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 Пераклад Пётры Мурзёнка 

 

Ад рэдакцыі: Прапануемы артыкул прысьвечаны перспектывам развіцьця 

цывілізацый у 21-м стагоддзі. Андрэй Таргоўскі ведамы вучоны ў гэтай галіне. Яго 

погляды маюць як сваіх прыхільнікаў, так і выклікаюць пытаньні і спрэчкі (гл. 

напрыклад, B. Landis, 2015; http://civilitasblog.blogspot.ca/2015/04/comment-on-

andrew-targowskis-winter.html). Наш часопіс “КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ” 

прытрымліваецца той ідэі, што роль нацый у разьвіцьці чалавецтва не будзе 

зьмяншацца. У нашым часопісе было абгрунтавана існаваньне Усходнеславянскай 

беларуска-украінскай цывілізацыі, якая мае шмат прызнакаў Заходняй цывілізацыі. 

Аўтар адносіць Беларусь да Усходняй цывілізацыі, з чым мы не можам пагадзіцца. 

Трансфармацыя Заходняй цывілізацыі ў Глабальную, якую абмяркоўвае аўтар, можа 

мець уплыў на магчымыя шляхі развіцьця нашай і іншых цывілізацый. Мяркуем, 

што гэта тэма зацікавіць нашых чытачоў. 

 

Уводзіны 

 

Мэтай дадзенага даследаваньня з'яўляецца апісаньне ўплыву “пяці хваляў 

глабалізацыі”.  Гэтыя пяць хваляў глабалізацыі выклікалі сусьветны паток тавараў, 

грошай, інфармацыі і людзей у такім аб'ёме і з такой інтэнсіўнасьцю, што зьмянілі 

прагрэс гісторыі. Хвалі ўзьніклі ў апошнія 500 гадоў і аказалі ўплыў на асноўныя 

сусьветныя цывілізацыі, на сам комплекс сумяшчальных інтэрактыўных суб'ектаў 

грамадства, культуру і інфраструктуру ў значнай рамцы тэрыторыі і часу, якая як 

правіла, ахоплівае некалькі краін і стагоддзяў ці нават тысячагоддзяў. 

 

Як вынік гэтых пяці хваляў, у 21-м стагоддзі развіваецца, як мы можам назваць, 

Глабальная цывілізацыя. Абмяркоўваюцца яе рэлігія, грамадства і інфраструктура і 

адзначаны звязаныя з гэтым наступствы.  Гэта вельмі рэдкі выпадак, калі мы можам 

назіраць за ростам новай цывілізацыя пры жыцьці. Тым не менш, так ёсьць з 

Глабальнай цывілізацыяй, новай цывілізацыяй  якая йдзе зараз на зьмену Заходняй 

цывілізацыі.  

 

 

http://civilitasblog.blogspot.ca/2015/04/comment-on-andrew-targowskis-winter.html
http://civilitasblog.blogspot.ca/2015/04/comment-on-andrew-targowskis-winter.html
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Уплыў хваляў глабалізацыі на цывілізацыю 

 

Пасьля 500 гадоў інтэнсіўнага і паслядоўнага працэсу глабалізацыі ў сьвеце можна  

зрабіць наступныя высновы:  

 • Хвалі глабалізацыі былі выкліканы глабальна-настроенай элітай, якая змагла і 

працягвае кантраляваць глабальную эканамічную стратэгію і палітыку.  

 • У апошнія 66 гадоў (1947-2013) людзі мелі чатыры розныя глабалізацыі.  

 • Pax Americana і Pax Sovietica (Амерыканскі мір і Савецкі мір) былі адначасна 

ідэалагічна канфрантацыйнымі і глабальна настроенымі.  

 • Pax Consortia і Pax Virtualiziana (Мір кансорцыумаў  і Віртуальны мір) былі 

адначасна эканамічна і палітычна канфрантацыйнымі і арыентаванымі на ўсё 

чалавецтва (Табліца 1).  

 

 Табліца 1. Параўнаньне Глабалізацый у апошнія 500 гадоў 

 

ХВАЛІ 

СКЛАДНІКІ 

НАКІРУЮЧЫЯ ВЫКАНАЎЧЫЯ ТЭХНАЛАГІЧНЫЯ САЦЫЯЛЬНЫЯ 

І – Мір 

Партугаліі 

1500-1837 

Генры 

Навігатар 

 

Партугальская імперыя, 

заснаваная на лепшых 

 караблях і 

патрэбнасьцях у спецыях 

і шыкоўных 

таварах 

 

Школа навігацыі 

 (Інфармацыйная 

 тэхналогія) 

 

Хрысьціянскае 

грамадства 

ІІ – Мір 

Брытаніі 

1837-1914 

 Брытанская 

 Карона і 

 Ўрад 

 

 Брытанская імперыя, 

 заснаваная на лепшых 

 караблях і 

патрэбнасьцях у 

сыравіне і 

рынках прамысловых 

 тавараў 

 

Тэлеграф, тэлефон, 

параходы 

Каланіяльнае 

грамадства 

ІІІ – Мір 

Амерыканскі і 

Мір Савецкі 

1947-1989 

Дэмакратычныя 

ідэі амерыканскіх 
лідэраў 

Амерыканская 

супердзяржава 

Спадарожнікавая 

сувязь, кампутары, 
дальнія авіялініі і 

караблі 

Грамадства 

сярэдняга класа 

 

IV- Мір 

Кансорцыумаў 

1989-2000+++ 

Недзяржаўныя 

кансорцыумы, 

фінансісты, 
мэнэджэры 

(CEOs) 

G8 and Party of Devos 

Офшоры (Off-shore) 

Перанос вытворчасьці 
(Outsourcing) 

Інтэрнэт, дальнія 

авіялініі і караблі 

Верхнія і 

ніжэйшыя 

класы 
грамадства 

V – 

Віртуальны 

Мір  

2000+++ 

Новая 
інфармацыйная 

эліта 

Глабальная віртуальная 
нацыя і ўрад 

Інтэрнэт Глабальныя і 
віртуальныя 

нацыянальныя 

грамадствы 
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Некалькі пакаленьняў адчуваюць усе гэтыя чатыры хвалі глабалізацыі з іх многімі 

выклікамі і рознымі праблемамі. Апошнія 500 гадоў развіцьця інфармацыйна-

камунікацыйных тэхналогій (ІКТ) пераўтварылі глабальную эліту з каланіяльнай у 

інфармацыйна-арыентаваную.  Гэта павінна быць перспектыўным з гуманістычнага 

пункту гледжаньня, у прыватнасьці, у ідэалагічных супрацьстаяньнях аднаго 

глабальнага грамадства (Фінансавая эліта) і глабальнага віртуальнага грамадства 

(Мерытакратычная эліта). У табліцы 1, гэтыя глабальныя хвалі параўноўваюцца і 

ацэніваюцца.  

 

Малюнак 1 ілюструе доўгі працэс 500-гадовага развіцьця гэтых пяці хваляў 

глабалізацыі, вынікам якіх з’яўляецца пераўтварэньне сьвету ў дзве новыя 

гарызантальныя цывілізацыі на пачатку 21-га стагоддзя: Глабальная і Віртуальная  

цывілізацыі.  

 

 
 

 Малюнак 1: 500 гадоў развіцця пяці хваляў цывілізацыі 
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Спрыяльная фактары Глабальнай цывілізацыі  

 

Тэхналагічныя дасягненьні  ў транспарце і тэхналогій сувязі 

Тэхналогіі забяспечваюць інфраструктуру для глабальных аперацый. Табліца 2 

ілюструе зніжэньні выдаткаў на транспарціроўку ў апошнія 160 гадоў (1830-1990).  

Табліца 3 паказвае, як выдаткі на камунікацыі і кампутары зьнізіліся за апошнія 40 

гадоў (1960-2000).  

 

Падчас першай і другой хваляў глабалізацыі, тэхналогія забяспечыла неверагодную  

прадукцыйнасьць у вытворчасьці і перамяшчэньні розных рэчаў. Сёньня, тэхналогія 

кіруе прадукцыйнасьцю самой інфармацыі.  

 

Табліца 2. Транспартныя выдаткі, 1830-1990 

Год Акіянскі транспарт Сярэдні даход ад 

перавозкі па 

паветры на 

пасажыра-мілю 

(у 1990 US$) 

Зярно, 

працэнт 

ад 

кошту 

прадукц

ыі Cost 

Акіянскі 

кошт 

 

1920 = 100 

1830 79   

1850 76   

1880 41   

1910 27.5   

1920  100  

1930  65 0.68 

1940  67 0.46 

1950  38 0.30 

1960  28 0.24 

1970  29 0.16 

1980  25 0.10 

1990  30 0.11 

 

Крыніцы: Болдуін і Марцін (Baldwin and Martin,1999), Перспектывы развіцьця 

сусьветнай эканомікі, травень 1997 года.  
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 Табліца 3. Сувязь і Кампутарныя выдаткі, 1960-2000 

 

Год Кошт 3-мінутнай 

размовы па 

тэлефоне Нью-Ёрк-

Лондан 

(у 2000 US$) 

Кошт кампутараў і 

абсталяваньня адносна 

GDP паказчыка 

(2000=1000) 

1960 60.42 1,869,004 

1970 41.61 199,983 

1980 6.32 27,938 

1990 4.37 7,275 

2000 0.40 1,000 

 

Крыніцы: Перспектывы развіцьця сусьветнай эканомікі, май 1997 года, Табліца 11, 

абноўлена да 2000;  ЗША, Міністэрства гандлю, Бюро эканамічнага аналізу (2001).  

 

Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі (ІКТ) выклікаюць зрух у прынцыпах 

працы (modus operandi) ў пост-індустрыяльных грамадствах і заснаваны на новых 

ключавых асаблівасьцях (Bell, 1981): 

(1)  пераход ад вытворчасьці тавараў да абслугоўваньня эканомікі,  

(2)  рост залежнасьці ад тэарэтычных ведаў, і  

(3)  стварэньне новай «інтэлектуальнай тэхналогіі» на базе кампутараў і іншых 

разумных машын. 

 

М. Кастельс (Manuel Castells) адзначае, што "тое, што зьмянілася, гэта не вынік 

актыўнасьці чалавецтва, але вынік яго тэхналагічнай здольнасьці выкарыстоўваць у 

якасьці непасрэднай прадукцыйнай сілы тое, што адрознівае наш від як біялагічны 

цуд: яго надзвычайная здольнасьць апрацоўваць сімвалы".  

 

Тэхналогія ІКТ не замяняе сельскую гаспадарку і прамысловасьць, але аптымізуе іх. 

Яна прыводзіць да інфарматызацыі Глабальнае грамадства, якое злучаючы ўсіх нас 

робіць нас Глабальным адкрытым грамадствам.  Як сімбіёз чалавека і машыны, 

утварэньне Глабальнай лічбавай сьвядомасьці забяспечвае пазнаньне і знешнюю 

памяць сістэм, якія падтрымліваюць Глабальную цывілізацыю і наадварот.  

  

Такім чынам, Глабальная лічбавая сьвядомасьць складаецца з:  

-     інфармацыйнай сферы, InfoSphere (камп'ютарызаваныя інфармацыйна-

камунікацыйныя сістэмы, якія складаюцца з баз дадзеных, прыкладных сістэм і 

сеціва),  

-     кіберпрасторы (інтэрнэт і вэб-прыкладныя сістэмы),  
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-     медыясферы (радыё, тэлебачаньне, кабельнае),  

-      сферы разума (глабальныя ідэі, спароджаныя папярэднімі глабальнымі сферамі), 

-      cybersociety (з дапамогай электроньнай сувязі і прысутнасьці). 

 

Індэкс Глабалізацыі, з дапамогай якога глабалізацыю можна падзяліць на складовыя 

часткі, паказвае, што "найбольш правадныя" краіны ў сьвеце атрымоўваюць выгаду 

ад глабалізацыі.  Індэкс Глабалізацыі адсочвае рухі грошай у сэнсе інвестыцый і 

дзелавых зьдзелак у эпоху «электроннага капіталізму". 

 

 

Перанос вытворчасьці (аўтсорсінг) ад Заходняй цывілізацыі да цывілізацыі 

Усходу 

 

У 1980-х гадах, разьвітыя краіны пачалі перанос вытворчасьці ў краіны з таннай 

рабочай сілай. У выніку бедныя краіны ўварваліся ў глабальныя рынкі вытворчасьці 

тавараў і паслуг. Іх экспарт прамысловых тавараў і паслуг вырас з 25% ад агульнага 

аб'ёму экспарту ў 1980 годзе да больш чым 80% у 1998 годзе. Найбольш 

пасьпяховымі краінамі ў гэтым з'яўляюцца Бразілія, Кітай, Венгрыя, Індыя, Польшча 

і Мексіка, і яшчэ 20 краін.  Яны, з 3 мільярдамі чалавек, дасягнулі ўзроўню роста на 

5% вышэй, чым у разьвітых краінах. 

 

Астатняя частка сьвету, якая разьвіваецца, гандлюе менш у пачатку 21-га стагоддзя ў 

параўнаньні з 1980 годам, што азначае, што 2 мільярды чалавек па-ранейшаму 

адстаюць (у асноўным у Афрыцы), а ў некаторых краінах нават назіраецца адмоўны 

рост. 

 

У больш пасьпяховых краінах, якія развіваюцца, узровень беднасьці зніжаецца.  

Агульная колькасьць бедных слаёў насельніцтва толькі ў сельскіх раёнах Кітая 

знізілася з 250 да 34 млн на працягу 1980-1999 гг. (Stern і інш., 2002). 

 

 

Зніжэньне падатковых бар'ераў 

 

Нядаўняе зніжэньне сярэдніх тарыфаў было найбольш значным у Паўднёвай Азіі, ад 

65% у пачатку 80-х гадоў да прыкладна 30% у 2002 годзе. За той жа перыяд 

Лацінская Амерыка, усходнеазіяцкі і ціхаакіянскі рэгіёны зьнізілі тарыфы ад 30 

працэнтаў да 15 працэнтаў; Еўропа і Цэнтральная Азія - з 15 працэнтаў да 10 

працэнтаў, а найбольш прамыслова-разьвітыя краіны - з 8 да 5 працэнтаў.  
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Толькі ў Афрыцы на поўдзень ад Сахары, на Блізкім Усходзе і ў Паўночнай Афрыцы 

тарыфы падтрымліваліся на даволі высокім узроўні, у дыяпазоне ад 20 да 25 

працэнтаў, так як і ў 1998 годзе (World Bank, 2001). Тым не менш, такія краіны, як 

Эфіопія і Уганда, значна лібералізавалі гандаль. 

 

Сярэднія тарыфы ў багатых краінах былі нізкімі, але яны падтрымлівалі бар'еры 

дакладна ў тых галінах, дзе краіны, якія развіваюцца, маюць канкурэнтную перавагу: 

сельская гаспадарка і вытворчасьць, якая патрабуе значных працоўных затрат. Кошт 

гэтай абароны для багатых краін, аплачваемы беднымі краінамі, складае каля 100 

млрд даляраў ЗША ў год, што ў два разы больш памеру дапамогі, якое аказвае  

Паўночнае паўшар'е Паўднёваму (Stern, Стэрн і інш, 2002).  

 

Моц глабальнай фінансавай эліты 

 

За апошнія некалькі дзесяцігоддзяў, пачынаючы з 1970-х гадоў, і асабліва з 1980-х 

гадах, назіраўся хуткі рост фінансавага сектару ў эканоміцы ЗША і глабальнага 

капіталізму ў цэлым; сістэмны цэнтр цяжару зрушыўся ад вытворчасьці да фінансаў. 

Вынікам гэтага стаў значны рост фінансавай сістэмы, у якой вылезьці з доўгу ніколі 

не ўдаецца, што прыводзіць да вялікіх фінансавых крызісаў і ўсё больш агрэсіўнага 

ўмяшаньня дзяржавы. 

 

Гэты працэс стаў відавочным ў канцы 20-га стагоддзя і пачатку 21-га, калі з’явіліся 

ўсё больш і больш экзатычныя формы фінансавых інавацый.  Гэта ўключае ўсе віды 

ф'ючэрсаў, апцыёнаў, дэрыватываў, свопаў, разам з ростам значнай ценявой  

банкаўскай сістэмы па-за балансамі дзеючых банкаў. Адмена закона Гласса-Стигала 

(Glass-Steagall) ў 1999 годзе, хоць і не буйная гістарычная падзея сама па сабе, 

сімвалізавала ў поўнай меры дэрэгуляваньне, што мела месьца ў той час. Сістэма 

стала больш складанай, непразрыстай, і некіруемай.  

 

У выніку, пачалася новая эра дамінаваньня фінансавых кангламератаў і сьвет стаў 

сьведкам пачатку ў 2008 годзе Вялікага фінансавага крызісу (Foster and Holleman, 

2010).  Дадзеныя з Forbes-400 паказваюць, што спекулянты-капіталісты сталі 

дамінаваць ў ЗША, выцясняючы, як клас, прамысловых і нафтавых капіталістаў. 

Акрамя таго, спекулятыўная аснова амерыканскага і сусьветнага капіталізму 

прынесла на першы план большую рызыку нестабільнасьці.  

 

Некаторыя навукоўцы сьцвярджаюць, што дамінаваньне фінансавай эліты ў ЗША і, 

такім чынам, у Глабальнай эканоміцы, праяўлялася праз розныя ўладныя эліты, 

непасрэдна з удзелам саміх капіталістаў і тых, хто ад іх залежыць, тых, хто 
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прыйшоў, каб заняць стратэгічныя пазіцыі ў карпаратыўных і ўрадавых колах.  

Паняцьце “ўладная эліта” была ўведзена ў 1950-х гадах сацыёлагам Мілсам (C. 

Wright Mills), і пасьля дапрацавана іншымі, у прыватнасьці, Г. Уільям Домхоффам 

(G. William Domhoff), аўтарам спрэчнай кнігі, Хто кіруе Амерыкай? (Who Rules 

America?).  Паводле Домхофф, уладная эліта гэта "кіруючая група або аперацыйная 

рука кіруючага класа.  Яна складаецца з актыўных, дзейных сяброў кіруючага класа, 

і працаўнікоў высокага ўзроўню ва ўстановах, якія кантралююцца сябрамі кіруючага 

класа".  

 

 Моц\улада глабальных карпарацый  

 

У 1952 годзе, генеральны дырэктар General Motors Чарльз Уілсан (Charles Wilson) 

класна сказаў, што ''Тое што добра для General Motors, то добра для краіны ''. На 

працягу апошніх 15 год, General Motors і іншыя глабальныя карпарацыі атрымалі 

многае з таго, што, як яны сьцвярджалі, было добра для іх.  Яны былі пасьпяховымі 

ў дасягненьні лібералізацыі гандлю і інвестыцый, якія забяспечваюць сусьветныя 

кампаніі значнымі новымі свабодамі для атрыманьня прыбытку на міжнародным 

узроўні.  Яны таксама пераканалі многія ўрады прыняць падыход неўмяшаньня да 

карпаратыўных манаполій, заяўляючы, што зліцьцё  кампаній з’яўляецца 

неабходным для фірмаў, каб спаборнічаць на сусьветных рынках.  

 

Са 100 найбуйнейшых эканомік сьвету, 51 з'яўляюцца карпарацыямі; і толькі 49 - 

гэта краіны. Гэта сьцверджаньне абапіраецца на параўнаньне карпаратыўных 

продажаў і валавага ўнутранага прадукта (ВУП) краін, падрыхтаванае Інстытутам 

палітычных даследаваньняў у 2010 годзе. Калі б разгледзіць гэтыя факты ў 

перспектыве, то мы б звярнулі ўвагу на тое, што кампанія Royal Dutch Shell была у 

2012 годзе большай, чым Аргентына;  Wal-Mart – большай, чым Аўстрыя;  Toyota - 

большай, чым Пакістан;  IBM - большай, чым Славакія;  і Apple - большай, чым 

Марока.  

 

 Глабальныя карпарацыі ў наш час ажыццяўляюць сваю ўладу па-за межамі іх 

эканамічнай кампетэнцыі.  Яны уплываюць значным чынам на выбарчыя кампаніі і  

пастаянна займаюцца лабіраваньнем.  Дакладная сума, выдаткаваная на гэтыя 

мерапрыемствы, невядома, але з топ-200 кампаній, 94 кампаніі падтрымліваюць 

“дзяржаўныя адносіны” праз офісы, размешчаныя ў недалёкай блізасьці ад 

сусьветнай сталіцы лабіраваньня, уздоўж К-вуліцы, Вашынгтон, акруг Калумбія.  
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Падатковае пазбяганьне як яшчэ адзін сімптом улады глабальных карпарацый  

 

Спецыфічныя дадзеныя па ўхіленьню кампаній ад выплаты падаткаў унутры і за 

межамі Злучаных Штатаў адсутнічаюць, аднак, тэндэнцыя да зніжэньня падатковай 

карпаратыўнай нагрузкі заўважна на міжнародным узроўні. 

 

Па дадзеных АБСЕ (Арганізацыя па бясьпецы і супрацоўніцтву ў Еўропе), на 

працягу апошніх двух дзесяцігоддзяў доля карпаратыўных падаткаў на прыбытак у 

агульным аб'ёме падаткаў у прамыслова развітых краінах АБСЕ застаецца 

прыкладна каля 8 працэнтаў, нягледзячы на моцны рост карпаратыўных прыбыткаў.  

Няўрадавая арганізацыя тлумачыць гэта зніжэньне падатковых ставак 

выкарыстаньнем “падатковых сховішчаў” '' і інтэнсіўным спаборніцтвам сярод 

прамыслова разьвітых краін, паколькі яны спрабуюць прывабіць інвестыцыі, 

прапаноўваючы больш нізкія падаткі.  

 

Чаму Глабальная цывілізацыя?  

 

Чацьвёртая хваля глабалізацыі прыводзіць да з'яўленьня таго, што можа быць 

абазначана як Глабальная цывілізацыя, таму што яна адказвае агульным крытэрам 

цывілізацыі (Targowski 2004).  Вось некалькі прыкладаў:  

- Глабальная рэлігія – з часоў, калі Заходняя цывілізацыя ператварылася ў 

Глабальную цывілізацыю на пачатку 21-стагоддзя - Хрысьціянства 

(Пратэстантызм і Каталіцызм) заменена на глабальную\сусьветную рэлігію, што 

знайшло адлюстраваньне ў перакананьні аб тым, што бізнэс – гэта ўсеўладдзе і 

ён павінен кантраляваць грамадства для яго выгады.  Тое, што добра для бізнэсу 

гэта добра для грамадства. 

- Людзі  складаюць пэўныя слаі грамадства ў 8 аўтаномных цывілізацыях - 

Заходняй, Усходняй, Ісламскай, Японскай, Кітайскай, Будыйскай, Індускай, і 

Афрыканскай.  

- Культура мае глабальны характар, што азначае, што падобныя мадэлі паводзін 

практыкуюцца (дэ-факта толькі асобнымі сегментамі гэтых таварыстваў) у 

аўтаномных цывілізацыях, напрыклад, "англійская" мова, прафесійны ці 

студэнцкі код аддзеньня, музыка, кіно, ежа і напоі. 

- Глабальная інфраструктура інфармацыі праз Інтэрнэт і Global Area сеціва, і 

матэрыялаў праз транспарт, фінансы і справы даходзіць да кожнай аўтаномнай 

цывілізацыі і інтэгруе іх у ствараемыя Глабальнае грамадства і Глабальную 

эканоміку.  Акрамя таго, ёсьць шмат міжнародных арганізацый (камерцыйных і 

некамерцыйных, афіцыйных і неафіцыйных), такіх як Арганізацыя Аб'яднаных 

Нацый, ЮНЕСКА, GATT, Сусьветная гандлёвая арганізацыя, Сусьветны банк, 
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Міжнародны валютны фонд, і НАТА, якія ствараюць Глабальную 

інфраструктуру правіл\рэгуляваньня. 

 

Глабальная цывілізацыя гэта не іншая аўтаномная цывілізацыя, тая, якую можна 

назваць вертыкальнай.  Хутчэй за ўсё, яна гарызантальная і яна пранікае ў 

аўтаномныя цывілізацыі, як паказана на Малюнку 2.  

 

 

 
 

Малюнак 2. Утвараемая Глабальная\сусьветная цывілізацыя: Новы пласт 

Сусьветнай цывілізацыі на пачатку 21-га стагоддзя  

 

Некаторыя крытыкі могуць сказаць, што прыметы Глабальнай цывілізацыі ў 

найменш разьвітых аўтаномных цывілізацыях яшчэ вельмі невыразныя (напрыклад, 

невялікая колькасьць карыстальнікаў Інтэрнэта або тэлефонаў). З іншага боку, гэтыя 

прыметы добра заўважныя ў тых цывілізацыях, чые эліты з’яўляюцца актыўнымі, 

істотнымі ўдзельнікамі Глабальнай цывілізацыі. 
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Як Глабальная цывілізацыя ўплывае на працэс глабалізацыі іншых сучасных 

цывілізацый  

 

Выкарыстаньне параўнальнага падыходу 

 

Малюнак 2 ілюструе інтуітыўна ступені ўспрыманьня глабалізацыі, што адбываецца 

ў васьмі сучасных цывілізацыях у 2010-х гадах. Самая глабалізаваная з іх Заходняя 

цывілізацыя, якая амаль ужо ператварылася ў Глабальную цывілізацыю.  Гэта 

адбылося таму, што Заходняя цывілізацыя з'яўляецца ключавым трыгерам\пускачом 

глабалізацыі, паколькі яна спрабуе дамагчыся большага росту яе насычанай 

эканомікі.  

 

Японская цывілізацыя далёка прасунулася ў працэсе трансфармацыі ў Глабальную 

цывілізацыю, паколькі Японія прыняла ў 19-м стагоддзі стратэгію мадэрнізацыі па 

тыпу Заходняй, à la Westernization. Рэстаўрацыя Meiji - таксама вядомая як Рамонт, 

Рэвалюцыя, Рэформа ці Абнаўленьне - была ланцугом падзей, якія аднавілі 

імперскае праўленьне ў Японіі ў 1868 годзе пры праўленьні імператара Meiji.  Гэты 

перыяд доўжыўся з 1868 па 1912 гг. і быў ключавым у пераўтварэньні Японіі ў 

мадэрнізаваную нацыю ў пачатку ХХ стагоддзя. Пасля Другой сусьветнай вайны 

Японія дэмакратызавала палітычную сістэму і амерыканізавала сваю эканоміку, 

стаўшы сёньня лідэрам перадавой вытворчасьці тавараў, электронікі і аўтамабіляў.  

- Усходняя цывілізацыя (Расія, Украіна, Беларусь, Малдова, Арменія, Грузія, 

Румынія, Балгарыя, Сербія (не Грэцыя, якая ёсьць праваслаўная, але, як  

выключэньне адносіцца да заходняй цывілізацыі) і мадэрнізуюцца, і 

глабалізуюцца сёньня, у залежнасьці ад палітыкі той ці іншай дзяржавы. 

- Аднак, у сувязі з палітычнымі абставінамі, такія краіны, як Расія і Беларусь  

спрабуюць аднавіць Расійскую імперыю.  Яны кіруюцца моцным 

нацыяналізмам, на аснове агульнага ворага, якім памылкова (але наўмысна) 

ўспрымаецца імі палітычны Захад ці Глабальная цывілізацыя. 

- Такія краіны, як Грузія, Малдова і Сербія, знаходзяцца ў працэсе асацыяваньня з 

Еўрапейскім Саюзам, які далёка прасунуўся па шляху ператварэньня ў 

Глабальную цывілізацыю.  Румынія і Балгарыя ўжо з'яўляюцца членамі 

Еўрапейскага Саюза і хутка вэстэрнізуюцца\глабалізуюцца. 

- Толькі Украіна злоўлена на скрыжаваньні паміж Усходняй і Заходняй 

цывілізацыямі.  Восеньню 2013 года Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч 

адмовіўся падпісаць прапанаванае пагадненьне аб асацыяцыі з Еўрапейскім 

Саюзам.  Замест гэтага, ён вырашыў падпісаць дамову з Расіяй, якая прапанавала 

крэдыт у 15 мільярдаў даляраў для Украіны па спецыяльна паніжаных коштах 

(РІА Навіны-12.19.2013).  Аднак, пра-ЕС украінскія дэманстранты і АМАП 
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працягваюць канфліктаваць ў Кіеве, Прэзідэнт краіны зьбег, і Расія ў цяперашні 

час анэксуе Крым.  Калі Украіна застанецца з Расіяй, гэта будзе паглыбляць яе 

(Расіі) нацыяналістычную пазіцыю супраць Захаду; аднак, у той жа час яна будзе 

глабалізавацца à la “Russian Mother” ( а-ля "Русь-матушка"). 

- Кітайская цывілізацыя з'яўляецца найбуйнейшым бенефіцыярам глабалізацыі, 

паколькі, у выніку гэтага працэсу, яна стала сусьветнай фабрыкай.  Яе маладое 

пакаленьне  вэстэрнізуецца хутка, але палітычнае кіраўніцтва не хоча, каб 

мадэрнізаваца праз Вэстэрнізацыю.  Сумнеўна, што гэта цывілізацыя поўнасьцю 

ператворыцца ў глабальную цывілізацыю ў агляднай будучыні.  

- Індуская цывілізацыя мадэрнізуецца, вэстэрнізуецца і глабалізуецца, каб стаць 

Сусьветнай ІТ лабараторыяй.  Англійская мова з'яўляецца адной з двух 

афіцыйных моў гэтай цывілізацыі, якая надзвычайна дапамагае працэсу 

атрыманьня эканамічнай  выгады ад глабалізацыі.  З іншага боку, з-за істотных 

сацыяльных і эканамічных няроўнасьцей у гэтай цывілізацыі, наўрад ці калі-

небудзь яна будзе ў стане ператварыцца ў глабальную цывілізацыю. 

- Ісламская цывілізацыя "падмасьлівае" працэс глабалізацыі і атрымоўвае ад яе 

прыбытак.  З іншага боку, яна адмаўляецца мадэрнізавацца і вэстэрнізавацца, за 

выключэньнем  яе эліты.  Нават перспектыўная Арабская вясна ў 2010-х 

паказала, як у Егіпце, што можа быць шлях назад, а не наперад.  Некаторыя з яе 

краін, такіх як Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, б'юць усе сусьветныя рэкорды ў 

росьце самых сучасных гарадоў (такіх як Дубай).  Катар, з яго суперсучасным 

горадам Доха, мае даходы ад глабальнага турызму і фінансаў, але сацыяльная 

сістэма з'яўляецца надзвычай далёкай ад правіл Заходняй цывілізацыі. 

- Будыйская цывілізацыя моцна кіруецца рэлігіяй, хоць яе рэлігія імкнецца  

падтрымліваць сьвецкі лад жыцця.  Яна мае такую інтэлектуальна значную 

догму, што многія «заходнікі» пераходзяць да будызму.  Вельмі сумнеўна, што 

будыйскія  каштоўнасьці будуць заменены калі-небудзь каштоўнасьцямі 

глабальнага бізнэсу. 

- І, нарэшце, Афрыканская цывілізацыя мае эліту, адукаваную ў Заходняй / 

Глабальнай  цывілізацыі, але з-за каланіялізму ў мінулыя стагоддзі, яна 

з'яўляецца ахвярай  вэстэрнізацыі і сучаснай глабалізацыі, новага каланіялізму. 

У цяперашні час, Афрыка ўяўляе сабой поле бітвы паміж хрысьціянствам і 

ісламам, будучы тым часам пад уплывам кітайскага бізнэсу, а яе каштоўнасьці 

падпадаюць пад кітайскія вераваньні.  Такім чынам, сёньня Афрыка 

спакушаецца глабалізацыяй, але яна не ў стане яшчэ пераўтварыцца ў 

глабальную цывілізацыю.   

 

У Табліцы 4 параўноўваюцца сучасныя цывілізацыі і іх здольнасьці да глабалізацыі і  

пераўтварэньня ў Глабальную цывілізацыю. 



                                     №10, чэрвень 2015                     ISSN  2291-4757 

58 

 

 

Табліца 4. Параўнальны стан сучасных цывілізацый у плане іх здольнасьці 

стаць удзельнікамі глабальнай цывілізацыі ў гэтым стагоддзі  

 

Цывілізацыя  Уплыў 

глабалізацыі 

Ключавы 

фактар 

Стан Глабальнай 

цывілізацыі 

Наступствы 

Заходняя IT запускае 

Глабалізацыю 

Глабальнае 

фінансавань

не 

Глабальная 

цывілізацыя дамінуе 

над Заходняй 

цывілізацыяй 

Эканамічны 

спад 

і магчымая 

карэкцыя 

 

Японская IT запускае 

Глабалізацыю 

Сусьветныя 

карпарацыі 

 

Глабальная 

цывілізацыя 

з’ўляецца другім 

слоем над Японскай 

цывілізацыяй 

 

Эканамічны 

застой 

і магчымая 

карэкцыя 

 

Усходняя У залежнасьці 

ад краіны 

Бізнэс і\ці 

дэсаветызац

ыя 

Хутчэй глабалізацыя 

чым Глабальная 

цывілізацыя калі-

небудзь 

Статус-кво 

Кітайская IT запускае 

Глабалізацыю 

Бізнэс Хутчэй глабалізацыя 

чым Глабальная 

цывілізацыя калі-

небудзь 

Кантраляваная 

глабалізацыя 

Індзійская 

(хінду) 

Моцны Бізнэс Хутчэй глабалізацыя 

чым Глабальная 

цывілізацыя калі-

небудзь 

Спантаньная 

глабалізацыя 

Ісламская Слабы Экспарт 

нафты 

Глабалізацыя эліты Арыштаваная 

глабалізацыя 

Будыйская Вельмі слабы Турызм Глабалізацыя паслуг 

для наведвальнікаў 

краіны 

Анты-

глабальная 

палітыка 

Афрыканская Незразумелы Прыродныя 

рэсурсы 

Глабалізацыя як 

староньні прадукт 

актыўнасьці 

глабальнага бізнэсу 

Незразумелая 

палітыка 

 

Як паказана ў Табліцы 4, Глабальная цывілізацыя, па сутнасьці, можа быць 

пазначана як Заходняя цывілізацыя 2.0. У нашы дні яна прымаецца Японскай і 

Індускай цывілізацыямі.  
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Якая будучыня Глабальнай\сусьветнай цывілізацыі?  Ці абмяжоўваецца яна толькі 

Заходняй цывілізацыяй  2.0?  Ці магчыма, што з-за некалькіх глыбокіх, негатыўных 

зьменаў, што яна нясе, напрыклад,  памяншэньне сярэдняга класа і тэхналагічнае 

насільле над працоўнымі сіламі, яна пойдзе ў зваротным напрамку? Ці гэта сапраўды 

добра для Сусьветнай цывілізацыі скончыць з разнастайнасьцю  і рухацца да аднаго і 

толькі да аднаго віда цывілізацыі?  Бліжэйшая будучыня павінна даць некалькі 

зьмястоўных адказаў на гэтыя пытаньні.  

 

  

Глабальная цывілізацыя ў 21-м стагоддзі 

 

У канцы 2-го тысячагоддзя, дзве цывілізацыі - "Заходняя-Захад" і Японская – былі на 

ўзроўні насычэньня.  Гэта падштурхнула іх да зьнешняй экспансіі, што вядзе да 

стварэньня Глабальнай эканомікі.  З канца Другой сусьветнай вайны да 1973 года, у 

Злучаных Штатах назіраўся ўстойлівы эканамічны рост. Але на пачатку 21-га 

стагоддзя, ЗША з насычанай нацыянальнай эканомікай, сталі залежаць ад зьнешніх 

крыніц (outsources) для забеспячэньня ўстойлівага эканамічнага росту.  

 

Аўтсорсінг (перавод капітала за мяжу) забяспечвае рост амерыканскай 

нацыянальнай эканомікі без стварэньня новых працоўных месьцаў.  Гэты працэс 

капіруецца іншымі дзяржавамі Заходняй Цывілізацыі – Захад (Захад – самая 

Заходняя частка, ПМ). Натуральна, што рэакцыя ахвяр глабалізацыі з'яўляецца 

моцнай і гучнай.  Выглядае так, што працоўныя Заходняй Цывілізацыі-Захад не 

задаволены ростам Глабальнай цывілізацыі, тады як недзяржаўныя кансорцыумы і 

некаторыя краіны - задаволены. 

 

Амаль кожны прадукт або паслуга на рынку найбуйнейшых эканомік Сусьветнай 

цывілізацыі мае замежных канкурэнтаў.  Павелічэньне замежнай канкурэнцыі само 

па сабе з'яўляецца прычынай для глабалізацыі бізнэсу для таго, каб атрымаць такі 

памер і навыкі, каб быць здольным канкурыраваць эфектыўна (Yip, 1995). 

 

Глабальныя канкурэнты сёньня гэта, у асноўным, амерыканцы, еўрапейцы, японцы і 

кітайцы. Такім чынам, Глабальная эканоміка магчыма толькі таму, што яна 

падтрымліваецца Глабальнымі інфраструктурамі.  Гэтыя інфраструктуры 

падтрымліваюць:  

-  глабальныя сувязі (Інтэрнэт, Global Area Networks),  

-  глабальныя перавозкі,  

-  глабальныя фінансавыя мерапрыемствы,  
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-  стварэньне і распаўсюджваньне глабальных навуковых ведаў (прынцыпаў, 

правіл і законаў, вызначаных ў дадзенай навуцы / тэхналогіі), і  

- практыка глабальнага кіраваньня, нават глабальнага падтрыманьня міру (з 

меншым посьпехам).  

 

Архітэктура Глабальнай цывілізацыі паказана на Малюнку 3. Глабальная 

цывілізацыя сёньня кіруецца нябачнай сілай, у складзе глабальных фінансістаў і 

банкаў, недзяржаўных карпарацый, кіраўнікоў аўтсорсінгу, G7, МВФ, Сусьветнага 

банку, Сусьветнай гандлёвай арганізацыі, глабальнай рэлігіі, культуры і 

інфраструктуры.  

 

 

 

 
Глабальная цывілізацыя можа быць вызначана наступным чынам:  

Глабальная цывілізацыя гэта вялікае Глабальнае грамадства, якое жыве ў 

поўнасьцю або часткова інтэграваных гарызантальных прасторах сучасных 

аўтаномных цывілізацый, як невыразна матэрыялізаваная (нябачная-бачная), якая 

не з'яўляецца часткай большай цывілізацыі і існуе на працягу доўгага перыяду часу. 
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Яна спецыялізуецца на недарагой рабочай сіле і адрозніваецца ад іншых цывілізацый 

развіцьцём уласных перадавых глабальных культуральных сістэм, якія базуюцца на 

электроньнай сувязі, глабальнай бізнэс-рэлігіі (супер-спажывецтва, багацце і ўлада), 

абмене тымі ж ведамі (прынцыпы, правілы і законы, вызначаныя ў дадзенай навуцы 

або тэхналогіі плюс мудрасьць (разважлівасьць і выбар).  

 

Гэта сістэма, якая абапіраецца на складаныя гарадскія, сельскагаспадарчыя 

інфраструктуры, і іншыя, такія як прамысловыя, інфармацыйныя.  Акрамя таго, 

яна развіваецца цыклічна па стадыях, такімі як пад'ём, рост, зьніжэньне і 

падзеньне.  

 

На пачатку 21-га стагоддзя яна знаходзіцца на стадыі пад'ёму ў гэтым цыкле. 

 

 

ЗАКЛЮЧЭНЬНЕ  

  

На пачатку 21-га стагоддзя, IV-я Хваля глабалізацыі трансфармуе Заходнюю 

цывілізацыю ў Глабальную цывілізацыю.  Такім чынам, Хрысьціянства было 

заменена Глабальнай рэлігіяй (у форме бізнэс-рэлігіі), у той час як Глабальная 

сістэма інфармацыі і Транспартныя інфраструктуры сталі вельмі папулярнымі ў 

пошуку рашэньняў для глабальных камунікацый, а таксама перамяшчэньня 

матэрыялаў, тавараў і людзей. 

  

У рэшце рэшт, Глабальнае грамадства становіцца бачным, моцным удзельнікам\ 

сутнасьцю ў распрацоўцы Глабальнай культуры паколькі адметныя, падобныя 

мадэлі паводзін ўсё часьцей практыкуюцца ва ўсім сьвеце.  

 

Гэта шырокая трансфармацыя адлюстроўваецца вельмі прыкметна ў росьце 

велізарнай фінансавай няроўнасьці паміж глабальна спецыялізаванымі 

прадпрымальнікамі і работнікамі (без адукацыі ў каледжы ў заходнім грамадстве, 

структурна беспрацоўнымі і наўрад ці будучы паўторна нанятымі без атрыманьня 

добрых прафесійных ведаў, дыпломаў). 

 

Напрыклад, у ЗША з 155.000.000 рабочых, каля 120 млн, хутчэй за ўсё, не змогуць 

ажыцьцявіць так званую амерыканскую мару. Больш за тое, іх бядотнае становішча, 

будзе тлумачыцца іх ўласнай віной. 

  

Акрамя таго, сродкі масавай інфармацыі і палітычныя лідэры працягваюць 

сьцвярджаць, што тое, што добра для бізнэсу павінна быць добра для грамадства.  
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Колькасьць людзей, якія наведваюць царкву, хрысьціян у Заходняй Еўропе ў 

прыватнасьці, рэзка скарачаецца. Большасьць заходніх людзей прыцягвае 

спажывецтва. Усе каштоўнасьці, звязаныя з гэтым пераўтварэньнем, 

падтрымліваюцца бізнэсам.  Некаторыя сьцвярджаюць, што бізнэс не валодае 

пераважнай сілай і, што ён можа кіравацца дэмакратычнымі працэсамі палітыкі.  

Тым не менш, практыка паказвае, што, праз яго лабістаў, бізнэс выступае супраць 

любых правілаў, плануемых палітыкамі і патрабуемых выбаршчыкамі, калі яны 

закранаюць інтарэсы вялікага бізнэсу.  

 

Глабальная цывілізацыя мае інтэгратыўны і гарызантальны характар.  Яна пранікае ў 

раней аўтаномныя цывілізацыі альбо цалкам (як у Заходнюю цывілізацыю) або 

часткова (напрыклад, у Японскую, Кітайскую, Усходнюю або Індускую 

цывілізацыі).  У пачатку 21-га стагоддзя, мы бачым Заходнюю цывілізацыю амаль 

цалкам пераўтвораную ў Глабальную цывілізацыю, у той час як традыцыйная 

Заходняя цывілізацыя занепадае.  

 

Японская і Індуская цывілізацыі сёньня мадэрнізуюцца праз вэстэрнізацыю, 

набываючы прыметы Глабальнай або Заходняй 2.0, але яны па-ранейшаму 

захоўваюць свой моцны характар традыцыйнай цывілізацыі.  Цывілізацыі, такія як 

Кітайская (фінансуецца, з'яўляючыся сусьветнай фабрыкай) і Усходняя (фінансуецца 

праз экспарт нафты) мадэрнізуюцца вельмі істотна, адмаўляючыся ад вэстэрнізацыі.  

Тым не менш, яны глабалізуюцца праз развіцьцё інтэнсіўнага гандлю, дасягаючы 

ўсіх куткоў сьвету. Іх традыцыйныя цывілізацыйныя каштоўнасьці, гэтак жа, як і ў 

Японскай і Індускай цывілізацыях, таксама захоўваюцца.  

 

Некаторыя настойваюць на тым, што глабалізацыя і Глабальная цывілізацыя 

з'яўляецца доўгачаканым рашэньнем, якое дазваляе разнастайнай чалавечай расе 

расьці як адной сям'і з адным урадам. Аднак гэты пункт гледжаньня не ўлічвае новае 

залатое правіла: разнастайнасьць, калі яна аб'яднаная, можа прывесьці да 

таталітарнага, неэфектыўнага і карумпаванага сусьветнага ўрада.  

 

Глабальную цывілізацыю нельга спыніць, на мой погляд, паколькі яна развіваецца, 

галоўным чынам, дзякуючы вельмі моцнаму жаданьню, адчуваемаму новай 

Глабальнай элітай, павялічыць сваё багацьце і праз гэта палепшыць эканамічны стан 

неразвітых і развітых краін.  Да таго ж, адносна свабодны паток ідэй і людзей 

вітаюцца новай Глабальнай элітай, якая складаецца з СМІ, інтэлектуалаў і некаторых 

палітыкаў, якія кантралююць глабальнае мысленьне людзей.  
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Адной з прычын з таго, што няма ніякіх відавочных прыкмет запаволеньня працэсу 

глабалізацыі, з'яўляецца слабасьць руху антыглабалістаў, які б пагражаў Глабальнай 

эліце.  

 

Тым не менш, у доўгатэрміновай перспектыве Глабальная цывілізацыя не дакажа 

сваю ўстойлівасьць, паколькі  яна спажывае стратэгічныя рэсурсы (нафту, газ, уран і 

каляровыя металы) ў паскоранай манеры.  У рэшце рэшт, род чалавечы ня будзе на 

тым ўзроўні, які ён дасягнуў сёньня.  Кожны павінен спадзявацца на здольнасьць 

чалавецтва развіваць больш эфектыўныя веды і тэхналогіі, якія дапамогуць 

вырашыць сацыяльныя праблемы, з якімі мы сутыкаемся сёньня.  Але, відавочна, 

што толькі адна тэхналогія не можа вырашыць велізарную, навісшую праблему 

перанасяленьня і дэградацыі планеты.  

  

Толькі мудрасьць чалавека здольная зрабіць гэта. 
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Andrew Targowski: From Globalization Waves to Global Civilization 
(Abstract, magazine “CULTURE, NATION”, June 2015, issue 10, pp. 46-64) 

Translated into Belarusian by Piotra Murzionak 

 

The purpose of this investigation is to characterize the impact of Five Waves of 

Globalization. These five Waves of Globalization have involved the world-wide flow of 

goods, money, information, and people with scope and intensity such that the progress of 

history has been altered. The waves emerged in the last 500 years and impacted the world’s 

major civilization, itself a complex of compatibly interactive entities of society, culture and 

infrastructure within a large frame of territory and time, usually embracing several nations 

and centuries or even millennia. As the result of these five waves, what we can label the 

Global Civilization is emerging in the 21st century. Its religion, society and infrastructure 

will be defined and associated repercussions noted. It is a very rare case when we can 

observe the rise of a new civilization during our own lifetime. However, this is the case 

with Global Civilization, a new civilization now replacing Western Civilization. 

 


