисливцi-збиральники пропонують чудовий прикJIад
TaKoi поведiнки. Щовечора Bci збираються довкола багаття, розпо-
вiдаючи icTopii, смiючись i обговорюючи подii дня, що минае. Якiсь
iз цих iсторiй поповнять мiфологiю групи - примiром, оповiдь про
успiшне полювання, а iншi виконають функцiю перевiрки й удоско-
налення нових iдей, Це своерiдний <новаторський мозковий центр>,
у якому члени групи проводять експерименти в уявi, обговорюючи,
розбираючи та оцiнюючи оповiдi про свое життя. Такий процес
удосконалення оповiдi нагадуе внутрiшньоклiтинний процес пере-
ведення короткочасноi пам'ятi в довгочасну - шляхом повторення
оповiдi, змiцнення нейронних зв'язкiв, якi вiдтворюють оповiдь так,
як ми хочецо ii розповiдати. Фактично crlacHi люди еволюцiонрали
до стану соцiальних машин, якi продукують i вдосконалюють iдеi.
Можливо, саме цим пояснюеться, чому дослiдження в царинi ме-
неджменry показують, що люди найкраще працюють в невеликих,
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зосереджених командах, у яких може вiдбутися цей стародавнiй
мисливсько -збиральницький процес.

Така модель еволюцii динамiчного новаторства поясню€, чому
неандертаJIьцi були приреченi вiд моменту появи cгIacнoi поведiн-
ки. 3мiни, якi спонукали нас впроваджувати нове, також зробили
нас допитливими, сформувми любов до подорожей i дали змоry
неймовiрно швидко змiнювати культуру у вiдповiдь на HoBi умови.
По cyTi, насiння неолiтичноi доби було посiяне 70 тисяч poKiB тому i
чекаJIо лише вiдповiдного комплексуумов, щоб прорости. TaKi умови
з'явилися лише тодi, коли скJIzшася потрiбна rcпiматична сиryацiя,
а ryстота людського населення зросла настiльки, що мисливство i
збиральництво вже не могли задовольняти житт€вих потре6. 3гiд-
но з цiею моделлю, мистецтво та iнший неадаптивний супровiд
crracHoi поведiнки було тим, що еволюцiйнi бiологи Стивен Джей
Гулд i Ричард Левонтин назвали би пазухамu склепiнь - побiчними
продуктами iнших еволюцiйних сил, а не посутньо обов'язковими
наслiдками.

Проте наша успiшна культурна адаптивнiсть створила деякi
проблеми. В процесi утворення ryстонаселених суспiльств iз сiльсь-
когосподарським трибом життя ми мусили пiдпорядковрати cBoi
iндивiдуальнi потяги до нового бажанням ширшоi культури. На про-
тиваry нашим мисливсько-збиральницьким пращурам, KoTpi мали
свободу розвiдувати якi-завгодно кульryрнi мохulивостi вiд вилову
лосося до полювання на MaMoHTiB у центральноазiйських степах
та малювання чудових художнiх образiв на cTiHax французьких
печер, ixHiM неолiтичним нащадкам доводилося каналiзувати cBoi
можливостi, щоб узгод}куватися з ширшими потребами суспiльства.
Вийшло так, що колись вiльний розум, перед яким для втiлення
задумiв вiдкривався безкраiй обшир палеолiтичного cBiry, вiдтак
опинився в клiтцi, обмеженiй як географiчно, так i за фокусом ува-
гrr. Ми перейшли вiд <первинного суспiльства достатку>, згiдно зi
знаменитою фразою антрополога Маршала Салiнза на позначення
мисливсько-збиральницьких суспiльств, в яких вистачало часу для
непотрiбноi дiяльностi, до стану вулика робочих бджiл, над якими
постiйно маячать загрозливi крайнi строки виконання роботи.

Процес поведiнковоi спецiалiзацii кодифiкувався в iндуiстськiй
кастовiй системi, в iepapxii католицькоi церкви, в жорсткiй конфуцi-
анськiй меритократii Китаю та в феодальнiй системi середньовiчноi
€вропи. Суспiльство досягало cBoix цiлей тiльки в тому разi, коли
його iндивiдуальнi компоненти гармонiйно спiвпрацювали - зубець
не повинен прагнути зайняти мiсце болта,6о вся машина затнеться.
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Малюнок 2З. Фотографiя з фабрики TaKepiB у Бiрмiнlемi (Англiя) 1910 року.
Публiкуеться з ласки Пола Такера

Процес пришвидшився пiд час Промислового перевороту, коли ще
очевиднiшими стЕuIи переваги спецiалiзацii. По cyTi, люди почали
зливатися зi своiми машинами, проводячи все життя за виконанням
повторюваних завдань, якi хоч i творили дива у виглядi великоi
кiлькостi стандартизованих i недорогих ToBapiB, але по суri по-
збавляли пересiчного заводського робiтника його iндивiдуальностi
та творчостi.

HaBiTb у с}цасних постiндустрiальних краiнах продовжуеться
процес спецiалiзацii, внаслiдок якого представники рiзних субкуль-
тур у межах одного суспiльства говорять абсолютно рiзними мовами
бiльшу частину свого активного часу. Чи зрозумiе пересiчний юрист
ceMiHap iз субатомноi фiзики? Скiльки xiMiKiB змож\ль висIIовити
доречнудумку на науковiй конференцii з лiтераryрознавства? Коли
останнього разу ви caMi ремонтрми свою машину? Ми терпимо
такий стан речей з огляду на вигоди, якi BiH да€ - з погляду суспiль-
ства краще мати фахiвцiв, якi зосередхqrються й удосконалюються
на вузьких справах, нiж унiверсалiв, якi по-дилетантськи марнують
час, хапаючись то за одне, то за iнше завдання вiдповiдно до cBoix
зацiкавлень. Хоч спецiалiзацiя щедро обдарувма нас розвиненими
технологiями, водночас вона викликала в багатьох людей вiдчуття
покинутостi, вiдсторонення вiд ухвалення рiшень щодо власного
життя.
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В останнiй частинi книжки я розгляну, як таке вiдчркення живить
фундаменталiзм пiд час його пiднесення наприкiнцi ХХ - початку
XXI сторiччя. А поки що нам слiд перейти вiд витокiв мистецтва
та спецiалiзацii професiй до дивноi природи с)п{асного психоло-
гiчного стресу та його впливу на нашу мисливсько-збиральницьку
психiку.

НЕСТЕРПНИЙ ГУЛ СУЧАСНОГО ЖИТТЯ

3а вашим BiKHoM мчать автомобiлi, час вiд часу реве клаксон.
У кутку к}л<нi тихо ryде холодильник, легенько посвисту€ тепле по-
вiтря, яке надходить iз вентиляцiйного каналу над головою. На
столi згромадилася купа paxyнKiB, якi терпляче чекають на сплаry.
Телевiзор - один iз кiлькох у будинку - агресивно транслю€ рекла-
му в сусiднiй KiMHaTi, а випливнi рекламнi оголошення в IHTepHeTi
переривають вашi спроби перевiрити cBoi пенсiйнi заощадження.
Какофонiя досяга€ апогею, коли дзвонить стiльниковий телефон ва-
шоi дрlокини чи чоловiка, заливаючись вiбрацiями на поверхнi стоIц/,
наче якийсь розлючений цифровий дервiш. Довкола нас продовжу-
ють спалахувати слiпlпli блискавки зовнiшнього cBiTy, HaBiTb коли
ми намага€мося зосередитися на своему <(справжньому> життi.

Нас постiйно оточують пiдпiльнi стимули, якi настiльки не-
вiдсryпнi, що ми приймаемо ix за данiсть. Ми звиклися з тим, що
реклама пронизу€ наше життя - пересiчний американець стика€ться
з нею в середньому вiд семисот до кiлькох тисяч разiв на день, коли
промоутери намагаються продати йому все, що тiльки можна, - вiд
страхування життя до багатших сексуальних переживань. Iнфор-
мацiя HaB€uIbHo рине на нас зусiбiч. Вона всюдисуща, а з появою
IHTepHery та широкосмугового зв язку стала доступнiшою, нiж будь-
коли ранiше. Проте HaBiTb речi, якi ми не вва>ка€мо докучливими,
бомбардують нашу пiдсвiдомiсть подразненнями. Машини, якi ми
створили, щоб покращити собi життя, завдають нам незаплановану
психологiчну шкоду.

Журналiст Тобi Лестер у cTaTTi 1997 року в журналi <Atlantic>>

зауважив, що ми - перше поколiння, яке живе в середовищi, де
фоновий ryл машин виступа€ наскрiзним мотивом нашого життя.
BiH описав рiзнi композицii шуму, якi чуе на роботi у виконаннi
обiгрiвача, комп'ютерного вентилятора й телефону: <Мiй офiс грае
дивовюкну комбiнацiю iнтервалiв: один радiсно-tрайливий i стiйкий
(до - Mi), а iнший грiзний i ворожий (до - фа-дiез), тодi як третiй
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(Mi - фа-дiез) емоцiйно нейтральний. Урештi-решт складаеться не-
ясний розкJIадений акорд, який на останнiй HoTi невблаганно ви-
магае дiй>.

Як твердять музичнi теоретики, KoTpi приписують емоцiйнi на-
cTpoi рiзним акордам, така комбiнацiя нот особливо неприемна
для слуху. Середньовiчна католицька церква називала акорд, який
грае Лестерiв офiсний оркестр, diabolus in musica, тобто дияволом
у музицi, бо BiH викJIика€ сильне вiдчуття неспокою в слу<ача. .Щалi
Лестер задае питання: <<Чи може ця неяснiсть i напруга бути при-
чиною того, що я часто почуваюся на межi?>. Може. Мало того, вона
спонукае плекати тишу, якоi так мало в с)л{асному життi.

Аналогiчне неперервне подразнення характеризуе й iншi чугтевi
сфери, Ycix нас щодня бомбардують вiзуально, а дехто зазнае ще й
реryлярних сенсорних атак на органи нюху й дотику (пригадайте,
наприкJIад, переповнений вагон метрополiтену спекотного лiтнього
дня). Наше сьогоденне життя проходить у cTaHi, який можна на-
звати <(потоком пiдсвiдомостi>, бо ми пiдсвiдомо перескаку€мо з
орбiти одного непов'язаного (i зазвичай небажаного) подразника
до наступного, мов частинки пилу на поверхнi води, що ix гойда-
ють слiпi сили повiтряних потокiв. Хоч деякi люди розквiтають вiд
надмiрного подразнення (приемного або Hi), бiльшiсть болiсно ре-
аry€ на нього. Кiнцевим результатом цього стае хронiчний стрес на
кшталт того, який спонукав персонажа Вiльяма у виконаннi Майкла
.Щуlласа з фiльму <Падiння> (1993) сryпити через край. Невiдсryпнi
лос-анджелеськi транспортнi затори, вiдчуття неповноцiнностi й
безсилля, викликанi розл}л{енням i звiльненням iз роботи, чудне
поеднання iзоляцii та натовгц/, яке притаманне сучасному життю, -
Bci цi обставини разом узятi загнали героя у психотичний стан, в
якому BiH у поривi лютi метався MicToM, несамовито намагаючись
виправляти побаченi кривди.

Хоча бiльшiсть iз нас нiколи настiльки далеко не зайде в реакцii
на стреси сучасного життя, всерединi себе ми насправдi ведемо таку
сашry вiйну. Велика маса науково встановлених фаtсiв свiдчить, що
хронiчний стрес шкодить усьому - вiд нашого психiчного здоров'я й
сексуальноi активностi до нашоi iMyHHoi системи. Так, довгочасний
стрес зния(уе чутливiсть до глюкокортикоiдних гормонiв, причетних
до запаJIьних реакцiй. По cyTi, через надмiрне подразнення наша
iMyHHa система втрачае вiдчуття реальностi i хибно приrryскае ic-
нування хронiчноi iнфекцii або якоiсь iншоi атаки на наше тiло,
а отож, порушу€ться нормальний процес розпiзнання органiзмом
закiнчення зараження. Такий вислiд не тiльки збiльшуе нашi шанси

131



Частина четверта. ,Щушевно xBopi

пiдхопити застуду, а й iMoBipHicTb забивання судин та автоiмунних
недугiв.

I-{iKaBo, що короткочасний стрес насправдi корисний для iMyH-
Hoi системи. Примiром, обстеження ентузiастiв парашутного спорту
показало, що зростання в тiлi рiвня адреналiну збiльшуе кiлькiсть
компонентiв iMyHHoi системи, якi називаються природними кiлера-
ми. Цi кпiтини, як правило, опиняються в першому ешелонi захисту
вiд iнфекцiй, поки решта iMyHHoi системи (антитiла i так далi) мо-
бiлiзуе cвoi сили. Така реакцiя була високо адаптивною для наших
мисливсько-збиральницьких пращурiв, оскiльки реryлярнi випадки
викиду адреналiну в ситуацiях <бiй-або-втеча)> приводили iхню
iMyHHy систему в стан готовностi до дii.

Вплив стресу, виIспиканого надмiрною щiльнiстю та географiч-
ним обмеженням - обставинами, якi зазвичай настають лише пiсля
переходу до агрокультури, - насправдi спостерiгаеться в деяких
пiзньопалеолiтичних розкопах. У деяких мiсцевостях населенню
доводилося користуватися обмеженим ресурсом, тому в нього не
було можltивостi вдатися до типовоi реакцii мисливця на таку си-
ryацiю - просто-напросто пiти. Одне з таких незвичних мiсць зна-
йlлли на рiцi Нiл, а Клайв Гембл описав його в своiй неперевершенiй
книжцi-оглядi палеолiту пiд назвою <Часопрохiдцi>:

Археологiчнi розкопки (пiзньопалеолiтичних шарiв) вздовж Нiлу
демонструють соцiальнi наслiдки прив'язаностi до цього обме-
жувального ресурсу. Iнтенсифiкацiя добування засобiв прожиття
може викликати побiчнi проблеми в життi людей, а надто коли
вона пов'язана зi спiвжиттям упродовж довгих перiодiв. Щоб
розв'язати конфлiкт або незгоду, мисJIивець чи збиральник за-
звичай просто iде подалi вiд проблеми. Проте ця стратегiя не
завжди здiйсненна.Фред Вендорф i Анджела Клоуз знайшли
велику масу доказiв насилля вздовж берегiв Нiлу, яких немае
у родючiших пiвнiчноафриканських рефугiях Магрибу та Kipe-
наiки 18 тисяч poKiB тому... На цвинтарi ,Щжебель Сагаба що-
найменше 40% похованих (без огляду на стать i BiK) померли
насильницькою смертю.

Надзвичайно багате довкiлля Нiлу дало змоry людському насе-
ленню розростися до такого розмiру, коли чвари стали немин)л{ими.
Те саме спостерiгаеться в iнших пiзньопалеолiтичних мiсцевостях
iз багатими морськими ресурсами, як-от Японiя та тихоокеанське
узбережжя Пiвнiчноi Америки. Там, як ми зна€мо з Частини другоi,
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зростання розмiрулюдських груп породило соцiальну iерархiю, яка
з часом призвела до боротьби за обмеженi ресурси. Повторюся, що
вiйна набувае поширення лише тодi, коли е за що битися, причому
розраховувати на компромiс не випадае, а лиша€ться miлькu битися.
Марнування pecypciB на частi й затяжнi битви не мае еволюцiйного
сенсу за винятком випадкiв, коли iншого вибору немае.

Причини Taкoi напр}Dкеноi реакцii на життя у великих групах
складнi, але, напевно, пов'язанi iз вельми цiкавою закономiрнiс-
тю, яку вiдкрив еволюцiйний психолог Робiн Данбар. BiH виявив,
що середнiй розмiр групи серед людиноподiбних та мартишкових
мавп (найблюкчих до нас у еволюцiйному планi) пов язаний iз роз-
MipoM iхнього мозку: що бiльший мозок, то бiльший розмiр групи.
Вочевидь, це пов'язано з тим, що збiльшення кiлькостi нейронних
зв'язкiв у бiльшому мозкудае змоry iндивiдовi пiдтримувати бiльшу
кiлькiсть соцiальних зв'язкiв. Бiльшiсть проаналiзованих ним видiв
жили групами в 5-50 особин. Екстраполювавши отриману лiнiю на
мозок такого розмiру, як у людини, Робiн [анбар з'ясував, що для
нас передбачуваний розмiр групи мае становити близько 150 осiб. Це
число виявилося напрочуд близьким до розмiру всiляких природних
груп, до яких н€шежать люди: вiд вiйськових рот до традицiйних
гутеритських сiльських громад у Канадi. Також виявилося, що таким
самим був середнiй розмiр мисливсько-збиральницьких ватаг.

Як пояснюе.Щ,анбар, люди iдеально пристосованi до життя в гру-
пах такого розмiру не томи що вони не мо)lýль запалt'яmаmu бiльше
партнерiв (цей показник насправдi сягае приблизно 2000 осiб), а
томи що це максимальна кiлькiсть змiаповних соцiальних зв'язкiв,
якi iндивiд може пiдтримувати. Виявляеться, 150 - це середня кiль-
KicTb людей, до яких нам зруIно звертатися з проханням, а також
середня кiлькiсть друзiв i родичiв, яким британцi протягом 1990-х
poKiB (до появи електронноi пошти) надсилали вiтальнi рiздвянi
листiвки. 3 Данбарового вiдкриття виплива€, що наша соцiальна
структура закарбована в нашiй бiологii. Якщо розмiр мисливсько-
збиральницькоi ватаги переваJIюе через цей порiц як правило, ре-
алiзуеться один iз двох сценарiiв: група або розколю€ться на двi,
або, коли це неможJIиво, знаходить спосiб пiдтримання порядку за
допомогою тих соцiальних структур, що iснують у су{асному cBiTi:

уряду, релiгiТ, права, полiцii тощо. Якщо для наших палеолiтичних
пращурiв залишався вiдкритим перший сценарiй, то в постнеолi-
тичному cBiTi единим порятунком став другий.

Попри цiлющий вплив уряди що його Томас Гобс називав Ле-
вiафаном - грiзним державним утворенням, яке, на його дупrку, в
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Частина четверта. ,Qушевно xBopi

Спiввiдночlення розмiру неокортексу з розмiром усьоrо мозку

Малюнок 24.3в'язок MilK спiввiднощенням неокортексу з рештою головно-
го мозку та розмiром групи у людиноподiбних i мартишкових мавп, згiдно
з даними Робiна ,Щанбара. Прогнозований розмiр людськоТ групи становить
148 осiб

}rмовах цивiлiзованого суспiльства трима€ на прив'язi нашi (тварин-
Hi> пориви, - життя в групах бiльших за 150 осiб створюе певний
психологiчний тягар. По-перше, в таких групах уже немохииво ста-
ви"гися до iнших членiв групи так само, як у групах меншого розмiру.
Ми починаемо деryманiзувати одне одного, а наша поведiнка стае
дуже неприродною. Подумайте про перебування в лiфтi iз незна-
йомцями, коли кожен намагаеться уникати зорового контакту i про-
явля€ нездоровий iHTepec до номеру поверху або щойно отриманого
повiдомлення на смартфонi. Жодному мисливцю-збиральнику не
спало би нам думку вiдбугися мовчанкою в разi настiльки TicHoi
зустрiчi з iншим членом групи, а cyracHi типовi мiстяни часто вда-
ють, що iншi люди просто не iснують; iнакша поведiнка iM не пiд
силу. Уявiть, що б з вами сталося, якбиви заводили розмову з кож-
ною людиною, яка опиня€ться в безпосереднiй близькостi вiд вас

О Людиноподiбнi мавпи

О Мартишtlовi мавпи

ol/
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упродовж звичайного мiського робочого дня - мозок закипае при
думцi про кiлькiсть можливих бесiд. Наш мозок просто не змiг би
впоратися з таким (а про наш денниЙ розI(JIад годi й говорити), тому
ми розвинули пристосувtUIьний механiзм: поводитися так, нiбито
цих людей немае, а HaToMicTb вони становлять частину фонового
шуму сучасного життя.

Така психологiчна розбiжнiсть мiж ryстонаселеним, гамiрливим
рiльничим cBiToM та рiдконаселеним мисливсько-збиральницьким
cBiToM, поза cyMHiBoM, € однiею з причин психологiчного неспокою,
який вiдчувають багато людей. Разом iз iншими (ш}rмними> аспекта-
ми с}п{асного життя, надмiрне фонове соцiальне подразнення, дуже
вiрогiдно, е однiею з причин зростання рiвня психiчних розладiв у
бiльшостi суспiльств. 3гiдно зi звiтом, який згадувався наприкiн-
цi попередньоi частини, експерти ВОО3 очiкують, що станом на
2020 piK психiчнi розлади займугь друry сходинку в рейтинry голо-
вних причин непрацездатностi та cмepTнocTi у cBiTi. Обстеження,
якi проводилися в €вропi та США, показали, що бiльше четвертини
населення щороку демонстру€ симптоми, якi слiд було б дiагносту-
вати яко психiчнi розлади (але бiльшiсть так i не дiагностуеться), iз
яких найпоширенiшим е тривожний невроз.

Ця тенденцiя вiдобража€ться у росццому застосуваннi пси-
хотропних засобiв. Люди завжди знаходили BTixy в змiнi cTaHiB
свiдомостi за допомогою рiзноманiтних речовин вiд алкоголю й
марихуани до дуже сильного галюциногена аяваски, якою полю-
бляють бавитися KopiHHi мешканцi Амазонii, але нинi вперше в
icTopii ми щоденно накачу€мо себе психотропними засобами, щоб
виглядати по-нормulьнолу. 3гiдно з вiдомостями Щентрiв контролю
й профiлактики захворювань СIIИ, TaKi антидепресанти, як (Прозак>

i <<Паксил>> сьогоднi в США найчастiше з ycix лiкiв фiryрують у ви-
писаних лiкарями рецептах - HaBiTb частiше, нiж лiки вiд гiпертонii,
високого рiвня холестерину та головного болю. Психостимулятор
<Риталiн>>, за допомогою якого лiкують синдром дефiциry раry й
гiперактивностi, став частиною повсякдення мя IO% американських
хлопчикiв. Надмiрне приписування лiкарями, безперечно, також
робить внесок у напихання с}лIасних людей медикаментами доне-
схочу, але все-таки icHye засаднича проблема, яка викликае в нас
почуття психологiчного дискомфорry. На мою думку, вона також е

зЕuIишковим осадом вiд неолiтичного демографiчного вибуху.

135



Частина четверта. flушевно xBopi

ПОГЛЯД У МАЙБУТН€

Мчачи в XXI сторiччя зi своiм неолiтичним багаlкем за плечима,
ми ще продовжу€мо пристосовуватися до Tiei HoBoi культури, яка
зародилася лише 10 тисяч poKiB тому. Подвiйний тягар недуг i тривоц
якиЙ ми приймаемо яко частину с}п{асного життя, викJIикатиме до-
KopiHHi змiни в системах охорони здоров'я мiрою того, як хронiчнi
захворювання та психiчнi розлади ставатимуть дедалi поширенiши-
ми. Винаходитимуться й приписратимуться HoBi медикаменти, а ми
звикатимемо до фармакологiчного покращення життя. Чи зможемо
ми вигадати засi6, який зцiлюватиме нас вiд усього? Мабуть, Hi - але

фармацевтичнi компанii, безумовно, намагатимуться.
Проте icHye ще один несподiваний BapiaHT, який замаячив на

обрii уяви лише в ocTaHHi десять poKiB. Одна зухвала нова технологiя
дае надiю не тiльки на лiкування хвороб пiсля прояву iх симпто-
MiB, яке часто-ryсто робиться навмання, а й на те, що хвороба як
така стане старожитнiстю - ми вмiтимемо передбачати, а не про-
сто реаryвати; запобiгати, а не просто лiкувати, а якщо доведеться
лiкувати, то робитимемо це з небувалою точнiстю. Ця технологiя
вiдкривае також загрозливу можливiсть цiлковитого усунення хвороб
як сьогоднi, так i навiчно. Можливо, це буде найпот)окнiша сила,
яку ми будь-коли приборкували iMeHeM медицини. Вона вiдкри-
вае перспективу раз i назавжди пiдiгнати нашу бiологiю пiд нову
культуру, яку ми створили - наново створити себе за образом i
подобою постнеолiтичного суспiльства. Саме ця технологiя - наука
геномiка - та славний новиilт, cBiT, який вона обiцяе, буде нашим
наступним пунктом призначення.
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ЧАСТИНА П,ЯТА

ШВИДКО ВПЕРЕД

€вгенiкуО потрiбно впроваджувати в народну
свiдомiсть яко нову релiгiю. [...] Те, що при-
рода робить слiпо, повiльно й жорстоко, лю-
дина повинна робити завбачливо, швидко й
лагiдно.

Френсuс lелmон,
<Hapucu про eBeeHiKy> (19Ф)

ДЕРБIШИЦ АНГЛIЯ

С[ *a почувався в'ялим пiсля стомливого цiлонiчного перельоту,
tLале мусив пильно стежити за дорожнiм рухом, кермуючи орен-
дованим автомобiлем вздовж траси М1 за межами Лондона, оскiльки
не звик триматися лiвого боку на дорозi. Кiнець кiнцем я влився в

ранковий транспортний потiк, що прямував на <<Пiвнiч> (як гово-
рилося на знаках у дуя(е британському стилi), довiв свою невелику
машинудо 120 км/год., знайшов радiостанцiю, на якiй транслювали
хiти класичного року 1960-1970-х poKiB, i влашryвався в сидiннi
для двогодинноi iзди. Подорож англiйською сiльською мiсцевiстю
(хоч iз автостради виднiлися лише невеликi ii картинки) змусила
задуматися про меry мого вiзиry. Iншi Moi поiздки в процесi пiд-
готування цiеi книжки були пов'язанi iз певним науковим iHTep-
есом, а нинiшня вiдрiзнялася в цьому планi. Вона мала на MeTi не
так зрозумiти HayKoBi чи технiчнi методи, що стоять за силами, якi
я вивчаю, як особисто поспiлкуватися з одними людьми. Я приiхав
поговорити iз родиною, яка випадково опинилася на BicTpi успiхiв
сучасних технологiй у справi перетворення людини. I дос.lliдження

+ €вгенiка - вчення про полiпшення <<людськоi породи>.
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Частина п'ята. Швидко вперед

мо€ мало вiдбугися в наЙнезвичнiшому для цього мiсцi - за кухон-
ним столом затишного дербiширського котеджу Мiшель i Дхейсона
BiTaKepiB, збудованого в XIX столiттi.

BiTaKepiB винесlrо в центр мiжнародноi уваги в 2002 роцi, коли
британське державне Управлiння в справах заплiднення й ембрiологii
людини (НFЕА) вiдхилило ixHe прохання про створення <задуманоi
дитини>,як цю справу охрестила преса. Старший син BiTaKepiB Чарлi
народився за три роки до того. Хоч при народженнi BiH виглядав
достатньо здоровим, в тримiсячному вiцi стало зрозумiло, що з ним
щось негаразд. 3годом йому дiагностували надзвичайно рiдкiсну
генетичну хворобу, вiдому як анемiя Даймонда-Блекфена (АДБ) -
на всю KpaiHy було вiдомо всього-на-всього кiлька десяткiв хворих
на Hei. 3а TaKoi хвороби його кров не могла переносити вдосталь
кисню, щоб органiзм юIопчика нормaпьно розвивався. €диним вiдо-
мим способом ii лiкування були реryлярнi переливання KpoBi, але,
на жаль, масова гибель червоних кров'яних тiлець могла сильно
перевант:Dкити печiнку йнирки дитини. Вiдразу вдавшись до такого
лiкування й помiтно полегшивши симптоми Чарлi, Вiтакери, BTiM,
знали, що згодом iхнiй син, як i Bci пацiенти з АДБ помре, якщо не
вдасться знайти донора кiсткового мозку.
. Iдея полягаJIа в тому, щоб за допомогою хiмiотерапii знищити

дефективний кiстковий мозок Чарлi, що зробило би його нездат-
ним виробляти кlliтини KpoBi. Хоч цей етап був неймовiрно небез-
печним - це те саме, що штгlно створити захворювання на СНI.Щ,

унаслiдок чого органiзм стане надвразливим перед iнфекцiями, -
але був неодмiнним для наступного кроку - трансплантацii. Якби
вд:rлося знайти донора з такими самим антигенами iMyHHoi системи,
як у Чарлi, тодi lсliтини донорського кiсткового мозку можна було
б увести в органiзм хJIопчика. Пiсля цього можна було сподiватися,
що здоровi клiтини приживуться в KicTKax Чарлi i, врештi-решт,
створять нову iMyHHy систему - та здоровi клiтини KpoBi, - тим
самим вилiкryвавши недуry хлопчика. Проте на вiдмiну вiд хворих
на лейкемiю, якi, в пошуках збiry можугь скористатися ре€стром
мiльйонiв потенцiйних донорiв, Чарлi виявився покинутим напри-
зволяще.

HaBiTb у випадку iдеального збiry мiж донором i реципiентом
шанси на успiх трансплантацii мiж двома неспорiдненими особами
становлять приблизно 15%, тобто у 85% випадкiв трансплантацiя
зазна€ невдачi. Такий ризик мае сенс, якщо пацiент хворий на смер-
тельну форму лейкемii - HaBiTb 15% кращi за гарантовану смерть.
Проте у випадку несмертельних хвороб на кшталт А,ЩБ вважаеться,
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що низькi шанси на успiх не BapTi ризиlч, тому трансплантацiю за-
бороняють. З iншого боку, якщо донором виступа€ брат або сестра
пацiента iз аналогiчними антигенами, ймовiрнiсть успiху рiзко зрос-
тае до багатонадiйних В5%. 3BicHo, постае проблема знайти донора
з родини пацiента. Оскiльки Чарлi був €диною дитиною в Мiшель
i Джейсона, Bci ixHi надii були пов язанi iз народженням ще однiеi
дитини, котра змогла би стати донором.

Тепер ми вступаемо в нову царину нашоi подорожi через осад,
який полишила агрокульryра й вис,пiдна iндустрiалiзацiя: конфлiкг
мiж тим, що ми можемо з наукового погляду, i тим, що нам слfd

робити з морального погляду. Якщо перше досить легко оцiнити в
об'ективний спосi6: нова технологiя або викоЕуе бажану функцiю,
або Hi, - то друге значно менш очевидне. Розбiжнiсть мiж цими дво-
ма царинами: практичною i моральною, - детальнiше розглянемо
в останнiй частинi книжки. Проте сиryацiя з Чарлi BiTaKepoM рке
зараз дае нам промовистий приклад того, як стрiмкий розвиток
технологii може набагато випередити здатнiсть суспiльства справ-
лятися з ним мор€шьно.

Якби Вiтакери зiткнулися зi сво€ю проблемою poKiB двадцять
томи в них не було би вибору. IM слiд було би заводити ще одну
дити|lу з надiсю, що ii антигени повнiстю збiгатимуться з тими,
що в Чарлi. З огляду на спосiб передавання хромосом пiд час ре-
продукцii в цiеi дитини було би тiльки 25 % шансiв на збiг iз Чарлi.
Кожна наступна дитина пiдвищрала би шанси на успiх, аJIе досягти
ймовiрностi понад 50% можна було щонайменше з трьома додатко-
вими дiтьми - або якби BiTaKepaM дуже поталанило, Вони завя(ди
хотiли, щоб у Чарлi були брати та сестри, але добре розумiли, що
кожна нова дитина наражалася на певний ризик народження з АДБ.
Чи варто було ризикувати народженням ще однiеi дитини з такою
вбивчою хворобою, щоб вилiкувати Чарлi? I_[e питання було, на пер-
ший погляд, питанням морального вибору з багатьма невiдомими,
але в 2002 роцi воно дiстало нову вiдповiдь завдяки неймовiрним
технологiчним досягненням ocтaнHix двадцяти п'яти poKiB. Стало
вiдомо, що icHye спосiб схилити шанси на користь BiTaKepiB.

В липнi 197В року в Леслi та.Щжона Бравнiв iз Манчестера на-
родилася дочка. В ходi пологiв було застосовано KecapiB розтин, в
результатi якого на cBiT з'явилася дiвчинка, що важила 2,6 кг при
народженнi. Здавалося б, нiчого особливо - одна з багатьох дiтей,
народжених того лiта в Англii, останнього перед <(зимою тривог>,
що привела наступного року до влади уряд Марlарет Тетчер. Про-
те ця дитина на iм'я Луiза .Щжой оповiстила cBiTaHoK HoBoi доби в
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людськiЙ репродукцii: Луiза стала першою дитиною, зачатою за
допомогою екстракорпорirльного заплiднення (ЕКЗ), - найпершою
<(дитиною з пробiрки>.

Лiкарiв, якi вдалися до ЕК3, щоб створити Луiзу, спонукав за-
стосувати цей метод на людях його надзвичайний успiх на твари-
нах, зокрема кролях. Проте якщо лабораторним кролям насправдi
не потрiбна допомога, щоб заводити дiтей, багато людей мають
таку потребу, зокрема й Бравни, якi чекали на маля дев'ять poкiB.
Успiх першоi вагiтностi заохотив Леслi та.Щжона через кiлька poKiB
зачати ще одну дитину методом ЕК3. У такий спосiб розчинилися
дверi нового cBiry.

Завдяки ЕКЗ вдаеться зробити те, що не виходить у природний
спосiб, - цей метод просто допомагае природi. Без жодних моди-
фiкацiй у ньому використовуеться природна сперма i природна
яйцеклiтина батькiв. Як з'ясралося, органiзм Леслi виробляв абсо-
лютно нормальнi яйцеклiтини,але ii фаллопiевi труби були закритi
i не пропускали сперму до яйцеклiтини. ЕКЗ дозволило Леслi обi-
йти цей анатомiчний глухий кут i зробити те, чого не вдавалося ii
органiзму самостiйно - зачати дитину зi cBoiM чоловiком. Жодних
iнших модифiкацiй звичайного процесу розмноження людини не
робилося, а iмплантована заплiднена яйцеклiтина була настiльки
ж непередбачуваною, як i при звичайних методах.

Починаючи з кiнця 1960-х poKiB науковцi використовували один
маловiдомий факт iз розвитку ембрiонiв у тварин, щоб на його
ocHoBi розробити радикальнiший пiдхiд до ЕКЗ. Дорослi люди, дiти
та ембрiони на пiзнiх стадiях розвитIry неспроможнi регенерувати
велику масу втраченоi тканини - примiром, ваш органiзм не може
вiдростити нову руку, якщо ii було втрачено, - але для ембрiонiв
на paHHix стадiях розвитку це не проблема. Пiсля зачаття заплiд-
нена яйцеклiтина починае дiлитися, подвоюючи кiлькiсть клiтин
приблизно кожнi вiсiмнадцять годин. Тож на ранок третього дня
пiспя заплiднення ембрiон скJIадаеться iз восьми клiтин (2х2х2).
Якщо на цiй стадii в ембрiона видалити одну клiтину, для його
подальшого розвитку це не матиме нiякого значення - решта ciM
клiтин продовжуватимуть дiлитися, формуючи складнi структури
розвиненого ембрiона, а потiм - впiзнаванi тканини плоду. 3ате
взята з нього к.пiтина мiстить повний геном ембрiона, що розви-
ваеться. 3авдяки досягненням молекулярноi бiологii 1980-х poKiB,
зокрема вiдкриттю полiмеразноi ланцюговоi реакцii, за допомогою
якоi можна вивчати невеликi обсяги [НК з однiеi-единоi клiтини,
науковцi раптом дiстали змоry зчиryвати генетичну iнформацiю з
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цiеi видаленоi клiтини, тим самим започаткувавши цiлковито нову
епоху в дiтонародженнi.

Технологiя, яка називаеться передiмплантацiйна генетична
дiагностика (ПГД), дозволя€ лiкарям прогнозувати характеристики
майбутньоi дитини. У випадку BiTaKepiB це означало, що, ство-
ривши велику кiлькiсть восьмиклiтинних ембрiонiв i перевiривши
iх ycix на наявнiсть генiв, якi дозволять майбутнiй дитинi стати
донором для Чарлi, можна буде перехитри"ги закони ймовiрностi
та iмпланryвати лише потрiбнi ембрiони. Проте в цього методу е i
критики, через що всю процедуру мало розглянути i схвалити НFЕА.
У Сполуlеному Королiвствi, на вiдмiну вiд Сполуlених Штатiв, yci
HoBi технологii суворо реryлюються на предмет захисту прав не-
народженоi дитини. Коли стало вiдомо про звернення BiTaKepiB,
багато людей виступило проти. ,Щ,ехто виступав проти процедури
з етичних MipKyBaHb, боячись дозволяти створення <<дитини - до-
нора органуо.На iхню думку, Вiтакери хотiли зачати дитину тiльки
для того, щоб вона виступила донором тканини для Чарлi - думка,
на яку накинулася спрагла на сенсацii преса. 3а piK до того НFЕА
постраждало вiд схожоi справи, коли дозволило iншiй родинi зi
Сполуrеного Королiвства використати ПГ[, щоб створити донора
для iхньоi дитини:. за це на Управлiння вчинила позов група, яка
називала себе <3ауваження до репродуктивноi етики)>. Керуючись
попереднiм досвiдом, НFЕА вiдмовило BiTaKepaM у дозволi. Нова
технологiя iснувала, EuIe вважiшася неприйнятною, принаймнi ба-
гатьма британцями. 3агальнонацiональна газета <Daily Mail> повiдо-
мила про цю ухвалу на першiй шпальтi таким заголовком: <<Малюк,

якому не допоможе наука>.
Лiкар BiTaKepiB Могамед TapaHici був одним iз найуспiшнiших

фахiвцiв з питань фертильностi у Сполlпlеного Королiвствi. В ньо-
го з'явилася iдея використати iсторiю з Чарлi, щоб поiнформувати
lllирокиilt загал про iснування таких технологiй, а вiдтак застосувати
iх у ширшому масштабi по всiй KpaiHi. Проте в 2002 роцi багато
представникiв медичноi спiльноти ввЕDк€ши ПГfl експериментЕшьною
процедурою, яка перебувала на стадii розробки. Тому д-р TapaHici
планував привезти команду лiкарiв iз приватноi репродуктивноi
клiнiки в ЧикаГо, щоб вони провели процедуру в Сполу-,rеному Коро-
лiвствi. Коли ж НFЕА не дала дозволу на це, BiH зiткнувся з дилемою.
Тому, в найкращих традицiях американськоi <(непохнюпливостi>>
(хоча сам BiH англiець), TapaHici порадив BiTaKepaM сiсти на лiтак
до Чикаlо i провести всю процедуру там.
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Джейсон i Мiшель Вiтакери не надто багатi, але коли перед ними
постало питання щодо ПГД - дорогоi процедури, яка може обiйтися
в $30000 на одну спроби а спроб може знадобитися декiлька, щоб
домогтися житт€здатноi вагiтностi, - вони готовi були закласти
свiй будинок i позичити грошей у родичiв. Але д-р TapaHici зробив
iM пропозицiю, перед якою неможливо було встояти: BiH оплатить
yci витрати, HaBiTb квитки до Чикаlо. Тому через три тижнi пiсля
отримання негативноi вiдповiдi вiд НFЕА Вiтакери о шостiй ранку
здали в Лондонi ocTaHHi гормонаJIьнi аналiзи i вiдразу помчали в
аеропорт Гiтроу, щоб устигнути на лiтак до ЧикаГо, Час не чекав.

У Чикаrо вони опинилися в суботу, а зранку в понедiлок 1оке було
отримано яйцеклiтини Мiшель - цiлих тринадцять. П'ять iз них за-
гинули в насryпнi кiлька днiв, тож для заплiднення лишилося BiciM.
Коли медики розмiстили ix разом зi спермою.Щжейсона, BiTaKepaM
лишЕUIося тiльки чекати i сподiватися на краще. На третiй день шiсть
iз восьми ембрiонiв зберiгали життездатнiсть, тож медики взяли з
кожного з них по клiтинi. Генетичний аналiз показав, що три з них
були iдентичними Чарлi - посмiшка долi, адже iMoBipHicTb збiry
становила лише 25 %. Мiшель i Джейсон вирiшили iмпланryвати два
з них - на випадок, якщо один не приживеться. Так i вчинивши,
вони сiли на зворотнiй лiтак. На шляху додому Мiшель, вiдчуваючи
зрадливi сигнали paHKoBoi нудоти, - можJIиво, психосоматичнi, а

може, й реальнi - вже знала, що вона вагiтна. Прибувши в Сполу-
чене Королiвство, подр)Dкжя негайно вiдвiдало д-ра TapaHici, який
провiв аналiз рiвня гормонiв i з'ясував, що тiльки один ембрiон
iмплантрався. Тодi BiH iM сказав, з огляду на попередню здатнiсть
Мiшель зачати дитину природнiм шляхом та ii вiдносно молодий
BiK (30 poKiB на той момент), що (якщо не вийде у вас, то в iнших
тим бiльше>. I в них вийшло.

Ультразвукове обстеження пiдтвердило вагiтнiсть, i Вiтакери
опинилися на крок ближче на шляху зцiлення свого сина Чарлi. На
вiсiмнадцятому тижнi вони провели амнiоцентез, щоб пiдтвердити
генетичний збiг iз Чарлi, але вирiшили не дiзнаватися бiльше нiчо-
го - HaBiTb cTaTi плоду. Отримавши остаточне пiдтверд2кення, вони
мали вiдтак тiльки чикати пологiв. Вагiтнiсть проходила нормально
з €диним ускладненням - плiд не повертався в матцi, тому стало
зрозумiло, що пологи будугь сiдничнi. З цих MipKyBaHb акушери Bi-
TaKepiB вирiшили 16 червня 2003 року виконати KecapiB розтин.

KpiM народження здорового малюка, метою Bciei процедури по-
логiв було ще й збирання пуповинноi KpoBi. Пуповина, яка висryпа€
каналом постачання дитини киснем та поживними речовинами,
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також € особливо багатим джерелом гемопоетичних стовбурових
клiтин. Цi клiтини унiкальнi тим, що мо}куть диференцiюватися
на клiтини кiстковоrо мозку, KoTpi, сво€ю чергою, вироблятимугь
нормальнi клiтини KpoBi. По cyTi, вони виступають замiнником
трансплантата кiсткового мозку, а ix використання не передбачае
жодних iнвазивних методiв, якими зазвичай отримують кiстковий
мозок (болiсне проколювання грудноi кiстки було типовим методом
добування клiтин кiсткового мозку). Пiсля того як лiкар введе ix в
органiзм реципiента в такий самий спосiб, що й звичайне перели-
вання KpoBi, вони caMi дiстануться до кiсткового мозку й почнуrь
диференцiюватися там на звичайнi клiтини кiсткового мозку. Все,
що для цього потрiбно - це зiбрати зразки KpoBi з пуповини пiсля
пологiв i перерiзання caMoi пуповини. IJ,e мiнiмальне втр)л{ання,
яке сьогоднi проводять при багатьох народженнях, щоб зберiгати
пуповинну кров на випадок терапевтичного використання в майбуг-
ньому..Щжейсона теж навчили збирати пуповинну кров у разi, якщо
пологи вiдбудуться за межами лiкарнi; вона була занадто цiнною,
щоб втратити таку нагоду ii зiбрати.

KecapiB розтин пройшов успiшно. Було зiбрано близько 150 мiлi-
лiтрiв пуповинноi KpoBi - <пiвбляшанки "Кока-коли">>, як розповiв
Джейсон. ii негайно промили, а клiтини заморозили, адже потрiбно
було ще принаймнi шiсть мiсяцiв, щоб пiдтвердити, що малюк, яко-
го назвали Щжеймi, не мае АДБ. На щастя, хвороби BiH не мав, тож
узимку 2О0З-2004 poKiB Вiтакери разом iз д-ром TapaHici почали
планувати трансплантацiю клiтин у органiзм Чарлi,

Процедуру вони призн ачили на лiто, бо це був <<мертвий сезон>

для застуд i грипiв, а попереду якраз була найнебезпечнiша частина
Bciei icTopii. 3а допомогою хiмiотерапii планувалося вбити Bci клi-
тини кiсткового мозку в органiзмi Чарлi. I]e була одна з передумов,
щоб трансплантацiя спрацювала; але вона робила його вразливим
перед рiзними принагiдними iнфекцiями. .Щля мiнiмiзацii ризиl(у
його слiд було тримати в iзоляцii впродовж процедури. Як говорив
.Щжейсон, пояснюючи Чарлi, що вiдбудеться, потрiбно <<усипити його
солдатикiв, щоб вони не напали на солдатикiв Джеймi>.

Чарлi лiг у лiкарню наприкiнцi червня, а невдовзi отримав пер-
шу порцiю медикаментiв, Мiшель докладно розповiла MeHi, як у Hei

рвалося серце, коли син у Hei на очах плакав вiд болю, викликаного
хiмiотерапi€ю, втрачав ваry а в кiнцi - HaBiTb волосся, коли його
органiзм остаточно ослаб. Нарештi через десять моторошних днiв
показник нейтрофiлiв у його тiлi впав до нуля - це означало, що в
нього вже не було функцiональноi iMyHHoi системи (нейтрофiли -
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це особливi бiлi ктliтини KpoBi, якi виконують iMyHHy реакцiю). На
цiй стадii можна було припинити хiмiотерапiю i почати трансплан-
тацiю.

Пiсля ycix передущих KpoKiB сама трансплантацiя виглядала бу-
денною дрiбницею: пуповинну кров просто-напросто розморозили i
впорснули в органiзм Чарлi через вену на руцi. Найнезвичайнiшим
на цьому етапi було те, що Чарлi пахнув, як консервована кукурудза
внаслiдок дii речовини, використаноi для заморозки клiтин. Через
пiвгодини пiсля початку процедура скiнчилася - залишалося чекати
й сподiватися.

Теоретично влитi в кров клiтини мали caMi знайти шлях до
кiсткового мозку Чарлi, iмплантуватися там i почати наново ви-
робляти клiтини KpoBi. Проте вони вже не вироблятимуть xBopi на
АДБ клiтини Чарлi, а здоровi клiтини KpoBi, як у,Щжеймi. Якщо все
так i станеться, результат можна буде зафiксувати вже за кiлька
тижнiв. I BiH зЪвився - пiд кiнець липня в аналiзi KpoBi Чарлi було
виявлено першi нейтрофiли. Щоб зменшити ризик зараження лi-
карняною iнфекцiею, Мiшель i Щжейсон забрали сина зi стацiонару
30 липня - трiшки бiльше мiсяця пiсля прибугтя в лiкарню.

Впродовж наступних кiлькох мiсяцiв Чарлi посryпово завершу-
вав курс вживання медикаментiв, призначених для запобiгання вiд-
торгненню трансплантата, а через шiсть мiсяцiв пiсля трансплантацii
з нього зняли ocTaHHi приписанi лiки. Поневiряння трансплантата
завершилися - залишалося дiзнатися, чи вилiкував BiH хлопчика.
Через шiсть i дванадцять мiсяцiв пiсля втручання було проведено
бiопсiю кiсткового мозку для з'ясування, чи клiтини Джеймi, якi
прижилися в KicTKoBoMy мозку Чарлi, були здоровими, а родина з
острахом чекала, чи повернуться якiсь iз симптомiв АДБ. На щастя,
нiчого такого не сталося - показник гематокриту в органiзмi Чарлi,
який вимiрюе piBeHb вироблення червоних кров'яних тiлець, за-
лишався в межах норми. Кiнець кiнцем у березнi 2007 року Чарлi
офiцiйно оголосили вилiкуваним. Тhжкi випробування, яких зазнала
родина, виявилися вартими зусиль.

Завершуючи розповiдь про iхню неймовiрну iсторiю,,Щжейсон
почав говорити про перешкоди, якi iM створювало НFЕА та iншi
групи, якi наглядають за дотриманням етики у сферi ПГД. На його
тверде переконання, якщо icHye медичне розв'язання певноi про-
блеми, людям повиннi дозволяти корисryватися його моясцивостями.
<<Ми не граемося в Бога, - вiдкоментував BiH, - ми просто схиля€мо
шальки терезiв на свою користь). Iз тих пiр його призначили членом
KoMicii в справах людськоi генетики, cTBopeHoi урядом Сполуrного
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Малюнок 25. flжеймi та Чарлi Вiтакери

Королiвства для вивчення ризикiв i переваг нових генетичних техно-
логiй. Коли я запитав, як BiH ставиться до обирання батьками iнших
генiв за допомогою ПГЩ, [жейсон вiдповiв, що хоча BiH вагаеться з
приводу вибору коIIьору волосся та iнших подiбних характеристик,
€uIе впевнений, що людям с.пiд дозволяти обирати tени, якi можуть
впливати, примiром, на ризик захворювання цукровим дiабетом.
Якщо така iнформацiя досяжна, люди природно хотiтимуть дiстати
доступ до Hei.
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Покидаючи будинок BiTaKepiB я нашвидку сфотографував Чарлi
та Його меншого брата, Koтpi граJIися в дворi. Вони виглядали а6-
солютно нормальними, що MeHi HaBiTb не вiрилося щойно почутiй
оповiдi, в якiй змiшалися передовi HayKoBi розробки, медична етика i
3MI на тлi тяжко хворого м€uIюка. В ixHix обличчях я побачив майбуt-
не, яке ставатиме дедалi поширенiшим мiрою того, як HoBi репродук-
тивнi технологii та генетичнi аналiзи ставатимуть досryпнiшими. На
Чарлi та .Цжеймi не лишилося жодного слiду медичного втручання,
але питання залиша€ться чинним: чи в кiнцевому пiдсумку Bci цi
успiхи медицини змiнять нас у непередбачуваний спосiб?

НЕСТРИМНА ТЕНДЕНЦIЯ

Як я щойно зазначив, ЕК3 було вперше випробувано для люд-
ськоi вагiтностi в 1977 роцi. З тих пiр вiдбувся вибр< популярностi
цього методу, якому сприялидвi тенденцii. По-перше, значне покра-
щення caMoi процедури, завдяки якому ймовiрнiсть успiшного ЕКЗ
рiзко зросла з початку 1980-х poKiB, тож сьогоднi шанси на успiх -
народження живоi дитини - наближаються 40% випадкiв у жiнок
до 35 poKiB i l0% у жiнок пiсля 40 poKiB. По-друге, зростання BiKy,
в якому жiнки вперше вагiтнiють. У Сполуlених Штатах 1971 року
жiнки вперше вагiтнiли в середньому в 2|,4 роки, а в 2003 роцi цей
показник сягнув 25,2 poKiB, У Британii вiдповiдна цифра за 2003 piK
становила 27,4 роки, а в Швейцарii - 2В,7 роки. I]я тенденцiя ще
виразнiша серед жiнок, якi здобули вищу ocBiry. За 1960-200З роки
частка перших у життi пологiв серед жiнок у вiцi за 30 poKiB потро-
iлася (з 7"% до 22%), а жiнки з вищою освiтою (з бакалаврським i
магiстерським ступенями) дедалi частiше вiдкладають народження
дитини до BiKy понад 35 poKiB.

Ясна рiч, фертильнiсть пiсля 35-рiчного BiKy сильно знижу€ть-
ся, через що iMoBipHicTb зачаття пада€. Щим поясню€ться cTpiMKe
зростання частоти ЕК3 в ocTaHHi двадцять poKiB, Згiдно з оцiнками,
в деяких европейських KpaiHax близько 4% народжень трапляються
завдяки ЕК3. На сьогоднi в cBiTi бiльше мiльйона дiтей, народжених
iз застосуванням цiеi процедури - i ця цифра мае тенденцiю до
зростання. 3араз 10% американських жiнок BiKoM понад 35 poKiB i
22% жiнок BiKoM понад 40 poKiB вдаються до ЕКЗ з метою зачаття
дитини.

BapTicTb екстракорпорального заплiднення зазвичай варiюеть-
ся в межах $ 10000-12000 за один цикл, але зi зростанням BiKyTa
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Малюнок 26, Середнiй BiK MaTepiB при народженнi першоi дитини в Сполу-
чених Штатах i €вропейському Союзi за 1970-2003 роки

зниженням iMoBipHocTi завагiтнення для досягнення успiху потрiбно
дедалi бiльше циклiв. Отож, це не рiшення, яке ухвалю€ться пiд
впливом хвилинноi примхи. Враховуючи це, багато пар нинi обира-
ють ПГД у комплектi з ЕКЗ, сподiваючись збiльшити cBoi шанси на

успiшну iмплантацiю ембрiона. Хоча дослiдження журналу <Human
Reproduction> за 2004 piK показало, що ПГ[ не впливае на успiх ЕК3
в З7-рiчних жiнок, частота використання ПГД щороку зроста€ на
15-30%, згiдно з газетою <Los Angeles Times>. Стае зрозумiло, що
ця технологiя невдовзi стане значно поширенiшою, оскiльки про-
гнози народжуваностi вказують на подальше зростання кiлькостi
старших жiнок, якi зачинатимуть дiтей за допомогою штучних ре-
продуктивних методiв.
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3азвичай, якщо батькам не вiдомо про якiсь гострi генетичнi
патологii на кшталт хвороби Тея-Сакса або фiброзно-кiстозноi де-
генерацii, пiд час ПГД вони обирають перевiрку тiльки на анеуплоt-
dfю - ненормальЕу кiлькiсть хромосом, яка може виIgIикати, скажiмо,
синдром Дауна.Проте, як показЕша iсторiя BiTaKepiB, цiлком мояOIиво
перевiрити iншi генетичнi характеристики. Всryпаючи в нову епоху
знань про геном, яка розкриеться протягом наступного десятирiччя,
ми дедалi краще розумiтимемо, як нашi гени впливають на цiлий
спектр рис, а не просто знатимемо про iхнiй зв'язок iз вiдносно
рiдкiсними генетичними патологiями. У звЪзку з поширенiшим
застосуванням ЕКЗ та його вартiстю видаеться вiрогiдним, що д€-
далi бiльше пар схилятимуться скористатися видимими перевагами
генетичного покращення.

Уявiть себе в становищi пари, однин iз членiв якоi - добре ocBi-
чена жiнка BiKoM близько 35 poKiB, яка вiдкпала вагiтнiсть заради
кар'ери i тепер отриму€ гарну заробiтну платню; чоловiк працюе
на такiй самiй роботi. В них е будинок у безпечному передмiстi з

гарними школами, i обое усвiдомлюють значення здоров'я - саме
таких батькiв бiльшiсть чиновникiв iз державних вiддiлiв соцiаль-
ного забезпечення бажають дiтям. Така пара, ймовiрно, не матиме
бiльше двох дiтей, а може, зупиниться на однiй, щоб свiй час i ре-
сурси спрямувати на забезпечення Bcix досryпних мохuIивостей цiй
дитинi. Вони мо>tоль найняти висококвЕuliфiковану нянюдля догляду
за дитиною, якщо мати повернеться до роботи невдовзi пiсля на-
родження, i, безперечно, шукатимугь гарнi дошкiльнi заклади. Коли
дитина пiдросте, вони знайдуть iй репетиторiв, якщо буде потреба
(а часто HaBiTb тодi, коли ii не буде), та запишуть на додатковi лiтнi
курсу, коли школа зачинена. Вони також помiркують про спортивнi
успiхи або музичнi уроки, завжди керуючись думкою (заявленою або
мовчазною), що дитину слiд заохочувати до вдосконалення Bcix ii
здiбностей. Урештi-решт пiдгоryвання до вищоi освiти займе цен-
тральне мiсце (в деяких випадках ще на стадii початковоi школи),
коли батьки намагатимуться передбачити, яка з середнiх шкiл най-
краще пiдготуе iхню дитину до навчання в гарному унiверситетi.
3найшовши пiдхожий заIuIад, батьки зможугь почуватися впевнено,
що вони виконали свою роль - спрямували свою дитину стежиною,
що веде до щасJIивого й успiшного життя.

HaBiTb якщо ця подорож триватиме без перебоiв, вона обiйдеть-
ся в coTHi тисяч доларiв за молодостi дитини. Додайте до цього
BapTicTb зачаття (якщо воно було штlпlним) i вагiтностi - i стае
зрозумiло, чому деякi батьки розглядають весь процес крiзь при-
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зму iнвесryвання - звiсно, вартого зусиль, але д)Dке вiдчутного ви-
трачання дефiцитних pecypciB на маЙбутне поколiння. KpiM того,
певну роль вiдiгра€ своерiдна чванливiсть - бажання бачити свою
ди"гину вiдображенням власного успiху, - через яку (разом iз iнши-
ми чинниками) складаеться заплутана стежина до дорослого життя,
якою сьогоднi прямують багато дiтей вищого прошарку середнього
класу.

Якщо на цiй добре второванiй стежинi з'являються ознаки того,
що бажаного результату не буде досягнуго, батьки можуть втрути-
тися. Буйну вдачу хлопчика загнуздають щоденними дозами <Ри.
талiну)), кривi зуби дiвчинки виправлять брекетами, а на будь-якi
ознаки серйозних медичних загроз вдарять найостаннiшими ви-
сокотехнологiчними засобами та самовiдданими медичними пра-
цiвниками. BciM нам добре вiдомо, що мiнлива доля може завдати
дошкульного удару HaBiTb по тих, хто якнайретельнiше вибудовував
cBoi плани. Але що коли € спосiб уникнути цих ударiв i перетаryвати
колоду шансiв на свою користь, обравши гени для cBoei дитини?
Хоч комусь ця думка може видатися неетичною, як пiзнали на влас-
ному досвiдi Вiтакери, для iнших це просто розумне застосування
cyracHoi технологii.

Таке майбугне провiцають нам HoBi генетичнi технологii. Хоч
нам вiдомо чимало про генетичнi джерела багатьох рiдкiсних роз-
ладiв, якi трапляються менше нiж у 1% населення, як-от хвороба
Тея-Сакса або фiброзно-кiстозна дегенерацiя, генетики ще тiльки в
процесi вiдкриття генетичних чинникiв, якi впливають на поширенi
хвороби, про якi ми говорили в Частинi третiй, як-от гiпертонiя та
цукровий дiабет. Середовище може вiдiгравати найваrкливiшу роль
у зумовленнi хвороб KoHKpeTHoi людини, але генетичнi чинники з
ними також пов'язанi. А про психiчнi розлади, як-от шизофренiю,
манiакально-депресивний психоз i алкоголiзм, вiдомо ще менше.
Сьогоднi на наших очах вiдбуваеться революцiя в розумiннi ге-
нетичних основ таких хвороб, а протягом наступного десятилiття
буде з'ясовано ще бiльше. В iнтерв'ю журналу <The Scientist>> один
iз керiвникiв Проекry геному людини i директор Iнстиryry Броуда
в Кембриджi (штат Масачусетс) Ерик Лендер описав цей перiод у
icTopii генетики яко (надзвичайний час для вивчення людськоi MiH-
ливостi, бо в нас нарештi вдост.шь iHcTpyMeHTiB та iнфраструктури,
щоб з'ясувати зв'язок мiж генотипом i фенотипом)> (фенотипом на-
зивають остаточне проявлення гена - його вплив на зовнiшнiсть,
хворобливiсть, поведiнку та iншi зовнi видимi характеристики).
Вочевидь, ми перебуваемо на гребнi революцii в розумiннi cBoix
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генетичних схильностей, а коли здобува€мо нову iнформацiю, ба-
гато людей хочуть скористатися нею в той самий спосi6, як були
застосованi iншi технологii. Але як виглядатиме ця iнформацiя i як
ми ухваJIюватимемо рiшення щодо Hei?

ГОЛКИ В СНОПI XXI СТОРIЧЧЯ

Людський геном складаеться приблизно з 2З тисяч генiв. Але
HaBiTb це число виглядае разюче малим для мене, оскiльки в часи
мого навчання в магiстратурi та докторантурi вважалося, що iх
кiлькiсть наближатиметься до 100 тисяч. Коли ж у 2000 роцi опри-
люднили чорновий BapiaHT розшифрування геному людини, стало
зрозумiло, що ми не так складно органiзованi на генетичному piBHi,
як гадалося. Чи може, так?

Кiлькiсть наших генiв (до речi, в геномi дрозофiл приблизно
стiльки ж генiв, що й у нашому, хоч BiH у двадцятеро менший за
наш) дала зрозумiти, що не сама тiльки велика кiлькiсmь генiв по-
роджуе складну органiзацiю людини; важливим € також спосiб, у
який гени вмикаються i вимикаються, щоб створювати нашi клiтини,
тканини та iншi характеристики. Як говориться у прислiв'i, рiч не
тiльки в розмiрi, а в тому, як користуватися ним. Людський мозок,
ясна рiч, значно складнiший за мозок комахи; наша вiдмiннiсть вiд
Hei полягае не в наявностi сили-силенноi специфiчних генiв (ген
пам'ятi, ген мовлення, гени, завдяки яким ми цiнуемо джаз, тощо),
а, HaToMicTb, у надзвичайно скJIадно впорядкованому використаннi
наявних генiв для створення цих властивостей. Складнiсть таких
взаемодiй генiв пiдводить нас до важливого генетичного явища,
який називають rиейоmропiею.

Плейотропiя - це властивiсть гена справляти цiле розмаiття
впливiв на фенотип органiзму, KpiM тих впливiв, якi безпосередньо
випливають зi справжньоi функцii цього гена. Примiром, змiна
однiеi лiтери в нуклеотиднiй послiдовностi гена гемоглобiну, який
коду€ киснепереносний бiлок червоних кров'яних тiлець, може ви-
кJIикати симптоми серпоподiбноклiтинноi aHeMii, яка з частотою
близько 8% трапля€ться в людей африканського походження..Що
перелiку цих симптомiв входять: ниркова недостатнiсть, iнсульт
та порушення функцiонування печiнки. I все це - результат змiни
одного нуклеотида, яка за певних обставин спричиня€ змiну фор-
ми молекули гемоглобiну, через яку в кltiтинах KpoBi формуються
кристалiчнi структури, що роблять ix негнуrкими i нездатними
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доставляти кров у наЙдрiбнiшi капiляри органiзму. 3давалося 6,
незначна змiна, але зi значними наслiдками.

Щiкаво, що та caMiciHbKa змiна також робить органiзм менш
уразливим до зараження малярiйними паразитами - майже так само,
як мугацii гена GбРD, про якi говорилося в Частинi третiй. Тому, за
химерною примхою еволюцiйноi долi, Hocii серпоподiбних клiтин -
тобто люди з однiею мутованою копiею гена, а не з двома, якi по-
трiбнi для повноцiнноi aHeMii - опиняються у вигiдному становищi
в нетрях Щентральноi Африки. Щим пояснюеться вiдносно висока
частота (близько 25"%) таких HociiB у тамтешньому населеннi, адже
тисячi poKiB зiткнення з малярiею зумовили добiр цього BapiaHTa
в генофондi. Рiч, що погана в одному KoHTeKcTi, може виявитися
доброю в iншому.

Схожа справа з трисомiею за 21-ю хромосомою, тобто наявнiс-
тю трьох копiй 21-i хромосоми, яка спричиня€ вроджений розлад,
вiдомий яко синдром ,Щауна. Наскiльки вiдомо, гени зайвоi копii
тотожнi генам однiеi з двох iнших копiй - це дублiкат однiеi з них.
Поки що невiдомо, чому така дуплiкацiя викJIика€ комплекс симп-
ToMiB (низькi розумовi здiбностi, MoTopHi дисфункцii, вiдхилення
на обличчi), якi проявляються у хворих на синдром ,Щауна, але вони
майже напевно якось пов'язанi iз кiлькiстю копiй певних вузлових
генiв, яка познача€ться на способi ix функцiонування. Щих генiв,
розташованих на так званiй критичнiй дiлянцi синдрому .Щауна,
достатньо, щоб виклtикати розлад, HaBiTb якщо вони единi з yciei
хромосоми були дуплiкованi, скопiйованi i вставленi в за iнших умов
нормальну хромосому. Поки що невiдомо, чому цi гени настiльки
тонко нЕulаштованi, що потребують piBHo двох (i Hi в якому разi не
трьох) копiй, щоб належним чином функцiонувати; зате зрозумiло,
що на перший погляд дрiбнi генетичнi змiни мож\ль мати великi
непередбаченi наслiдки. В цьому випадку, очевидно, рiч у змiнi
реryлювання гена; три копii виробляють забагато закодованого в
них бiлка, через що виникають розвитковi проблеми.

TaKi розлади, як серпоподiбнокпiтинна анемiя та синдром Дауlrа,
попри сt<ладнiсть функцiональних вiдмiнностей, завдяки яким дрiбнi
генетичнi ушкодження проявляються в остаточному фенотипi, все-
таки досить простi порiвняно з бiльшiстю хвороб, вiд яких потер-
пають люди. Великi хвороби-вбивцi, про якi ми дiзналися в Частинi
третiй, також мiстять генетичнi компоненти, але замiсть €диного
гена або xpoмocoмHoi дiлянки вони пов'язанi з дрiбними змiнами,
розкиданими по всьому геному, мов дрiбнi голки у велетенському
стоry ciHa. В науковiй лiтературi ocTaHHix двадцяти poKiB порок сер-
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ця, до пришаду, пов'язали з десятками генетичних мутацiй. Деякi
з гiпотез витримали перевiрку, тодi як iншi не були пiдтвердженi
iншими доспiдниками й залишилися не доведеними. Та HaBiTb у
випадку пiдтверджених зв'язкiв вiдноснi шанси зазвичай досить
невисокi - вони пiдвищують ризик гiпертонii або пороку серця на
50% або близько того. Iнакше кажlпrи, якщо особа без повЪзаного з
хворобою генетичного BapiaHTa мае 10-вiдсотковий ризик iнфаркry
в певний момент життя, то особа iз повЪзаною з хворобою мутацiею
матиме 1 5-вiдсотковий ризик. Це означае, що все-таки з€шишаеться
В5-вiдсоткова ймовiрнiсть, що в Hei не буде iнфаркти що д}Dке за-
плуту€ iнтерпретацiю генетичних наслiдкiв.

Ще одним усмаднювмьним чинником виспда€ середовище, Як
було видно на прикладi iндiанцiв пiма, генетично дуже схожi люди
можуть разюче вiдрiзнятися за piBHeM захворюваностi внаслiдок
вiдмiнностей ixHix способiв життя. HaBiTb за наявностi генiв, якi
роблять людину схильною до цукрового дiабеry, здоровий i активний
спосiб життя, харчування iз низьким yMicToM таких висококалорiй-
них речовин, як цукри йжири, значно знизять iMoBipHicTb появи в
Hei хвороби. TaKi впливи середовища ще бiльше заплуryють аналiз
так званих смадних, або багатофакторних, хвороб на кшт€uIт гiпер-
ToHii, цукрового дiабеry, iнсульry та iнших великих убивць розви-
неного cBiry. Надзвичайно важко вiдокремити генетичнi чинники
вiд спiльних довкiллевих чинникiв. Припустiмо, що ви - дослiдник,
який виявив високу частоту пороку серця в осiб скандинавсько-
го походження, якi живуть у однiй iз частин штату Небраска. Це
пов'язано зi спiльними генетичними чинниками, адже, в кiнцевому
пiдсумку, Bci вони походять iз однiеi частини €вропи, чи зi спiльни-
ми довкiллевими чинниками, як-от харчуванням i способом життя?
Генетичнi дослiдження потрiбно програмувати д)Dке скрупульозно,
щоб вiдокремити цi рiзнi впливи один вiд одного, а потiм слiд про-
вести обстеження великоi кiлькостi людей, щоб виявити статистично
значущий генетичний зв'язок.

Кiнцевий пiдсумок такий: справа не в самих тiльки генах.,ЩНК

у кiнцевому пiдсумку вплива€ на ваше здоров'я, але не детермiнуе
його. Реальна перевага генетичного аналiзу, якщо його проведено на
paHHix стадiях життя, поляга€ в тому, що BiH попереджае про деякi
чинники ризику для вас - так само, як аналiз вашого харчування
та способу життя. Озброiвшись докладнiшою iнформацiею, можна
робити розумний вибiр щодо свого способу життя. Маете чинники
ризику для пороку серця? Тодi вам ще важливiше реryлярно за-
йматися фiзичними вправами, правильно харчратися i нiколи не
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починати |чрити. Високий ризик раку простати? Тодi слiд почати
медичнi обстеження в сорокарiчному вiцi замiсть рекомендованого
п'ятдесятирiчного. Низький ризик захворювання на цукровий дiа-
бет? Тодi, мабугь, можна вiльнiше за iнших людей iсти солодку Ьку
(хоч однаково слiд стежити за тим, що icTe).

Генетичний аналiз набувае дедалi бiльшого поширення мiрою
того, як медики вiдкривають бiльше генетичних чинникiв. Сьогоднi
вже чимало компанiй пропонують генетичний аналiз, щоб оцiнити
ймовiрнiсть рiзних розладiв. Yci цi аналiзи засновуються на при-
пущеннi, що знання - це сила, i що знання дасть людинi змоry
внести корективи в ii спосiб життя, щоб скоротити ризик розвитку
конкретного захворювання. Якщо вам перевалило за шiстдесят, у
вас за спиною вже цiле життя звичок, якi не можна просто пере-
креслити, тож у такому разi генетичний анмiз менш корисний, нiж
для 2O-рiчноi особи. Рекомендацii щодо поведiнки рiзко змiнилися
за ocTaHHi п'ятдесят poKiB, бо епiдемiологи вiдкрили рiзнi довкiллевi
чинники ризику. Курiння протягом 1950-х poKiB заледве вважалося
шкiдливим для здоров'я, в 1970-Ti роки засмага була одним iз голо-
вних компонентiв здоровоi зовнiшностi, маргарин у 1980-Ti роки
вихваляли яко здорову альтернативу масла, а впродовж 1990-х ба-
жаним вважали багате на вуглеводи харчування. Bci ми ухвалювали
рiшення щодо свого способу життя на ocHoBi цих рекомендацiй,
часто слiпо дотримуючись медичних порад, якi щедро роздавалися
без надiйного обrрунryвання вiдповiдними даними.

Весь цей час великою невiдомою змiнною залишЕuIися нашi ге-
нетичнi ризики.Хоча iсторiя родиничасто враховуваJIася в медичних
рекомендацiях, бiльшiсть порад спирмася на приtцццення, що кожен
органiзм реаryватиме майже однаково на той самий чинник. YTiM,
ситуацiя, явно, не така: Bci ми знаемо людей, якi курили роками i не
захворiли на рак легень, або якi iдять усе, що заманеться, нiколи не
товстiючи, або якi роблять усе для здорового життя, але помирають
молодими. Наприклад, ,Щ,жим Фiкс, чий <Вичерпний пiдрlпlник з
бiry> в 1970-Ti роки популяризував пробiжки, помер у п'ятдесят два
роки вiд гострого серцевого нападу, хоч був у надзвичайно гарнiй
фiзичнiй формi i пробiг десятки марафонiв та iнших забiгiв на до-
вryдистанцiю. Його батько помер вiд серцевого нападу в сорокдва
роки, тож Джим мав генетичнi варiанти, якi робили його схильним
до серцевого нападу, хоч би як здоровим був його спосiб життя.

Посryп у вивченнi генетичних зв'язкiв багатьох хвороб надзви-
чайно пришвидшився пiсля завершення Проекry геному людини.
Коли в березнi 2008 року Американська кардiологiчна асоцiацiя
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скликала прес-конференцiю, щоб повiдомити про вiдкриття нових
звЪзкiв, Марен Шойнер iз аналiтичноtо центру (RAND Соrроrаtiоп>
зазначила, що за п'ятнадцять poкiB до того було вiдомо лише сто ге-
нетичних зв'язкiв iз хворобами (6агато з яких, примiром, фiброзно-
кiстозна дегенерацiя, належали до вiдносно рiдкiсних розладiв), тодi
як на момент прес-конференцii було вiдомо вже пiвтори тисячi - i

ця кiлькiсть продовжувала зростати. Темпи вiдкриттiв настiльки
високi, що працiвники сфери охорони здоров'я просто не встигають
за ними, тож одним iз найбiльших викликiв на наступнiй стадii
генетичноi медицини буде пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв
медичних установ.

Найдоречнiший час для проведення генетичного аналiзу, звiс-
но, - при народженнi. Так, мабуть, почнуть робити уже в насryпному
десятирiччi, коли дiевiсть такого обстеження стане очевиднiшою для
медичноi спiльноти. Можна буде обраховувати ризики на все життя i
(приписувати> спосiб життя, який враховуе вашi генетичнi чинники
ризику. BTiM, за допомогою ПГД можливо буде проводити генетич-
ний аналiз до зачаття на восьмиклiтиннiй стадii розвитку ембрiона.
Вiдомо, що багато хвороб зазнають впливу середовища в матцi, тож
таке знання дозволить матерям кориryвати свою вагiтнiсть у такий
спосiб, щоб ii умови вiдповiдали генетичнiй будовi ii дитини, Ска-
жiмо, Елен Рапел Шел у книжцi <<Голодний ген> вивчае голландських
дiтей, народжених пiд час <<голодноi зими). Цi дiти народилися в
MaTepiB, якi були вагiтними пiд час зими 1944-1945 poKiB, коли
населення Голландii потерпало вiд спричиненого вiйною голоду. Ti
з них, у чиiх MaTepiB першi два триместри вагiтностi припали на
перiод голоди мали на 80% вищi шанси ожирiти в дорослому вiцi i

демонстрували вищi показники захворюваностi на цукровий дiабет
та iншi хронiчнi розлади. Нинi науковцi розумiють, що середовище
плоду може впливати на те, як гени експресуються, тому знання
ризикiв до вагiтностi може допомогти жiнцi пiдлаштувати серед-
овище в матцi до генетичноi спадщини дитини.

IcHye, проте, ще одна можливiсть, яку зобразипи в науково-
популярному фiльмi 1997 року.<Гатака>. В цiй кiнострiчцi бiльшiсть
дiтей створюеться шляхом ЕК3, а генетичне обстеження да€ змоry
батькам обирати найбiльш бажанi гени. Хоча такий сценарiй може
виглядати фуryристично, iсторiя з Вiтакерами показала, що BiH не
тiльки мох<.пивий, а вже реалiзуеться. Мiшель i Джейсон проаналi-
зували тiльки гени, якi визначали успiх трансплантацii стовбурових
клiтин в органiзм Чарлi, але ж можливо проаналiзувати будь-якi
генетичнi варiанти, що можуIь сприяти тiй чи тiй хворобi..Щля чого
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обтлкувати свою дитину тягарем генетичноi схильностi до хвороби
Альцгаймера, якщо можна просто-напросто вибрати Ti ембрiони,
якi не мiстять хвороботворних BapiaHTiB на генi АроЕ (аполiпопро-
теiну Е)?

Хоча хтось може заперечувати проти генетичного добору на
етичних пiдставах, ми вже дозволя€мо в запобiжних цiлях про-
водити багато iнших пренатальних дiагностик. Така мета переслi-
ду€ться при взяттi проб навколоплiдних вод та хорiальних ворсин
MaTepiB, яким за тридцять п'ять poKiB. Якщо на плодi дiагностуеться
розлад на кшталт синдрому .Щауна, вагiтнiсть можна перервати, а
пара може спробувати ще раз. Понад 90% пар, якi стикаються iз
таким дiагнозом, обирають цей BapiaHT дiй. 3авдяки застосуванню
ПГ[ таких iнвазивних процедур та емоцiйно тяжких рiшень можна
взагалi уникнути. Судова справа 2001 року в Францii, коли дитина,
народжена iз синдромом .Щауна, подала успiшний позов на лiкаря
cBoei MaTepi за те, що BiH допустив ii народження iз таким роз-
ладом, HaBiTb допускае, що генетичний аналiз згодом може стати
обов'язковим - якщо не юридично, то принаймнi фактично в цiлях
запобiгання збитковим судовим процесам.

3 огляду на зростання BapTocTi медичного обслуговування в
США на 11% щорiчно (i принаймнi на половину цього числа в бiль-
шостi iнших розвинених KpaiH cBiry), що далеко випереджа€ темпи
iнфляцii, у майбугньому компанii медичного страхування, цiлком
можливо, вимагатимуть проведення генетичного аналiзи якщо ви
хотiтимете застрахувати свою дитину. Внаслiдок зростання BapTocTi
медичного страхування деякi американськi працедавцi, як-от мiчи-
Ганська медична страхова компанiя <<Weyco>, почали звiльняти своiх
працiвникiв за шкiдливi звички, скажiмо, курiння. Чи колись стане
свiдоме нехтування успадкованими генетичними ризиками пiд-
ставою для звiльнення? HaBiTb у KpaiHax iз всезагальним медичним
обслуговуванням iснують потlокнi стимули запобiгати хворобi, а не
лiкувати ii, а найдiевiшою формою запобiгання е повне усунення
генетичних ризикiв iз життя.

Хоча суспiльство може впровадити законодавчi акти на захист
прав людей iз генетичними розладами, як-от <Закон про недискри-
мiнацiю на пiдставi генетичноi iнформацii>>, який американський
уряд затвердив у 2008 роцi, гадаю, що врештi-решт наростатиме
соцiальний тиск за проведення генетичних аналiзiв та використання
ix результатiв. Такий тиск - i, звiсно, бажання народити здорову
дитину - спонукають бiльшiсть вагiтних жiнок розвиненого cBiry
у вiцi понад тридцять п'ять poKiB проводити аналiз свого плоду на
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xpoМocoMнi вiдхилення; маЙже Bci проходять ультразвукове обсте-
ження та iнmi аналiзи. Чи в маЙбугньому обиратиме значна частина
жiнок ПГД, щоб гарантувати народження нормально\ дитини? Такий
сценарiЙ вигляда€ правдоподiбно, як пiдказуе нещодавне опиry-
вання, проведене в СIIИ: 52 % респондентiв заявили, що вони би
скористалися пренатальним генетичним аналiзом для виявлення
вразливостi до пороку серця, а 10 i |3% прихильно поставилися
до аналiзу генiв, пов'язаних зi зростом та iнтелектом вiдповiдно.
У Китаi започатковано проект, який мае на MeTi виявити обдарова-
них дiтей i сприяти ixHboMy подальшому розвитку на ocHoBi даних
генетичного аналiзу. Ось як прокоменryвав проект його директор:
<<У сlпrасному cBiTi точиться конкуренцiя за найталановитiших. Ми
можемо запропонувати китайським дiтям ефективний науковий
план починаючи з раннього BiKy>. А калiфорнiйська клiнiка <Fertility
Institutes> проголосила на початку 2009 року, що пропонуватиме
ПГД HaBiTb для таких рис зовнiшностi, як колiр волосся та очей.
Генетичне майбугне настало.

!лятих читачiв, якi уважно стежили за ходом Moei думки, яка
зводиться до того, що наша бiологiя розходиться з нашою кульryрою,
тепер зрозумiло, що добирання генетичних рис наших дiтей може
завести нас ще далi в тому самому напрямку, в якому ми пряму€-
мо ocTaHHi 10 тисяч poKiB, але ще швидше. Як стверджував батько
евгенiки Френсис Гелтон у столiтньоi давнини цитатi, з якоi розпо-
чина€ться ця частина, ми просто-напросто робимо те, що природа
(або кульryра) робила багато-6агато poKiB. Володiючи знанням з
генетики, ми зможемо дiбрати в собi властивоегi, якi полiпшать нашу
адаптованiсть до культури, яку ми створюемо. Якщо лактазостiйкому
BapiaHTy, що його проаналiзував Джонатан Причард, знадобилися
тисячi poKiB, щоб досягти cBoei нинiшньоi високоi частоти в люд-
ських популяцiях, якi споживають молоко, теоретично ми можемо
домогтися того самого результаry за кiлька поколiнь - ба HaBiTb за
одне поколiння, якщо вжити заходи в свiтових масштабах - завдяки
новим методам генетичноi дiагностики. Хоча рiшення такого роду
виглядають глибоко особистою справою, яку мотивуе батькiвська
любов i бажання мати здорову дитини фактично ж вони мають
значно ширlлий ефект. I-[e пов'язано з тим, що, обираючи певнi
риси,ми вплива€мо не тiльки на свою дитину, а на Bcix ii нащадкiв.
Обирання генiв для наших дiтей може так само, як транспоколiнна
сила paнHboi агрокульryри неолiry, привести в рух сили, якi роз-
гортатимуть свiй вплив упродовж подальших тисяч poKiB. По суri,
ми станемо суб'ектами добору майбугнiх поколiнь. Хай така заява
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звуIить надмiрно, але вона правдива; якщо генетичнi варiанти
усуваються з популяцii через природний або штуt{ццй добiр, лише
додатковi мутацii можуть наново впровадити ix. А отже постае пи-
тання: куди це може привести нас?

ОБЕРЕЖНО З БАЖАННЯМИ

Великий джазовий саксофонiст Чарлi Паркер жив у золоту добу
icTopii музики, яку в народi називали (епохою бiбопа> i яка тривала з
1945 по 1960 piK. Паркер зi своiми колегами створив нову революцiй-
ну форму музики, якiй були притаманнi затяжнi iмпровiзованi фраг-
менти посеред заздалегiдь написаноi музичноi композицii. Великi
джазисти того часу видiлялися вмiлими iмпровiзацiями, зокрема
це стосу€ться Майлза !,ейвiса, Телонiуса Монка i Джона Колтрейна.
Паркер, як i багато його колег-джазменiв, пишЕuIися cBoiM життям
у стилi <<C€KCI наркотики i рок-н-рол)), як його описували в 1970-Ti
роки. Проте BiH, мабуть, довiв такий спосiб життя до краю.3гiдно зi
статтею психолога Джефрi Вiлза, опублiкованою 2005 polry в науко-
BoIvry яq/рналi <British Iournal of Psychiatry>, BiH <<поглинав неймовiрнi
обсяги iжi, бавився героiном у дедалi бiльших кiлькостях, уславився
питтям 16 подвiйних BicKi за двi години та перелюбством iз сотнями
жiнок>>. Iнший великий джазмен того чаry Арт Пепер вiдверто за-
явив про cBoi апетити: <Я завжди пишався бiльшою витривалiстю
за iнших: змогою довше триматися на ногах, найбiльше випити,
проковтнути найбiльше пiлюль, найбiльше вистрiляти тощо>.

Цi хлопцi не становлять винятку. Якщо вiрити Вiлзу, перевalк-
на бiльшiсть великих джазових музикантiв того часу потрапили в
лещата наркотичноi залежностi, алкогольного чади шизофренii,
манiакально-депресивного психозу чи Tiei або Tiei серйозноi пси-
хiчноi недуги. 3гiдно з Вiлзом найпоширенiшим чинником цiеi
проблеми була дисiнгiбiцiя - брак виправного поведiнкового меха-
нiзму, який змушуе бiльшiсть людей обмоrодатися дiями, якi загалом
вважаються здоровими i соцiально прийнятними. В такому свiтлi
мало здивуе той факт, що нещодавне дослiдження Чарлза Лiмба
з Унiверситеry .Щ,жонза Гопкiнза й Алена Брауна з Нацiонального
iнституту здоров'я, в якому для спостереження за дiяльнiстю ак-
тивного мозку було застосовано магнiтно-резонансну томографiю,
показало, що в здiбних до iмпровiзацii джазменiв вимкнена частина
мозку, яка вiдповiдае за iнгiбiцiю. Мабуть, саме здатнiсть вимкнуги
цю частину мозку дала змоry великим джазменам досягти вершин

|57



Частина п'ята. Швидко вперед

майстерностi в цьому компонентi. Поширившись на iншi сфери ix-
нього життя, ця характеристика призвела до над}Dкиття наркотиками
та сексу:rльноi розпусти.

Аналогiчну схильнiсгь до алкоголiзму та iнших психiчних роз-
ладiв демонстрували багато великих художникiв i письменникiв.
Манiакально-депресивний психоз HaBiTb були пов'язували з високим
польотом творчостi, про що докладно написав Арнольд Людвil у
книжцi <Щiна величi>. 3агалом мiж психiчними хворобами й креа-
тивнiстю спостерiгаеться кореляцiя, яка виходить за рамки простоi
випадковостi. Або щось у творчому aKTi робить людину схильною
до такого роду проблем, або ж, вiрогiднiше, наявнiсть таких про-
блем дае поштовх яскравiшiй творчостi. Можливо, як i в сиryацii
серпоподiбноклiтинноi aHeMii, де один генетичний BapiaHT може
бути поганим в одному KoHTeKcTi, але добрим у iншому, генетичнi
варiанти, якi визначають схильнiсть особи до психiчних розладiв,
можуть також заохочувати нестандартне мислення, яке веде до ве-
ликих звершень на мистецькiй нивi.

Психолог Дейвiд Горобiн у книжцi <Божевiлля Мама та €ви>> по
cyTi стверджу€, що гени шизофренii iдентичнi генам, якi викликають
креативнiсть. Хоч цю теорiю не Bci приймають, Горобiн HaBiB на ii
пiдтримку переконливий аргумент дивовижно piBHoMipHoi частоти
захворювання на шизофренiю в cBiTi. Близько tY" людеft, незалеж-
но вiд етнiчного або географiчного походження, xBopi на Hei, тодi
як бiльшiсть iнших людських хвороб вiдрiзняються за частотою у
рiзних популяцiях. BiH припуска€, що цей факт пов'язаний iз тим,
що шизофренiя е наслiдком наявностi завеликоi кiлькостi копiй
<генiв креативностi>r, якi в менших кiлькостях кориснi i добирали-
ся в людських популяцiях за ix вигiднi наслiдки. Iнакше каж}ци,
якщо у вас 1-2 копii генетичних BapiaHTiB, що задають схильнiсть
до шизофренii, ви також маете хист стати великим композитором
або математиком (або, якщо звернутися до житт€вого контексту
наших палеолiтичних предкiв, то вмiти виготовляти HoBi знаряддя
i краще вiдчрати, де можна знайти iжу); але наявнiсть 3-4 копiй
може кинути вас у обiйми шизофренii. 3BicHo, ця теорiя д}Dке умо-
глядна, але вона поясню€ як зв'язок мiж психiчними хворобами
та творчим процесом, так i piBHoMipHicTb поширення шизофренii
в ycix людських популяцiях. Д-р Навратил iз Будинку художникiв
безумовно погодився би з Горобiним.

Але що може статися в майбутньому, якщо в процесi добору
TaKi варiанти систематично оминатимугься? Адже бiльшiсть батькiв
не хотiтиме, щоб iхню дитину спiткала руйнiвна хвороба на кшталт
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манiакально-депресивного психозу або шизофренii. Тим самим во-
ни здiйснюватимуть добiр проти креативностi. Хоча стовiдсоткова
вiдповiднiсть мiж генетичною схильнiстю та кiнцевим результатом
була би надмiрним спрощенням комплексностi людськоi поведiн-
ки та психiатричних розладiв, вельми ймовiрно, що екстремальна
креативнiсть принаймнi почасти ма€ генетичну основу. Вочевидь,
креативнiсть - це лезо ножа, на якому ми балансуемо мiж хворобою
i видатними звершеннями, а багато творчих людей черryють те й
те, Намагаючись уникнути першого BapiaHTa, чи не закриваемо ми
собi досцrп до останнього? Адже, в кiнцевому пiдсумку, креативнiсть
пов'язана з умiнням уявити речi, якi не iснують, а потiм зробити
ix реальними. Шизофренiя значною мiрою характеризу€ться такою
ж буйною уявою - буйною настiльки, що стае зryбною для особис-
TocTi.

Психiка - не едина царина, на яку ми матимемо змоry впливати.
Якщо пригадати гiпотезу про <бережливi генотипи)>.Щжеймса Нiла,
хiба ми не зможемо добирати варiанти генiв, якi захищають вiд
цукрового дiабеry i, в такий спосi6, виростити оранжерейнi варiанти
самих себе - струнких, калорiсвитратних iндивiдiв, чий метаболiзм
iдеально пiдходитиме до надмiрного споживання калорiй i низького
рiвня фiзичноi активностi, притаманноi с}п{асному iндустрiально-
му суспiльству? Якщо так, то чи не позбавимо ми себе здатностi
справлятися з будь-якими потенцiйними катастрофами, що можуть
спiткати нас у далекому майбугньому? З огляду на тяжiння наших
джерел харчування до посилення монокульryри генетично модифi-
кованих copTiB i порiд, що станеться в разi повторення через кiлька
сторiч чогось на кшталт iрландського картопляного голоду? Чи по-
дякують нам у такому разi далекi нащадки за те, що ми пiдiгнали
ix пiд iдеальну для XXI столiття бiологiчну конституцiю, через яку
iM доведеться голодувати в часи дефiциry pecypciB?

В реальнiй небезпецi таких рiшень можна буде переконатися,
ясна рiч, через багато поколiнь. 3а кiлька наступних сотень poKiB
cBiT може змiнитися настiльки докорiнно, що такий самодобiр може
втратити значення, Можливо, голод справдi стане далеким спо-
мином, а комп'ютери досягнуть вищих вершин креативностi, нiж
людина. 3ате iнша можливiсть, що може проявитися в генетичних
змiнах за нашого життя, в пробному режимi застосовуеться що-
до людей, народжених з термiнальними хворобами. Йдеться про
можливiсть прямоi генетичноi модифiкацii, мета якоi - усунути
серйознi хвороби не шляхом добору генетичних BapiaHTiB для на-
сryпного поколiння, а замiщенням поганих генiв нормальними в
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живiй людинi. Терапiя такого роду та ii потенцiйнi наслiдки по-
рушують багато питань.

ВIРУСИ, МУРАХИ Й ОГИДД

Вiльям Френч Андерсон, котрий давав HayKoBi консультацii пiд
час зйомок фiльму,.Гатака>, здобр cBiToBy сгIаву в 1990 роцi, ставши
першим лiкарем, який вилiкував генетичну хворобу за допомогою..._ягенноi терапii. його пацiентка - чотирирiчна дiвчинка з Клiвлен-
да (штат Огайо) на iм'я Ашантi ,ЩеСилва - мала рiдкiсний розлад,
вiдомий яко гострий комбiнований iмунодефiцит, котрий нагаду€
спадкову форму СНIДу тим, що в хворого вiдсутня функцiональна
iMyHHa система. У випадку Ашантi розлад викпикЕии патологiчнi
мугацii на обох ii копiях гена аденозиндезамiнази (АДА) - ферменry,
що мае критичне значення для iMyHHoi системи. Спершу Андерсон

уставив нормальну копiю гена в peTpoBipyc, яким потiм заразив
зразок ii лейкоцитiв. Потiм цi модифiкованi лейкоцити були пере-
литi в органiзм Ашантi з метою введення функцiонального гена в

ii геном та подолання генетичного дефiциту шляхом надмiрного
вироблення функцiональноi копii цього вузлового гена. ii сган cTpiM-
ко полiпшився, i дiвчинка жива станом на 2009 piK, але точаться
запеюпi дискусii щодо причини успiху: нею була генна терапiя чи

ryпровiдне лiкування у виглядi додаткових iн'екцiй АДА, - а колегiя
з етичних питань вiдмовилася схвалити самостiйне застосування
генноi терапii.

Успiх лiкування Ашантi викликав лавину запитiв на проведен-
ня додаткових випробувань генноi терапii. На кiнець 1990-х poKiB
близько трьох тисяч людей з усього cBiry скористалися лiкуванням
на ocHoBi цього методи проте, на жаль, бiльшостi не пощастило
так, як Ашантi. Коли 1999 року вiд гiперреакцii iMyHHoi системи на
аденовiрус, який мав перенести терапевтичний ген у клtiтини, помер
вiсiмнадцятирiчний.Щжес Гелзинlер, вiдбулося не тiльки припинен-
ня розробок на цiй нивi при Пенсильванському унiверситетi, а й
постало питання про безпеку генноi терапii взагалi. Якщо ризики
настiльки високi, то чи варто погоджуватися на терапiю, яка дае
мiнiмальну надiю на успiх?

Невизначенiсть результату генноi терапii пропону€ ще один
приклад плейотропii. В цьому випадкуте, що MuIo спрацювати в те0-
pii або в лабораторii (хоча двi мавпи, на яких застосували методику
лiкування,Щжеса, померли вiд схожих ускладнень), просто - напросто
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не спрацювало на людях. Багаторiвневiсть взаемодii компонен-
TiB генноi терапii iз людською фiзiологiею надзвичайно ускладню€
прогнозування фактичних результатiв. Ми дедалi чiткiше усвiдом-
люемо, що забавляння з природою моя(е породжувати неперед-
баченi наслiдки, HaBiTb якщо процедури було добре сплановано й
обrрунтовано.

Ще один недавнiй приклад iз iншоi царини бр описаний на
cTopiHKax журналу <Science>> в 2008 роцi. .Щоспiдники випробову-
вали рiзнi методи збереження дерев акацii на експериментальних
дiлянках у KeHii. Половину дiлянок оточили огорожами, якi не про-
пускали травоiдiв на кшталт слонiв i жирафiв, а iншi лишили без
огорож. Припускалося, що якщо травоiдiв принаймнi тимчасово
не допускати, акацii, якi опинилися пiд загрозою зникнення через
надмiрне об'iдання тваринами, матимуть шанс уцiлiти. На жаль,
сталося прямо протилежне: захищенi вiд травоiдiв дерева ослабли
i гинули частiше за Ti, що лишалися вiдкритими для спустошень
мандрiвними листоiдами. Швидше за все, в дерев ослабла захисна
система, яка складалася з дрiбних мурах, що жили в порожнистю(
колючках i годувалися нектаром рослини. Коли в мурахах вiдпадала
потреба, а рослина, отже, скорочувала виробництво нектару, вони
покидали ii. 3aMicTb них приходив iнlлий вид мурах, якi дозволя-
ли комахам, зокрема шкiдливому короiду, руйнувати дерево. I]ей
простий прикгIад iлюструе заплутану й непередбачувану павугину
взаемозв'язкiв мiж живими органiзмами у вiдносно добре вивченiй
екосистемi та заfрози, якими супроводжуються спроби модифiкувати
один компонент без урахування ix наслiдкiв для iнших.

Ще менше нам вiдомо про хитросплетiння людськоi бiологii, хо-
ча ми пiзнаемо ii неймовiрно швидкими темпами. Проте найбiльша
прогалина в наших знаннях про самих себе стосуеться трансляцii
геному в живу систему. Як гени вмикаються i вимикаються на пра-
вильному piBHi, щоб виробляти бiохiмiчну сумiш у наших клiтинах,
звiдки цi клiтини знають, як спiвпрацювати, формуючи тканини, i
як тканини самореryлюються, створюючи життездатний органiзм?
До цього дол)лIа€ться питання свiдомостi, яrry ще досi не осягнуто.
3агалом система настiльки неймовiрно складна, що просто мозок
закипа€ вiд думки, як у неi виходить злагоджено працювати. Вiд-
повiдь полягае в тому, що мiльярди poKiB еволюцii оптимiзовували
функцii Bcix цих компонентiв, доки вони не досягли гармонiйного
по€днання впродовж бiльшоi частини чаry iснування органiзму за
винятком тих рiдкiсних випадкiв, коли з позiрно банальних змiн
постають гострi хвороби,
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Вся ця комплекснiсть спонукала баtатьох людей до cyMHiBiB у
кiнцевiй практичностi генетичноi модифiкацii людини. Хоча теоре-
тично за допомогою цих методiв можна досягти багатьох резуль-
TaTiB, дlя бiльшостi людей ризики сильно переважать вигоди вiд
втручання. Бiоетик Леон Кас запропонував поняття ,,мудрiсть огиди>,
яким познача€ться пiдсвiдоме чуття на правильне й неправильне в
питаннях бiологiчноi модифiкацii. Хоча Кас попервах застосував це
поняття в дискусii про кдонування людини, його можна перенести
й на iншi генетичнi модифiкацii. <Мудрiсть огиди> критикували
багато представникiв HayKoBoi спiльноти яко лудистську реакцiю,
адже багато рiзноманiтних речей, якi колись викликали огиду, -
розл}цення, аборти, одностатевi пари, тепер стали нормальною
частиною повсякдення. Проте як стримральний засiб вiд розгнуз-
даного застосування всiляких нових наукових вiдкриттiв iдея Каса
може бути плiдним початковим пробним каменем. У кiнцевому ж
пiдсумку рiшення про застосування цих методiв ма€ )D<валюватися
в ходi загальносуспiльних обговорень, а не вiддаватися на розсуд
медикiв та ixHix пацiентiв, яких пiдбурюють фармацевтичнi компа-
Hii. Суспiльству, своею чергою, потрiбне краще знання про ризики й
переваги нових технологiй. У cBiTi, де HaBiTb медики мояýль зЕuIвляти

щось на кштЕuIт: <Чарлi BiTaKepy лиша€ться просто змиритися зi
сво€ю долею>, - де менце половини дорослих американцiв розу-
мiють, що таке ДНК, i менше половини визнають теорiю еволюцii,
перед науковцями, безумовно, вiдкриваеться незоране поле роботи
з роз'яснення наукових понять ширшiй аудиторii.

Загалом, дискусiя мае вестися не про те, що ми можелlо зро,
бити, а про те, що нам слi0 робити. [едалi швидше прямуючи в

майбутне, яке ма€ мало спiльного з нашим зародженням яко бiоло-
гiчного виду, ми повиннi подбати про збереження того, що вa>IuIиве,

щоб бути людиною. Мох<ливо, найпростiшим розв'язком проблем

у XXI сторiччi буде просто (випити таблетку>> - зокрема таку, що
змiнюе вашу.Щ,НК, - проте слiд постiйно намагатися памЪтати про
мо>t<ltивi довгочаснi наслiдки. Безперечно, ми достатньо кмiтливi,
щоб створити велику кiлькiсть нових засобiв, зокрема медичних
yTpyr{aнb, та чи достатньо в нас мудростi скористатися ними належ-
ним чином? У модифiкацii генiв наступного поколiння або й наших
власних кри€ться немин)ча небезпека, оскiльки ми досi достатньо
не розумiемо взаемозв'язкiв i ризикiв. Короткострокове мислення
може повести нас шляхом, який на початку пропонуватиме золотi
гори, але пiдкине ложку дьогтю за кiлька сотень poKiB.
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Якщо генетичнi мох<ливостi, розглянутi в цiй частинi, вигляда-
ють досить фуryристично, i нам знадобиться багато поколiнь, щоб
оцiнити ix остаточнийвплив, iнший аналогiчний сценарiй рке розi-
гру€ться за межами бiологii. Рiшення, 1л<валенi майже двiстi poKiB
тому щодо ддерел паJIива i пiдживленi нашим росryчим апетитом на
енергiю, призвели до безпрецедентного впливу на природу. Озбро-
eHi бажанням новизни й руху, люди скористалися викопним пали-
вом, щоб поiхати дмi. А нинi це саме паливо робить нам ведмежу
послуry у виглядi антропогенних змiн юliMary, аналогiв яким не
було за сучасну геологiчну епоху. Як i зледенiння, що повернулося
на cBiTaHKy пiзнього дрiасу i викликало змiни в поведiнцi людей,
сучасна клiматична змiна, можливо, вже штовхае нас у напрямку,
який поставить пiд сltrмнiв наше знання про людське ryспiльство та
навколишнiй cBiT. Яко приклад некритичного прийняття HoBoi тех-
нологii насryпна розповiдь сдуryватиме пересторогою вiд безогляд-
ного застосування могутнiх технологiй на кшталт генноi iнженерii.
Тож наша наступна зупинка - пiвденна Океанiя та передова лiнiя
боротьби з глобальним потеплiнням.
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ЧАСТИНА ШОСТА

ПtдtгрIтл счпЕрЕчкА

Виживае не найсильнiшийу видi, i не найро-
зумнiший, а найбiльш адаптивний до змiн.

Пр uпuсу е m ься Ч арлзу !а р в i ну

ФУНАФУТI, ТУВАЛУ

Р лiтаку стояла оглушлива тиша, яка психологiчно вiдсовувала
IJна заднiй план ryл здвоених пропелерiв. Я вкрився кiркою вiд
висохJIого поту, виснажившись вiд поrryденного стояння на бетон-
ному майданчику пiд палючим сонцем в очiкуваннi, коли пiлоти
заведуть двиryни на п'ятдесятирiчному лiтаку <Convair>. Оскiльки
iнженера на ocTpoBi немае, iM доводилося через супутниковий те-
лефон звязуватися з Новою Зеландiею, щоб отримати покроковi
iнструкцii, як вiдремонтувати лiтак. Провозившись кiлька годин
(протягом яких ми бродили вiд аеропорryдо бару в €диному готелi
краiни), пiлоти востанн€ спробували завести правий двиryн перед
тим, як сяде батарея. L{ього разу в них вийшло, i Bci полегшено
зiтхнули в yHicoH. Ми знову зiйшли на борт, коли до смеркання
лишалося менше години, радiючи, що злетимо до настання пiтьми,
адже на злiтнiй смузi не було освiтлення. Настання ночi затримало
би нас на землi до ранку. Кожен на кiлька хвилин занепокоiвся, чи
встигнемо ми за двi з половиною години повернутися на Фiджi,
перелетiвши велетенський простiр вiдкритого океани на якому не
буде посадкових сIчцт на випадок надзвичайноi сиryацii, а потiм yci
повмощувалися зр}л{но для перельоry.

Зацiпенiння викликав не страх за безпеку лiтака, а острах трупа
жiнки, загорнутого в ковдри i закрiпленого на одному з переднiх
мiсць..Щесь через пiвгодини пiсля вильоту з атолу Фунафутi - голов-
ного острова держави Тувалу - вона як пiдкошена впала з сидiння на
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пiдлоry. Група австралiйських лiкарiв, якi провели на Тувалу ocTaHHi
два тижнi, негайно взялася за роботу, майже пiвгодини намагаючись
воскресити ii. Та попри ixHi вiдчайдушнi зусилля, жiнка померла вiд
тромбу в головi ще до того, як ii ослабле тiло випало з сидiння. На
пiвдорозi до Фiджi в}(е не було можливостi повертатися на Т}валу
через пiтьму, тому бортпровiдники загорнули ii тiло i пристебнули
до сидiння. Так ми продовжувми перелiт. Yci, хто сидiв у переднiх
рядах, добре бачили цю трагедiю i швидко переповiли новину рештi
пасажирiв: на борry померла жiнка.

Цi подii ще бiльше протверезили мене пiсля десяти днiв на
Тувалу. I]я дрiбненька KpaiHa з дев'яти кораJIових ocTpoBiB, вiддi-
лених тисячею кiлометрiв вiд Фiджi i BicbMoMa градусами широти
вiд екватора, здобула незалежнiсть вiд Британii в 197В роцi (хоча
й досi входить до складу Спiвдружностi). Ii дванадцятитисячне на-
селення добувае засоби до прожиття з одного з найгiрших rрунтiв
у cBiTi, додаючи до цього щедрi вiдрахування вiд користувачiв ви-
падково вдалого Iнтернет-домену:.tч. Тувалу заселили полiнезiйськi
мореплавцi близько 3 тисяч poKiB тому, а його населення традицiйно
займалося ямним вирощуванням таро: в кораловiй породi атолу ви-
довбуються ямки i наповнюються органiчним матерiалом (свинячий
гнiй, смiття, пальмове гiлля та iншi рештки), потiм утакому <rрунтi>

вирощу€ться крохмалиста бульба, яка ще донедавна забезпечувала
бiльшу частину калорiй, споживаних полiнезiйцями. Рифи, звiсно,
ряснiють морським життям i завжди давали розкiшний вилов риби.
Я мав змоry на власнi очi переконатися в цьоми присвятивши один
вечiр пiдводному полюванню iз одним ryвалуанцем бiля його родин-
ного ло,l?у - дрiбного пiщаного острiвця, вiдокремленого лаryною
вiд столицi - м. Фунафутi. Все iнше в життi ryвалуанцiв дефiцитне
i добуге тяжкою працею, а надто прiсна вода. Тувалу - це справдi
краiна, яка живе на краю.

Я завiтав на Тралу, щоб на власнi очi побачити, наскiльки близь-
ко ця KpaiHa до краю. Це одна з найнижчих KpaiH cBiry - на нiй
немае жодноi точки, вищоi за 4,5 метра над piBHeM моря, а бiльша
частина ocTpoBiB лише на метр пiднiма€ться над морем. У зв'язку з

цим на кiнець нинiшнього сторiччя бiльшу частину краiни, згiдно
з прогнозами, поглинуть води Тихого океану в результатi пiдняття
рiвня моря, пов'язаного з планетарним потеплiнням. 3адовго до
того штормовi хвилi та високi припливи своею солоною водою по-
ступово й невблаганно знищать стародавнi ямки дIя вирощування
таро i зроблять непитними джерела прiсноi води. Кiнець кiнцем,
агрокультура стане неможливою, i тувалуанцям доведеться iмпор-
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Малюнок 27. Дтол Фунафутi (Тувалу)

тувати все свое харчування, за винятком хiба що риби. На той час
тувалуанськиft "гриб життя, нерозривно пов'язаниЙ iз морем, буде
знищений самим цим морем.

Тувалу - не едина Kpaiнa, на яку чека€ такий викJIик. Кожен
читач цiеi книжки безперечно знае, що клiмат 3емлi змiнюеться.
Незалежно вiд того, бачили ви впливовий фiльм Альберта Гора <Не-
зр)цна правда> (2006) чи довгий час вивчЕuIи дозволи на викиди
вуглецю та альтернативнi джерела енергii, вам вiдомо, що змiна
юIiMary - одна з найпекуliших i найпrумнiших дилем cBiry в XXI сто-
лiттi. Масштаби цих змiн стануть зрозумiлими пiзнiше, але оцiнки
глобального потеплiння до 2100 року сягають 5,5 'С. Паралельно
зi змiною кгriмату розтопиться бiльша частина полярних льодових
шапок, якi iснували мiльйони poKiB, унаслiдок чого piBeHb моря
пiднiметься вiд 1 до 2 MeTpiB, чого цiлком достатньо, щоб прирек-
ти Тувалу на зникнення. Свiтовий piBeHb моря пiднявся впродовж
ХХ столiття приблизно на 20 см - здебiльшого в другiй половинi
столiття, коли пришвидшилося глобальне потеплiння.

т\rвалry, на вiдмiну вiд iнших низовинних регiонiв, яким загрожу€
затоплення, всерйоз узялося за проблему. В 2002 роцi, передчуваю-
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чи неми}rгry втрату батькiвщини за менш нiж столiття, полiтичнi
лiдери Тувалу подали позов на Спол)щенi Штати й Австралiю до
Мiжнародного суду за те, що цi краiни не ратифiкували Кiотський
протокол щодо змiни клiмаry. Вони також започаткували розробку
планiв MacoBoi евакуацii Bcix cBoix громадян до Ново1 3еландii та
вiльноасоцiйованого з нею острова Hiye. Саме так - еваr<уацiя всього
населення краiни. Деталi ще в процесi розробки, ме це безпреце-
дентний план у свiтовiй icTopii.

<<Клiматичнi бiженцi> - цей TepMiH стане вiдомiшим у XXI сто-
рiччi мiрою того, як наша планета переживатиме перiод радикальноi
змiни к.пiмаry, рiвних якiй не було з часу останнього зледенiння. Як i
в Ti стародавнi часи, що потягли за собою епоху нововведень, новий
клiматичний зсув вiщуе нам KpyTi перевороти в способi життя, якi
сьогоднi годi й уявити - серед яких HaBiTb евакуацiя цiлих KpaiH.

КРОВОТОЧИВА РАНА КIОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

Перелiт на Тувалу був менш багатим на подii, хоча буря на
пiвшляху змусила мене заб/мнiватися в доречностi цiеi подорожi.
На TyBalry за piK прибувае лише з кiлькадесят туристiв, тому бiль-
шiсть пасажирiв на борту становили працiвники мiжнародних до-
помогових органiзацiй або ryвалуанцi, якi поверталися зi столицi
Фiджi Суви, де займалися заюдами та справами. Коли лiтак почав
зниження над водами Тихого океану, я з нетерпiнням виглянув
у iлюмiнатор, в надii побачити з висоти землю, на яку ми мали
приземлитися. Мабуть, мiй подив занадто помiтно виразився на
обличчi, бо тралуанець, який сидiв по iнший бiк проходy, сказав
MeHi не хвилюватися - ми не сiдатимемо на водну поверхню, заспо-
KoiB BiH i почав знову перешiпryватися зi свосю дiвчиною. 3наючи
долю, яка чека€ на Тувалу, я з полегшенням дiзнався, що вона ще
не спiткала його.

Коли я зiйшов на бетон злiтноi сI\ý/ги, в обличчя вдарила хвиля
паркого тропiчного повiтря, нагадавши про близькiсть екватора. В
CyBi стояла прохолодна й дощова погода, коли ми ii покидали, а тут
на Фунафутi - найбiльшому й найнаселенiшому з восьми населених
атолiв Туваry - було сонячно й спекотно. 3гинаючись вiд тягаря
рюкзака пiд палючим сонцем, я негайно вкрився потом. <Глобальне
потеплiння)), - вiдразу подумалося, i я попрямрав до паспортного
контролю в дерев'яному будиночку на краю злiтноi смуги.

.I[овкола зiбралося близько 150 oci6, якi чекали на родичiв або
зустрiчали тих кiлькох чужоземцiв, якi прибули для 1пlастi в про-
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грамах розвитку. Багато хто стояв обабiч злiтноi смуги, з якоi ix
перед нашим прибугтям зiгнала машина iз сиреною. АвстралiЙськиЙ
працiвник юридичноi допомоги Стив, який мешкав на Фунафугi,
пояснив, що злiтна смуга була факгичним центром громадського
життя острова: тут можна було грати в iгри, спiлкуватися, займа-
тися вправами i просто двiчi на тиждень спостерiгати за прибуттям
лiтакiв iз Сри, - все це дiялося,ryт або поруч.

Летовище на Фунафугi збудували американцi пiд час [ругоi
cBiToBoi вiйни. Тувалу iM правило за базу для бомбардувальних
HMboTiB на окуповане японцями Кiрибатi напередоднi Битви за Та-

рави тому злiтну смуry зробили бiльш нiж достатньою за довжиною
для приземлення велетенських бомбардувальникiв В- 17, прозваних
<летюча фортецяrr, а отже, достатньою i для приземлення ryрбогвин-
тових пасажирських лiтакiв, якщо Тралу коли-небудь з'явиться на
звичних туристичних картах.

Тувалу, безперечно, заслугову€ на появу на таких картах, - по-
думав я, долаючи сто MeTpiB до готелю <Vaiaku Lagi>. Похилi пальми,
сонце, чарiвна (але, на жмь, дедЕuli забрудненiша) зеленаво-блакитна
лаryна та доброзичливе населення притяryвали би сюди гостей - це
мiсце, де здаеться, що життя на десятилiття вiдстало вiд XXI сторiч-
чя, хай HaBiTb у готелi недавно з'явилося супутникове телебачення,
а тувалуанцi завдячували бiльшiй частинi свого зовнiшньоеконо-
мiчного обороry Iнтернет-домену. Я передчував чудовий тиждень
на ocTpoBi.

3ареестрравшись у готелi, я спустився до бару, щоб поспостерi-
гати за заходом сонця, виявивши, що бар був головним осередком
життя чужинцiв на Тувалу. 3а цл<лем фiджiйського пива розговорив-
ся з нiмцем на iM я Вулф та його фiджiйською дiвчиною про причини
iхнього прибуття на Т}валу. BiH працював у проектi геопросторового
картографування, створюючи високороздiльну карry ocTpoBiB, щоб
уряд мiг точно знати, де початок i кiнець його територii. Проте вони
вже давно на Тувалу i збираються повертатися до (великих димiв>
Сри, де дiвчина матиме змоry веселитися, як iй до вподоби. Також
я зустрiвся з австралiйською медсестрою, котра прибула з групою
лiкарiв, з якою я летiтиму назад у Суву.Лiкарi на громадських за-
садах два тижнi проводили високозатребуванi операцii з вид:шення
катаракти людям, якi провели життя пiд палючим тропiчним сонцем.
Вона розповiла, що лiкарню та сусiдню опрiснювальну установку
збудував японський уряд в обмiн на китобiйнi права в територiаль-
них водах Т}валу. Не будуlи прибiчником китобiйного промисJIу, я
все-таки вiддав належне тувалуанцям за винахiдливiсть у залуlеннi
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чужоземноi допомоги. Попри наЙсучаснiше оснащення лiкарнi, по-
яснила вона, в нiй бракрало квалiфiкованого персоналу та медика-
MeHTiB, тому ryвалуанцi досi потерпали вiд низькоi якостi охорони
здоров'я. Через це сюди Й прибула група лiкарiв iз медсестрою.

Жиен i Крис з'явилися в барi через годину пiсля мого приходу.
I_(e були кiнорежисери, якi прибули на Тувалу за кiлька poKiB до того,
щоб зняти документальний фiльм про його екологiчне становище
(фiльм вийшов пiд назвою <<3никнення Тувалу: Лихо в раю> i дав
дуже точну картину сиryацii, в якiй опинилася KpaiHa). Ми замовили
вечерю в pecTopaHi, й вони взялися розповiдати MeHi про проект,
який започатковують на ocTpoBi: екологiчно стiйку електростанцiю
на вiдходах свинарства. Рiч у TiM, пояснили вони, що ryвмуанцiв
звабили Ti caMi речi, що й нас на 3аходi: автомобiлi й генерато-
ри, - якi тепер стали чiльними факторами глобальноi вуглецевоi
проблеми. Томуryвалуанцям стало важко доводити iншим краiнам,
що Ti накликають на Тувалу екологiчне спустошення. Проте, будучи
мЕuIенькою острiвною краiною, тувалуанцi мають мояспивiсть обрати
бiльш екологiчно прийнятний шлях у XXI столiття. Мене захопила
ця iдея, а Жиен i Крис пообiцяли звозити на сусiднiй ocTpiB, де
будувалася перша установка.

Поспiлкувавшись ще кiлька годин за вечерею на тлi неймовiр-
но чарiвного заходу сонця, я повернувся в KiMHary стомлений, але
сповнений гарних передчуттiв на насryпний тиждень, який проведу
на ocTpoBi. Закинуriсть острова почасти пом'якшувiulася iнтернацi-
ональним скIIадом людей, з якими я спiлкувався: нiмцi, французи,
американцi, австралiйцi та фiджiйцi, - i Bcix ix привiв на Тувалу
HaMip допомогти або розповiсти про цю KpaiHy. Ще розмаiття на-
гадало MeHi, наскiльки взаемопов'язаним став с)п{асний cBiT, i дало
надiю, що Тувалry таки ма€ шанс на виживання.

Протягом насryпних кiлькох днiв я спiлкувався з декiлькома
iншими працiвниками допомоtових органiзачiй (за час мого перебу-
вання на ocTpoBi не було жодного туриста), урядовими чиновниками
та багатьма мiсцевими тувалуанцями. Семесе Алефайо керував Ту-
в.rлуанською асоцiацiею неурядових органiзацiй, а ранiше працював
у Фунафутськоп.ц/ заповiднику, заснованому Т}валу в 1996 роцi <для

блага громади та майбутнiх поколiньu. BiH намагався створити не-
урядову органiзацiю, що присвятила би себе вiдродженню звичаiв
предкiв на кшталт збирання дощовоi води з пальмового листя та
збирання кокосового глею для першого годування дитини твердою
iжею у вiцi 6-8 мiсяцiв. Тувалуанець фкеф, який жив у Сингапурi,
повернувся на батькiвщину, щоб висунути свою кандидатуру на
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парламентських виборах. Програвши, BiH тепер планував повер-
нугися в Синrапур, але готовиЙ був заJIишитися у разi перемоги.
3агалом у мене почало скJIадатися враження, що чимало людей не
зневiрилися у майбутньому Цвму.

Свого останнього ранку в Тувалу я зустрiвся з Енате EBi, ди-
ректором тувалуанського ,Щепартаменту захисry довкiлля. BiH роз-
повiв MeHi про рiзкi перемiни в тувалуанськiй економiцi за попе-
редн€ десятирiччя, коли населення перейшло вiд натурального до
товарного господарства й почало iмпортрати продукти харчрання.
3авезення харчiв потягло за собою величезне зростання кiлькостi
смiття вiд тари, яке на цей час гние в одному з кiнцiв острова. Тому
BiH розповiв про плани угилiзацii алюмiнiевих бляшанок та iнших
речей. Ми згадали також про припливнi хвилi, якi засолюють ямки
для вирощування таро й роблять ix непридатними для обробiтку,
а також про посухи, якi стають дедалi частiшими, а надто на пiв-
нiчних островах. Щi чинники викликали зростання хвилi мiгрантiв
iз вiддалених ocTpoBiB на Фунафуri. Примарнi надii знайти робоry
i зростання кiлькостi населення спонукають деяких молодих уро-
дженцiв Фунафугi, якi мають певну квалiфiкацiю i готовi повнiстю
змiнити сво€ життя, покидати KpaiHy, але досi не було офiцiйних
широкомасштабних спроб переселити тувалуанське населення в
iншу KpaiHy. EBi розповiв про сво€ бажання повернугися до вiднов-
люваних джерел енергii (сонячна енергiя ранiше була поширенiшою,
але поступилася легшому в використаннi i дешевшому генератору)
та високо оцiнив дiяльнiсть Криса й Жиен. Також BiH повiдомив, що
вони вiдмовилися вiд нашумiлого судового позову проти Сполуtе-
них Штатiв i Австралii через його високу BapTicTb та безнадiйнiсть.
HaToMicTb, на його думку, единий шлях уперед для Тувалу - це
партнерство з бiльшими краiнами, передусiм iз €вропейського Со-
юзу та, можливо, Сполуrеними Штатами.

3агалом я повертався з Тувалу, насичений враженнями вiд лю-
дей удii, якi намагаються дати раду своiй дедалi скрутнiшiй сиryацii,
думаючи на кiлька поколiнь уперед, обмiрковуючи довгостроковiшi
цiлi, вiдновлюванi джерела й транснацiональну спiвпрацю. З таким
баченням майбутнього погоджуються багато людей iз розвиненого
cBiTy, а на мою думку, це единий поступальний lллях до подолання
колосальних проблем глобальноi змiни клiмаry. Пишlпlи цi рядки,
я поглядаю на скляну пляшку <<Кока-коли)>, яку знайшов iз Семесе
на моmу пiд час проryлянки. ii кинр там бiльше шiстдесяти poKiB
тому якийсь американський солдат, частина якого базувалася пiд
час.Щругоi cBiToBoi вiйни на Тувалу. Вона досi вигляда€ яко нова i
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вида€ться вл}цним прикладом транспоколiнноi сили, про якуя писав
у цiй книжцi. Сумнiваюся, що молодий солдат, якиil випив напiй i
жбурнув пляшку в кущi, мiг подуlиати, що вона колись - можпиво,
через багато poKiB пiсля його cMepTi - опиниться на книжковiй по-
лицi передмiського будинку в м. Вашинrтон яко cyBeHip iз дрiбноi
ocTpiBHoi краiни, котра щосили намага€ться впоратися iз викликами
XXI столiття.

ЗНАТИ MIPY

Ситуацiя на Тувалу демонструе кiлька новаторських способiв,
якими люди iз д)Dке скромним матерiЕIльним багатством та техноло-
гiчним арсен€шом, намагаються дати раду змiнi MiMary. О6'iздивши
увесь cBiT у зв'язку зi своею роботою, я бачив, як розвiдуються й
iншi можливостi. Головний же висновок iз побаченого такий: люди
реаryють на виклики, з якими ми зiткнулися яко вид. Наш спосiб
життя, що спирався на експансiю та застосування Bcix доступних
pecypciB, сьогоднi перебувае в процесi змiн, завдання яких - забез-
печити довгочасне збереження цих pecypciB.

Поки я писав цю книжку, цiна на барель нафти сягнула сво-
го iсторичного максимуму на piBHi майже $ 150 - нiколи вона не
була такою дорогою. BapTicTb бензину стриму€ багатьох бiдних се-
лян США вiд використання автомобiля, спонука€ ix переселятися
ближче до мiсця роботи, iздити громадським транспортом або по
черзi користуватися автомобiлями групи сусiдiв для розвезення на

робоry. 3axMapHi цiни на нафry почасти пояснюються спекуляцiями
на товарних бiржах або падiнням BapTocTi долара, але значним ix
чинником € зростання попиry в Китаi, Iндii та iнших KpaiHax, що
розвиваються, у зв язку з полiпшенням умов життя. Хоча цiни на
нафту надзвичайно мiнливi (через кiлька мiсяцiв пiсля досягнення
iегоричного максимуму вони впали до $ 30 за барель), незаперечним
лишаеться той факт, що нафта - дефiцитний товар, який приречений
на подорожчання в майбутньому.

Сьогоднi Китай - найбiльший у cBiTi ринок збуry автомобiлiв,
якиЙ перевершив Спол1"lенi Штати в груднi 2009 року. Мало того,
збр автомобiлiв у Китаi пришвидшуеться, тодi як його темпи в ClIИ
i €вропi вповiльнюються - ця тенденцiя передрала економiчному
спаду 2008-2009 poKiB. На думку деяких eKoHoMicTiB, Iндiя станом
на 2030 piK стане TpeTiM за розмiром автомобiльним ринком cBiry.
Зростання багатства збiльшуе бажання мобiльностi, а автомобiль у
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Малюнок 28. flинамiка продажу автомобiлiв у США за 1980-2009 роки

цьому питаннi залиша€ться прiоритетним транспортним засобом.
HaBiTb якщо ми в <(заможному cBiTi> терзатимемо себе думкою про
наш вуглецевий слiд на природi та витрати бензину на кiлометр,
китаЙськi споживачi тиснутимуть на газ i Йтимуть в обгiн. Почасти
iхня поведiнка пов'язана iз субсидiями на бензин, завдяки яким
цiни в Китаi були вдвiчi нижчими, нiж у США в серединi 2008 року.
Тепер цi субсидii icToTHo скоротилися, але китайцi продовжують
щомiсяця купувати дедалi бiльше автомобiлiв.

Наспiдки засилля автомобiлiв набувають дуже видимих про-
явiв - будь-хто, побувавши ocTaHHiM часом у Пекiнi або Шанхаi,
може це пiдтвердити. MicbKi транспортнi apTepii, якими ранiше
ринув потiк велосипедiв, тепер нагадують стоячу воду болiт, бо в
ixHix заторах в'язнуть мiльйони автомобiлiв, викидаючи вихJIоп у
жакIIиво брудне небо. HaBiTb сонячними днями iнколи вФкко роз-
гледiти десятки будiвельних KpaHiB на обрii, бо все застеля€ смоц
а якiсть повiтря настiльки низька, що деякi провiднi спортсмени
всерйоз розмiрковували пропустити пекiнську Олiмпiаду 2008 року.
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В своiй гонитвi за плодами XXI столiття Китай потрапив у центр
дискусii щодо зворотного боку модернiзацii.

Кiотський протокол не реryлюе рiвня викидiв парникових газiв
Китаем. По cyTi, BiH не реryлю€ piBeHb викидiв у жоднiй iз великих
Kpaiн, що розвиваються, зокрема, в tндii та Бразилii. Ix не стосу-
ються стандарти, заданi в [одатку I, де наведено перелiк краiн,
що зобов'язанi умовами договору скоротити викиди парникових
газiв (передусiм вуглекисlIого газу) в середньому на 5% порiвняно з
1990-м роком..Щля цього було розроблено систему лiмiтiв та торгiвлi
невикористаними обсягами цих лiмiтiв, яка встановлюе допустимi
максимальнi межi для викидiв краiнами з Додатку I i дозволяе iM ку-
пувати <<квоти на викиди>, щоб досягти поставлених цiлей. Торгiвля
квотами на викид вуглецю е визнанням того факry, що деякi краiни
(i HaBiTb деякi галузi промисловостi всерединi краiни) продукують
бiльше парникових газiв, нiж iншi, тому iM дозволя€ться купувати
невикористанi квоти в екологiчно чистiших KpaiH або пiдприемств.
Iнакше кажу{и, в цiй системi робиться спроба застосувати механiзми
урядових квот i вiльного ринку, щоб досягти сумарного скорочення
викиду парникових газiв.

Хоча майже Bci краiни cBiry ратифiкували Кiотський протокол
(котрий набрав чинностi, коли його в 2004 роцi ратифiкрала Ро-
сiйська Федерацiя), найбiльший eMiTeHT вуглецю в cBiTi станом на
1997 piK, коли укладався протокол, - Сполуrенi Штати, на якi при-
падало 40% свiтових вуглецевих викидiв, - так i не пiдписав дого-
вору. Адмiнiстрацiя президента Джорджа Буша навела двi причини
для цього. По-перше, чиновники стверджували, що запропонований
BapiaHT протоколу передбачав зависокi економiчнi збитки, а доку-
мент потребував бiльшоi гнгrкостi в механiзмах його впровадження.
Щей арryмент, вочевидь, можна вiдкинути яко протекцiонiзм та
недалекогляднiсть в оцiнцi довгострокових збиткiв вiд глобальноi
клiматичноi змiни. Друrий iхнiй арryмент зв}^{ав вагомiше: адмiнi-
страцiя висповлювЕuIа побажання, щоб piBHi викидiв встановлюв€uIи-
ся i для KpaiH, що розвиваються. Вказуючи, що Китай у середньому
щотижня будуе одну велику теплоелектростанцiю на вугiльному
паливi, критики протоколу стверджують, що вил)л{ення KpaiH, що
розвиваються, iз планiв скорочення викидiв може дорого обiйтися.
Справдi, в 2006 роцi Китай перегнав Сполlченi Штати за обсягами
викидiв вуглецю. Китайцi дають вiдсiч тим, що вони не тiльки мають
право пожати вигоди базованого на нафтi економiчного розвитку,
яким скористЕuIися найзаможнiшi краiни cBiry в ХХ сторiччi, а й що
iхня KpaiHa на 1,З мiльярди населення (порiвняно з 300 мiльйонами
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громадян США) викидае значно менше вуглецю в розрахунIry на
душу населення.

Коли я пишу цi рядки на початку 2010 року дебати продовжу-
ються, але обрання Барака Обами виклик€rло значну переорiентацiю
полiтики США щодо змiни KлriMaTy. Його адмiнiстрацiя хоч i не ра-
тифiкувала Кiотського протоколи але всерйоз узяла до уваги проект
угоди, сlстlадений на caMiTi ООН у Копенгаlенi в груднi 2009 року,
який мае стати спадкоемцем Кiотського протоколу, чиннiсть якого
завершу€ться в 2012 роцi. З огляду на ба;кання Америки повернутися
в гру, Китай проявляе бiльше охоти зад}rматися про обмеження влас-
них викидiв..I|,искусiя, ясна рiч, ще даJIека вiд завершення, бо HaBiTb
сповненi гарних HaMipiB европейськi краiни на кшталт Нiдерландiв i
ABcTpii добряче вiдстають вiд погоджених норм викидiв. Хай там як,
але очевидно, що Китай, Iндiю та Бразилiю доведеться в кiнцевому
пiдсумку посадити на вуглецеву дi€ту, щоб новий договiр справив
довгостроковий вплив на глобальне потеплiння.

ЗАПОВЗЯТА ДИСКУСIЯ

Дискусiя про скорочення свiтових викидiв парникових газiв
базуеться на дуже складних наукових розрахунках. Лише в ocTaHHi

десять poKiB HayKoBi кола повнiстю визнали важливе значення рiвня
вуглекислого газу в атмосферi для зростання cBiToBoi темпераryри,
кульмiнацiею чого стала публiкацiя в 2007 роцi поворотного звiry
Мiяодядовоi експертноi KoMicii з питань змiни клiмаry 0РСС). Цей
докуменц укпадений сотнями науковцiв i високопосадовцiв iз ycix
частин cBiry пiсля ретельних наукових консультацiй, дiйшов висно-
вку, що lcTliMaT cBiry виразно теплiшае i що люди несуть вiдповiдаль-
HicTb за значну частку цього потеплiння в ХХ сторiччi. Попри скан-
дал, що виник у зв'язку з оприлюдненням електронного листування
мiж деякими з науковцiв, залу.rених до складання звiry, та неточну
оцiнку часу до остаточного зникнення гiмалайських льодовикiв, BiH
залишаеться вЕDкливим узагальненням с)щасного стану вивченостi
проблеми змiни клiмаry.

В ocHoBi тез IPCC лежать досить очевиднi закономiрностi, якi
можна звести до двох спостережуваних фактiв. По-перше, безпре-
цедентне зростання BMicry вуглекисJIого газу в атмосферi за останне
столiття. Спираючись на дослiдження скпаду бульбашок повiтря,
заморожениху tлибинних шарах полярного льоди клiматологи ви-
рахували, що середня концентрацiя вуглекислого газу в атмосферi
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за ocTaHHi 650 тисяч poкiB гоЙдtшася в дiапазонi 0,018-0,030%. На
початку Промислового перевороту в 1800 роцi цеЙ показник дорiв-
нював приблизно 0,028У", а в 2008 роцi BiH сягнув 0,О39У", значно
перевищивши довгострокове середн€ значення. Сьогоднi BiH щороку
зростае на 0,00019%. Висновок iз цих даних такий: починаючи зi cBi-
танку промисловоi епохи cTpiMKe зростання кiлькостi спмюваного
викопного палива додало близько 0,0I% вуглекислого газу (одно-
го з продуктiв згорання палива) до атмосфери. Цей газ затримуе
на 3емлi радiоактивне випромiнювання сонця так само, як смянi
панелi парника, кiнцевим результатом чого ста€ нагрiвання земноi
атмосфери. BMicT iнших парникових газiв у атмосферi, як-от метану
i закису азоту, також помiтно зрiс за той же перiод, але саме вугле-
кисllий газ е найважливiшим чинником глобального потеплiння.

Друга закономiрнiсть, що стала нарiжним каменем рекомен-
дацiй IPCC, - це так званий wtючкопоOiбнuй zрафiк температури в
Пiвнiчнiй пiвкулi за останне тисячолiття.3а перiод 1000-1900 poKiB
температура пiвнiчноi пiвкулi помiтно варiювалася вiд року до ро-
ку, дещо опустившись з XVI по XIX столiття (цей перiод називають
Малим льодовиковим перiодом), а потiм пiшовши вгору на початку
ХХ столiття. Проте починаючи з 1950 рокутемпература значно пере-
вищила довгострокове середне значення, а ocTaHHi два десятирiччя
ХХ столiття стали найспекотнiшими за бiльше нiж 1000 poKiB. I]ей
(юпючкоподiбний графiк> викликав серйознi заперечення - здебiль-
шого з приводу моделювання температур за перiод, що передував
ocTaHHiM двомстам рокам, бо багато хто вважав його грубим спро-
щенням скJIадних iсторичних ruliматичних закономiрностей. Проте
з ycix запропонованих моделей випливае один чiткий висновок:
cBiToBa температура зросJIа за ocTaHHi пiвстолiття.

Наслiдки цього добре видно HaBiTb без клiматичноi статистики.
Найбiльше постраЯtцала Арктика: туt льодовий покрив розта€ на-
BiTb у мiсцях, якi довгi роки перебрали в зонi мерзлоти. Полярнi
ведмедi майже достеменно зникнуть у звязку зi зникненцям звич-
ного для них довкiлля.Види, якi ранiше водилися далi на пiвдень,
тепер повсюдно трапляються в пiвнiчнiших мiсцях. Скажiмо, згiдно
з даними рiздвяного облiку птахiв 200В року, проведеного Нацiо-
нальним Одюбонiвським товариством, TaKi види, як пурпуровий
зяблик та дика iндичка, були виявленi на 600 кiлометрiв пiвнiчнiше
iхнього звичайного ареалу. По всьому cBiry розтають льодовики, а
кораловi рифи вибiлюються у вiдповiдь на зростання температури
та кислотностi води в Mopi, зумовленоi вбиранням вуглекислого
газу свiтовим океаном.
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Якщо додати до цього зростання BMicry парникових газiв у ат-
мосферi за тоЙ самиЙ перiод, можемо зробити висновок, що люди
викликають зростання cBiтoBoi температури - головним чином,
спЕшюючи викопне пЕuIиво. Сперечатися можна тiльки про Mipy, якою
люди caМi спричиняють глобальне потеплiння. Оскiльки тенденцiя
до поступового потеплiння намiтилася вiдразу пiсля закiнчення
Малого льодовикового перiоду, деякi вченi спробували довести, що
в ХХ столiттi насправдi ми були очевидцями одного з епiзодiв зви-
чайнiсiнькоi довгочасноi природноi тенденцii. Проте зараз бiльшiсть
науковцiв i високопосадовцiв cBiтy погоджуються, що головним
винуватцем змiн € самё людство. Рекомендацii IPCC дають наукову
основу для укJIадення Кiотського протоколу та iнших запланованих
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договорiв, нацiлених на стримування викиду вуглекислого газу. Ви-
являться вони успiшнимичи Hi, але продовкуватимуть справляти
пот}Dкний вплив на cBiToBy енергетичну полiтику впродовж най-
ближчих десятилiть.

Преса присвятила значну уваry прогнозам зi звiry IPCC, в якому
на ocHoBi проекцiй викиду парникових газiв робилася спроба ви-
вести з наявних даних та комп'ютерних моделей оцiнку майбутньоi
темпераryри та пiдйому рiвня моря. На сьогоднi цi питання пере-
бувають на передовiй лiнii наукових дискусiй з приводу глобального
потеплiння, i ще багато лиша€ться з'ясувати для розумiння складних
сил, що ix ми привели в ру-х. Щя коротка частина явно не може стати
мiсцем для докладного обговорення Bcix клiматичних прогнозiв.
Проте одну тезу зi звiry IPCC оминули увагою, хоча саме вона най-
бiльш моторошна - принаймнi з погляду неспецiалiста, якому, на
вiдмiну вiд клiматологiв, ще не намуляли око невтiшнi прогнози.
Цю тезу чiтко й лаконiчно сформульовано в роздiлi <Резюме для
високопосадовцiв> звiry IPCC:

Минулi та майбутнi антропогеннi викиди вуглекислого газу в
атмосферу продовжуватимуть впливати на потеплiння й пiд-
няття рiвня моря ще бiльше нiж тисячу poKiB з огляду на час,
що потрiбен для усунення цього газу з атмосфери.

L{e означае, що хоч би що ми робитимемо для стримування
глобального потеплiння, встановлюючи квоти на викид вуглецю
й торryючи ними, приведенi нами в рух сили докорiнно змiнять
cBiT, у якому ми живемо, на наступне тисячолiття. Як i у випадку з
генетичною модифiкацiею наших дiтей та, ще ранiше, одомашнен-
ням росJIин i тварин пiд час Неолiтичноi революцii, ми привели в

ру( транспоколiннi сили, чи| остаточнi наслiдки просто не можемо
передбачити. Хоча дискусiя про глобальне потеплiння зосередясу-
€ться головно на моделях i прогнозах, в яких чiльну роль вiдiграе
наука, незаперечним е те, що ми започаткували дещо, що в тiй чи
тiй формi впливатиме на нас надалi. Глобальне потеплiння, либонь,
стане найбiльшим соцiальним виIоIиком XXI сторiччя, а може, й далi,
поки ми пристосовуватимемося до кпiматичних змiн. Якщо вiрити
icTopii, це будугь докорiннi змiни.
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Нинiшнi найвищi три гори OKeaHii, яка сI<llадаеться з Малай-
ського архiпелаry АвстралiI, Новоi Гвiнеi та тихоокеанських ocTpoBiB,
Bci розташованi на островах Нова Гвiнея i Калiмантан. Гора Пунчак-
Шая висотою 4884 метри - найвища з них i входить у перелiк <(семи

вершин>, омрiяних альпiнiстами, якi прагнугь зiйти на найвищий
пiк кожного континенту. Неподалiк височiе на 4750 MeTpiB гора
Пунчак-Трикора, що колись називЕlJIася Вiльгельмiною, тодi як го-

ра Кiнабалу на ocTpoBi Калiмантан здiймаеться на 4095 MeTpiB над
piBHeM моря. Проте до 1В15 року Кiнабалу займала четверте мiсце,
перебуваючи в TiHi гори Тамбора - найвищоi точки на невелико-
му ocTpoBi Сумбава, що лежить прямо на схiд вiд тропiчного раю
острова Балi. Сягаючи, за розраlryнками, висоти понад 4200 MeTpiB,
велетенський симетричний конус Тамбори здiймався з глибин моря
Флорес, яке роздiляе Сумбавута Сулавесi. Мореплавцi з давнiх-давен
користрiшися ним як орiентиром, а мiсцевi мешканцi вважали його
оселею iхнього головного бога.

3гiдно з мiсцевою легендою, подii, якi скоротили Тамбору до
незначноi частки ii колишньоi висоти, сталися внаслiдок боже-
cTBeHHoi помсти:

Причиною ввtuкають Небесний гнiв
3а вчинок одного з тамборських царiв,
Убивши когось iз поважних мандрiвникiв,
BiH бездумно землю кров'ю окропив.

<Ciaip кераджаан бiрама>,
традицiйний вiрш,

цит. за статтею Бернiс де Ионf Бlryз
<Гора Тамбора в l8l5 роцi>,

журнал <Indonesia>, N9 60, жовтень l995 року

Вечором 5 квiтня 1815 року гора Тамбора, яка була сплячим
вулканом, поч:ша вивергатися. Ба HaBiTb вона не вивергнулася, а
вибухнула, розiрвалася, змiтаючи все на шляхи випльовуючи з себе

демонiв. Ii рев чути було за 720 кiлометрiв у Дкок'якартi, де мiсцевий
султан пiдняв на ноги солдатiв, подумавши, що на його столицю на-
пали. Виверження триваJIо наступнi кiлька днiв i досягло кульмiнацii
10 квiтня, коли його ревiння чулося за 2400 кiлометрiв вiд Тамбори
в пiвнiчнiй частинi Суматри. Сер Стемфорд Рефлз, колонiальний
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чиновник i засновник Синfапура, iм'ям якого названо знаменитий
готель, описав цi подii з перших рук у своiх спогадах:

3а якусь мить вся гора... набула вигляду вогненноi рiдкоi маси,
яка розтiкалася в ycix напрямках. Пожежi i стовпи полум'я про-
довжували спустошрiйи все довкола з неослабним шаленством,
доки не зникли з поля зору через пiтьму, викликану близько
8-i години вечора дощем твердого матерiалу. З неба ryсто по-
сипалося камiння... деякi шматки мали розмiр двох скJIадених
разом кулакiв.

Виверження пiдкинуло попiл на висоry понад 40 кiлометрiв,
спричинивши триденну пiтьму на навколишнiх островах. У ходi
цього, либонь, найпотlокнiшого вулканiчного виверження з часiв
виверження гори Тоба 74 тисячi poKiB тому було викинуто понад
65 км3 попелу й камiння - вчетверо бiльше, нiж зi знаменитiшого
iндонезiйського вулкану Кракатау. OcTpiB Балi, розташований за
240 кiлометрiв на захiд, укрився 30-сантиметровим шаром попели
а вiтри впродовж кiлькох насryпних мiсяцiв рознесли решry попелу
по всьому cBiry. Виверження скоротило поважну висоry Тамбори до
вiдносно мiзерних 2850 MeTpiB - значне пониження в ранзi. Вважа-
€ться, що понад 70 тисяч iндонезiйцiв загинули вiд ударноi хвилi
та ii безпосереднiх наслiдкiв, що робить це виверження найбiльш
смертоносним в icTopii.

Попри катастрофiчнi наслiдки виверження Тамбори для Iндоне-
зii, його найбiльш довгочаснi наслiдки пов'язанi не з пiротехнiчними
ефектами в голiвудському стилi. HaToMicTb ix викликали coTHi мiль-
йонiв тон сiрчаного газу, викинугi пiд час виверження в стратосферу.
Разом iз дрiбними частинками попелу, занесеними високо в атмос-
феру, вони породили iмлу, яка спостерiгалася аж уЛондонi та Новiй
Англii. Хоча завдяки нiй захiд сонця став особливо видовищним, ii
довгочаснi наслiдки виявилися значно пiдсryпнiшими.

В захопливiй книжцi <Вулкан творить погоду: Iсторiя 1В16-го -
року без лiта> Генрi й Елiзабет Стомел пояснили, як зниження iHTeH-
сивностi сонця внаслiдок сiрчаного викиду Тамбори в стратосферу
спричинило ефект глобального похолодання наступного, 1В16-го,
року. Розташування вулкана майже прямо на eKвaTopi полегшило
BiTpaM завдання рознести викиди по всьому cBiry, тому його наслiд-
ки для погоди були помiтнiшими. Аматори-метеорологи, зокрема
кiлька зацiкавлених у метеорологii науковцiв з Лiги плюща, KoTpi
багато poKiB фiксували щоденну температуру, звернули уваry на
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похолодання в тогорiчному червнi. Мiсцевi селяни на власнiй шкурi
вiдчули цi наслiдки: холодний атмосферний фронт, який пройшов
Новою Англiею мiж б i 11 червня, полишив по собi з десяток санти-
MeTpiB cHiry досягнувши на пiвднi Масачусетсу та Кетскiльських гiр
на пiвднi Нью-Йорку, тодi як на долю Пенсильванii й Конектикуry
випали сильнi заморозки. Ще двiчi заморозки ставалися в липнi-
серпнi, фактично знищивши урожай кукурудзи в Новiй Англii, по-
при спроби вiдновлення посiвiв пiсля вiдступу кожного холодного

фронту.
Ще гiрша сиryацiя скJIалася в €вропi. Винятково холодне й во-

логе лiто 1816 року знищило врожай пшеницi й кукурудзи в пiв-
нiчних KpaiHax. Вислiдний голод посприяв виникненню епiдемii
висипного тифу в Iрландii, а в Швейцарii вiд голоду померли тисячi
людей. Францiя, яка попереднього року зазнаJIа поразки в Битвi бiля
Ватерлоо, сколихнулася вiд бунтiв проти високих цiн на хлi6. Про-
блеми в €вропi затримаJIися до середини насryпного року, коли дещо
кращi температури вможливили врожай, що вже був близьким до
звичайного. 3агалом, згiдно з оцiнками iсторикiв, близько 200 тисяч
европейцiв померли внастliдок холодноi погоди 1816 року.

Мабуть, найдивовижнiшими були соцiальнi наслiдки цього рап-
тового похолодання. Бiльшiсть мешканцiв HoBoi Англii займалися в
той час натуральним господарством, тож втрата врожаю загнала ix
у скругне становище. Спокуlпенi перспективою легшого життя без
непередбачуваних заморозкiв i лютих зимових морозiв,6агато з них
спакувми пожитки й подалися на Середнiй Захiд. Стомелi вважають
це переселення порiвнянним iз мiграцiею uдоби пилових бур> 1930-
х poKiBo, хоча остання розтяглася на кiлька poKiB i мала виразнiшi
наслiдки. BTiM, зрозумiло, що химерна лiтня погода довела багатьох
людей до краю i спричинила значне зростання населення в таких
регiонах, як Огайо й Iндiана - в такий спосiб виверження вулкана
в далекiй Iндонезii посприяло американському <самоочевидному
призначеннюrrОО.

* 
Доба пилових бур (анzл. Dust Bowl еrа) - перiод, коли протягом 193З-

1935 poKiB через пиловi бурi й посlл<у в штатах Канзас, Колорадо, Омахома,
Нью-Мексико й Техас тисячi фермерiв змишилися без засобiв до прожиття,
влившись у лави безробiтних.

ОО Самоочевидне призначення (анzл. Manifest Destiny) - американська полi-
тична iдеологiя XIX столiття, згiдно з якою США надiленi божим благословенням
поширювати, розвивати й розширювати свою формудемократii та свободи. Нинi
вислiв вживасться як iсторичний TepMiH на позначення територiальноi експансii
CllЦ на захiд ПiвнiчноамерикаЕського континенry протягом XIX столiття.
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Iншi, не TaKi значнi соцiальнi змiни також своiми коренями
пов'язанi з <(роком без лiтаl>. В однiй cTaTTi з журналу <New Scientist>
за 2005 piK переконливо доведено, що триколiсний велосипед - по-
передник с)цасного двоколiсного - був створений пiсля неврожаю
1816 року яко транспортний засiб, який не потрiбно годувати (на
вiдмiну вiд коней). Iще один, курйозний, наслiдок негоди: Mepi
Шелi сховалася вiд Hei в одному швейцарському замку, що його тодi
орендував лорд Байрон, скориставшись цим часом, щоб написати
класичний роман жахiв <<Франкенштайн).

Роман-попередження, котрий дав назву зневa>IстIивому TepMiHy,
яким користуеться руr( проти генетичноi модифiкацii (<frankenfood> -
<франкен'iжа>), транспортний засiб, яким сьогоднi користуються
бiльше мiльярда людей у всьому cBiTi, й американська полiтична
iдеологiя, що корениться в експансii XIX столiття на 3ахiд, - не зо-
BciM очiIryваний результатлiтньоi негоди. BTiM, цi розмаiтi наслiдки
iлюструють непередбачений довгостроковий вислiд змiн клiмаry,
хай HaBiTb вiдносно незначних - тривалiстю менше року. Якщо зi-
ставити ix iз значно Грунтовнiшими змiнами, якi спiткають нас у
наступному столiттi (хай там яка модель виявиться правильною),
ста€ справдi лячно. Проте, як i у випадку спiйманого Пандорою
духи зберiгаеться проблиск надii в царствi пiтьми.

ДАРВIНIВ IМПЕРАТИВ, АБО НIМЕЦЬКЕ РОЗВ,ЯЗАННЯ

Протягом 2008-2009 poKiB, коли я задумував i писав цю книж-
ку, економiсти й високопосадовцi cBiry ламали гоJIову над двома
фiнансовими потрясiннями. По-перше, кредитна криза, поглиблена
падiнням BapTocTi Hep1о(oмocTi в розвиненому cBiTi, загрожувала
зат)D{анням iнвестицiйноi дiяльностi через ускгIаднення отриман-
ня позик. Без iнвесryвання глобальний капiталiзм сяде на мiлину,
бо це джерело енергii, яке приводить у p}D( економiчний двиryн
новочасного суспiльства. Штучнi стимули на кштЕчIт занижених вiд-
соткових ставок на кредити i податкових пiльг мож}пь дати лише
короткий ковток свiжого повiтря, але це те саме позичання, хоч i
пiд iншою назвою - позичання з майбутнiх податкових надходжень,
щоб заплатити за сьогоднiшню кризу. .Щехто ввЕDка€, що насправдi
вiдбуваеться найбiльше перетiкання багатства в icTopii, оскiльки цiну
латанЕя сьогоденного продiрявленого економiчного човна понесуть
на собi майбутнi платники податкiв. У кiнцевому пiдсумку економiч-
ний двиryн доведеться перевести на нижчi оберти, поки iнвестори
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р.lхуватимуть збитки i почнуть визначатися, в що буде розумнiше
iнвесryвати. Як з yciмa кJIасичними економiчними бульбашками
минулих чотирьох сторiч вiд тюльпаноманii та акцiй <<Компанii

Пiвденних MopiB> до доткомiвського брtу 1990-х poKiB, те, що Алан
Гринспен назвав <iррацiональним жируванням)), слiд замiнити рацiо-
нально впорядкованими iнвестицiйними рiшеннями. Хоч i болiснi,
TaKi корекцii, вочевидь, е перiодичною особливiстю капiталiстичноi
сисгеми, тож ix варто очiкувати ще не раз у майбутньому.

Друга фiнансова криза виявилася серйознiшою i неочiкуваною.
Цiни на сировину - Ti матерiальнi товари, з яких виготовляють
предмети споживання - наприкiнцi 2000-х poKiB злетiли вгору з
небаченою швидкiстю. Нафта, вугiлля i природний газ майже по-
двоiлися в цiнi мiж серединою 2007-го i серединою 2008-го poKiB.
Те саме вiдбулося з рисом, кукурудзою, пшеницею та молоком. Як
наслiдок, уряди по всьому cBiry зiткнулися iз громадським неспоко-
ем. Бiльшiсть харчових калорiй, якi споживаються у cBiTi, надходять
iз цих трьох злакiв, а переважна частина використовуваноi в cBiTi
енергii - вiд перелiчених видiв викопного палива, тому наслiдки
зростання цiн виявилися особливо тяжкими, а надто для бiдня-
KiB. У лютому 2008 року тисячi мексиканцiв протесryвали проти
400-вiдсоткового зростання цiн на тортильiО, що становлять основу
iхнього харчування, а гаiтянський уряд ледве тримався пiд тиском
бунтарiв, розлючених високими цiнами на iжу та паливо. В червнi
2008 року coTHi iспанських водiiв хур перекрили автошляхи, ви-
магаючи зниження цiн на паливо. Американцi, якi користувалися
автомобiлями-позашляховиками, здриг:шися вiд того, що BapTicTb
наповнення ixHix бензобакiв перевалила трицифрову межу. Зрос-
тання цiн, будуlи лихом саме собою, викликало ще й посилення
iнфляцii в ycix галузях економiки. Позаяк паливо живить енергiею
все, що ми робимо, наслiдки зростання цiн на нього стiulи вiдчуг-
ними всюди: вiд подорожчання авiаперельотiв до вищих paxyHKiB
за електроенергiю. Попри рiзке падiння цiн на нафry з настанням
глобального економiчного спаду в другiй половинi 200В року, хиткий
економiчний пiдйом кiнця 2009 року спонукав ix знову перевалити
за $ 100 за барель.

Несподiванiсть злеry цiн на сировину пов'язана з тим, що до-
недавна вони паOали, якщо робити поправку на iнфляцiю. В знаме-
нитому науковому парi Пол Ерлiх, впливовий автор <.Щемографiчноi
бомби>, закпався з eKoHoMicToM Ддулiаном Саймоном з приводу

* Тортилья - тонкий коржик iз пшеничного або кукурудзяного борошна.
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того, що ToBapHi цiни (зокрема на добiрку з п'яти металiв) зростуIь
протягом 19ВO-х poкiB. HaToMicTb цiни впали, тож СаЙмон виграв па-
pi. Аналогiчно впродовж кiнця ХХ сторiччя падали цiни на продукти
харчування, оскiльки давалися взнаки сiльськогосподарськi здобутки
(зеленоi революцii). I все це попри зростання кiлькостi населення
cBiry на 2,5 млрд протягом 1970-2000 poKiB. Схоже, людство зумiло
вгнатися за двома зайцями: зростати чисельно i платити менше за
базовi продукти харчування.

Якщо знехтрати тимчасовими вiдсцrпами, пов'язаними з перiо-
дами економiчного спаду, епоха падiння товарних цiн, здаеться, до-
бiгла кiнця - саме в той час, коли на cBiToBy арену ступило глобальне
потеплiння. Виглядае так, нiби людство руха€ться катастрофiчним
шляхом - така собi планета-титанiк, схиблена на самознищеннi. Рiзнi
апокалiптичнi пророки HaBiTb сумнiваються в нашому виживаннi
яко виду. Невже все настiльки безнадiйно?

Пiд час Першоi cBiToBoi вiйни промисловi пiдприемства в ycix
частинах cBiTy виробляли порох для боеприпасiв на ocHoBi дещо
вдосконаленоi Bepcii вiкодавнього методу. Змiшати деревне вугiлля
(вуглець), селiтру (HiTpaT калiю або натрiю - природнi джерела азоry)
та cipKy (нею не користувалися на початку ХХ сторiччя) в правиль-
ному спiввiдношеннi - i ось: сумiш, яка швидко й вибухово згорае
вiд займання. Проблема полягала в тому, що хоча деревне вугiлля
дiстати було легко, бiльша частина свiтового виробництва селiтри
зосереджувалася за цiлих пiвсвiry, зокрема в Чилi. В ходi во€нних
дiй Нiмеччина виявилася вiдрiзаною вiд цього джерела постачання,
тому мусила або знайти iнше ддерело, або програти вiдразу. Так
сталося, що 1910 року нiмецький xiMiK Фриц Габер вiдкрив новий
спосiб виробництва aMiaKy (який також мiстить азот) iз повiтряних
газiв. Застосравши цей метод (вiдомий яко процес Габера-Боша) в
iндустрiальних масштабах, нiмецька промисловiсть запропонуваJIа
замiнник чилiйськiй селiтрi, давши змоry KpaiHi продовхqувати Bi-
йну. Схожа iсторiя сталася пiд час Другоi cBiToBoi вiйни, коли через
союзницьку блокаду нацисти розробили новий спосiб виробництва
замiнника бензину iз вугiлля. В обох випадках справдилося старо-
давн€ прислiв'я про те, що необхiднiсть - мати винахiдливостi.

Мета цього екскурсу в iсторiю - не показати, якою кмiтливою
була нiмецька во€нна машина пiд час двох спустошливих свiтових
конфлiктiв, а продемонструвати, що обставини мож\ль грати роль
дириtента, коли назрiва€ гостра потреба в змiнi. Якщо цiна питан-
ня достатньо висока, новаторство окупаеться. Люди - унiкальний
бiологiчний вид тим, що вони створили кульryрнi винаходи, якi
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дають змоry пристосуватися майже до будь-яких обставин. Немае
нафти? 3aMiHiTb ii iншим джерелом. Хочете поryляти поверхнею
Мiсяця? 3будуйте ракету, щоб дiстатися туди.3абагато людей для
прогодування? Виведiть продуктивнiшi сорти сiльськогосподарських
культур i запровадьте державну полiтику, яка стриму€ темпи демо-
графiчного зростання. Що гострiша криза, то сильнiшi стимули для
пошуку виходу з Hei.

Нинi ж, заглиблюючись у XXI столiття, ми вступа€мо в ще один
кризовий перiод. Останнiй епiзод iнтенсивноi змiни клiмату ми
пережили яко бiологiчнийвид пiд час пiзнього дрiасу.Вiн спонукав
невелику частину мисливцiв-збиральникiв, якi жили у вiдповiдних
мiсцевостях, почати самостiйно вирощрати рослини, що вможливи-
ло Bci подальшi технологiчнi нововведення неолiтичноi доби: вагомi
генетичнi змiни самих одомашнених рослин, одомашнення тварин,
розвиток скдадних зрошральних систем та виникнення мiських
поселень i багаторiвневоi влади. Все це розвинулося у вiдповiдь на
змiни, цо ix у кiнцевому пiдryмку привели в ру< клiматичнi зрушен-
ня кiнця останнього зледенiння. Зараз перед нами cToiTb питання
про те, що розвинеться в новiтню добу клiматичноi змiни - незва-
жаючи на те, згоднi ви з тезою, що люди вiдповiдмьнi за Hei, чи з
тезою, що вони просто сприяють довгочаснiй тенденцii потеплiння.
Iнакше кажу{и, якi можливостi вiдкривае ця криза?

CylacHi люди ведуть неймовiрно марнотратний в енергетичному
планi спосiб життя. Пересiчний американець використовуе понад
270 кiловат-годин щодня, тодi як мешканець Iндii чи Африки ледь
бiльше 10 кiловат-годин - це енергетичний потенцiал приблизно
одного лiтра нафти. Не дивно, що миспивцi-збиральники викорис-
товують iще менше, мабуть, близько половини цiеi кiлькостi. Проте
як бiологiчний вид ми нарощрали енергоспоживання починаючи
зi cBiTaHKy Промислового перевороry. 3авдяки цьому ми отримали
багато зруrностей, якi цiнуемо в сгIасному життi, зокрема мобiль-
HicTb, адже близько 40% нашого енергоспоживання витрачаеться на
приведення в рух автомобiлiв, лiтакiв та iнших транспортних засобiв.
Публiцисти й полiтики нарiкають на нашу <<енергетичну залежнiсть>,
але малоймовiрно, щоб ми вiд Hei вилiкувалися найближчим часом.
Невже ми Bci схожi на героiнозалежних, якi невпинно скочуються в
яму, сп:шюючи в XXI столiттi ocTaHHi вуглеводневi джерела i забува-
ючи про викиди вуглецю, якi при 'цьому забруднюють атмосферу?

На щастя, завдяки законам економiки, вiдповiдь на це питання
негативна. Так само, як iз iншими кризовими моментами в мину-
ломи коли збитки стають занадто високими, ми починаемо шукати
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альтернативи,Йдучи по стопах натуфiЙцiв, якi 12 тисяч poкiB тому
п{усили щоразу далi й далi заходити вiд своТх постiйних стоянок на
Родючому пiвмiсяцi, ми починаемо вiдчуватизбитки,повязанi iз ви-
користанням невiдновлюваних pecypciB на кштЕшт вуглеводнiв. Саме
на такiй логiцi базуеться Кiотський протокол та iнmi законодавчi
пропозицii щодо оподаткування вуглецевих викидiв: прив'язати вар-
TicTb екологiчноi шкоди до спалювання викопного палива. 3даеться,
в епоху, яку справедливо назвали <<нафтовим пiком>, ринковi сили
вступили в гру, щоб пiдпорядкувати реryлюванню те, що державнiй
владi не пiд силу.

<Нафтовим пiком>> називають точку, в якiй нафта була макси-
мально доступна з ycix окремо взятих джерел - коли вона була в
найбiльшому достатку. Це поняття вперше запропонував геолог
MepioH Кiнг Габерт у 1956 роцi, котрий точно спрогнозував, що
видобуток нафти в Сполуrених Штатах досягне пiку наприкiнцi
1960-х рокiв.3апаси iнших KpaiH незабаром подолали таку саму Bixy,
ба HaBiTb Саудiвська Аравiя, напевно, минула свiй пiк. А тим часом
свiтовий попит на нафry зроста€, а надто в cBiTi, що розвиваеться,
в якому Iндiя, Китай та iншi краiни cTpiMKo долають щоразу вищi
планки споживання нафти. Цiна на нафту за законом попиту й про-
позицii неминуче повинна вирости.

Невдовзi в бiй доведеться кинути HoBi джерела, до того ж е

так званi нетрадицiйнi резерви: бiryмiнозний пiсок, нафтоносний
сланець тощо, - але ix видобуток i обробка обходяться значно до-
рожче, нiж гiгантських пiдземних нафтових пузирiв, якi живили
пром испови й вибу ХХ столiття. Нова вуглеводне ва сиryацiя з алиша€
нам двi можJIивостi: або ми докорiнно змiнюемо свiй спосiб життя,
або знаходимо якiсь iншi шляхи живлення нашого енергетично за-
жерливого суспiльства.

3араз кiлька рiзних технологiй конкурують за мiсце в новому
cBiTi <<альтернативноi енергетики)) - так називають джерела енергii,
що не мiстять вуглеводнiв. Хiмiчнi зв'язки мiж атомами в нафтових
сполуках - це спосiб, у який природа складуе енергiю, сво€рiдна
батарейка. Багато мiльйонiв poKiB тому рослини вбирми енергiю
сонця, а коли вони помирали, вона акумулювалася в стародавнiх
болотах i трясовинах. Минав час, i пiд впливом високоi температури
та тиску глибоко в земнiй Kopi цi вiдкладенi органiчнi сполуки за-
знали складних перетворень, у результатi яких постЕlли речовини,
що iх ми знаемо як нафry й вугiлля. Це найбiльш енергомiсткi мате-
рiали, якi можна знайти на 3емлi. Як зазначае Томас Гомер-.Щиксон

у неперевершенiй книжцi <.Щогори дном)), <(наповнюючи автомо-
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бiль бензином, ми вливаемо в бензобак енергетичний еквiвалент
приблизно двох poKiB фiзичноi працi людини>. Не дивно, що ми
настiльки одержимi ним - все iнше в енергетичних перегонах не
годиться йому HaBiTb у пiдметки.

Iронiя.всiеi цiеi icTopii полягае в тому, що вихiдне дr(ерело
енергii, яка зiбрана в вуглеводнJIх, HaBiTb зараз повсюдно досryпне й
безкоштовне: сонячна енергiя. Хоча нам ще заJIиша€ться простiр для
вдосконмення ефективностi сонячних колекторiв, шлях подальшого

р)rrry очевидний: полiпшити способи пiдкорення першоджерела BcieT
енергii на 3емлi - сонця. Хоч би як ми збирали енергiю: за допомо-
гою фотогальванiчних елементiв, якi концентрують сонячну енергiю
(при цьому використовуються дзеркаJIа для фокусування сонячних
променiв на трубки, в яких утворюеться пар для електрогенерато-
piB), вiтроелектростанцiй чи генераторiв, що працюють на енергii
хвиль, - вся енергiя, яку ми розрахову€мо зiбрати, в кiнцевому
пiдсумку надходить вiд сонця та потужного потоку його вiльних
фотонiв, якi з несамовитою швидкiстю щодня сиплються на нас.

Проте HaBiTb найпалкiшi прибiчники сонячноi енергii визнають,
що вона сама-одна поки що не може задовольнити наших потреб
за нинiшнього рiвня споживання. Ба HaBiTb по€днання сонячноi та
iнших видiв вiдновлюваноi енергii не дозволить нам пiдтримра-
ти високомобiльний, енергомiсткий спосiб життя, яким сьогоднi
втiшаються багато громадян розвиненого cBiry. € два розвЧзання
цiеi проблеми: використовувати менше енергii або знайти iнше
джерело. Ефективнiсть використання енергii постiйно полiпшуеться
(за винятком середнiх витрат бензину на кiлометр у американських
автомобiлiв, якi в 2007 роцi насправдi поступалися аналогiчному
показнику <<Ford Model T>>n, що вироблявся сторiччя тому), проте
малоймовiрно, щоб це привело до достатнього скорочення спо-
живання, яке дirло би змоry повнiстю вдовольняти нашi потреби
сонячною та iншою вiдновлюваною енергiею. Мало того, потрiбно
чимапо енергii, щоб виготовити сонячнi панелi та вiтрянi турбiни,
а це icToTHo пiдважуе iхнiй зелений мандат.

Одна з можливих вiдповiдей - зробити насryпний крок уго-
ру харчового ланцюга вiд сонячноi до aToMHoi енергii, яка € пер-
винним джерелом енергii самого сонця. Хоча виробництво енергii
шляхом синтезу aToMiB водню, який вiдбуваеться в надрах сонця,
навряд чи найближчим часом стане здiйсненною моделлю генеру-

О оFоrd Model Т> - перший загаJIьнодост\дний автомобiль, який компанiя
<Fоrd> виробляла з 1908 по 1927 роки.
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вання енергii на Землi, зате розщеплення вЕDкких aToMiB на легшi,
або реакцiю розпаду, вже успiшно застосовують бiльше пiвстолiття.
Францiя виробляе 80% cBoei електроенергii за допомогою ядерних
реакцiй розпаду, Пiвденна Корея i Японiя - понад З0%, а Сполуlенi
Штати - близько 20%. Проте бiльшiсть KpaiH стривожена загрозою
катастроф на кшталт Чорнобильськоi, а також полiтичними не-
зр)цностями збереження радiоактивних вiдходiв (хто захоче жити
поруч зi спорудами для зберiгання радiоактивних вiдходiв?), тому
вони з меншим енryзiазмом ставляться до атомноi енергii. Лише
близько 15% Bciei електроенергii cBiry виробляеться за допомогою
ядерних реакцiй.

Вочевидь, ситуацiя змiнюватиметься в наступному столiттi,
коли вдосконаляться методи зберiгання радiоактивних вiдходiв, а
aToMHi станцii стануть безпечнiшими й ефективнiшими. Одну нову
багатонадiйну технологiю зараз випробовують у Китаi та Пiвденно-
Африканськiй Республiцi - ядерний реактор iз засипкою з кулькових
тепловидiльних елементiв. Бiльша частина велетенських споруд на
традицiйних ядерних реакторах вiдводиться, насправдi, пiд систему
охолодження, яка забезпечуе циркуляцiю води довкола паливних
стержнiв та складною системою труб i веж, призначених дIя роз-
сiяння тепла, видiленого пiд час реакцii розпаду. Реактор iз куль-
ковою засипкою усувае потребу в цiй складнiй системi (тим самим
значно зменшуючи розмiр АЕС) шляхом використання iнертного
газу, примiром гелiю, як охолоджувача: його вигryскають на кульковi
тепловидiльнi елементи, що мiстять сумiш ядерного палива (напри-
клад, урану) та графiry, IJ,i елементи генерують енергiю, а тепло з
них вбираеться газом. Така модель у своiй ocHoBi безпечнiша за
традицiйну водоохолоджувальну модель, бо що вище пiднiмаеться
темпераryра, то менше енергii генеруеться, аж доки в паливi зовсiм
не припиниться реакцiя.

Iншi винаходи, як-от водневi паливнi елементи (генерування й
спалювання водню яко палива) та перетворення термальноi енергii
океану (використання перепаду темпераryр мiж глибоко- та мiлко-
воддям), виглядають менш перспективними i до того ж стикаються з
серйозними технiчними перешкодами. В першому випадку проблема
полягае в томи як ефективно виробляти великi обсяги воднк) для
паливних елементiв, адже на сьогоднi найкраще його джерело - це
Ti caMi вуглеводнi, що мiстяться в нафтi. В другому випадцу кiлькiсть
отришtраноi енергii настiльки незначна, що така енергетика варта
втiлення лише в дрке обмеженому виглядi - наприктIад, на атолових
островах. Те саме стосуеться геотермаJIьноi енергii: вона придатна до
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використання лише в мiсцях на кштatлт Iс.пандii - невеликiй Kpaiнi,
що сидить на проломi в земнiй Kopi, якиЙ дае iй прямий доступ
до розжареноi магми, за допомогою якоi можна приводити в рух
паровi електрогенератори, - але явно не в Канзасi.

TaKi винаходи, як реактори з кульковою засипкою, вдосконаленi
батарейковi технологii, якi дозволять створити повнiстю електричнi
автомобiлi iз задовiльною пот}Dкнiстю та дальнiстю, ефективнiшi
сонячнi батареi та вiтрянi двиryни, якi обертатимуться HaBiTb вiд
легкого бризу, обiцяють замiнити значну частину викопного палива.
Коли впродовж кiлькох наступних десятирiч цiна на нафту та при-
родний газ зросте, дешевше буде корисryватися цими альтернатив-
ними формами енергii, що пришвидшить ix упровадження. Можна
HaBiTb передбачити по€днання Bcix них у рiзних спiввiдношеннях:
сонячнi батареi забезпечують значну частину енергоспоживання
домогосподарств у сонячних регiонах, ix страхуе вiтроенергетика,
де можна легко встановити вiтрянi двиryни (наприклад, на аме-
риканському Середньому Заходi), а ядерна енергетика компенсу€
нестачу, виробляючи вдосталь електроенергii, щоб заряджати елек-
троавтомобiлi та iншi легкi машини. Лише в лiтаках та важких ма-
шинах, мабуть, доведеться й далi використовувати нафry через ixHi
колосальнi енергетичнi потреби, хоча й вони одного дня можуть
запрацювати на елекгроенергii.

Хоча такий сценарiй може комусь видатись як HaiBHi фантазii
екофанатика, в яких не враховано труднощiв вiдмови вiд нафти,
що поступово вiдбуватиметься протягом цього столiття, BiH вида-
€ться €диним стiйким i довгочасним розв'язком проблеми. Кiнець
кiнцем, запаси нафти вичерпаються або ix видобуток подорожча€
настiльки, що альтернативнi форми енергii стануть единим логiч-
ним вибором. Ми ще тiльки почина€мо вiдчувати довгочаснi збитки
вiд бездiяльностi у вiдповiдь на змiну клiмаry й нафтовий пiк, а
ЛеГКiСть сlпrасноi комунiкацii пришвидшу€ темпи iнформацiйного
обмiну мiж вiддаленими мiсцями. Ми починаемо усвiдомлювати
себе частиною гiпотетичноi, але вiдчуваноi глобальноi спiльноти, а
не просто американцями чи iндiйцями. Якщо cBiT справдi плаский,
згiдно з вiдомою тезою Томаса Фридмена, його мешканцi також
дедалi краще усвiдомлюють сво€ спiльне загрозливе майбугне.

Моя<ливо, KaMiHb спотикання Кiотського протоколу - краiни
cBiry, що розвиваеться, якi викидають найбiльше вуглецю в атмос-
фери - caMi й укажугь нам шлях до стiйкоi енергетики. Нещодавнi
заяви китайського уряду свiдчать про кроки в цьому напрямку.
У cBiTi дорогого вуглеводневого пiulива, мабуть, впровадити альтер-
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нативнi розв'язки проблеми буде легше в мiсцях, якi менш системно
прив'язанi до нафтозалежного способу життя. ПригадаЙте, як стiль-
никовi телефони обiйшли за популярнiстю стацiонарЕу телефонну
мережу в cBiTi, що розвива€ться, протягом кiнця 1990-х - початку
2000-х poKiB, бо стiльниковi мережi дешевше й легше розширюва-
ти, тому стацiонарний телефон не створив серйозноi конкуренцii
мобiльному. Тож легкi в застосуваннi альтернативнi енергетичнi
розв'язки можуть знайти свою найбiльшу аудиторiю передусiм у
менш розвинених частинах cBiry. В Монголii я зустрiчав кочови-
KiB, якi всю свою електроенергiю отримують iз сонячних батарей;
у степу просто-напросто немае електромережi, щоб встромити в
Hei штекер. Тувалу експериментуе з методами видiлення метану
зi свинячого гною для нагрiвання кухонних плит. Так, метан - теж
вуглеводень, але його застосування принаймнi бiльш самодостатне,
нiж перевезення природного газу через тисячi кiлометрiв. Необхiд-
Hicтb, повторюся, часто стае матiр'ю винахiдливостi.

Прийдешня паливна й клiматична криза може насправдi дати
поштовх безпрецедентнiй епосi нововведень, якiй не було рiвних в
icTopii. В цю епоху ми почнемо впроваджувати нове, пам'ятаючи,
що Bci ми TicHo пов'язанi, що зроблене нами <тут i зараз> впли-
ва€ на когось <там i потiм>>. Примiтно, що президент Барак Обама
призначив MiHicTpoM енергетики Нобелiвського лауреата Стивена
Чу - фiзика, вiдомого сво€ю вiдданiстю дослiдженням у галузi аль-
тернативноi енергетики. Якщо це та iншi призначення свiдчать
про рiшlпlий HaMip спрямувати науково-дослiднi iнвестицii в стiйку
енергетику, вони справлять величезний вплив на розвиток альтер-
нативних технологiй.

НАЗАД ДО МОРЯ

Австралiя - найпоryшливiша суцiльна частина сушi на планетi,
а також найбiльш 1рбанiзована: близько 90%i\ населення мешкають
у MicTax. Попри велетенський розмiр, через який вона вирiзняеться
досить скромною ryстотою населення в 3 особи на км2 (для порiвнян-
ня: у CIIIA - 32, а в Бангладеш - понад 1100 осiб на км2), бiльшiсть
ii населення насправдi зосереджена на вузькiй прибережнiй смузi,
а четвертина всього населення мешкае в самому тiльки Сиднеi.
Причина такого розселення полягае в тому, що cpopi клiматичнi
умови в глибинi континенту внеможJIивлюють життя без складних
систем постачання води з узбережжя.
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Люди з давнiх-давен iз рiзних причин мешкали на узбережжях.
Прибережнi ресурси - риба, молюски i ракоподiбнi - забезпечували
постiйне джерело бiлку, piBHe якому важко було знайти в глибинi
континенту. Найдавнiшi слiди використання людьми прибережних
pecypciB знайдено в Еритреi, де вже 125-тисяч poKiB тому люди
споживали достатньо рачкiв i молюскiв, щоб створити великi купи
порожнiх муIлель, якi збереглися до наших днiв. Однак не тiльки
стабiльнi джерела бiлкiв тягнули людей до узбережжя, Як i в Австра-
лii, вода здавна вiдiгравала вiDкливу роль у цьому. Волога океану
випада€ у виглядi дощу на навiтрянi схили прибережних гiр, напо-
внюе мiсцевi рiки i створюе найкращi умови для буяння рослин та
життя людей.

3 огляду на сучаснi тенденцii клiматичноi змiни дедалi бiльше
людей муситимуть покидати безплiднi внутрiшньоконтинентальнi
регiони. Посуха, голод i хвороби, а також мохOIивостi, якi вiдкрива-
тимуться для них у MicTax, стануть потужними стимулами мiграцii.
3 кожним днем cBiT стае бiльш урбанiзованим. Бiльше половини
нинiшнього населення cBiry живе в MicTax, бiльшiсть iз яких роз-
ташованi в прибережних регiонах. Масове переселення ближче до
моря переобтяжуе i без того обмеженi запаси води, призводячи до
повномасштабноi водноi кризи. Було розраховано, що скорочення
запасiв, демографiчне зростання та змiна клiмаry станом на 2020 piK
призведуть до гострого дефiциry води в Калiфорнii, iз якого уряд
поки що не зна€ виходу.

3апаси прiсноi води на 3емлi скiнченнi, а значна ix частина вже
непридатна до вжитку. Поки над Калiфорнiею згylцуються хмари
повсюдноi посухи та драконiвського дозрання води в наступному
десятилiттi, деякi забудовники захiдноi частини Сполуlених Штатiв
продовжують будувати майданчики для гри в гольф прямо серед
пустелi. Власники передмiських котеджiв поливають газони, якi
зовсiм чужi тамтешньому посушливому довкiллю. Водоноснi шари
вичергцпоться на утримання ферм iз сумнiвною довгочасною стiйкiс-
тю. PiKa Колорадо, котра ранiше вливалася в Кмiфорнiйську затоку,
зараз через надмiрний водозабiр не дотiкае HaBiTb до Мексики, хiба
що в особливо дощовi роки. BTiM, проблема ця не винятково пiв-
нiчноамериканська: Китай та Iндiя осушують cBoi водоноснi шари
для зрошення сiльськогосподарських угiдь, щоб годувати ростуче
населення. Аральське море в Щентральнiй Азii втратило 80% об'ему
через те, що води двох piK, якi його живили,6уло використано для
зрошення бавовняних плантацiй. У Сахельському поясi - посушли-
вому степу на пiвдень вiд Сахари - значно частiше стаються по-
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сушливi роки, нiж ранiше, i клiматичнi прогнози говорять, що така
тенденцiя збережеться.

Вiдповiддю на цi тривожнi сигнали, принаймнi у випадку за-
хiдноi частини США, може бути обмеження використання води.
Ощадливе ставлення, звiсно, в€Dкливе, але воно не здатне забезпе-
чити водою Bcix. Очищення стiчних вод, якi зараз у бiльшостi KpaiH
просто зливаються, - щ€ одна мох<lrивiсть, але вона дуже дорога й
складна в реалiзацii. Оскiльки значна частина прiсноi води скIла в
полярних льодовиках, теоретично ii можна використати для спожи-
вання. Проте в цьому випадку вкрай високими будуть транспортнi
витрати. Тож у кiнцевому пiдсумку потрiбно шrукати HoBi джерела
або доведеться переселяти люднiсть у регiони iз надiйнiшим водо-
постачанням. Якщо другий BapiaHT практично нездiйсненний iз
полiтичних причин, то перший у деяких випадках може виявитися
можливим завдяки застосуванню технологiй до велетенського вод-
ноtо резервуару Свiтового океану. €дина проблема, яку при цьому
слiд здолати, - позбугися солi.

Опрiснення води ма€ досить недовry iсторiю. Хоча цю iдею То-
мас,Щжеферсон запропонував бiльше двох столiть тому, а в XIX сто-
лiттi вона знайшла застосування на пароплавах пiд час плавань
для роботи парових котлiв, лише в серединi ХХ столiття над цим
процесом стали замислIоватися яко способом добування питноi
води. BiH досi неймовiрно дорогий i енергозатратний, через що
його масштабне застосування обмежуеться вiдносно заможними
регiонами, як-от краiни Перськоi затоки, та великими корабля-
ми. На весь cBiT опрiснення забезпечуе лише близько 45,4 млн м3

прiсноi води щодня, а це менше половини водоспоживання амери-
канських домогосподарств i дещиця порiвняно iз загальним водо-
споживанням, якщо врахувати промисловiсть i сiльське господар-
ство. Позаяк cBiToBe щоденне споживання прiсноi води (разом iз
промисJIовим i сiльськогосподарським використанням) становить
близько 3024 млрд м3, Ti 45,4 млн мЗ, якi сьогоднi виробляються на
опрiснювальних заводах, - це справдi крапля в Mopi.

BTiM, цiлком можливо, що опрiснена вода згодом становитиме
вагому частку водоспоживання домоtосподарств у прибережних
MicTax. Зокрема завдяки розвитку нових технологiй, як-от aToMHi
опрiснювальнi установки (якi використовують тепло атомних елек-
тростанцiй) та системи зворотного осмосу (в яких морська вода
пропускаеться через напiвпроникну мембрану для усунення солi),
опрiснення зможе вiдiгравати помiтнiшу роль. Враховуючи дедалi
бiльшу частку урбанiзованого населення в cBiTi, додайте до цього
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водоощаднi технологii на кшталт ryaшетiв iз меншим об'емом зми-
ву, душу зi слабким потоком води та очищення стiчних вод, - i вже
можна уяви"ги час, коли бiльшiсгь населення cBiTy користуватиметься
обмеженим резервом прiсноi води у значно стiйкiший спосi6, нiж
зараз.

Але не забуваймо про головних винуватцiв - сiльське госпо-
дарство та промисловiсть. Щоб виростити t кг телятини потрiбно
щонайменше В300 л води, а для 1 кг рису знадобиться 4200 л води.
Вдосконаленi технологii, зокрема генна iнженерiя зi створення менш
вологолюбних copTiB рослин, можуть значно зменшити цi числа.
На жаль, пiд тиском спадщини .<зеленоi революцii> бiльшiсть на-
сiнневих компанiй зосереджуваJIа зусилля на виведеннi стiйких до
гербiцидiв copTiB на доповнення до дорогих гербiцидiв, якi вони
збрми, - гарна модель ведення бiзнесу, але не надто розумна в
ceHci використання природних pecypciB. У кiнцевому пiдсумку на-
BiTb iз цими технологiями з огляду на зростання свiтового населення
ми все-таки потребуватимемо значно бiльше води, нiж маемо в

розпорядженнi. €диний довгостроковий розв'язок, вочевидь - ви-
користовувати менше, хай HaBiTb ця пропозицiя йде проти течii
суrасного життя.

HaBiTb TaKi заходи не вряryють багатьох людей, зокрема меш-
канцiв Сахельського пояryАфрики з ixHboi небезпечноi географiчноi
пастки. Невдовзi iм забракне води HaBiTb щоб жити тим скромним
життям, яке вони ведуть зараз, бо Сахара немилосердно наступае на
пiвдень. Глобальне потеплiння, вичерпання rрунтових вод та довго-
часна тенденцiя до засухи в цьому регiонi змусять мiльйони людей
тiкати з ixHix сiл. А куди вони пiдуть? Як решта краiни або iншi кра-
iни регiону впораються iз цим напливом? Згiдно з даними Червоного
Хреста, сьогоднi бiльше людей у cBiTi покидають свою домiвки через
екологiчнi катастрофи, нiж через вiйну: понад 25 мiльйонiв осiб у
всьому cBiTi можна зарахувати до ..екологiчних бiженцiв>.

I не Bci вони зосередженi в cBiTi, що розвиваеться. На прикладi
Калiфорнii можна спостерiгати майбутне екологiчно зумовленоi
мiграцii, aше мешканцi мiсисипського та луiзiанського узбережжя
Мексиканськоi затоки моя(уть розповiсти про Hei з власного досвiду.
Коли туди в 2005 роцi прибув ураган <<Катрина>, понад 1 мiльйон
мешканцiв мусили тiкати зi cBoix домiвок. Багато з них уже не по-
вернулися: було пiдраховано, що близько 100 тисяч бiженцiв осiли в
iнших мiсцях. На думку клiматологiв, через зростання темпераryри
на планетi протягом наступного столiття та вислiдного нагрiвання
водноi маси Мексиканськоi затоки пот}окнi бурi на кшталт <Катри-
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ни>, яка досягла 5-i категорii на шкалi Сафiра-Симпсона безпо-
середньо перед ударом по узбережжю, будугь повторюватися ще
частiше. <Катрина> - лише передвiстя майбутнього.

Змiна клiмаry на планетi справить tлибокий вплив на Bcix нас,
як i на мешканцiв Тувалу. Ми можемо реаryвати на Hei, вдаючи,
що нiчого не вiдбувасться, i сподiваючись, що наспiдки глобально-
го потеплiння не настiльки серйознi, як здаються, або ж можемо
сприйняти прийдешнi змiни яко пот}Dкнi стимули дIя перетворення
нашого технологiчного та соцiального порядкiв. XXI сторiччя ви-
пробуе багато з того, що ми BB.DKaeMo данiстю в сучасному способi
життя, i змусить нас урештi-решт дати раду пот}Dкним транспоко-
лiнним тенденцiям, яким ми дiши поштовх у неолiтi. Клiматичну
змiну можна витлумачити яко можливiсть у ситуацii кризи - вагому
пiдставу змiнити глибоко BKopiHeHi способи поведiнки. Яко бiоло-
гiчний вид ми, звиклi до зростання, розселення i споживання, EuIe

муситимемо по-новому застосувати свою винахiдливiсть, щоб ви-
робити довгостроково стiйкий спосiб життя. Ясна рiч, такий перехiд
легко не дасться, проте, як i в iншi кризовi перiоди нашоi видовоi
icTopii, ми надiленi iнтелекryальними здiбностями, щоб пристосу-
ватися. А першим на порядку денному cToiTb рiзкий переворот у
нашому свiтоглядi.
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ЧАСТИНА СЬОМА

Нд шияху

ло нового Jvttoocy

Bci боги pyKoTBopHi. Саме ми руха€мо ними
за ниточки, а також да€мо lM до рук ниточки
вiд нас самих,

олOос Гакслi

ОЗЕРО ЕЯСI, ТАНЗАНIЯ

f f iлий ранок разом iз другом .Щжулiусом я вистежував тварин.
J_\Поки ми ходили перелiсками й луками, BiH читав MeHi слiди
слонiв, чорноп'ятих антилоп, дикобразiв та з пiвдесятка iнших тва-

рин, немов вицвiлi посJIання на пiщаному rрунтi. .I[жулiус володiв
непересiчним даром розпiзнавати найневиразнiшi слiди тварин,
збагаченим цiлим життям мисливського досвiду. BiH зграбно ви-
гинався, iltдучи стежиною, iнколи спиняючись, щоб придивитися,
раз у раз завмираючи, щоб дослухатися. Спостерiгаючи за ним, я
подумав, що Щжулiус схожий на танцiвника в неквапливому, але

ретельно спланованому балетi просто неба. Весь цей час BiH по-
яснював, що робить, своiм м'яким, муркiтливим голосом, пере-
сипаним проривними звуками, що xapaKTepHi для його мови. BiH
передавав свiй багатющий запас знань двом хлопчакам iз племенi,
щоб воно не померло з ним. Споглядаючи за ixHiM спiлкуванням,
я подумав: скiльки ж тисяч поколiнь прокручували цю сцену, коли
старшi навчають давнiм прийомам майбутнiх мисливцiв. Також по-
думалося: як довго все це ще зможе продовжуватися, адже XXI сто-

рiччя cTpiMKo насуваеться на iхн€ плем'я. IxHi мисливськi угiддя
опинилися пiд загрозою продшсу компанii з О6'сднаних Арабських
EMipaTiB, яка влаштовуе сафарi для грошовитих чоловiкiв iз регiону
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Озеро Еясi, Танзанiя

Перськоi затоки, щоб вони своiми великокалiберними рушницями
влаштувiulи посмiховисько над простеньким .Щжулiусовим луком i
тонкими стрlлами.

[жулiус - представник народу гадзабе, один iз ocTaHHix уцiлi-
лих представникiв стародавньоi групи, яка замешкувала Танзанiю
десятки тисяч poкiB. Iхня незвичайна мова, в якiй юtацальнi звуки
входять до багатьох слiв, як у койсанських мовах, якими розмов-
ляють ixHi мисливсько-збиральницькi родичi в Пiвденнiй Африцi,
повнiстю вiдрiзняеться вiд мови, якою розмовляе сусiднiй народ -
cKoTapi масаi. В cyqy пору року гадзабе живуть у плетених iз гiлок
i трави куренях, а на дощову пору переселяються в печери ближче
до кратера Нrоронrоро. Розташування ixHix стоянок протягом по-
сушливоТ пори визначаеться полюванням - коли вони впольовують
велику дичину, вся група з двадцяти осiб переселяеться поближче
до цього мiсця. Такий напiвкочовийтриб життя - iдеальне присто-
сування до умов багатоi на дичину африканськоi савани.

Гадзабе, як i мисливцi-збиральники iнших регiонiв, живуть май-
же без зру-,lностей сr{асного життя. Хоча.Щжулiус частину року пра-
цюе провiдником i ловцем у сусiдньому заповiднику, щоб заробляти
грошi дIя утримання родини (HaBiTb мис.пивцi-збиральники iнколи
потребують медикаментiв та iнших с)цасних предметiв першоi по-
треби), бiльшу частину часу BiH живе традицiйним я(иттям гадзабе
бiля озера Еясi. На практицi це означае, що все BiH робить своiми
руками, за винятком кiлькох металевих предметiв: сокири, ножа i
дрiбних шматкiв метаIц/, якi вони вставляють у кiнчики стрiл. По-
жити разом iз гадзабе означае повернутися до стародавнього трибу
життя, у якому TepMiH (самодостатнiй> набува€ нового сенсу. Вони
мають велетенський запас знань iз природничоi icTopii, зокрема
про рослини, якi можна iсти або якi мiстять сильну отруту, яку
можна використати, щоб уполювати велику дичину; як з'ясовувати
вид, BiK i HaBiTb стать тварини iз ii слiдiв; як розрiзняти птахiв за
ixHiM спiвом тощо. Хлопчики племенi вчаться виготовляти стрiли,
старанно розпрямляючи дiбранi гiлки шляхом нагрiвання на вогнi та
згинаючи ix зубами; потiм вони вчаться стрiляти, доки не почнуть
вл}п{ати в цiль iз убивчою точнiстю. Вечори гадзабе проводять, зi-
бравшись довкола невеликого багаття, у переповiданнi iсторiй про
недавнi полювання та стародавнiх легенд. Цi билицi й небилицi
оживлюються спецiальними iнтонацiями, звуковими ефектами та
жартами. Ще був багатий i розмаiтий досвiд, а через кiлька днiв
життя з ними я вiдчув, як мене огорнув невимовний спокiй, нiби
тривоги й метушня сучасного життя скресJIи, не зЕuIишивши й сrriду.
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У мене виникло чудне вiдчуття, нiбито я повернувся додому пiсля
довгоi-довгоi подорожi.

Для бiльшостi з нас життя в таких умовах, як живуть гадзабе,
просто немислиме. Так багато поколiнь змiнилося вiдтодi, як ми
востанне полювали iзбирали iжу, що ми вже втратили вмiння, нео-
дмiннi для виживання. Наш найближчий до справжнього полювання
досвiд - це вишукування мiсця для паркрання на мiськiй стоянцi
в годину пiк або намагання дотягнутися до останнього морозива
з шоколадними крихтами в холодильнику магазина. Проте цим
не вичерtц/еться життя людей на кшталт гадзабе, бо воно по€днуе
багато рiзних аспектiв того, що означае бути людиною, та Фунту-
еться на застосуваннi багатьох рiзних yMiHb. Хоча ми вважаемо себе
багатозадачними, насправдi виконувана бiльшiстю з нас робота
дуже фокусована. Хоч би що ми робили: цiлий день вдивлялися в
екран комп'ютера, сидiли на нарадах чи брали rIасть у конференц-
дзвiнках, встановлювали к}D{онну TexHiKy, грали в професiйний бей-
сбол чи керували вантажiвкою, - наше життя обмежуеться вузьким
спектром yMiHb. Можливо, саме тому проведення часу в колi гадзабе
ДаЛО MeHi вiдtlу,ar" внутрiшнього визволення, адже воно змушуе нас
наново вiдкривати в собi коштовний скарб давним-давно забутих
здiбностей.

Такий захопливий погляд на гадзабе суперечить усталеним
культурним настановам. Одна з найбiльших дискусiй у соцiальнiй
Teopii XIX сторiччя оберталася довкола питання, чи прогресивна
соцiальна еволюцiя. Iнакше кажуr{и, чи е якась цiль у нашому життi
i чи нинiшнi зусилля приведуть до свiтлiшого майбуття? PaHHi ево-
люцiонiсти уявляли життя яко довгий ланцюг бугтя, що тягнеться
вiд одноклiтинних органiзмiв на нижнiх щаблях до людей на верх-
Hix яко кульмiнацii еволюцiйного процесу. Ба бiльше, HaBiTb людей
дtлили на тих, хто досягнув певного рiвня матерiальноi культури
(<цивiлiзованi>) та тих, хто так чи так вiдстав (<нецивiлiзованi>).
ВпливовиЙ соцiальниЙ теоретик XIX сторiччя Льюiс Морrан у своiЙ
головнiй працi <Давне ryспiльство>, виданiй |877 року, описав три
стадii кульryрноi еволюцii людства: дикунство, варварство та цивi-
лiзацiя. .Щикунство пов'язувалося з мисливством i збиральництвом,
тобто трибом життя людства на найдавнiших стадiях його еволюцii.
Варварство, по cyTi, ототожнювалося iз натуральним сiльським гос-
подарством, яке практикувiulося з часiв неолiry. Нарештi, цивiлiзацiя
передбачала розвинене сiльське господарство, MicbKi поселення,
письмо та верховенство закону. Еволюцiйний пiдхiд Морrана до
людських культур помiтно вплинув на Фридриха Енlельса, котрий,
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звiсно, мав особливе уявлення про напрямок ру{у соцiальноi ево-
люцii. Провiдний мотив прогресивiстських поглядiв XIX сторiччя
поляrав у томи що мета людства - досягти Tiei форми цивiлiзацii,
яка iснувала в €вропi та iнших <(розвинених) суспiльствах, а будь-
якi альтернативнi триби життя - примiтивнi i небажанi. Згiдно з
Морtаном, кульryрна еволюцiя неминуIе рlо<атиметься такою тра-
екторiею, а розвиненiшi суспiльства братимугь гору над тими, якi
застрягли на попереднiх стадiях.

Одна за одною хвилi рiльникiв та колонiальних европейських
поселенцiв вiдбирали у гадзабе землi, витiсняючи ix у дрiбнi анкла-
ви, де сьогоднi менше нiж двi тисячi уцiлiлих представникiв народу
ледь-ледь животiють. Вiдсугнiсть у них рiльництва, земельноi влас-
HocTi, складних знарядь працi та грошеЙ наводилися як арryменти,
щоб ix завоювати i цивiлiзувати. У них вiдбирали й направляли до
мiсiонерських шкiл дiтей, мiняли iM iMeHa (справжне iM я фкулiуса
було !Ум!ум!уме - знак окJIику позначае клацальний звук, схожий
на той, який ми робимо, коли присоромлюемо дитину), iхню куль-
туру виставляли як вiдсталу й не гiдну збереження, а iхню землю
танзанiйський уряд передавав iншим людям. Завдяки пiднесенню
кульryрного релятивiзму в антропологiчнiй науцi ХХ сторiччя все

розмаiття людських культур здобуло рiвноправ'я, але ця змiна в
поглядах прийшла занадто пiзно для гадзабе та iнших мисливсько-
збиральницьких груп iз рiзних частин cBiry, якi вже зазнали непо-
правноi шкоди. Сьогоднi HaBiTb якщо вони зберiгають традицiйний
триб життя, то лише зi свiдомих MipKyBaHb, стаючи живими му-
зейними експонатами як нагадрання про колишню культуру або
заради туристичних доларiв.

В iнших частинах книжки ми вже зупинялися на тому, як i чо-
му вiдбувся кульryрний перехiд вiд мисливства та збиральництва,
а також якi наслiдки BiH мав для наших тiл, ryспiльства та плане-
ти. В останнiй частинi я зосереджуся на тонших i менш злiченних
матерiях: його наслiдках для нашого <(морального компаса>>. Як
означити моральнiсть у складному cBiTi сьогодення? Чи можна на-
вчитися чомусь у народiв на кшталт гадзабе, якi живуть за межами
провiдноi apTepii с)цасного суспiльства так само, як нашi пращури
протягом багатьох мiльйонiв poKiB еволюцii нашого мозку та норм
поведiнки? Певна рiч, на TaKi питання легкоТ вiдповiдi не бувае, бо
вони переплетенi з багатьма заплутаними фiлософськими iдеями.
BTiM, варто спробувати поглянути на виникнення наших моральних
систем iз еволюцiйноi перспективи. Багато людей на вулицях ска-
жуть, що qrчасному суспiльству бракуе моральностi. Якщо справдi
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так, то як ми дiйшли до такого стану? .щостатньо пригадати подii
11 вересня 2001 року, аби усвiдомити, що щось десь не так.

Одна з великих проблем цього столiття - повернути наш мо-
ральний компас у позитивному й стiйкому напрямку, водночас да-
ючи раду технологiчному поступу в таких науках, як генетика i
нас.ltiдкам глобального потеплiння. Вона ж, мабуIь, найважча для
розв'язання, якщо взага;Ii розв'язна з огляду на неймовiрну кiль-
KicTb конкурентних iнтерпретацiй моральностi. Фiлософи, релiгiйнi
лiдери, письменники, правники та полiтики тисячолiттями ламЕuIи
списи, намагаючись створити етичну систему координат, щоб люди
знали, як жити, як вiдрiзнити <добре> вiд <<поганого>> i як дiяти у
найбуденнiших житт€вих сиryацiях (пригадайте колонки порад у
газетах i журналах). Намагатися розглянути всю царину етичних
теорiй, очевидно, не тiльки неможливо, а й контрпродуктивно. Iнодi
корисно починати з чистоi сторiнки й спробувати реконструювати
шлях, яким ми прибулидо нинiшнього стану, - iнакше кажучи, вда-
тися до науково-iсторичного пiдходу до вельми сlпlасноТ проблеми.
Тож почнiмо з математичного моделювання.

В,ЯЗНI, МЕТАЕТИКА Й ЖАДIБНIСТЬ

Теорiя iгор - це галузь прикладноi математики, яку в першiй
половинi ХХ столiття започаткував угорсько-американський мате-
матикДкон фон Нойман.У |944 роцi разом iз eKoHoMicToM Оскаром
Морfенштерном BiH опублiкував надзвичайно впливову книжку
<Теорiя iгор та економiчноi поведiнки>. Головний задум книжки -
розглянути соцiальнi ситуацii, формалiзувавши ix яко <<iгри>>, що
можуть бути проаналiзованi за допомогою математики. Вiдтодi цей
пiдхiд широко застосовували не тiльки в економiцi, а й у iнших сус-
пiльних та бiологiчних науках. Фактично це один iз найвпливовiших
доробкiв математики за ХХ сторiччя.

Одна з класичних проблем, яку вивчають представники Teopii
iгор, була сформульована в 1950-Ti роки. Вiдома пiд назвою (диле-
ма в'язня>, ця проблема зада€ точку вiдлiку для вивчення витокiв
моралi. Сценарiй проблеми такий: двох пiдозрюваних заарештрали
за злочин, який вони, можливо, скоiли, i кинули до окремих камер.
Полiцiя не ма€ достатнiх доказiв, щоб довести вину, але, тримаючи
iх окремо протягом слiдства, вона розраховуе домогтися, щоб один
в'язень зрадив iншого. Якщо так станеться, зрадника випустять, а
зраджений отримае десять poKiB за фатами. Якщо обое видадугь
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один одного, то кожен отримае п'ять poKiB за rратами. Якщо ж,
з iншого боку, жоден не видасть iншого, то кожен отримае лише
шiсть мiсяцiв за lратами. Як iM варто вчинити в рацiонально орга-
нiзованому cBiTi?

Скрупульозний математичний розбiр ситуацii показуе, що най-
рацiональнiша стратегiя для кожного в'язня - видати iншого, бо в
такому разi зберiгатиметься шанс, що iнший не видасть тебе, тож ти
вийдеш на волю. I]ей BapiaHT вiдомий яко класuчна дилема в'язня.
Якщо ж, з iншого боку, гра послiдовно програеться багато разiв, вона
називаеться повmорюваною дилемою в'язня. Якщо в'язням вiдомо,
що гра повториться лише визначеЕу кiлькiсть разiв, то найкращим
розв'язком проблеми для кожного з них все ще буде видати iншого.
Але якщо кiлькiсть повторiв невiдома, бiльший успiх приносить
нова стратегiя: коли кожен гравець не видае iншого, тож кожен
проводить за rратами шiсть мiсяцiв. Говорячи на жаргонi Teopii
iгор, в еволюцiйному планi слушною стае спiвпраця, оскiльки ви не
знаете, скiльки ще разiв у майбутньому доведеться грати, а якщо ви
зраджуете iншого в'язня в поточному раундi, BiH або вона негайно
вас зрадить у наступном)r.

3BicHo, така проста гра надмiру спрощуе соцiальнi взаемодii
людей, зате да€ iHcTpyMeHT для анатомiчного розтину того, що ми
маемо на разi пiд <добрим>, - iнакше кажучи, як можна означити
моральнiсть i як уперше з'явилися уявлення про добре та погане.
У випадt<у в язнiв кожен iз них знае, що е шанс, що будь-якоi митi
його або ii видасть iнший, i що це може викликати помсry в на-
ступному раундi. Фактично страх помсти стриму€ базовi iнстинкти
гравцiв. 3рештою, краще провести шiсть мiсяцiв за rратами, нiж
5 чи 10 poKiB, хай HaBiTb для цього доведеться вiдмовитися вiд
шансу вiдразу вийти на волю. Такий пiдхiд до поняття спiвпрацi
вперше окресJIив Платон у дiалозi <<,Щержава>>, ще й гадки не маючи
про (дилему в'язня>. В другiй книзi один iз персонажiв - Главкон -
описуе зародження моралi яко компромiс мiж бажання вчинити
кривду - видати, у сиryацii <(дилеми в'язня> - i знанням, що кривда
може спiткати тебе самого. Цей пiдхiд контрасryвав iз поглядами
Сократа, котрий вважав, що людина надiлена вродженим бажанням
справедливостi, тобто моральностi, HaBiTb за вiдсутностi загрози
покарання.

Щi два протиборчi погляди на мораль багато разiв обговорювми-
ся з часiв Платона, але жоден так i не здобр перемоги. Метаетика -
це гаrц/зь фiлософii, яка шукае вiдповiдi на питання про походження
моралi та належну поведiнку в рiзних сиryацiях. Примiром, етична
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поведiнка означуеться вiдносно конкретного суспiльства чи iснують
унiверсалii, якi вважа€ моральними кожен? 3розумiло, що в цiй час-
тинi книжки нема€ змоги розглянуrи всю iсторiю пошyI(у пояснення
моралi, але не викпикае cyMHiBy наявнiсть певних унiверсалiй, якi,
цiлком можпиво, е розширеннями головоломок на кштЕuIт <<диле-

ми в'язня>>. В людському суспiльствi HixTo не € абсолютно вiльним
суб'ектом; нашi дii завжди справляють вплив на iнших. Бiльшiсть
законiв у суIасних секулярних суспiльствах базуються на цьому за-
сновку, а людям виноситься покарання, якщо ixHi дii зазiхають на
життя iнших: за вбивства, насильство, крадiжку або iншi вчинки, якi
збiльшують iMoBipHicTb таких подiй (наприклlад, подвiйне переви-
щення швидкостi в cTaHi Еtлкогольного спЪнiннi).

Релiгiя також направля€ людей щодо цих самих етичних пи-
тань, почасти означуючи моральнiсть яко уникання забороненоi
поведiнки, тобто грiха. KpiM убивства, бiльшiсть релiгiй забороня-
ють перелюбство, жадiбнiсть тощо. Католицька церква видiляе ciM
смертних грiхiв: лiнощi, хтивiсть, гнiв, обжерливiсть, жадiбнiсть,
заздрiсть i гординю. Якщо ix добре просiяти, то можна згрупувати
в чотири ocHoBHi категорii: ледарювання, похiть, злiсть i бажання
бiльшого, нiж маеш.

Першi три хоч i вважалися в€Dкпивими, не здобували TaKoi раги,
як четверта категорiя, на яку припадае вiдразу три грiхи, зокрема
Toill,, який вважався найгiршим, - гординя. А зараз подумайте про
таке: хотiти бiльшого, нiж маеш - це ж центральний мотив су-
часного життя. Без нього ми би досi сидiли довкоJIа багаття десь
у caBaHi. Нице кредо персонажа фiльму <Вол-стрито Гордона Геко
<жадiбнiсть - це добро> могло з'явитися лише в суспiльствi, в якому
можливо нагромаджувати надлишки, - iнакше каж}л{и, в сiльсько-
господарських суспiльствах на кшталт того, в якому ми живемо
ocTaHHi 10 тисяч poKiB. У cBiTi мисливцiв-збиральникiв надлишкiв не
icHpмo, бо кожен мав лише те, що BiH потребував, а нагромадження
не мало сенсу. .Щля чого вбивати бiльше тварин, нiж можеш з'iсти,
якщо в такому разi м'ясо просто зiпсуеться? Зате в суспiльствах, де
ресурси обмеженi, нагромадження надлишкiв стае бажаним, бо в
такий спосiб можна гарантувати собi та своiй родинi досryп до цих
perypciB у майбугньому. Перебиватися то однiею низькооплачраною
роботою, то iншою, жити вiд зарплати до зарплати - не такого життя
бiльшiсть iз нас побажае собi та cBoiM дiтям. Але, по cyTi, таким i е
життя мисливцiв-збиральникiв, яким жили нашi пращури, бо вони
завжди в прийнятних межах певнi, що зможуть знайти вдосталь
pecypciB, неодмiнних для прожиття.
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Французький фiлософ i суспiльствознавець XVIII сторiччя Жан-
Жак Русо найбiльше уславився cBoiм описом первiсних народiв (та
всього людства в дмекому минулому), якi живуть у блаженному
cTaHi - з цi€i думки розвинувся TepMiH (шляхетний дикун>. Русо
BBEDKaB, що люди вiд природи добрi, але ix псуе ryспiльство. Фридрих
Енrельс пiдтримав, по cyTi, цю саму позицiю. 3а ними пiшли iншi
вченi. iхня iдея полягала в тому, що якщо ми зумiемо повернутися
до природного стану (хоч би яким BiH був), yci нашi проблеми вiд-
падуть, ба HaBiTb зникне потреба в пiдтриманнi правопорядку за
допомогою сили. Протилежний погляд висловив Томас Гобс, опи-
сylочи Левiафана. 3гiдно з Гобсом, державна машина пом'якшила
<безпросвiтне, тупе i коротке>> життя дикунiв.

Цiлi два столiття цi два протилежнi погляди на людство супер-
ничали мiж собою, але жоден так i не перемiг. В 1960-Ti роки пiд
впливом опозицiйноi контркультури поtryлярностi зажили погляди
Русо. На впливовiй конференцii <Людина-мисливець>, що вiдбула-
ся в Чикаfо 1966 року,6iльшiсть дискусiй зосередилася на способi
життя мисливцiв-збиральникiв. Саме там Маршал Салiнз запропо-
нував TepMiH <первинне суспiльство достатку>, яким вiдобразив той
факт, що мисливцi-збиральники мали все, що потребували - хай
HaBiTb не в надлишку, - а працювали значно менше, нiж бiльшiсть
МеШКаНЦiв с}п{асного 3аходу, завдяки чому мали вдосталь найголо_
внiшого - вiльного часу.

Висновки Салiнза критикували за вiдносно малу вибiрку, на
яких вони базувалися, та за те, що його антропологiчнi спостере-
ження були мiнiмальними i, можливо, упередженими. В наш час
паЕуе протилежна думка, а погляди Русо часто зобрахqrють як на-
iBHi. Антропологи спробували показати, що первiснi народи мали
не менший потенцiал до аморальностi (назвiмо це так за браком
кращого TepMiHa) за с)цасну цивiлiзацiю. Лоренс Кiлi у книжцi <Вiй-
на до цивiлiзацii> зiбрав разючий масив iнформацii про насилля в
первiсних народiв, з'ясувавши, що вiйна була повсюдним явищем.
BiH обrрунтував свою думку статистичними даними, продемон-
струвавши, що велика частка людей у первiсних групах помирала
насильницькою смертю внаслiдок мiжгрупових зiткнень. Скажiмо, в
народу данi, якийживе в новоfвiнейських високогiр'ях, один чоловiк
iз трьох гине вiд ч}Dких рук. HaBiTb найкривавiшi вiйни ХХ столiття
зазвичай не знищр:rли бiльше 10% дорослих чоловiкiв у будь-якiй
угягнугiй KpaiHi (нацистська Нiмеччина i Радянський Союз перiоду
.I[ругоi cBiToBoi вiйни - помiтнi винятки), а в сгIасного пересiчного
американського чоловiка шанси загинуги вiд рук убивцi становлять
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приблизно одну соту. Тож Кiлi зробив висновок, що пepBicнi народи
явно не жилив блаженному cTaнi.

В своему аналiзi Лоренс Кiлi часто згрупову€ Bci доiндустрi-
альнi суспiльства в одну категорiю, попри вiдмiнностi в ixHix спо-
собах прожиття. Проте якщо розглянути вiйну лише в ryспiльствах
мисливцiв-збирмьникiв, його арryменти слабнуть. Як зазначае BiH
сам у книжцi, антрополог Кейт Отербайн зiбрав iнформацiю про
п'ятдесят суспiльств iз рiзних частин cBiry i порiвняв ix на ocHoBi
iхнього трибу життя. Найвища частота во€н спостерiгалася в народiв,
якi жили з рiльництва i скотарства: понад 9О% iз них постiйно або
принаймнi часто вели вiйни. Серед суспiльств, якi <рiдко або нiколи>>

не вели воен, бiльшiсть становили мисливцi-збиральникиz3О%" охо-
плених дослiдженням мисливсько-збиральницьких груп потрапили
до цiеi категорii. Хоча невелика кiлькiсть розглянутих груп ставить
пiд cyMHiB значущiсть зазначених вiдмiнностей, самё дослiдження
наштовхуе на роздуми. Порiвняння ускладню€ться ще й тим, що
в cBiTi лишилося небагато мисливцiв-збиральникiв, якi зазвичай
живуть на маргiнальних землях, куди iх витiснили навколишнi сiль-
ськогосподарськi народи. Тож сlпtаснi мисливцi-збиральники навряд
чи живуть у сво€му природному cTaHi,

Можливiсть глибше зазирнути в моральнiсть мистIивцiв-збираль-
никiв дае нам народ Mopiopi, який замешкував Чатемськi острови у
пiвденнiй частинi Тихого океану i пропонуе цiкавий приlOIад того,
якi наслiдки може мати способ прожиття для застосування насилля.
Як вiдгалlокення вiдомiшого народу Maopi, що мешкав на захiд вiд
них на Новiй 3еландii (цей полiнезiйський народ уславився своiми
запеклими мiжплемiнними вiйнами), Mopiopi, вва>каеться, пересе-
лилися на Чатеми близько 1500 року н,е. Проте острови виявилися
непридатними для звичайних полiнезiйських сiльськогосподарських
культур, що ix вирощували рiльники Maopi, тому Mopiopi повернули-
ся до мисливства й збиральництва, жив)л{и з рясних прибережних
pecypciB свого архiпелаry. 3 плином часу iхня культура, що, мабуть,
попервах була так само войовничою, як у Maopi, змiнилася. Вони
стали переконаними миролюбами, розв'язуючи суперечки за до-
помогою ритуалiзованих бiйок i обговорень, позаяк вiйна не мала
сенсу на iхнiй новiй батькiвщинi iз новим трибом життя. 1791 року
британчi анексували ixHi землi, а 1855 року майже тисяча Maopi,
прибувши на британських кораблях, вирiзала двi тисячi Mopiopi,
якi, згiдно з оцiнками, замешкували острови. По cyTi, Mopiopi були
знищенi яко народ: через одне поколiння вiд них лишilлося близько
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coтHi представникiв, завоЙованих значно воЙовничiшим спорiдне-
ним народом рiльникiв, якому посприяли европейськi хвороби.

Мо>rcпиво, Mopiopi - лише окремий випадок, мiсцева чудасiя.
Проте в Частинi другiй ми вже переконалися, що суспiльства за-
звичаЙ втяryються у вiЙни, коли ресурси обмеженi, i за них ведеться
напружене змагання. Щля мисливцiв-збиральникiв така сиryацiя
нетипова, за умови, що вони не потрапили в незвичну сиryацiю, як
мешканцi Джебель Сагаба в Нубii, KoTpi жили з рiчковоi риболовлi
в дедалi посуtrrливiшомудовкiллi. Впродовж бiльшоi частини icTopii
людства ресурси не були обмеженими, а людство розселялося по
всьому cBiry. 3 появою агроlryльтури вiдбулося зростання ryстоти
населення, яке означало, що часи легкого досryпу безповоротно
минули; якщо у вас виникне бажання або потреба в бiльшiй кiлькостi
харчу, потрiбно iнвесryвати значнi зусилля, щоб виростити його.
Догляд за посiвами, пiдтримання в робочому cTaHi зрошувiulьних
систем, зведення постiйних поселень - все це означало, що на карту
було поставлено забагато, аби можна було просто пiти ir вибрати
iнше мiсце для життя, а отже, вкладенi в нчDките зусилля робили
це нажите вартим боротьби. Започаткувавши новий спосiб життя у
вiдповiдь на змiну клiмаry, яка ускIIаднила мисливство та збираль-
ництво, ми вiдтак створили новий набiр конкурентних викликiв.

Ясна рiч, я не захищаю повернення до мисlIивсько-збиральниць-
кого способу життя, а лише вказую, що вiд cBoix пращурiв ми мо-
жемо дещо довiдатися про стан сучасного суспiльства..Щеякi люди,

розчарованi iмперативом постiйноi працi й нагромадження, що е

невiд'емним для с}цасного життя, зробили вибiр на користь життя
за межами системи або HaBiTb зайнялися активним бунтарством.
Життевий принцип, вiдомий за фразою Тимотi Лiрi <увiмкнись,
налашryйся й вiдлети>>, виголошеною в 1960-Ti роки, е всього-на-
всього одним iз свiжих приrcтlадiв такого роду протесry. Першими
противниками модернiзацii й iндустрiальноi доби ще на початку
1800-х poKiB були цудити - англiйськi ремiсники, якi руйнрали
машинне обладнання фабрик для збереження своiх робочих мiсць
i традицiйного трибу життя. Менш войовничим був романтизм
XIX сторiччя, який спирався на погляди Русо й обстоював повер-
нення до природи та простiших часiв. Марксисти й ленiнiсти при-
йняли модернiзацiю, але не капiталiстичну економiчну систему, яка
породила ii. Амiшi й iншi релiгiйнi групи, якi обрали життя осторонь
головноi течii захiдного ryспiльства, свiдомо бунryють проти того,
що ввIDкають зryбними впливами технологii та iнших компонентiв
сучасноегi. Антиглобалiсти своiми протестами оплакують знищення
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локальних бiзнесiв пiдамериканським культурним молохом, а p}D{

Слоуфуд* закJIика€ нас споживати простi харчi мiсцевого виробни-
цтва, якi не несуть у собi шкiдливих наслiдкiв фастфуду pecTopaнiв
<McDonald's)) та (КFС). Yci цi p)Dи попри iхню особливу спрямова-
HicTb сформувалися у вiдповiдь на те, що ixHi )цасники вважали
загрозами cyracHocTi.

Протягом останнього пiвстолiття народилася ще одна антипро-
гресивiстська течiя, значно поширенiша й потенцiйно небезпечнiша
за стриманiшi руtи минулого: фундаменталiзм. Поставши в серед-
инi ХХ столiття як в iсламi, так i в християнствi, фундаменталiзм
ставав дедалi помiтнiшим гравцем у полiтичних дебатах по всьому
cBiry. I]e породження вiдчаю та гнiву, пiдхоплене харизматичними
лiдерами, стало лiхтарем, на який злiтаються люди, якi почуваються
покинутими су{асним cBiToM, бо BiH висра€ альтернативну версiю
належного способу життя. Його пiднесення та значення для майбут-
нього буде нашим наступним пунктом призначення.

ФУНДАМЕНТАЛIЗМ

Протягом 1950-х poKiB €гипет зазнав безпрецедентних транс-
формацiй. Пробувши недовго пiд час i пiсля Першоi cBiToBoi вiйни
у складi Британськоi iмперii та ще тридцять poKiB пiсля проголо-
шення ((незалежностi> в 1922 роцi фактичним сателiтом Британii,
BiH нарештi взяв свое полiтичне майбутне у власнi руки 1952 року,
коли група армiйських офiцерiв пiд орудою Гамаль Абдель Насе-
ра за допомогою державного перевороту повалила чинний уряд.
Останнього надихнули успiхи Радянського Союзу, тож BiH негайно
взявся перетворювати €гипет на соцiалiстичний манер.3окрема в
його намiри входила секуляризацiя египетського суспiльства. Хоча
новий режим формально визнавав себе iсламським, Насер i його
уряд послiдовно дотримувалися вiдокремлення мулли вiд держави.
Iслам вирiшили вiдсторонити вiд першочергових цiлей розвитку
вздовж свiтських соцiалiстичних рейок.

Усе це вiдбралося тодi, коли арабський cBiT почрався ослабле-
ним унаслiдок створення .Щ,ержави Iзраiль у 194В роцi. €врейська
держава, яка займала одне з найсвятiших MicT iсламу - цього багато
мусульман не могли пробачити, а ii створення в арабському cBiTi
прозвали <катастрофою>. Iзраiльтяни виграли арабо-iзраiльську вiй-

* Анzл, <повiльна iжа> - на противаry <фастфудр (<швидкiй iжi>).
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ну, яка розгорiлася вiдразу пiсля проголошення ними незалежностi,
тим самим ще глибше зачепивши колективне еrо iсламу. На тлi цих
подiЙ мусульмани почали шукати ЕUIьтернатив.

В 1920-Ti роки, коли €гипет перебував у занепадi, було засно-
вано культурну групу <<Брати-мусульмани>, яка станом на кiнець
1940-х poKiB налiчувала мiльйони членiв i розрослася в моryтнiй
синтез професiйноi спiлки, культурноi органiзацii та полiтичноi
партii, чий вплив проймав кожен аспект египетського життя. <Брати-
мусульмани> обстоювали фiлософiю, яка вимагала жорсткого, всебiч-
ного дотримання заповiдей iспаму - не просто виконрати обряди
на кшталт молiння п'ять разiв на день та здiйснення хаджу, а жити
по-iсламськи. Наполягаючи на впровадженнi шарiаry (релiгiйного
права), <Брати-мусульмани) нЕDкили багатьох ворогiв у €гипетському

урядi. Не будуr{ц заснованою на насильницьких принципах, а просто
як освiтня органiзацiя, що ставила за мету поширення iсламського
сJIова, з плином часу вона ставала дедалi войовничiшою. 1949 року
один iз ii членiв убив прем'ср-мiнiстра €гипry, що викликало вiд-
плаry у виглядi вбивства урядовими силами засновника органiзацii
Гасана аль-Банi.

Саiд Кугуб, €гипетський письменник i лiтературознавець, всту-
пив до лав <<Братiв-мусульман> 1953 polry в 47-рiчному вiцi. На цей
час уряд Насера вже заборонив органiзацiю, силкуючись секуляри-
зувати краiну. Кутуб опинився серед багатьох братiв-мусульман,
яких кинули за Грати протягом 1950-х poKiB, отримавши в 1954 роцi
п'ятнадцять poKiB каторги. Перiод ув'язнення, ясна рiч, мiцно закар-
брався в його свiдомостi, але замiсть вiдкрито бунryвати або роз-
чаруватися i зламатися, Куryб вiдповiв за допомогою найгрiзнiшоi
зброТ в язня: пера. Перебуваючи за rратами, BiH написав двi книжки,
якi здобудуть величезний вплив у iсламському cBiTi: KoMeHTapi до
Корану та <<Вiхи>>. Якщо перша становила вчений, багатотомний
трактат, то остання була написана яко манiфест.

У <<Bixax>>, опублiкованих 1964 року, Куryб стверркував, що на-
став час для iсламу повернути собi панування яко cBiToBoi релiгii.
Причиною занепаду iсламу BiH вважав те, що мусульмани впали
в джахiлiю, тобто нехтування Бога; iнакше каж)л{и, до занепаду
призвiв секуляризм. €диний шлях зупинити занепад - повнiстю
повернутися до iсламського трибу життя: дотримуватися шарiаry та
вiдкигrути джахiлiю. Цього частково можна досягти за допомогою
джихаду (зусиль) - священноi вiйни проти зryбного секуляризму.

Кууб перегорнув нову cTopiHKy в icTopii iсламу, зосередившись
на джихадi; так само новаторськими були його методи, якi BiH про-
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понував для визволення мусульман. Iз часiв Му(амеда мусульмани
вели постiЙну боротьбу в iм'я релiгii, з якою пов'язанi разючi те-
риторiальнi здобугки Його послiдовникiв на Близькому Сходi та в
Пiвнiчнiй Африцi за його життя та вiдразу по його кончинi. Проте
така боротьба нiколи не була першочерговою метою, або заповiд-
дю, ixHboi релiгii. HaToMicTb Куryб наново витлумачив традицiйний
iслам вiдповiдно до умов сучасного cBiry, надавши йому новоi спря-
MoBaHocTi. Як ленiнське тлумачення марксизму було використане
для обГрунтування росiйськоi революцii, Кугуб сподiвався, що його
творчiсть приведе до iсламськоi революцii.

У книжцi з icTopii фундаменталiзму <Битва за Бога)) Карен Арм-
стронг описала протистояння мiж двома протиборчими сферами
думки, якi панують у свiтоглядi людства, либонь, iз часу зародження
нашого виду десяткитисяч poKiB тому. Мiфос - це мiстичний спосiб
свiтобаченн я, який орiентуеться на осягнення смисJIу через значущi
подii. А логос (це грецьке слово дало KopiHb слову <логiка>) - це
сфера рацiоналiзму, науки i просвiтницькоi думки. Мiфос полягае в
прийняттi духовних аспектiв cBiry, а логос зосереджуеться на cyMHiBi
та розумiннi. Впродовж тисяч poKiB людськi суспiльства поеднували
аспекти обох сфер думки, але протягом ocTaHHix кiлькох столiть
логос вирвався вперед. BiH пiдтриму€ наукову думку, подарував нам
дива qчасних технологiй i забезпечив небачений piBeHb добробуту.
Пiд час свого трiумфального сходження, на думку багатьох, логос
зруйнував чимало одвiчних iстин, якi сповнювали сенсом життя
багатьохлюдей. TaKoi думки дотримувався i Куryб, але зробив у нiй
новий поворот: BiH xoTiB застосрiти методи логоси щоб досягти
цiлей мiфосу. Iнакше каж}ци, розв'язати проблему занепаду iсламу
та пiднесення глобальноi джахiлii BiH пропонував за допомогою
джихаду.

Паралельно з тим, як Кутубовi погляди гримiли iсламським
cBiToM, багато американцiв вiдчували втрату мiфосу в своему життi.
Шоком для багатьох стали соцiальнi заворушення 1960-х poKiB, у
яких вiдкидалися традицiйнi християнськi родиннi цiнностi. Пiдне-
сення християнського фундаменталiзму в Сполуrених Штатах на-
BiTb бiльшою мiрою, нiж поширення Кутубового вченого манiфесry,
демонструвало застосування мислення в дусi логосу для розвЪзання
проблеми мiфосу. На чолi цього руху став Джерi Фолвел - священик
iз Пiвдня, який 1956 року заснував свiй релiгiйний осередок - бап-
тистську церкву на Томас Роуд у Лiнчбурзi (штат Вiрд2кинiя). Ско-
риставшись потенцiалоп{ нових засобiв MacoBoi комунiкацii - радiо
й телебачення, - .I|,жерi Фолвел невдовзi став вiдомим мiльйонам
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громадян краiни. Згiдно з Карен Армстронц 40% американських
домогосподарств протягом 1960-1970-х poKiB перемикали cBoi при-
ймачi на його передачi. Логос сгIасноi технологii використовувався
в новаторський спосiб для мобiлiзацii консервативного суспiльного
руху, який ставив за мету повернення релiгii, тобто мiфосу, належ-
ного мiсця в центрi суспiльного життя.

Протягом 1970-х poKiB естафеry вiд Фолвела пiдхопили Пет
Робертсон та.Щжим i TeMi Фей Бекер. Вотергейтський скандал, при-
низливе виведення вiйськ iз В'етнаму, нафтова криза 1970-х poKiB
та криза iранських заруlникiв - Bci цi подii пiдривЕulи впевненiсть
американцiв, що iхня KpaiHa на правильному шляху. На момент
президентських виборiв 1980 року багато людей вважали, що настав
час для повернення релiгii в полiтичний процес. 1979 року Фолвел
заснував релiгiйно-полiтичну органiзацiю пiд назвою <Моральна
бiльшiсть>, яку успiшно загiryвав собi в пiдтримку Роналд Рейган,
кiнець кiнцем здобувши незаперечну перемоry з 4В9 голосами ко-
легii виборцiв проти 49 в Джимi Картера. З тих пiр Республiканська
партiя, яка традицiйно вважалася партiею промислового Пiвнiчного
Сходу та великого бiзнесу, уклала союз iз селянським Пiвднем, ро-
динними цiнностями та <<Моральною бiльшiстюl> Фолвела, а релiгiя
посiла визначне мiсце на американськiй полiтичнiй apeHi, якого iй
ранiше не вдавалося досягти.

Протягом 1980-х poKiB поняття (джихаду> та <родинних цiн-
ностей> досягли консолiдацii та формалiзацii в iсламськiй i амери-
канськiй сферах впливу. Фундаменталiсти iсламського штибу пiд
впливом зразка, запропонованого iM аятолою Хомейнi, та lpaHcbKoi
iсламськоi революцii 1979 року вдалися до бойових методiв. Хоча в
складi рiзних арабських органiзацiй завщди були радикальнi угру-
повання, якi займалися полiтичними вбивствами, вони зазвичай
боролися за полiтичну владу або територiальнi здобутки, тому iхнiми
мiшенями переважно став€чIи найпомiтнiшi представники ворожого
табору. Проте нове тлумачення джихаду передбачало ширше розу-
мiння боротьби, Група пiд назвою <<Iсламський ддихад> гrIно заяви-
ла про себе в 1983 роцi, взявши вiдповiдальнiсть за пiдрив казарм
американських миротворцiв та пiдрив американського посольства
в Бейрутi. Багато особливостей ii органiзацii згодом перейняла лi-
ванська група <Хiзбала>. У 1987 роцi з'явився <ХАМАС> - радикальне
палестинське вiдгалркення <<Братiв-муryльман>, яке прагне ство-
рення незалежноi Палестинськоi держави. Найгорезвiснiша в ми-
нулому десятилiттi iсламська терористична органiзацiя <Аль-Каiда>
виникла 198В року як побiчний наслiдок фiнансованоi з ЦРУ вiйни
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в Афганiстанi, позаяк багато моддахедiв прагнули продовжувати
боротьбу проти немусульман в iнших частинж iсламського cBiry,
зокрема в lзраiлi.

<fuiь-Каiда> особливо глибоко засвоТла iдеi Саiда Куryба, оскiльки
HaBiTb значна частина риторики Осами бен Ладен походила безпосе-
редньо з його TBopiB. Вербральнi матерiали органiзацii спираються
на радикальну iнтерпретацiю iсламу, д}Dке далеку вiд релiгii, якоi
дотриму€ться перевiDкна бiльш icTb мусульман св iTy. I-[я вiдмiннiсть
дае <Аль-Каiдi> привiд вбивати iх в iM я джихаду: мусульман, якi не
дотримуються крайньоi форми icTraMy, за яку бореться <<Аль-Каiда>,

вважають такфiрами - невiрними грiшниками, KoTpi фактично зрi-
каються свого вiросповiдання. Така практика походить iз TBopiB
Куryба, котрий допускав убивати цих людей заради джихаду.

Iсторiя фундаменталiзму допоможе зрозумiти, як ми опинили-
ся в сучасному страхiтливому становищi. Американська релiгiйна
правиця, яка вбивае лiкарiв, що працюють у клiнiках переривання
вагiтностi; <Аль-Каiда>, яка корисryеться бомбами й викраденими
лiтаками, щоб убивати тисячi людей, вед)лrи всесвiтню вiйну проти
захiдного секуляризму; (Аум Синрикьо>>, яка вбивае десятки людей
i завдае фiзичних ушкоджень ще бiльшiй кiлькостi в токiйському
метрополiтенi - все це здаеться нелюдськими вчинками схиблених
бузрiрiв, якi не здатнi вiдокремити правду вiд кривди, але такий
дiагноз надмiру спрощуе сиryацiю. Масове вбивство будь-якого роду
можливе тому, що людськi обличчя жертв вiдокремлюються вiд акту
вбивства; проте на вiдмiну вiд попереднiх py<iB, якi пропонували
насильницькi розв'язки соцiальних проблем, скажiмо, Органiзацiя
визволенЕя Палестини або Iрландська ресгryблiканська армiя, KoTpi
перестriдували територiальнi цiлi, сьогоднiшнi насильницькi фунда-
менталiстськi рухи ввiDкають, що виконують волю Бохсу, яка надiляе
ix вiдчуттям вищоi мети. Успiх у ixHboMy тлумаченнi розумiеться
не просто яко досягнення найближчих цiлей на кшталт полiтичноi
aBToHoMii, а яко змiна свiтового порядку в iм'я Бога. Хоч якими
божевiльними цi мотиви виглядають ззовнi, не божевiлля живить
тероризм у фундаменталiстському cBiTi, а радше вiдчуття богоданоi
впевненостi у моральнiй праведностi власних дiй.

Певна рiч,6iльшiсть фундаменталiстiв нiколи не cKoiTb терорис-
тичних aKTiB, але ixHi повсякденнi рiшення сприяють консолiдацii
опозицii проти лiберального сецуляризму. Гарним прикlIадом може
правити боротьба за теорiю еволюцii в Споrцпgцих Штатах. Коли
Чарлз ,Щарвiн 1859 року вперше висунув теорiю еволюцii шляхом
природного добору, вона зiткнулася з повсюдним опором iз боку
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релiгiйного iстеблiшменту. €пископ Сем'юел Вiлберфорс, який у
1860 роцi BiB знамениry полемiку з приводу еволюцii з палким при-
бiчником .Щарвiна Томасом Генрi Гакслi, знущався над думкою про
походження людини вiд мавпи, але його позицiя в кiнцевому пiд-
сумку програла боротьбу за прихильникiв. На початок ХХ сторiччя
[apBiHoBy теорiю еволюцii широко пiдтримували - почасти завдяки
ii викривленню прибiчниками осоцiального дарвiнiзму>, якi з ii
допомогою виправдовували виснажливу економiчну конкуренцiю
BiKTopiaHcbKoi доби. Хоча знаменитий судовий процес (штат TeHeci
проти Мона Скоупса>>, вiдомий яко (мавпячий процес>, 1926 року
на короткий час привернув уваry загалу до антиеволюцiонiстськоi
думки, подальша Велика депресiя, Друга cBiToBa вiйна та рост}л{е
значення науки в часи <<холодноi вiйни>> стерли цю фундамента-
лiстську реакцiю. Ухвала Верховного суду 196В року, яка скасовувала
закон штату Арканзас, що забороняв викJIадання Teopii еволюцii в

школах, фактично поклала край дискусii на цiле десятилiття.
Протягом 1980-х poKiB охопленi радiстю перемоги Роналда

Рейfана на президентських виборах та супровiдним пiднесенням
<<Моральноi бiльшостi> прибiчники антиеволюцiонiстських поглядiв
почали вiдновлювати сили, здобуваючи пiдтримку громадськостi,
втрачену за секулярноi середини ХХ столiття. В 2006 роцi було про-
ведене опитування для з'ясування ставлення громадськостi cBiTy
до Teopii еволюцii. 3гiдно з його результатами, близько В0% лю-
дей у провiдних европейських KpaiHax та Японii лриймали теорiю
еволюцii, а в Сполуlених Штатах аналогiчний показник становив
липе 40Y". Серед тридцяти чотирьох краiн, якi охоплювало обсте-
ження, лише Тlrреччина з ii 25 Y" мала нижчиЙ показник за США.
Результати опиryвання в США засвiдчили погiршення ситуацii по-

рiвняно з 45% в 1985 роцi, а кiлькiсть людей, якi <не визначилися)
щодо Teopii еволюцii, зросла протягом 1985-2006 poKiB iз 7 до 2t%.
Як зазначив один iз органiзаторiв дослiдження Дкон Мiлер iз Мiчи-
rанського державного унiверситеry, <американський протестантизм
бiльш фундаменталiстський за iншi фундаменталiзми, хiба за ви-
нятком iсламського>.

Кiлька минулих десятилiть беззаперечно стали часом безпре-
цедентного пiднесення фундаменталiстських HacTpoiB, коли люди
все бiльш почувалися викинутими iз секулярного майбутнього. За
словами Стивена Улфа з фкеймстаунськоi фундацii - аналiтично-
го центру, який займа€ться питаннями тероризму, - щонайменше
60% матерiалiв на ве6-сайтах <<Iсламського джихаду> присвяченi
iдеологiчним та кульryрним справам, а не прагматичним питан-
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ням. В iнтерв'ю журналу <Economist> BiH зауважив, що моджахеди
ведуть не стiльки вiйну проти 3аходу, скiльки <громадянську вiйну
за помисли мусульманськоi молодi>. Американськi фундаменталiсти
аналогiчно розглядають свою боротьбу в KoHTeKcTi siйни з силами
секулярного ryманiзму за серця й помисли американцiв. 3гiдно з
ве6-сайтом <<Моральноi бiльшостi)), вони планують <мобiлiзувати
людей вiри, щоб наново здобути цю велику KpaiHy>. Обидва ру<и,
прагнучи повернути золотий BiK релiiiйного мiфосу, дедалi частiше
посJIуговуються методами логосу, щоб мобiлiзувати людей собi на
пiдтримку. Силкуючись повернути минулi часи, коли, на iхню думку,
панувала первозданна чистота, фундаменталiсти використовують
cylacHi технологii, аби доryкатися до бiльшоi кiлькостi людей.

Кiлькасот poKiB тому наш cBiT складався iз окремих планет,
кожна з яких мала свою Iryльryру. На одних (примiром, Пiвденна
Америка й Африка) панував мiфос: нарiжним каменем тамтешнiх
суспiльств висryпали релiгiя i традицiя. Iншi (примiром, у Захiд-
нiй €вропi) нестримно рухалися до утверркення логосу. Протягом
кiлькох потомних столiть цi ранiш вiдокремленi планети ввiйшли в
переважно бурхливий контакт, унаслiдок якого постав qпrасний cBiT
панування логоry. Кульryри, якi шукали порятунку в мiфосi, опини-
лися на узбiччi icTopii або пiд владою завойовника, а iхню люднiсть
навернули до секуляризму. В пiднесеннi фундаменталiзму за ocTaHHi
пiвсторiччя проявляються спроби деяких людей, якi потерпають вiд
утрати мiфосу, повернути його в життя. Однiею з провiдних особли-
востей фундаменталiстських )п{ень (хоч би на якi релiгiйнi джерела
вони спиралися) е сепаратизм - бажанtlя побудувати альтернативну
культуру за межами головноi течii сlл,Iасного життя.

CBiT, мабуть, завжди був балканiзований у такий спосiб. Цей
подiл дае змоry нам орiенryватися в силi-силеннiй людей, з якими
ми спiвживемо в с)часному суспiльствi. Американський плавильний
котел нiколи не зупинявся, а <дефiснi> назви американцiв (афро-
американцi, iтало-американцi тощо) завя(ди були частиною норми.
Сьогоднiшнiй cBiT значно мобiльнiший, нiж 1пlорашнiй, а культури в
ньому змiшуються набагато доскональнiше, нiж ранiше. Перекругiть
годинник на кiлька столiть у минуле - до початку Великих геогра-
фiчних вiдкриттiв - i ви опинитеся в зовсiм iншому мiсцi. Станом
на 1 500 piK у cBiTi функцiонувало близько 1 5 тисяч мов на противаry
6 тисячам, якi вцiлiли до сьогоднi i кiлькiсть яких до кiнця столiття,
вочевидь, скотиться до менш нiж 3 тисяч. I_{e один iз показникiв
наступу глобалiзацii, яка дедалi швидше злива€ колись iзольованi
групи cBiry в один глобальний плавильний котел.
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Частина сьома. На шляху до нового Мiфосу

Бажання знайти собi затишну спiльноту в пригоJIомшливiй де-
мографiчнiЙ какофонii сучасного cBiry не нове. Його вигадали не
фундаменталiсти; його ми переслiдуемо повсякчас HaBiTb у най-
суrаснiших контекстах.

МИСЛИВЦI-3БИРАЛЬНИКИ В ФЕЙСБУЦI

Одне iз занять, яким я люблю насолоджуватися в IHTepHeTi - дi-
литися iнформацiею про себе iз невеликою групою друзiв на Фейс-
буцi. Оновлення статусу - це завжди можливiсть продемонструвати
кмiтливiсть, дотепнiсть або оригiнальнiсть, водночас повiдомляючи
друзям, чим займа€шся. Якщо додати до цього мояспивiсть заван-
тажувати фотографii та дiлитися вiдео на <<YouTube>, цей сайт дае
змоry викроiти собi мiсце в вiрryальному просторi форуми що зна-
чно затишнiший за блоf. Я даJIеко не единий шанувiulьник Фейсбуку:
на початок 2010 року його користрачами були понад 400 мiльйонiв
людей iз бiльш нiж 180 KpaiH. I при цьому кiлькiсть корисryвачiв
зростала на 10 мiльйонiв щомiсяця. Цей сайт створив у 2003 роцi
Марк I]укерберц на той час студент Гарвардського унiверситеry, щоб
не втрачати контакту зi своiми друзями зi студентськоi лави. Вибух
популярностi Фейсбуку був просто феноменальним. Якби BiH був
краiною, то третьою за розмiром у cBiTi, посц/паючись лише Китаю
й Iндii. Але яка ж це незвичайна KpaiHa!

Фейсбук дае доступ до виставлених матерiалiв лише друзям -
людям, яких ви знаете i з якими хочете дiлитися iнформацiею.
На вiдмiну вiд реальноi краiни з сотнями мiльйонiв людей, ви не
можете, просто ryляючи вулицями Фейсбуку, наштовхнутися на ви-
падкових незнайомцiв. Насправдi, так може статися, але TaKi випад-
KoBi зустрiчi найпевнiше будугь вiдкинугi - особа, якiй пропонують
дружити, натисне на <Вiдхилити >. .Щовкола фейсбукiвського етикеry
розвинулася цiла мiнi-iндустрiя того, чим бажано й небажано дiли-
тися зi сво€ю спiльнотою. Компрометацiйнi фотографii з вечiрки на
ocTaHHix вихiдних? Мабрь, не найкраща iдея, а надто, якщо серед
друзiв е колеги з роботи. Береш ylacTb у дiяльностi радикальних
органiзацiй? Мабуть, краще не згадувати. Саме поеднання мо)lulи-
BocTi оприлюднювати деталi свого життя для групи друзiв, водночас
зберiгаючи контроль над особистою iнформацiею робить Фейсбук
та iншi соцiальнi мережi IHTepHery настiльки популярними.

Перебуваючи на BicTpi революцii веб 2.0 iз потужними серве-
рами, що становлять його iнфраструктуру, та вузькотематичними
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напрямками, якi можна знаЙти в Його фан-r<rrубах i фан-групах (хо-
чете розповiсти BciM, як ви безмежно любите водоростi?), Фейсбук
разюче подiбний до реального cBiry. Найпопулярнiшi сторiнки на
ньому присвяченi Бараку Обамi (котрий, як добре вiдомо, вико-
ристовував Фейсбук для пiдтримки cBoei передвиборчоi кампанii),
<Кока-колi>, <,Нутелil>, пiцi та телевiзiйному персонalкевi Гомеровi
Симпсоновi. Чiльну двадцятку поповнюють поп-зiрки, iншi види
iжi, а також персоналii KiHo та спорту. В своему фейсбукiвському
cBiTi корисryвачi свiдомо вiдтворюють Ti аспекти, якi вони люблять
у реальному cBiTi, наповнюючи cBoi вiрryальнi спiльноти людьми й
речами зi свого повсяцдення.

Менш очевидний, аJIе неспростовний аспект пов'язуе glавний но-
вий cBiT IHTepHery з нашим прадавнiм мисливсько-збиральницьким
життям. Середня кiлькiсть друзiв корисryвача в Фейсбуцi становить
близько 130 oci6. Ifя кiлькiсть близька до того чисJIа, про яке ми
дiзналися в Частинi четвертiй - середньоi кiлькостi близьких зна-
йомих, виведеноi Робiном .Щанбаром iз розмiру людського неокор-
тексу. Виходить, HaBiTb у BipryMbHoMy cBiTi, який дае змоry заводити
тисячi,6а HaBiTb мiльйони <<друзiв>, ми не маемо охоти розповiдати
такiй великiй кiлькостi людей про свою пристрасть до китайськоi iжi
або дiлитися з ними фотографiями cBoix дiтей. Моя<ливо,rлибинний
зв'язок мiж нашим мисливсько-збиральницьким мозком та cBiToM,
якийми створю€мо онлайн, пок:uке нам шлях крiзь iдеологiчнi хащi
i приведе до нового мiфосу в XXI столiттi.

МЕНШОГО ВИМАГАЙ

Одного вечора бiля багаття я запитав.I[жулiуса, що гадзабе роб-
лять iз тiлами померлих - закогryють чи спалюють? BiH посмiхкувся i
похитав головою. <Hi, - пояснив BiH, - ми не закопу€мо i не пмимо
тiла. Ми покидаемо ix просто неба у священному мiсцi, щоб ix з'iли
звiрi - зазвичай гiени. Старiйшини виконують коротку церемонiю, i
ми залишаемо iжу для небiжчика, щоб BiH дiйшов до потойбiчного
cBiTy. Через кiлька мiсяцiв повертаемося за кiстками i ховаемо ix
у чагарниках. 3емля, на якiй ми живемо, переповнена зilлишками
наших предкiв - вона €дна€ нас iз ними>.

Мене приголомшила простота його вiдповiдi. Вся земля гадза-
бе - це поховальний майданчик. На нiй немае окремого мiсця для
мертвих. Вони й далi замешкують мiсцину, в якiй жили. Почасти
через це гадзабе вiдчувають дрке тiсний зв'язок зi своею землею.
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Частина сьома. На шляху до нового Мiфосу

3емля для них - не просто джерело засобiв до прожиття, хоч ця ii
функцiя, безперечно, важJIива. Земля й люди туг нероздiльнi - i ця
нероздiльнiсть е суттю iхнього мiфосу. Спроба вiдокремити ix вiд
землi або з;ш)лIити ii в обробiток завдасть глибокоi образи всьому
свiтогляду гадзабе. Для них це було й залишаеться немислимим.

Багато традицiйних кульryр cBiry вiдчувають такий близький
зв'язок iз землею, на якiй живуть, але не так глибоко, як мисливцi-
збиральники. Рiльник залежить вiд сприятливоi погоди, щоб ви-
pic добрий врожай, але мiфос агрокульryри в кiнцевому пiдсумку
пов'язаний iз виробництвом i видобугком: якщо я посаджу насiння,
догляну, захищу вiд шкiдникiв i зберу врожай, то зможу прогодувати
свою родину. 3а допомогою працi я роблю довкiлля пiдконтрольним,
завдяки чому вирощую вдосталь харчу для прожиття. Якщо земля
втрача€ родючiсть, я вирушу шукати нову. .Щля рiльника земля -
просто iHcTpyMeHT, засiб перетворення насiння на щось корисне.
А вирубно-вогневе рiльництво - найбiльш кричущий пiдхiд до зем-
лекористування.

Недолiк такого мiфоry, як пiдтвердить будь-який еколоц полягае
в його непридатностi на довry меry. Кiнець кiнцем доба самооче-
видного призначення добiжить кiнця, коли вже не буде, куди пере-
селятися. Зернята, з яких виросла Неолiтична революцiя, вибуяли
в масову навалу на ресурси планети, якi безжально видобувалися
й експлуаryвалися, бо, по-перше, була така змогаt а по-друге, вони
вва>кались невичерпними. Проте на порозi XXI столiття цей старо-
виlяниilr мiфос втрачае rрунт пiд собою, як ми переконалися в по-
переднiй частинi. Мiрою зростання дефiцитностi pecypciB ix нестача
ставить пiд cyMHiB дiдiвськi моделi розвитку та прогресу.

Разом iз тим реакцiя на посryпальну втраry мiфосу вилилася в
тяжiння до фундаменталiзму в iсламському cBiTi та в Сполуrених
Штатах. Втрата культурних традицiй створюе в багатьох людей вiд-
чуття покинростi й визиску - своерiдного людського анаJIоry наших
спустошених екосистем. Логос, безперечно, здатен неперевершено
пояснювати, як щось вiдбулося, але значно гiрше вiдповiдае на пи-
тання, чому. Людям потрiбнi такого роду пояснення, щоб розумiти
cBiT: якщо ми не знаемо про iснування науки або не приймаемо
пропонований нею свiтогляд, то вигаду€мо релiгiйнi або мiфоло-
гiчнi пояснення. Сонце сходить щодня тому, що земля обертаеться
довкола cBoei oci, чи томи що боги зглянулися на нас i подарували
нам житт€дайнi променi? Вiдповiдь залежить вiд кульryри, в якiй
ви виросли.
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Я не захищаю повернення до фундаменталiзму i не пропоную
кидати плуги й братися за лук iз стрiлами. Проте я переконаний,
що нинiшнiй кульryрний конфлiкт повинен змусити обидва табори
переглянути своi основоположнi засади, Сучасний секулярний За-
хiд повинен задуматися, що живить полумЪ фундаменталiзму, а
послiдовникам джихаду сJiд помiркувати, чи виправдана iхня Bi-
йна. Фундаменталiзм, у кiнцевому пiдсумку, може iснувати лише в
опозицii проти чогось; це протестний рух.Якщо немае проти чого
протесryвати, BiH втрачае свiй raison d'ёtrеО.

Як ми можемо заохотити такий збiг? Шотландський фiлософ
Дейвiд Г'юм зазначав, що ноявне не тотожне нuaФкному, бо зtrtоzа
зробити щось, не означа€, що вам слid це робити. Проте зараз усе
навпаки: ми обlрунmову€лlо cBoi дii тим, що можемо ix вчинити.
А дiзнаючись бiльше, ми й хочемо ще бiльшого - так розкручу-
еться зryбне коло, яке роздувае iлюзiю безмежностi pecypciB. I]ей
процес почався 60 тисяч poKiB тому, коли наш вид вийшов за межi
африканськоi прабатькiвщини, згодом заселивши весь cBiT, i рiзко
пришвидшився пiсля Неолiтичноi революцii. Разом iз агрокульry-
рою в людей з'явилася змога створювати значно бiльшi проблеми,
нiж вони могли уявити, поки були мисливцями-збиральниками, а

рушiйною силою бiльшостi проблем була жадiбнiсть. Хоча ми, ма-
буть, нiколи не повернемося в доаграрнi часи, можна перейняти в

уцiлiлих мисливцiв-збиральникiв cBiry iхнiй мiфос яко моральну
заповiдь: нам слiд навчитися хоmimu менше.

Лише загнуздавши свое хотiння, ми можемо дати раду викlrикам
клiматичноi змiни. Цей принцип також пiдкаже нам, як найкраще
застосовувати MoryTHi технологii, як-от генну iнженерiю, змусивши
нас змиритися з наявнiстю меж людськiй досконалостi,.Щопустивши
бiльше мiфосу на культурну арени можна буде пом'якшити деякi
крайнi форми фундаменталiзму. Врештi-решт, саме на <(приземле-
ний матерiалiзм>> i <кульryрний матерiалiзм> 3аходу покJIикаються
бiльшiсть iсламських фундаменталiстiв, виправдовуючи джихад.
У Саiда Куryба ненависть до секулярного способу життя с}часного
Заходу розвинулася пiд час перебування в США. BiH зневаrcпиво
писав, що в <<утилiтарнiй> культурi цiеi краiни <(пану€... матерiалiзм>.
Потiснивши матерiалiзм, ми, ясна рiч, не залишимо iсламський
фундаменталiзм поза справами, зате усунемо одне з його головних
обгрунryвань.

* Сенс iснування (фр.).

2|S



Частина сьома. На шляху до нового Мiфосу

Подальше нарощування виробництва темпами кiлькох ocTaнHix
столiть просто безгrryзде. Вже нинi ми використовуемо значно бiльше
природних pecypciB 3емлi, нiж допустимо для довгочасноТ стiйкостi.
Жоднi технологiчнi нововведення не створять безмежного запасу
прiсноi води i не дадуть змоги BciM жити по-американськи. 3нати,
коли спинитися, iнколи важливiше, нiж вiдкрити новий шлях iти
далi. Можливо, одним iз небагатьох позитивних наспiдкiв глибокого
глобального економiчного спаду, якийми переживаемо, коли я пишу
цi рядки, е те, що матерiалiзм став менш важJIивим, нiж ранiше, а
притаманна другiй половинi ХХ столiття пiдмiна мiфосу грошима
частково втратила свою звабливiсть.

Публiцисти на кшталт Вiльяма Мак-Кiбена та Джеймса Говарда
Кунстлера вклали новий сенс у заклик вгамувати наш спосiб життя.
Мак-Кiбен, стривожений розквiтом <(трансJIюдських) технологiй на
кшталт генноi iнженерii, якi моясуть змiнити сам сенс, який ми
вкладаемо в фразу uбути людиною), запитав: <Чи повиннi ми по-
сгiйно зростати за розмахом i могутнiстю? Чи, може, слiд нам колись
сказати "дос ить-' ?>>. Кунстлер, критик аме риканськоТ субурбанi зацi i
й автор uгеографii мiсць, яких нiде немае>, у рубрицi публiцистики
газети <Washington Posb написав: <<Жодне по€днання сонячноi, Bi-
TpoBoi та ядерноi електроенергii, етанолу, бiодизелю, бiтумiзованого
пiску та використаноi олii вiд гоryвання картоплi-фрi не дозволить
у майбутньому живити електроенергiею супермаркети "Вол-Март",

розва.lкальний парк'Дисней Ворлд" та мережу федеральних авто-
страд, ба HaBiTb частину з них. Нам слiд шукати iншi розв'язки>. Пiд
цими iншими розв'язками Кунстлер розумiе змiну нашого ставлен-
ня до мiсця проживання та припинення розростання передмiсть.
По cyTi, BiH говорить, що ми повиннi хотiти менше: скоротити вiд-
стань до робочого мiсця, зменшити розмiр будинкiв, застосоврати
енергоощаднi види транспорry, бiльше корисryватися домашньою
замiсть промисJIовоi iжi.

Щизайнери й архiтектори також вiдчули й засвоiли новий етос,
намагаючись розва>кливiше використовувати матерiали. ApxiTeKTop
Вiльям Мак-Щонаф запропонував новий пiдхiд до проектування,
який назвав <<вiд колиски до колиски>. його мета - переглянути
cTapi моделi виробництва й будiвництва. В книжцi <<Вiд колиски до
колиски> BiH запиryе: <Що б сталося..., якби Промисловий перево-
рот вiдбувся в ryспiльствах, якi роблять нагоJIос на спiльнотi, а не
iндивiдi, i якi вiрять не в житт€вий цикл "вiд колиски до могили",
а в реiнкарнацiю?>. Вельми цiкаве питання, яке може отримати
вiдповiдь, коли ми шукатимемо новий пострелiгiйний мiфос для

216



меншого вимагай

секулярного cBiтy. Це питання, щодо якого компетентнi пропозицii
може висJIовити Джулiус.

3араз настав критичний момент, якого ще не бувало в icTopii
нашого виду: кульryра загрожуе знищенням cyTi того, що озна-
чае бути людиною. ВкраЙ важливо, щоб ми винесли уроки зi свого
минулого, щоби краще пiзнати себе i здогадатися, куди нам c:riO
вирушити завтра. Наша доля в наших руках - ми перше поколiння,
яке ма€ TaIry влади iUIe звiдки ж нам знати, що робити? Я гадаю,
що вiдповiдi на TaKi питання варто шукати не тiльки в Вашинfтонi,
Брюселi та KioTo, а й в околицях озера Еясi.

22 сiчня 2003 року НАСА отримала останнiй сигнал вiд космiч-
ного апараry <Пiонер 10>, який покинув 3емлю 1972 року, щоб стати
першим витвором людини,якийвийде за межi Сонячноi системи.
Коли надiйшов сигнал, <<Пiонер 10> перебував на вiдстанi понад
11 млрд км вiд 3емлi, тобто далеко поза орбiтою Плцпона, рухаю-
чись у напрямку червоноi зiрки Альдебаран, якоi мас досягти через
два мiльйони poKiB. IMoBipHo, що на момент, коли його знайдуть
позаземнi живi iстоти (якщо TaKi iснують), Сонце, розширюючись,
}DKe поглине 3емлю, а вiд cBiry, який ми знаемо, залишиться хiба
що туманний спогад.

До зовнiшньоi обшивки <<Пiонера 10> прикрiплено табличку з
повiдомленням для позаземних розумних icToT. KpiM розяснення
розташування нашоi планети в галактицi, на нiй зображено силует
чоловiка й жiнки. Вони голi, а рука чоловiка пiднята у вiтальному
жестi. Що знаменно, на табличцi немае жодного напису, жодноi згад-
ки про краiни та полiтикiв, жодних описiв релiгiй чи матерiального
багатства. В своему першому <<привiтi> живим icToTaM за межами
нашоi планети ми вирiшили пiдкреспити свою бiологiчну суть.

<Пiонер 10> можна слрийматияко метафору майбутнього. Його
останнiй кволий радiосигнал, рухаючись зi швидкiстю свiтла, досяг
3емлi через цiлих дванадцять годин пiсля вiдправлення. Тобто коли
ми отрим:ши сигнал вiд <Пiонера 10,r, BiH уже був на дванадцять
годин попереду нас у майбутньому, самотньо пришвидшуючись до
незвiданих tлибин космосу. Фактично BiH уlке вийшов за межi нашоi
теперiшностi. Коли <Пiонер 10> досягне зоряноi системи Альдеба-
рана, вiд запуску його вiддiлятиме приблизно такий самий про-
мiжок часу, який зараз вiдокремлюе нас вiд нашого пращура Ноmо
erectus. На той час людська культура змiниться до невпiзнанностi,
але ми (якщо вцiлiемо доти) однаково будемо визначатися своею
бiологiею. В цьому й закладений урок: в нинiшнiй критичний мо-
мент icTopii людства, коли до наших рук потрапили знаряддI для
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Частина Gьома. На шляху до нового Мiфосу

розв'язання низки проблем, створених Неолiтичною революцiею,
врятувати себе означаеприйнятилюдську природи а не придушити
ii. Для цього потрiбно переглянути нашу культурну одержимiсть не-
впинною експансi€ю, опануванням та вдосконЕшенням. .Щ,ля цього
потрiбно повчитися в народiв, якi зберiгають звязок iз давноми-
нулим трибом життя, яким ми жили майже всю свою еволюцiйну
iсторiю. I в такий спосiб ми зможемо протриматися ще й насryпнi
два мiльйони poKiB.
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иро дякую !,жонатану Причарду з Чиказького унiверситеry,
який докладно описав cBoi дослiдження, присвяченi наслiдкам

добору для людського геному; Вольфrангу Копу, Грет Розенлунд,
Алексу Обаху й Тору Андре iскеерде за пояснення cBoei роботи
в дослiдному центрi компанii <Marine Harvest>, що в CTaBaHlepi
(Норвегiя); а також рибалкам Керкенських ocTpoBiB, якi продемон-
стрували MeHi cBoi традицiйнi методи риболовлi. Дякую Йогановi
Файлахеровi та HiHi Качнir iз Будинку художникiв у Mapii Гугiнr
за розЪснення дивовижноi роботи, яку вони проводять зi своiми
митцями, а також самим художникам, якi дозволили MeHi вiдвiдати
свою оселю та поглянути на ixHe неймовiрне мистецтво. Джейсон
i Мiшель Вiтакери з великою люб язнiстю прийняли мене в своему
будинку в ,Щербiширi, присвятивши цiлий вечiр терплячiй розповiдi
про незвичайну медичну одисею свого сина Чарлi. ДИкую мешкан-
цям Тувалу, якi гостинно прийняли мене в сво€му ocTpiBHoMy раi
та дозволили завалити себе масою питань; окрема подяка Жиен Ле
Галiк та Кристоферу Горнеру, якi пояснили цiлi та завдання свого
тувалуанського проекту та познайомили з кiлькома тамтешнiми
друзями; Семесе Алефайо за чудовий день, проведений на його
родинному моту та довколишньому рифовi; а також Енате EBi з
ryвалуанського .Щепартаменту захисry довкiлля за надану аудiенцiю
попри запiзнене звернення. Нарештi щиросерда подяка моему дру-
говi .Щжулiусу Iндаая !Ум!ум!уме, який кiлька разiв щедро дiлився
cBoiM часом зi мною та познайомив зi cBoiM плем'ям народу гадзабе,
а також за його HeBToMHi спроби зберегти споконвiчнийтриб життя
свого народу - тримайся й далi!

На обr<.падинцi книжки фiгуруе лише iM я автора, аJIе працюе над
нею цiла команда..Ц,якую редакторовi з видавництва <<Random HouSe>>

CycaHi Портер, яка вiрила в цей проект yci Ti роки, поки я барився з
ним, за терпляче вичиryвання й коменryвання чорнових BapiaHTiB,
якi поступово перетворювалися на книжку. Ii вмiла рука вiдчува-
еться майже на кожнiй сторiнцi. Такождякую своемулiтераryрному
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агентовi Клер Александер, яка вiрила в моi письменницькi здiбностi
й перетворила цей проект у реальнiсть. Слова вдячностi адресую
Стефану Мак-Грату та Вiлу Гудледу з видавництва <Penguin), KoTpi
не втрачали iHTepery до книжки i заохочували мене коментарями
вiд початку мо€i письменницькоi дiяльностi - фактично те, що ви
чита€те зараз, завдячу€ Bipi Стефана в мою творчiсть десятилiття
тому. Щжастин Морил iз <М Fасtоrу> виконав неймовiрну роботу
з пiдготування iлюстрацiй до книжки - вони справдi оживлюють
матерiал. I нарештi, дякую своiй дрркинi Пем, яка терпiла Moi не-
скiнченi розмови про методи раннього рiльництва та статистику
хвороб, а також Moi надто частi поiздки. Я обожнюю тебе.
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д-жЕрЕдА и ДОДАТКОВА ЛIТЕРАТУРА

ЧАСТИНА ПЕРША. ЗАГАДКА НА KAPTI
Стаття ,Щ,жонатана При.tарда та його колег щодо слiдiв добо-

ру в людському геномi вийшла друком на cTopiHKax журналу PloS
Biology 4:е72 (березень 2006 року; див. електронну версiю на сайтi:
www.plosbiology.org). Поки я писав книжку, з'явилися ще двi cTaTTi
на цю саму тему: Sabeti et а1., Nature 449:913-918 (2007); Hawks et al.,
Proceedings ofthe National Асаdеrпу ofSciences USA l04:2O753-20758 (2007).
KpiM того, генетичнi докази нещодавнього добору й авторську iHTep-
претацiю його закономiрностей викладено в книжцi ГреГорi Кокрена i
Генрi Гарпендинга: Grеgоrу Сосhrап and Непrу Harpending, The 10,000
Yеаr Explosiotl: How Civilization АссеIеrаtеd Нumап Evoltttion (Basic Books,
New Yоrk, 2009).

Дослiдження Джона Лоренса Ейнджела про слiди зростання на-
вантаження на скелет пiд tlxg переходу середземноморських людських
популяцiй до агрокульryри побачило cBiT на cTopiHKax 51-73 збiрки
Paleopathology at the Origins of Дgriсulturе (Academic Press, Orlando, 1984),
що вийшла за редакцii Марка Натана Когена й Джорджа Армелаfоса.

ЧАСТИНА ДРУГА. ПАРОСТКИ HOBOI КУЛЬТУРИ
Сучасний стрiмкий розвиток аквакульryри описав Карлос Дуарте

з колегами у cTaTTi на cTopiHKax журналу Sсiепсе 316:382-383 (KBiTeHb
2007 року). Загальносвiтове вичерпання рибальських угiдь описане в
cTaTTi Бориса Ворма з колегами в журналi Sсiепсе 3|4:787-790 (2006).
Гордон Чайлд написаts чимало книжок з археологii та неолiту, з яких
найвiдомiшt New Light оп the Most Апсiепt East (Routledge and Kegan Paul
Ltd., London, 1952) та Matl Makes Himself (Watts & Со., London, 1956).
Клiматичнi карти на мал. 7 - це адаптацii значно детальнiших карт iз
працi Реtir er а/., Episodes 2З:2З0-246 (2000).

Коливання клiмату наприкiнцi останнього зледенiння пояснено
в чудовiй книжцi Браяна Фегена: Brian Fagan, The Long Sutnmer: How
Climate Сllапgе Ciyilization (Basic Books, New York, 2004). Крайня по-
треба в виробленнi бiльшоi кiлькостi харчу розглянута в книжцi: Mark
Nathan Cohen, The Food Crisis in Prehistory (Yale University Press, New
Haven, 1977), Американськиi,t агроном i антрополог Джек Гарлен провiв
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низку експериментiв, якi показали, що трьох тижнiв збирання зерна
вдосталь, щоб прогодувати родину протягом року. Дослiдження Данi
Наделем раннього зернозбирання бiля Галiлейського моря описано
в: Science 316:1830-1835 (2007). Данi щодо зникнення мегафауни, якi
наведено на мал. 8, е модифiкацiею мал. 17.8 зi cTaTTi Пола Мартина
в збiрцi Quaternary Extinctions: А Prehistoric Rеvоlutiоп (ed. Ьу Paul S.
Маrtiп and Richard G. Klein. @ 1984 The University of Arizona Board of
Regents, видано з дозволу видавництва University of Arizona Press).
Питання про причетнiсть людей до стародавнiх зникнень бiологiчних
видiв поки що не ма€ однозначноi вiдповiдi в середовищi археологiв
i палеонтологiв; вдалий стислий огляд дискусii можна почитати в:
Science 300:885 (2003). Про стронцiй у неолiтичному харчуваннi мож-
на почитати на с. З71 у The Cambridge Епсусlореdiа of Нumап Еvоlutiоп
(Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 1992, ed. Ьу Steve |опеs,
RоЬеrt Martin, and Daйd Pilbeam).

Нiколай Вавiлов написав чимало наукових праць та кiлька книжок
щодо походження культурних рослин. За загальний огляд його iдей
може слуryвати стаття The Оrigiп, Vаriаtiоп, Immunity апd Breeding of
Cultivated Рlапts у Сhrопiса Воtапiса, Volume |3, |949. Монументальний
огляд походження кульryрних рослин мiститься в двотомнiй Cambridge
World History of Food (Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 2000,
ed. Ьу Kenneth F. Kiple and Kriemhild Сопее Оrпеlаs). Також цю тему
добре охоплено в книжцi Daniel Zohary and Маriа Hopf, Domestication
of Plants iп the Old l,tzorld (Охfоrd University Press, Oxford, 2000). Ще од-
ним чудовим довiдковим виданням, яке варто згадати е Alan Davidson,
Oxford Соmрапiоп to Food (Oxford University Press, Oxford, 1999).

Малюнок 9 е видозмiненою таблицею зi cTaTTi Нiколааса ван дер
Мерве у журналi Аmеriсап Scienrisr 70:596-606 (l982), яку також наве-
дено в The СаmЬridgе Encyclopedia of Нumап ЕvоIutiоп, Стаття Чжицзю-
ня Чжао про початки одомашнення рису побачила cBiT на cTopiHKax
Ge о ar ch ае ol о gy L 5 :2О3 -222 (2 000). .Щ,ослiдже ння Е ндрю Мора з кол е гами
в урочищi Абу-ýрейра описано в книжцi Village оп the Euphrates (Охfоrd
University Press, Oxford, 2000). Висновки Сусумо Оно щодо дуплiкацii
генiв викладенi в його книжцi Еvоlutiоп Ьу Gепе Duplication (Springer-
Verlag, Berlin, 1970). .I[ослiдження генiв, причетних до одомашнення,
провела BiBiaH Женiк-[епре з колегами, опублiкувавши його резуль-
тати в: Sсiепсе 3O2:L2O6-1208 (2003). Грунтовний, хоч зрiдка датований
огляд багатьох аспектiв життя мисливсько-збиральницьких суспiльств
мiститься в Man the Hunter (Aldine, New York, 1968) - збiрцi матерiалiв
конференцii, що вiдбулася в KBiTHi l966 року в Чиказькому унiверси-
TeTi. Ще одне чудове довiдкове видання - The Cambridge Епсусlореdiа
of Hunter-Gatherers, ed. Ьу Richard В. Lee and Richard Daly (Cambridge
University Press, Cambridge, U.K., 1999).

Розкопки пiд керiвництвом Джеймса Мелаарта в Чатал-Гююк опи-
caHi в його книжцi Qatal Нilуilk: А Neolithic Тоwп iп Anatolia (McGraw-Hill,
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NewYork, 1967), хоча розумiння деяких його знахiдок змiнилося з часiв
публiкацii книжки. Стаryетки неолiтичноi Венери та пов'язаний iз ними
культ жiночого божества описанi в книжцi Marija Gimbutas, The Living
Goddesses (University of California Press, Berkeley, 1999).

ЧАСТИНА ТРЕТЯ. ФIЗИЧНО КВОЛI
Щорiчнi звiти про поширенiсть ожирiння в США уклада€ Товари-

ство здоров я Америки; останнiй iз них можна переглянути в IHTepHeTi
за адресою httр:/Деаlthуаmеriсапs.оrg. .Щанi про дохiд домогосподарств
iз мал. 14 взято з видання Бюро перепису населення США Iпсоmе,
Еаrпiпgs, апd Poverty Data from the 2007 Дmеriсап Соmmuпitу Sиrчеу, яке
побачило cBiT 2008 року. Книжка Ерика Шлосера Fast Food Nаtiоп:, The
Dark Side of the Аll-Аmеriсап Meal (Наrреr Perennial, New Yоrk, 2002),
яка розповiдае iсторiю пiднесення культури швидкого харчування в
Сполучених Штатах, уже стала класичною, як i книжка Майкла Полена
The Оmпiчоrе's Dilemma: А Natural History of Four Meals (Penguin, New
York, 2007).

Наукова творчiсть Джеймса Нiла описана в його автобiографii
Physician to the Gепе Pool: Gепеtiс lessons апd Other Stories (|ohn Wiley
& Sons, New Yоrk, 1994). Iнформацiю про поширенiсть цукрового дiа-
беry на Самоа взято з дослiдження групи науковцiв, огцrблiкованому
в Аmеriсап |оurпаl of Нumап Genetics 69z|236-1244 (2001). .Щ,анi про за-
хворюванiсть на цукровий дiабет серед iндiанцiв пiма походять зi cTaTTi
Schulz et а|., Diabetes Care 29:.1866-1971 (2006). Iсторiю поширення
гострого респiраторного синдрому (атиповоi пневмонii) можна легко
знайти на кiлькох новий сайтах в IHTepHeTi. Праця Вiльяма Мак-Нiла
Plagues апd Peoples (Апсhоц New York, 1 976) справила потужний вплив на
багато подальших дослiджень, зокрема на книжку.Щжареда !,аймонда
Guns, Germs, апd Steel (W. W. Norton, New York, |997; див. yKpaiHcbKe
видання: Джаред.Щ,аЙмонд. Зброя, мiкроби i харч: Витоки нерiвностеЙ
мiж народами / Пер. з англ. Тарас Цимбал. - К.: Нiка-Щентр, 2009. -
488 с.).

Статистику захворювань на малярiю взято в Щентрах контролю
й профiлактики захворювань США та Всесвiтнiй органiзацii охорони
здоров'я. Недавнiй аналiз суп}тникових знiмкiв Анfкора, проведений
,Щам'еном Евансом iз колегами й опублiкований у Proceedings of the
National Дсаdеmу of Science USA |04:|4277-L4282 (2007), показав, що
MicTo було значно бiльшим, нiж вважалося - площею понад 1000 км2.
Теорiя Жака Вердраже щодо запустiння Анlкора виIстIадена в журналi
Мёdесiпе troptcale: rеvuе du Corps de Sапtё соlопiа|,52:377-384 (1992).
Про дослiдження Дейрдре .Щжой i ii колег щодо походження малярii
falciparum розповiдаеться в Science 300:318-521 (2003). Статтю Сари
Тишкоф про GбРD та недавнiй малярiйний добiр опублiковано в Sсiепсе
293:455-462 (200l).
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.Щокази стоматологiчних операцiй у неолiтичному Мергарi опри-
люднив Роберто Макк'яреллi з колегами в Nclture 440:755-756 (2006).
.Il,ослiдження Kapiecy в пiвнiчноамериканських популяцiях, проведене
Кларком Спенсером Ларсеном, викладене в його книжцi Bioarchaeology:
Iпtеrрrеtiпg Behavior frоm the Нumап SkеIеtоп (Cambridge University Press,
Cambridge, U.K., 1997). Висновки щодо поширення ожирiння в США за
останне сторiччя спираються на працю Лоренса Гелмхена Сап Structural
Сhапgе Ехрlаiп the Rise of Obesity? А Look at the Last 100 Yеаrs, видану в
cTaTyci дисертацiйного дослiдження при Центрi демографiчних дослi-
джень Нацiонального центру вивчення громадськоi думки Чиказького
унiверситету. Прогноз ВООЗ щодо всесвiтнього тягаря хвороб станом
у 2020 роцi доступний на веб-сайтi органiзацii www.who.int.

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. ДУШЕВНО XBOPI
Книжка Лео Навратила про його paHHi дослiдження художникiв

Mapii Гуriнr називалася Schizophrenie uпd Kutlst (Deutsche Taschenbuch
Verlag, Munich, 1965). Ознайомитися з дiяльнiстю Будинку художникiв
можна на веб-сайтi www.gugging.or8.

Дослiдження FОХРr, яке провiв ToHi Монако з колегами, опри-
люднене на cTopiHKax Nаturе 413:519-523 (2001), Про роботу групи
пiд керiвництвом Сванте Пеебо над FОХР, з неандертальських KicToK,
знайдених у печерi Вiндiя, розповiдаеться в Nature 41В:869-872 (2002).
Думку про причетнiсть виверження гори Тоба до ефекry шийки пляшки
на людську популяцiю близько 70 тисяч poKiB тому вперше висунув
Стенлi Емброуз у |оurпаl of Нumап ЕvоIutiоп 34:623-65| (1998). Дослi-
дження Кристофером Геншилвудом i колегами вирiзьбленоi вохри з
печери Бломбос оприлюднене в Science 295.|278-|2В0 (2002). Теорiя
Рихарда Голдшмiдта про макромутацii та <6агатонадiйних потвор> ви-
кладена в його книжцi The Material Basis of EvolLttion (|94О, перевидано
в Yale University Press, New Haven, 1982). Публiкацiя про комп'ютерне
моделювання еволюцii складних властивостей, проведене Ричардом
Ленскi з колегами, з'явилася в Nсfurе 42З:|39-144 (2003). Поняття <пазр(
склепiньо впровадили в еволюцiйну теорiю Ричард Левонтин i Стивен
.Щжей Гулд у cTaTTi з Proceedings of the Royal ,Sосiегу of Lопdоп, Series В
205:581-598 (l979). Маршал Салiнз використав поняття (первинного
суспiльства достатку> в збiрцi Matt the Нuпtеr, яка згадувалася вище.

Статтю Тобi Лестера про звучання с)л{асного життя пiд назвою
"Secondhand Music: The Chance Harmonies of Everyday Sounds Мау Меап
More Than We Think" див. у KBiTHeBoMy числi журналу <Atlantic>, Опис
Клайвом fемблом пiзньопалеолiтичноi вiйни в долинi Нiлу мiститься на
с. l90 його працi Tiиewalkers: The Prehistory of Global Colotlization (Наrчаrd
University Press, Cambridge, Mass., 1996). Статтю Робiна Данбара про
зв'язок мiж часткою неокортексу в загальнiй Maci мозку та розмiром
групи див. у: Behavioral апd Вrаiп Sciences 16:681-735 (1993), звiдки взято
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мал.24. Подальший аналiз значення кiлькостей див. у: Louise Ваrrеtt,
Robin Dunbar, and |ohn Lycett, Нumап Evolutionary Psychology (Palgrave
Macmilian, Basingstoke, U.K., 2001).

Вiдомостi про те, що антидепресанти - це найпоширенiший ком-
понент лiкарського рецепту в США, наданi Щентрами контролю й про-
фiлактики захворювань США (www.cdc.gov). Можна ознайомитися в
виданнi Healtlt, United,Sfates, 2007, про яке багато говорили медii, зо-
крема CNN.

ЧДСТИНА П,ЯТА. ШВИДКО ВПЕРЕД
Бiльшу частину вiдомостей про iсторiю BiTaKepiB я зiбрав пiд час

ycHoi бесiди з ними, хоча деякi деталi оприлюднювалися протягом
2002-2003 poKiB на веб-сайтi ВВС (news,bbc.co.uk). .Щокладнiшу iнфор-
мацiю про анемiю Даймонда-Блекфена можна почитати на ве6-сайтi
http ://www. diamondblackfan. org. uk.

,Щанi про BiK американських MaTepiB на момент народження першоi
дитини взято зi звiry I_{eHTpiB контролю й профiлактики захворювань
CШA "National Vital Statistics Reports, Volume 51, NumЬеr l: Меап Age
of Моthеr, 1970-2000", а данi щодо европейських MaTepiB - з <€врос-
тату> (ec.europa.eu/eurostat). Данi про piBeHb успiшностi ЕК3 були зi-
бранi тими самими Щентрами в публiкацii "2005 Assisted Reproductive
Technology (ART) Report: National Summary", яка доступна з iхнього
веб-сайry. Дослiдження2004 року щодо ПГД й ЕКЗ оприлюднене в: Magli
et а|., Нumап Reproduction L9:.|163-1169 (2004). В <Los Angeles Times>
за 27 квiтня 2О07 року опублiковано статтю про piBeHb успiшностi
ПГД й ЕКЗ. Цитату з Ерика Лендера взято з його cTaTTi в журналi uThe
Scientist> за сiчень 2002 року. Елен Рапел Шел описала дослiдження
ожирiння в книжцi Tlrc Hungry Gene (Grove, New York, 2003).

Про французький судовий процес, у якому дитина з синдромом
.Ц,ауна вчинила позов за те, що iй дозволили народитися, багато розпо-
вiдалося в пресi, зокрема в <The Independent>> за29 листопада 2001 року.
Опитування, яке показало, що бiльшiсть людей схвально ставиться до
можливостi дiагностувати схильнiсть до пороку серця, оприлюднене
в |оurпаI of Gепеtiс Counselitlg 18:|З7-|46 (2009). Про проект видiлення
дiтей на ocHoBi генетичного тестування в Китаi розповiдалося на веб-
сайтi CNN (www.cnn.com) 5 серпня 2009 року. Тестування проводить
Shanghai Biochip Соrроrаtiоп,

Дослiдження Джефрi Вiлза щодо представникiв бiбоп-музики по-
бачило cBiT на cTopiнKax Britbh lоurпаl ofPsychiatry 183:255-259 (2003).
Вивчення мозку джазменiв за допомогою магнiтно-резонансноi томо-
графii, яке провiв Чарлз Лiмб iз колегами, викладене в онлайновому
науковому журналi PLoS Опе (www.plosone.org) за 27 лютого 2008 року.
В книжцi Arnold Ludwig, The Price of Grеаtпеss: Resolving the Creativity atld
Maфless Сопtrоvеrsу (Guilford Press, New Yоrk, l995) вивчено зв'язок мiж
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креативнiстю та психiчними хворобами. Теорiя ДеЙвiда Горобiна щодо
зв'язку мiж шизофренi€ю та креативнiстю викладена в Його книжцi The
Madness of Adam апd Еvе (Bantam, New York, 2002).

Дослiдження про мурах i акацiю можна знайти в Science 319:192-
l95 (2008). Леон Кас написав про <мудрiсть огиди> в cTaTTi липневоfо
видання 1997 року (N9 216) журналу <The New Republic>.

ЧАСТИНА ШОСТА. ПIДIГРIТА СУПЕРЕЧКА
Рiзнi сценарii потеплiння розглянуто в Mark Lynas, Six Degrees: Our

Future оп а Ноttеr РIапеt (National Geographic, Washington, D.C., 2008). По-
грози з боку Тувалу розпочати судовиЙ процес проти США Й Австралii
широкого висвiтлювалося в медiях, зокрема на сайтi новин ВВС. Статис-
тичнi данi про продаж автомобiлiв, якi поданi на мал. 28, запозичено
в Edmunds Inc., Тhе New Yоrk Titrles та J. D. Роwеr and Associates.

3BiT Мiжурядовоi експертноi KoMicii з питань змiни клiмаry Clitnate
Сltапgе 2007: The Plrysical Sсiепсе Basis (Sunlmary for Policymakers) можна
переглянути на веб-сайтi www.ipcc.ch. .Щискусiю довкола (ключкопо-

дiбного> графi ка висвiтлено на веб-сайтi http ://rvorldclimatereport.com/
index. php/2005 /0З/03 hockey-stick- 1 998 - 2005 - riрl.

Звiт про рiздвяний облiк птахiв у 2008 роцi, проведений Нацiо-
нальним Одюбонiвським товариством, доступний в IHTepHeTi: hltpJ/
www. audubon. orgДirdДacc/Speci q s. html.

Стаття Бернiс де Ионr Бурз про виверження гори Тамбора з'явилася
на cTopiHKax жовтневого числа журналу oIndonesia> (Ns 60) за 1995 piK.
Також цю iсторiю викладено в: Непrу Stommel and Elizabeth Stonrmel,
Vоlсапо Weather: The Story of 1816, tlrc Yеаr Without а Summеr (Seven Seas
Press, Newport, R.I., 1983). Культурнi наслiдки виверження Тамбори роз-
глядаються в числi журналу <New Scientist> за 29 сiчня 2005 року.

Звiт <The World Disasters Report 2001>, укладений Мiх<народною
федерацiею товариств Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця, мiстить
статистичнi данi про те, що бiльше людей покидають cBoi домiвки через
екологiчнi катастрофи, нiж через вiйни - близько 25 мiльйонiв на той
час, але з тих пiр кiлькiсть екологiчних бiженцiв ще зросла. Порiвняння
енерговитрат Америки й Iндii можна знайти в блискучift книжцi про
нафтовий пiк i енергетичну кризу Thomas Homer-Dixon, The Upside of
Dowtl: Catastroplle, Creativity апd the Rепеwаl of Civilization (Island Press,
Washington, D.C., 2006). Чимало описiв ядерних peaKTopiB iз кульковою
засипкою можна знайти в IHTepHeTi. Гарний оtляд методiв опрiснення
мiститься в вересневому числi журналу <Scientific Аmеriсап> за 2007
piK, а також у cTaTTi Кетрин Кренголд у <The Wall Stгееt Journalo за
17 сiчня 2008 року.

226



!жерела й додаткова лiтература

ЧАСТИНА СЬОМА. НА ШЛЯХУ ДО НОВОГО МIФОСУ
<Щилему в'язня)) вперше було описано в книжцi |ohn von Neumann

and Oskar Morgenstem , Theory of Games апd Есопоmiс Веhаviоr ( l944, пере-
видана видавництвом (Princeton University Press> 2007 року), Детальний
опис дослiдження насилля в первiсних суспiльствах див. у: Lawrence
Н. Keeley, Wаr Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage (Oxford
University Press, Oxford, 1996).

Оцiнку ймовiрностi загибелi вiд рук убивцi в США (один шанс зi
ста) зроблено в книжцi Michael Ghiglieri, The Dark Side of Matt: Tracitlg
the Origins of Viоlепсе (Perseus Books, Reading, Mass., l999). Про Mopiopi
та ix зникнення докладно розповiдаеться у |ared Diamond, Gипs, Gеппs,
апd Steel (див. yKpaiHcbKe видання: !,жаред Даймонд. Зброя, мiкроби
i харч: Витоки нерiвностей мiж народами / Пер. з англ. Тарас IJ,им-
бал. - К.: HiKa-I_{eHTp, 2009. - 488 с.). Карен Армстронг вивчила життя
i творчiсть Саiда Кутуба, а також iсторiю фундаменталiзму в своiй за-
хопливiй книжцi The Battle for God (Ballantine, New York, 2001).

Про опитування щодо ставлення громадськостi рiзних KpaiH до
Teopii еволюцii див. у: Sсiепсе 3|3:765-766 (2006). Стаття з журналу
<Economist>, у якiй циту€ться Стивен Улф з приводу використання
IHTepHery iсламськими фундаменталiстами, назива€ться <А World Wide
Web оf Теrrоr> i опублiкована в числi за 12 липня 2007 року. Розраху-
нок кiлькостi зниклих мов див. у: Daniel Nettel and Suzanne Romaine,
Vanishing Voices: The Ехtiпсtiоп of the World's Languages (Oxford University
Press, Oxford, 2002). Статистичнi данi про кiлькiсть користувачiв Фей-
сбуку див. : http ://www.facebook.com/press/info.php?statistics, а серед-
ня кiлькiсть користувачiв розглядалася в cTaTTi на шпальтах журналу
<Economist> вiд 26 лютого 2009 року.

Ось перелiк книжок, на якi я посилався в останньому роздiлi Час-
тини cboмoi: Bill МсКiЬЬеп, Епоugh: Staying Нumап iп ап Епýпееrеd Age
(Times Books, New York, 2003); )anres Howard Кuпstlег, The Geography of
Nowhere: The Rise апd Dесliпе of Апrcriса's Мап-Маdе Latldscapes (Simon &
Schuster, New York, 1993) та William McDonough, Cradle to Cradle: Remakillg
the Way We Make Things (North Point Press, New York, 2002). Передовиця
.Щ,жеймса Говарда Кунстлера вийшла друком у числi <Washington Post>
за 25 травня 2008 року.
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Габер, Фриц [НаЬег, Fritz] 183
Габера-Боша процес [НаЬеr-Воsсh рrо-

cessl 183
Габерт, MepioH Кiнг [Hubbert, Маriоп

King] 185
гадзабе, мисливцi-збираJIьники Танзанii

[Hadzabe hunter-gatherers, Tanzania]
194-199,2|3-214

Гакс.лi, Олдос [Huxley, Aldous] 194
Гакслi, Томас Генрi [Huxley, Thomas

Непri] 210
<Гаплокарта>>, проект [НарМар proiect]

29, зl_зз,40
ген бiлка FОХР2 [FОХР2 gene] l15-117,

l20, l25
ген ферменту GбРD [GбРD gепе] 98,

151
генетика [genetics]- ген бiлка FохР2 1l5-117, l2O, l25

- ген ферменry GбРD 98, 151
- дуплiкованi гени 68-70, l5l

0uв. mакож:.Щ,НК; геном людини; попу-
ляцil,-tна генетика

229



Предметний покаr(чик

генетичний аналiз [genetic testing] 142,
146,152,153-i56

генетичниЙ добiр [genetic selection]
1 58- l60

генетичнi розлади [genetic disorders]
l5 1- 155

генна iнженерiя [genetic епgiпееriпg]
lбз,192,215-2|6

генна терапiя [gene therapy] 160-161
геном людини [human gепоmе]

- гаплотипна структура 29
- кiлькiсть генiв 29
- складнiсть взаемодii генiв 150-151
- слiди добору в ньому З9-41

геотермальна енергiя [geothermal епеrgу]
187- 1 в8

гiпертонiя [hypertensionl ЗЗ, 41-42, В7,
94,707, l35, l49,152

глобалiзацiя [globalization] 20, 204-205,
21l

глобальне потеплiння [global warming]
16з,165-|67, |74-1,77, 183, 192, 193,
199

0uв. mакож; змiна клiмаry
глобальне похолодання [global cooling]

59, |22,179-181
Гобс, Томас [Hobbes, Thomas] 43,1З3-

|34,2о2
Годер, Ян [Ноddеr, Iап] 74-75
Голдейя, Дкон Бердон Сандерсон [Halda-

ne, |ohn Burdon Sanderson] 93
Гомер-Диксон, Томас [Homer-Dixon, Tho-

mas] 185-186
гомiнiди [hominids]- дослiдження ixHboi ДНК 116-117

- ixHi MoBHi здiбностi |16-11,7,120,
12S

- яко напiвкочовики 57-58
- причини cMepTHocTi 92-93
- ix рештки в печерi Вiндiя (Хорватiя)

II7
- розмiр мозку 119-120

гори [mountains] - dив.: вулкани
Горобiн, Дейвiд [НоrrоЬiп, David] 158
грип пташиний [avian flu] 90
грiхи [sins], ciM смертних 201
Г'юм,.Ц,ейвiд [Hume, David] 78, 215

uГатакаu (фiльм) [Gattaca (movie)] 154,
160

Гелзинrер, .Щжес [Gelsinger, |esse] 160
Гелтон, Френсис [Galton, Francis] 137,

156
Гембл, Клайв [GаmЬlе, C|ive] 132

Гетлiнбурr, штат TeHeci [Gatlinburg, Теп-
nessee] В1

Голдшмiдт, Рихард [Goldschmidt, Richard]
724-|25

Гольфстрим [Gulf Stгеаm] 57
Гор, Альберт [Gоге, АlЬегt} 166
Гринспен, Алан [Greenspan, Alan] 182
Гуriнr. [Gugging] - duа,: Марiя Гуriнr, Ав-

стрlя
Гулд, Стивен фкей [Gould, Stephen lay]

128

!,аймонд, Джаред [Diamond, }ared] 9i,
123

.[l,аймонда-Блекфена анемiя (Аl,Б) [Dia-
mond-Blackfan anemia (DBA)] 13В-lЗ9,
|4з-|44

.П,анбар, Робiн [DuпЬаг, Robin] lЗЗ-|З4,
213

.Щарвiн, Чарлз [Daмin, Charles] |3,27,З4,
124-126,164, 209-210

.Щауна синдром [Down's syndrome] 148,
151,155

демографiчний обвал [population сrаsh]
зб

делресiя [dергеssiоп] 19,22, 108
<.Ц,ержава" (дiалог Платона) [Republic

(P]ato)] 200
.ЩеСилва, Ашантi

160
дефект мовлення

IDeSilva, Ashantlri]

Ispeech impediment]
1|4-121.

джазисти [jazz musicians] 157
Джебель Сагаба [)ebel Sahaba] 1З2,204
.Ц,жеферсон, Томас [Jefferson, Thon-ras]

191

джихад [iihadl 206-209, 215
7],жой, !,еiiрдре [|оу, Dеirdrе] 97-98
!дулiус (!Ум!ум!уме) [|ulius (!Umlum!-

чmе)] 194-195, 198, 213, 2|i, 2|9
дилема в'язня [prisoner's dilemma] 199-

200, 201
дисiнгiбiцiя [disinhibition] 157
дiабет цукровий [diabetes]- i .6ережливий генотип> 86

- вплив генiв 33, 42, 86, 145, |49, 152,
i59

- вплив середовища 85-В7, l52, 154
- його два типи 86
- яко загроза 22,94,1О6-107
- в iндiанцiв пiма В7
- i ожирiння 85-87

дiти з пробiрки [test-tube babies] 140-
|41,

2з0



дiтонародження [ch ildbirth]
- значення екстракорпорального за-

плiднення 140, 146-14В, 154
- значення передiмплантацiйноi ге-

нетичноi дiагностики 141.-142, |44,
145,147_148,154-156

- конфлiкт практичних i моральних
аспектiв 139

- яко причина cMepTHocTi 43-44,93
днк [DNA]- дуплiкацiя i мутацiя 68-70, 151

- lсторlя ll вивчення до секвенування
27-28

- неандертальська 116-117
- i полуляшiйна генетика 26,27, 72З
- i природний добiр 27-2В
- <cMiTTcBa> 7,70
- стародавня i ii вивчення ||6-117
- ii характеристика 29-31

0ttB. пtакож,. генетика
.Щобжанський, Теодосiй [Dobzhansky,

Theodosius] 27-28
добiр [selection] - dлв.: генетичний до-

бiр; природний добiр
довгочасниii стрес [long-term stress]

1з1-1з2
оДолiвудо [Dollywood] В1,89, 107
дрiас (рослина) [Drуаs (plant)] 55-56,

59
1tB. mакож,, пiзнiй дрiас
дрозофiли [fruit flies] 7, 27, З4, 85, 150
.П,руга cBiToBa вiйна [Second World Wаr]

87, 154, 168, 170, 183,202, 210
дуплiкованi гени [duplicate gепоmеs]

68-70, 151

!,юбюфе, Жан [Dubuffet, Jеап] 111, 113

EBi, Енате [Evi, Enate] |70,2|9
еволюцiйна перевага [evolutionary ad-

vantage] З2,З4,40,42
еволюцiя [evolution]- tlпозицiя проти Teopii еволюцii

209_210
- i соцiальна теорiя 196-19В
- фундаменталiстськi погляди на Hei

209-2 10
0uв. lпакож: природний добiр
Ейнджел, .Ц,жоtt Лоренс [Angel, }оhп

Lawrence] 43, 44
ЕКЗ (екстракорпоральне заплiднення)

IIVF (in vitro fertilization)] 140, 146-
148, 154

економiчна криза 2008 рокry [economic
crisis of 200Bl 171, 181-182

Предметний поках(чик

екстракорпоральне заплiднення (ЕКЗ)
[iп vitro fertilization (IVF)I l40, 146-
148,154

Енrельс, Фридрих [Engels, Friedrich] 196,
202

енергiя, ii альтернативнi джерела [епег-
gy, alternative sоurсеs] 185-189

енергiя, термальна oKeaHiB [ocean ther-
mal energy] 1В7

Ерлiх, Пол [Ehrlich, Paul] 1В2
Еткiнза дiета [Atkins diet] 103

евгенiка [eugenics] 137, 156,
€гипет [Eglpt] 26, 77, 2О5-2Об

жадiбнiсть [gTeed] 201, 215

задуманi дiти [designer babies] 1ЗВ
закритий цикл у тваринництвi [closed

cycle, in breeding] 67-68
зледенiння - duв.: льодовиковий перi-

од
змiна клiмаry [climate change]

- ii вплив на миспивцiв-збиральникiв
5в-59,184

- ii вплив на Тувалу 167,|7|
- глобальне потеплiння 163, 165-167,

174-177,183, 192, 193, 199
- i зародження рiльництва 55-6l,

1в4
- пiсля виверження гори Тоба l22-

124
- i полiтиl<а ClIи 173-174
- роль гiр яко рефугiiв для бiорозма-

iття 62-65
0uв. пtакож; викопне паливо; Малий льо-

довиковий перiод
знаряддя [tools], стародавнi З4, 100,

118-120,123
зоонознi хвороби [zoonotic diseases] 92

iгор теорiя [game theory] l99-200
Iзраiль [Israel] З5, 5В, 116, 205,209
lндська цивiлiзацiя [Indus Valley Civiliza-

. tion] 100
iндустрiалiзацiя харчового виробництва

[industrialization of food production]
10з-106

Iнститут здоров'я дитини (Лондон) [In-
stitute fоr Child Health, London] 114

2з1



Предметний покажчик

iнтегрована оцiнка гаплотипу (iHS) [in-
tegrated haplotype score (iHS)] 32-33,
40

IHTepHeT [Inteгnet] 23,27,39,61, 79, 88,
130, 165, |68,2|2-2lз

iнфекцiйнi хвороби [infectious diseases]
80, 88, 89-94, 96, 99

IpaHcbKa iсламська революцiя [Islamic
Revolution, Irап] 208

iслам [Islam] 78, 205-2l0, 215
оIсламський джихад) [Islamic }ihad] 208,

210

iжi джерела, здобуття контролю над ни-
ми [food supply, learning to сопtrоl] З7,
53-54,60, 66,74,9L

Iскеерде, Тор Андре [Giskegjeгde, Тоr
Andrel 47,219

Калiмантан, ocTpiB [Воrпео] 178
Камбоджа, храмовий комплекс AHtKop

[Cambodia, Angkor temple complex]
94-97,99

Картер, .Ц,жимi [Саrtеr, |immy] 208
Кас, Леон [Kass, Lеоп] 162
катоJlицька церква [Catholic Church] 48,

128, 131,201
Качнir, HiHa [Katschnig, Nina] l10-111,

219
кебаранська культура [КеЬагап people]

5в
KepKeHcbKi острови, TyHic [Kerkennah

Islands, Ti:nisia] 50-52
Китай [China]- аквакульryра 48, 52

- i добiр генетичних ознак 156
- як eMiTeHT вуглецю 173
- як осередок одомашнення рослин

6|-62,65
- продажi автомобiлiв 17l-|72
- i харчування Вб
- якiсть повiтря 172

Кiлi, Лоренс [Keeley, Lаwrепсе] 2а2-2ОЗ
Кiнабалу, гора [Kinabalu, Mount] 178
Кiотський протокол [Kyoto Protocol] 167,

l7з-l74, l76, l85, 188
Кiрибатi [Kiribati] 168
кiсткового мозку трансплантацiя [bone

marrow transplants] 138-1З9, |43-744
клiматичнi бiженцi [climate гefugees]

167
Клiнтон, Бiл [Clinton, Bill] 25
ключкоподlбний графiк [hockey stick

gTaph] 175-176

Коген, .Ц,жоел [Cohen, |oel] 38
Койо, Мусасимару [Коуо, Musashimaru]

87
Корзибскi, Альфред [Korzybski, Alfred]

25
KopiHHi американцi [Native Аmеriсапs], i

берел<ливий генотип 87
короп [саrр] 48,52
короткочасний стрес [short-term stress]

|з2
<KpaiHa швидкоi iжi> (книжка Ерика

IIJлосера) (Fast Food Nation (Sсhlоssег)|
84, 103

Кракатау, вулкан [Krakatoa] 179
креативнiсть [creativity]- i добiр генiв 158-160

- i психiчнi хвороби 157-158
кредитна криза [credit crisis] 181
Крейтер, озеро в штатi OpeloH [Сrаtеr

Lake, Оrеgоп] l22
крижана гребля [ice dam] 56-57,59
крохмалi Istarches]

- в неолiтичному харчуваннi 101-
103

- в с)пlасному харчуваннi 86, 106
кукурудза [соrп]

- ii генетична пластичнiсть 70-7l
- як одна з <великоi трiйки> зернових

кульryр 68,71
- яко приклад селекцiонування 70-

7|
- ранн€ кукурудзiвництво 63-65

культурний релятивiзм [cultural relati-
vism] 198

Крстлер,,Ц,жеймс Говард [Kunstle1 |ames
Howard] 216

Куryб, Саiд [Qutb, Sayyid] 206-207,Z09,
2|5

левiафан [Leviathan] L33, 2О2
Лаврентiйський льодовиковий щит [Lau-

rentide ice sheet] 26, 57
лактаза [lactase] 39-41
лактози нестерпнiсть [lactose intolerance]

39-40
Ларсен, Кларк Спенсер [Larsen, Сlаrk

Spencer] 101
Левонтин, Ричард [Lewontiл, Richard] 7,

128
Лендер, Ерик [Lапdег, Eric] 149
ленiнiзм [Leninism] 2О4, 207
Ленскi, Ричард [Lenski, Richard] 125-

126
Лестер, Тобi [Lester, ТоЬу] 130-131

232



Лисенко, Трохим [Lysenko, Тrоfim] 62
Лiкi, Ричард [Leakey, Richard] 35
Лiм6, Чарлз [Limb, Charles] 157
Лiрi, Тимотi [Leary, Timothy] 204
логос [logos] 207,2|7
лосось [salmonl, дикий i вирощений 47,

128
лу ди,lи [Luddites] |62, 204
Людвir, Арнольд [Ludwig, Arnold] 158
людина розумна [Homo sapiens]

- у викопних рештках 35
- демографiчна крива Зб
- MoBHi здiбностi 116-118
- перехiд до повнiстю c)^.lacнoi люд-

ськоi поведiнки 119, 12з,125-128
- особливостi 120-121
- i розмiр групи 118, 73З-lЗ4
- розмiр мозку 119-120
- ii розселення на весь cBiT 10, 1 1, 19,

з5,з7 -38,з9, 58, 97-98, 1 17-1 19, 12l,
215

льодовиковий перiод [ice age] 25-26,
56-57, 59, 72, |21-122

0uв. mакож: Малий льодовиковий пе-
рlод

Ма к-Донаф, Вiльям [McDonough, William]
216

Мак-Кiбен, Вiльям [McKibben, William]
2lб

Мак-Клiнток, Барбара [McClintock, Bar-
Ьаrа] 70

Мак-Нiл, Вiльям [McNeill, William] 80,
91-92

макроеволюцiя [macroevolution] 124
макромутацii [macromutationsl l24-

Izб
макропаразити [mасrораrаsitеs] 92-93
Малий льодовиковий перiод [Little Ice

Age! 96, 175-176
Мальтус, Томас [Malthus, Thomas] 46,

59
малярiя [nlalaria] 88,94, 96-99, l07, 151
манiакально-депресивний психоз [bipo-

lаr disordeг; manic depression] l49,
157-159

Марiя Гугiнr, Австрiя [Maria Gugging,
Austria] 109-1 14, l27, 21,9

марксизм [Магхism] 55, 2О4, 2О7
математика [mathematics]

- дилема в'язня 199-200
- теорiя iгор 199-200

матерiалiзм [mateгialism] 2|5-216

Предметний покажчик

мегафауни зникнення [megafauna extinc-
tions] 60

Мезоамерика [Mesoamerica] 61-63
Мелаарт, Джеймс [Меlааrt, |ames] 73
Мерrар, Пакистан [Mehrgarh, Pakistan]

100-101
метаетика [metaethics] 200-201
мисливцi-збиральники [hunter-8athe-

rers]
- i виробництво морепродуктiв 47,

52-5з
- вплив змiни клiмату 58-59, l84
- вплив стресу 1З2-133
- гадзабе в Танзанii 194-199, 213-

2|4
- Джебель Сагаба в Нубii 232,204
- i жадiбнiсть 215
- Mopiopi 203-204
- яко напiвкочовики 57-58, 195
- яко первинне суспlльство достатку

12в,202
- порiвняно з рiльниками 22, З7,

42-45, 5в,74, 86, 101-102, 1з5,201,
2оз-2u,2l4,215

- причини ix cMepTHocTi 92-93
- i розмiр групи 133-134
- суспiльна структура 73-74
- iхнiй типовий харчовий рацiон

101
- тривалiсть життя в палеолiтi 43-

44
- тривалiсть життя пiд час неолiтич-

ного переходу до рiльвицтва 44
- iхгlе харчування i стан зубiв 101-

102
0uв. mакож: рiльники
мистецтво [аrt], його найдавнiшi слiди

|20, |2з-1,24
Мiжурялова експертна комiсiя з питань

змiни клiмату (IPCC) [Intergovern-
mental Panel оп Climate Сhапgе (IPCC)]
174-177

мiкроеволюцiя [microevolution] 124-
126

Мiлер,.Щдон [Miller, lоп] 210
мiфос [mythos] 207-208, 2|l, 2tЗ-2|5,

216
Мiчиrан, озеро [Lake Michigan] 25-26
мобiльнi телефони - 0uв.: стiльниковi

телефони
мовний ген [language gепе] l15
мозок [Ьrаiп]- i джазисти 157-158

- його розмiр у Ноmо sapiens 119-120,
l33

23з



Предметний покажчик

молоко [mllk] 39-40, 43, 156, 182
Монако, ToHi [Мопасо, Топу] l14-1l5
<Моральна бiльшiсть> [Моrаl Маiогitу]

208, 210, 2l1
моральнiсть [mогаlitу]- i дилема в'яэня 199-200,201

- у мисливцiв-збиральникiв 202-2О3,
2l5

- i <первiснi> народи 202-20З
- питання мораJIьного компаса l98,

199
- i Платонова <.Щержава> 200
- i практичнiсть 139
- i релiгiя 201
- в секулярному суспiльствi 201
- i тероризм 209

MoplaH, Льюiс [Morgan, Lewis] 196, 198
Морrенштерн, Оскар [Моrgепstеrп, Os-

kar] 199
Mopiopi [Моriоri] 2ОЗ-2О4
москiти [mosquitoes] 96-97, 99
Мумбаi, Iндiя [Mumbai, India] 19,21
Муо, AHpi [Mouhot, Непri] 94
Мlр, Ендрю [Мооrе, Andrew] 67
мутацii [mutations] 31,40, 70, 85, 98, 1 15-

116, |2з, |24-126, 151-152, 157, 160
муryалiзм [mutualiým] 92
Мухамед [Muhammad], пророк 207

Навратил, Лео [Navratil, Leo] 111-113,
15в

Надель, .Щ,анi [Nadel, Dani] 58
надмiрне подразнення [overstimulation]

lз0-131,1з5
надмiрний вилов [oveгfishing] 52-54
Насер, Гамаль Абдель [Nasser, Gamal

Abdel] 205-206
наryфiйська культура [Natufian people]

57-61,7l,73, 10з, 123, 185
нафтовий пiк [peak oil] 185, l88
нацистська Нiмеччина [Nazi Gеrmапу]

110, l83,202
неандертальцi INeanderthals]- аналiз ixHboi ДНК 116-117

- дивергенцiя людини вiд них 116,
117-120

- мовлення i мова 116-117, |20,125
- особливосIi 117-118, l20, l2l, |27,

128
- ix поява 58, l18
- розмiр iхнього мозку 120

<,Незргrна правда> (фiльм) [Ь Inconve-
nient Truth (movie)] 166

необхiднiсть [necessity], як мати вина-
хiдливостi l83, 189

Неолiтична революцiя [Neolithic Revolu-
tion] 48-49, 55,76,78,94, 103, L07,177,
214-215,218

0uв. mакож: рiльництво
Нижньоавстрiйська психiатрична лiкар-

ня [Lоwеr Austrian Psychiatric Hospital]
1 10-1 14

нiкоти намiдадениндинукл еотидфос-
фат (NADPH) [nicotinamide adenine
dinucleotide phosphate (NАDРНЛ 98

Нiл [Nile], piKa 132
Нiл, .Щ,жеймс [Neel. |ames] 42, 85-86,

159
Нова Гвiнея [New Guinea] бl, 103-104,

178
новаторство [innovation] 127-128, 183
Нойман, !,жон фон [von Neumann, |ohn]

199
Норвегiя [Norway] 46, 48, 219
Нубiя, .I],жебель Сагаба [Nubia, |ebel Sa-

haba] 132,204
Frуlиеотиди [nucleotides] 29, З|, 1 |7, l2o,

125,150
Ньюфаундленл [Newfoundland] 5 3

Обама, Барак [ОЬаmа, Barack] 1,74, |89,
2lз

одомашнення [domestication]
- lсторичнt осередки одомашнення

рослин 6|-62,65
- проФIема розмноження 67-68
- селекцlонування зернових рослин

68_71
- тварин i поширення хвороб 92
- темпи одомашнення роспин i тва-

рин 49
0uв. mакож: рiльники
ожирiння {obesity]- i BapTicTb медиqного обслуговран-

ня в CllЦ 88-89
- i географiчнi закономiрностi 82-83,

87
- як епiдемiя 83-85
- в iндiанцiв пiма 87
- мiжнароднi тенденцii 83
- лричини його зростання 83-85
- в самоанцiв 86-87
- i соцiально-економiчний статус

82-8з
Океанiя [Oceania], ii найвищi гори 178
Оно, Сусуму [Ohno, Susumu] 69
опрiснення [desalination] 168, l91
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Отербайн, Кейт [Otterbein, Keith] 203
оброблений цукор [processed sugar] 103,

105- 106

<Падiння> (фiльм) [Falling Down (movie)]
131

пазухи склелiнь [spandrels] l28
палryс [halibut] 47, 48, 68-69
Пандора [Рапdоrа] 17, l81
паразити [paгasltes]

- малярiйнi 96-98, l51
- мобiльнi генетичнi елементи 70
- i муryалiзм 92
- плазмодiй (Plasmodium) 96-99
- стрiчковий черв'як 92

Паркер, Чарлi [Раrkеr, Charlie] 157
Партон, .Щолi [Parton, DoIly] 81
ПГД (передiмплантацiйна генетична

дiагностика) [PGD (preimplantation
genetic diagnosis)] 141-142, l44, |45,
|47-148,154-156

Пеебо, Сванте [РdilЬо, Svante] 117
Пепер, Арт [Реррег, Аrt] l57
первiсне суспiльство [pгimitive socieý],

два погляди на нього 202-2О3
0uв, mакож: рiльники; мисливцi-зби-

ральники
передiмплантацiй на генетична дiагнос-

тика (ПГ,Ц,) [pгeimplantation genetic
diagnosis (PGD)] 141-142, L44, 145,
|47-148,154-156

переiдання [overeating] 80,84, 87
0uв. mакож,. ожлtрiння
Перша cBiToBa вiйна [First World Wаг]

1вз,205
письменники [writеrs] 158
Пiвнiчна Атлантика [Nогth Atlanticl,

прiсна й солона вода в нiй 57
Пiвнiчне море [North Sea] 55
пiдвищений кров'яний тиск [high blood

pressure] - dua.: гiпертонiя
Пiджен Фордж, MicTo в штатi TeHeci

[Pigeon Fоrgе, Теппеssее| 81
пiд'язикова KicTKa [hyoid bone] 116, 120
пiзнiй дрiас [Younger Dryas] 55-57, 59-

60,65-66, 16з, 184
пiма (iндiанцi) [Pima Indians], i цукровий

дiабет 87, 152
<Пiонер l0>, космiчний апарат [Рiопееr l0

sрасесrаft] 217
плавильний котел [meltlng pot] 211
плазмодiй [Plasmodium| 96-99
Платон lPlato] 200

Предметний похаl_r<

п.пейотропiя [pleiotropy] 150-151, :}:-
161

поведiнкова спецiалiзацiя [Ьеhаъ:::аi
specializationl l2B-l30

повiтряних вiдсадкiв метол [аir lаltг::,.з.
66-6j

подразники [stimuli], постiйнi l50-:З2
Полан, Майкл [Pollan, Michael] 72
полiплоiдизацiя [polyploidization] бЕ--,Э.

125
попlияцiйна генетика [population gene-

tics) 26, 27, 12З
0чв. mакож: ДНК
порох [gunpowdeг] 183
природний добiр [natural selection]

- .Ц,арвiнова теорiя еволюцii 27, 52. З-{,
124-|26, 164,2о9-2l,о

- в icTopii науки 27-28
- лактазний слiд 39-4l
- i макромутацii 126
- програш мисливцiв-збира.,lьннкiв

45
- i результати Проекry геному люди-

ни 28
- його темпи 34

пристосування - 0uв.: адаптацiя
Причарл, .Ц,жонатан [Рritсhаrd, |опаthап]

26-27,28-29, з l -34, 38, 40, 42, 98, 1 56,
219

Проект геному людини [Нчmап Genome
Pro|ect] 25, 2В, З8,41, 149, 15З

Промимовий переворот [Industгial Revo-
lution] 78, 79, 103, |29,77S,184, 2lб

психiчнi хвороби [mental ilness]
- i арт-терапiя 1l1-114
- i генетичний добiр 158-160
- ix зв'язок iз креативнiстю l57-158
- яко причина cMepTHocTi й непра-

цездатностi 108, 135
- тенденцiя до ix почастiшання l08,

1з5
психотропнi засоби [prescription psycho-

active drugs] 135
пташиний грип HrN, [HrN, avian flu] 90
Пунчак-.П,жая, гора [Carstensz Pyramid]

17в
Пунчак-Трикора, гора [Puncak Тrikоrа

(mountain)] 178
пуповинна кров [umbilical согd blood]

l42-L4з, l44
пшениця [wheat]- ii генетична пластичнiсть 70-71

- як одна з овеликоi трiйкио зернових
кульryр 68, 71
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Предметний покажчик

- початок ii вирощування 54,55,57-
59,63,64,7l,100

- i селекцiонування 68-70

Рейrан, Роналд [Reagan, Ronald] 208,210
рекомбiнацiя [recombination] 30-33
релiгiя [reIigion]- i моральнiсть 20l

- i Республiканська партiя США 208
- ciм смертних грiхiв 201
- ii форммiзацiя в неолiтi 74,78
- фундаменталiзм 130, 2O5-2l2, 2I4-

2l5
Республiканська партiя ClIИ [Republican

Party] 208
Рефлз, Стемфорд [Raffles, Stamford]

l78-179
рибне господарство [fish fаrmiпg]

- добiр видiв 68
- його масштаби 48, 52
- i сlлlаснi дослiдження 46-48

0uв. пtакож: аквакульryра
рлrболовля [fishing]- KepKeHcbKi методи 50-52

- яко мисливсько-збиральницька дi-
яльнiсть 47,52-53

- проблема надмiрного вилову 52-
54

римо-катоJIицька церква [Rоmап Cathol ic
Church] 48, 12В, 131, 20t

рис [riсе]- його генетична пластичнiсть 70-
71

- як одна з <великоi трiйки> зернових
кульryр 68,71

- його початкове одомашнення 65-
66

- i селекцiонування 68-70
<Риталiн> [Ritalin] 135
рiльники [agTicul turalists]

- i гадзабе 198
- здобртя ним1.1 контролю над дже-

релами iжi 37, 53-54, 60, 66, 74, 91
- погiршення стану здоров'я 22,4З-

45
- порiвняно з мисливцями-збирмь-

нr{ками 22, з7, 42-45, 5В, 74, 86, 101-
102, 135, 2о1,, 20з-204, 2I4, 2l5

- потреба в лitqlваннi зубiв 101-102
- типовий харчовий рацiон 86

0uв. tttuкож: мисливцi-збиральники
рiльництво (сiльське господарство, агро-

кульryра) [agTiculture]- i виrrикнення епiдепriit 91-92

- i демографiчне зростанвя 72-77,
99

- його зародження в неолiтi 49,55
- i зростання траtlспоколiнноi сили

77 -79
- його непередбаченi наслiдки 72
- порiвняtlня з аквакультурою 49
- початок Неолiтичноi революцii

55-6 l
- i поширення малярii 9В-99

Робертсон, Пет [Robertson, Pat] 208
Рокфелер, !,жон .Д,ейвiсон [Rockfeller,

|оhп Davison] 28
родиннi цiнностi [family values] 207,

208
Родючий пiвмiсяць [Fertile Сrеsсепt] 45,

S7, 59, 62-6з,71, l85
розлади [disorders] - dио.: хвороби; гене-

тичнi розлади; психiчнi хвороби
розмаiття, генетичне [diversity, genetic]

з1, з3,36,62-63,99
розмноження [propagation], його знаqен-

ня для одомашнення рослин 67-68
рослини типу С, [С. plants| 63-64
рослини типу Cn [Со plants] 63-64
Русо, Жан-Жак [Rousseau, Iean-|acques]

78,2о2,2о4
Рушдi, Салман [Rushdie, Salman] 109

Саймон, Джулiан [Simon, Julian] 182-
l83

Салiнз, Маршал [Sahlins, Marshall] 128,
202

самоанцi [Samoans], i берехиивий гено-
тип 86-87

Сахара [Sahara| 190, 192
Сахельський пояс [Sahel region] 190,

192
свlrнячлtй грип [swine flu] 90, 99
селiтра [saltpeterl 183
Сендберг, Карл [SапdЬurg, Саrl] 25
селаратизм [separatism] 21 1

серпоподiбноклiтинна анемiя [sickle-cell
anemia] 125, 150-151, l58

серця порок [heart disease] 42, 53, 10В,
151-152,156

симпатричне видоутворення [sympatric
spcciation] |24-|25

система лiмiтiв i торгiвлi [сар апd trade]
|73

сiльсы<е господарство - dив.: рiльни-
цтво

ciM смертних грiхiв [seven deadly sins|
201

2зб



Слоуфуд, ру< [Slow Food movement] 205
смертнiсгь, ii причини [death, causes of]

83,87,88,92-94, 108, 132, 135,230
cMiTTeBa ДНК [iunk DNA] 7, 70
Сократ [Socrates] 200
сонячна енергiя [solar energy] l70, 186,

l88-189, 2lб
соцiальна теорiя [social theory], i еволю-

цiя 196-198
соцiальнi мережi [social networking] 21,

2l2-2|3
спецiалiзацiя [specialization], поведiн-

кова 128-130
Спощценi Штати Америки [United States]

- енергозатратний спосiб життя 184
- й ожирiння 81-83,87-89
- полiтика щодо змiни MiMary 173-

|74
Ставанfер, Норвегiя [Stavanger, Norway]

46-49,67,2|9
Сталiн, Йосип [Stalin, |oseph] 62
стiльниковi телефони [cell phones] 21,

130, 189
стоматологiя, рання [dentistry, еаrlу]

100-101
Стомел, Генрi й Елiзабет [Stommel, Henry

and Elizabeth] 179-180
стрес [stress]- довгочасний 131-152

- короткочасний 132
- хронiчний |З1-132

стронцiй [strontium] 60-61, бЗ
сучаснiсть [modernity] 204-2О5

Тамбора, гора (вулкан) [ТаmЬоrа, Mount
(volcano)] 178-181

Танзанiя [Тапzапiа], мисливцi-збираль-
ники гадзабе 194-199, 213-214

Тарава [Тагаwа], битва за Hei 168
TapaHici, Могамед [Таrапissi, Mohammed]

141-143
теосинте (росltина) [teosinte (plant)] 63,

тихоокеанськi острiв'яни [Pacific Islan-
ders], i берокltивий гевотип 86-87

Тишкоф, Сара [Tishkoff, Sarah] 98
Тоба, гора (вулкан) [ТоЬа, Мочпt (volca-

по)] 122-124,1,26,179
Тоба, озеро на CyMaTpi [Lake ТоЬа, Su-

mаtrа] - 0ио.: Тоба, гора (вулкан)
Товариство здоров'я Америки (ТFАН)

[Tfust for America's Health] 8l, 83

Предметний пока)rчих

ToBapHi цiни [commodity prices] 182-
1вз

Томкiнз, Ричард [Tomkins, Richard] l9,
79

транскрипцiйнi фактори [transcription
factors] 115-116

транслокацiя [translocation] 1 15
транспоколiнна сила [transgenerational

роwеr] 107-108, 156, 770-17L, l77,
193
- эначення рiльництва для Hei 77-

79
- ii означення 77, l07

тривожний невроз [anxiety disorder]
135

TpicKa [cod] 47-48, 5З, 68
Тувалу [Tuvalu]- ази глобального потеплiння 165-

|67
- загальна характеристика 164-167
- i змiна клiмату |67-17l

ryнець [tuna] 47, 52
TyHic [Tunisia] 50-52
Туреччина [Turkey] 7З-7 5, 2l0
тютюнокурiння [smoking] 83, 87-88
тяжкий гострий респiраторний синдром

(SARS), або атипова пневмонiя [severe
acute геsрirаtогу sупdгоmе (SARS)]
89-90

Улф, Стивен [Ulph, Stephen] 210
!Ум !ум!уме [ lUm lumlume] - dио. : [2кулiус

(lYM!yMlyMe)
Управлiння в справах заплiднення й

ембрiологii людини (НFЕА) [Нчmап
Fertilisation and Embryology Authority]
1з8, 141

ураган Катрина [Hurricane Каtriпа] 192-
193

урбанiзацiя [urbanization] 189-192, 216

Фейсбук [Facebook] 2l, 272-2lЗ, 228
Фельдман, Маркус [Fеldmал, Marcus]

l23
фенотип [phenotype], його означенвя

42,149
фiзична активнiсть [physical actiИtyl

84-89, 106, 152, 159
0uв. mакожz ожирiння
Фiкс,.Ддим [Fiю<, |im] 153

7О-7| фавiзм [favism] 98
тероризм [terrorism] 21,23,208-209, Файлахер,Йоган[Fеilасhеr,Jоhапп] 11l-

210 114,219
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Предметний покажчик

Фолвел, .I|,жерi [Falwell, }еrry] 2О7 -2О8
фоновий шум [backgTound sounds] 130,

1 35,
Фридмен, Томас [Friedman, Thomas]

188
фундаменталiзм [fundamentalism] 130,

2o5-2l2,214-215
фундаменталiэм, хрисгиянський [Chris-

tian fundamentalism] 207, 2l0,21l

(ХАМАС> [Hamas] 208
хвороби [diseases]- вплив одомашнення тварин 92

- ix генетична дiагностика l53-154
- генетичнi чинники l49-150
- довгочаснi тенденцii 93
- iнфекцiйнi 80, 88, 89-94, 96, 99
- майбутнiй глобальний медичний

тягар 85, 107, 156
- малярiя 88, 94, 96-99, 107, 151
- неiнфекцiйнi 42, 88, 93, lO'1
- чинники середовища 152

0uв. mакож: дiабет; генетичнi розлади;
психiчнi хвороби

<Хiзбала> [Hezbollah] 208
хлiбовець (хлiбне дерево) [breadfruit]

66-67
Хомейнi, аятола [Khomeini, Ayatollah]

208
хромосоми [chromosomes]- намиgгини 29-34

- ix опис 29
- транспокацiя l15

хронiчний стрес [сhrопiс stгеss] 13l-
l32

L|,eHTp наук про людину Камiнгса, Чи-
казький унiверситет [Cummings Life
Science Сепtеr, University of Chicago]
28

Щентри контролю й профiлактики за-
хворювань США [Сепtеrs for Disease
Control and Prevention] 83,88, 135

цiни на нафry [oil рriсеs1 171-172, 182,
185, 188

I_(укерберц Марк [Zuckerberg Mark] 212
цукор [sugar], оброблений 103, 105-106

Чайлд, Bip Гордон [Child, Vеrе Gordon]
55

Чатал-Гююк, Туреччина [Qatalhdyiik,
Turkey] 7З-75,78

Чатемськi острови [Chatham Islands]
20з

Чжао, Чжицзюць [Zhao, Zhiiun] 65
Чикаrо, штат Iлiнойс [Chicago, Illinois]

25-26, 147-|42,202
Чиказький унiверситет [University of

Chicago] 26,28,2l9
Чу, Стивен [Chu, Steven] 189

Шел, Елен Рапел [Shell, Ellen Ruppel] 80,
154

Шелi, Mepi [Shelley, Маry] 181
шизофренiя [schizophrenia] 108, 1 11, l 13,

l49, l57,158-159
Шлосер, Ерик [Schlosser, Eric] 84, 103-

104
Шойнер, Марен [Sсhеuпеr, Маrеп] l54
штучне заплiднення - dив.: екстракор-

пораJIьне заплЦнення

ядерна енергiя [пuсlеаr епегgу] 187, l88,
2|6

ядернi реактори з кульковою засипкою
[pebble bed reactors] 187, 188

яномама, iндiанцi Бразилii [Yanomami
Indians] 85

ячмiнь [Ьаrlеу] 55,63, 100,

<British Petroleum> 48
Google 21
Ноmо sapiens - iluB.: людина розумна
оМаriпе Harvest> (компанiя) 47, 49, 52-

53, 67-68,279
NADPH (nicotinamide adenine dinucleotide

phosphate) - dиs. : нiкотинамiдаденин-
динуклеотидфосфат

.<Nчtrесо> 47-48
<Рап Fish> (компанiя) 47
Plasmodium - dив.: плазмодiй
PLIS Biology 27,29,32
Public Library оr Science - dио.: PLoS
<Spam>, консерви 87
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ПРО АВТОРА

f пенсер Велз працю€ науковим спiвробiтником Нацiонального
\-lгеографiчного товариства CIIIATa запрошеним професором Кор-
нельського унiверситеry. Також BiH очолюе Генографiчний проект,
завдання якого - зiбрати й проаналiзувати coTHi тисяч зразкiв,ЩНК
людей з усього cBiry, щоб з'ясрати, як нашi пращури заселили пла-
неry. Спенсер Велз здобув докторський сryпiнь при Гарвардському
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дорож людини)) i <.Щ,алекi пращури>. Нинi мешкае в м. Вашинfтон
iз дрlокиною, режисером документальних фiльмiв.
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Редакцiя висловлю€ подяку Izорю ПаOалюlq
за допомоry в пiдготовцi видання

Велз, Спенсер
в27 Посiви Пандори : Непередбачена цiна цивiлiзацii / Спен-

сер Велз ; пер. з англ. та наук. ред. Т. Цимбал. - К. : HiKa-
I-[eHTp, 2011. - 240 с. - (Серiя <VIAE HUMANAE>; Вип, 3).

ISBN 978_9 66- 52I- 596-7
ISBN 97В-9 66- 521- - 594-3 (Серiя <VIAE HUMANAE>)
Вiдомий американський популяцiйний генетик, керiвник Гено-

графiчного проекту Нацiонального географiчного товариства США
Спенсер Велз на ocHoBi передових наукових дослiджень показу€, як
сlпlаснi дii людства (як успiхи, так i проблеми) визначаються доiс-
торичною еволюцiйною спадщиною людини та фундаментальними
рiшеннями щодо способу життя, якi людство ухвалювало в мину-
лому. Широкий спектр явищ с)л{асного життя - вiд антропогенноi
змiни клiмаry до епiдемii ожирiння та психiчних розладiв - коре-
ниться в еволюцiйнiй icTopii, в яку зараз можна зазиркути завдяки
здобуткам у вивченнi людського геному. .Щовгочаснi еволюцiйнi
тенденцii порушують фундаментальнi питання щодо найближчого
майбугнього людства.

Розрахована на професiйних iсторикiв та iнших дослiдникiв
суспiльств, а також на широке коло читачiв, яких цiкавить минуле
та хвилюе майбутнс людства.
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,Щослiдник, генетик, географ i письменник
Спенсер Велз бере нас у захопливу подорож
останнiми 10 тисячапrи poKiB icTopii людства,
щоб застерегти про небезпеки, якi чекають
на нас у найближчi 50 poKiB.

,Ц,жаре0 !,аймон0,
лаур е аm Пуlliпlu,ерiв ськоТ пр eMii
за KHLlzy <Зброя, мiкробu i харч>>

В книжках Спенсера Велза по€дну€ться гли-
боке розумiння еволюцiйноi icTopii людини
iз неабияким талантом оя(ивлювати ii перед
очима читача. <Посiви Пандори> складають-
ся iз переконливих iсторичних прикладiв i
зворушливих розповiдей з власного досвiду
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