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Сучасна системна криза 
тропікоафриканської цивілізації: 

причини і прояви

Виходячи із факту існування тропікоафриканської цивілі-
зації, визначається суть її сучасної системної кризи, а також 
причини і наслідки, які на межі тисячоліть несуть загрозу не 
тільки Чорному континенту, а, за умов глобалізації, усьому 
людству.
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Історія людства починається на Африканському континенті – спо-
чатку це було первісне суспільство, однак з часом склалися передумови 
переходу до вищої стадії суспільного розвитку – до цивілізації. Першою 
виникла давньоєгипетська цивілізація, яка потім розчинилася в еллініс-
тичній й давньоримській. Пізніше Північна Африка увійшла до сфери 
арабо–мусульманської цивілізації. Що стосується зони на південь, яку 
ще називають субсахарська Африка, так наявність цивілізації для неї 
визнається далеко не всіма істориками. Хоча всі ознаки такої соціальної 
організації в названому регіоні були наявні від часів середньовіччя. Проте 
метою пропонованої до уваги розвідки є визначення сутності процесів, 
що розгортаються не в давні часи, а на межі двох тисячоліть. Не можна 
сказати, що їх висвітленню присвячено велику кількість досліджень, 
хоча вони є. Про це свідчить перелік частини публікацій, наведений 
у списку використаних джерел. Однак лише одна стаття Е. Лебедєвої 
містить словосполучення «тропікоафриканська цивілізація»[1]. Таке 
словосполучення зустрічається також в тексті іншої її праці [2]. З іншого 
боку, у переглянутих публікаціях практично відсутнє словосполучення 
«системна криза» по відношенню до Африки. До 2008 р. в частині праць 
спостерігався оптимістичний погляд на можливості подальшого її розви-
тку [3;4;5]. З початком світової фінансово–економічної кризи з’явилися 
статті, в яких розглядалися її впливи на становище африканських країн 
насамперед у господарських аспектах [6;7], але не в цілому. Тому постала 
необхідність наголосити дію саме системної кризи, яка вразила усі сфери 
буття тропікоафриканської цивілізації: економічну, політичну, соціальну, 
духовну, – підкріпивши дану тезу відповідною аргументацією.

Системна криза тропікоафриканської цивілізації настала не в останні 
десятиріччя. Ще у ХV ст. їй дав поштовх початок колоніального заво-
ювання континенту представниками європейської цивілізації. Період 



колоніалізму завершився наприкінці 1950 – 1960–х рр. На той час в 
Африці на південь від Сахари панували архаїка і традиціоналізм. Молоді 
африканські країни прагнули швидкої модернізації, модернізації навздо-
гін. За такої моделі трансформації головну роль мала відігравати держава. 
Взявши владу до своїх рук, африканці могли б створювати промисловість, 
розбудовувати міста, розвивати інфраструктуру, залучаючи іноземні 
інвестиції. Бум світової торгівлі і попиту на сировину у ті роки тільки зміц-
нював цей оптимізм. У зовнішньополітичній сфері африканські держави 
набували зростаючого значення в ООН та інших міжнародних організа-
ціях. Але привнесені із Заходу моделі не підходили для місцевих умов 
[8;9]. Зокрема, модерністські форми державного устрою часто вступали 
в протиріччя із місцевим традиціоналізмом, що системно послаблювало 
тропікоафриканську цивілізацію у політичній сфері. Також свою роль 
відігравала та обставина, що держави Африки, набувши незалежності, 
потребували лояльності своїх громадян. Натомість вони зіткнулися із 
розколом та обмеженістю власних позицій. Постколоніальні умови дали 
можливість історично придушеним, але потенційно могутнім африкан-
ським спільнотам знову заявити про себе: ашанті в Гані, ібо в Нігерії, шона 
в Зімбабве, зулу у Південно–Африканській Республіці та ін. Інтереси цих 
спільнот часто суперечили інтересам урядів держав, що здобули неза-
лежність. В багатьох молодих африканських державах відцентрові сили 
виявилися дуже потужними [10]. 

Попри те, що існує неоднорідність соціально–економічного розви-
тку країн тропікоафриканської цивілізації, серед яких є більш і менш 
успішні, десятиріччя незалежності, в цілому, не принесли континенту 
ані демократії, ані процвітання. Натомість – занепад, стосовно якого своє 
глибоке занепокоєння висловили держави–члени Організації Об’єднаних 
Націй ще в 1984 р. у Декларації про критичне економічне становище 
в Африці [11]. Разом із тим час від часу у деяких державах мало місце 
незначне зростання за рахунок сприятливої кон’юнктури світових ринків 
на сировину, як це спостерігалося впродовж першого десятиріччя ХХІ 
ст. [12,с.24–26]. Проте через приріст чисельності населення внутрішній 
валовий продукт у розрахунку на душу населення і подушове споживан-
ня скоротилося, а безробіття збільшилося. За оцінками експертів ООН, 
у 2009 р. темпи зростання ВВП а Африці південніше Сахари виявилися 
більш ніж у півтора рази нижче темпів приросту населення – відповідно 
1,6% і 2,5 % [13,с.12]. У 2004–2009 рр. кількість робочих місць, створе-
них в африканських країнах, лише на 30–40 % покривав приплив нових 
трудових ресурсів. Наприкінці першого десятиріччя нинішнього століття 
безробіття охопило до 25% самодіяльного населення африканських країн. 
Процент абсолютно бідних людей, тобто таких, які живуть менш ніж на 
один долар в день, впродовж останніх 15 років не те, що не змінився, а 
навіть дещо збільшився – від 1990 р. – на 90 млн. [14,с.3–4]. Африка на 
південь від Сахари стала основним регіоном світу, де абсолютне число 
злидарів стрімко зростає. Виявленням злиденності є поширеність голо-
ду, під загрозою якого постійно перебуває понад чверть населення цієї 
цивілізації. Щорічно через посуху або повінь у тому чи іншого районі від 
голоду страждає чимало людності, якій міжнародна спільнота намагається 
надати гуманітарну допомогу, що значною мірою розкрадається самими 
ж африканцями. Низький життєвий рівень притаманний практично 
усьому населенню за виключенням мізерної за чисельністю правлячої 



верхівки. З іншого боку, в більшості країн регіону в руслі застосування 
скопійованих із Заходу неоліберальних методів господарювання мало 
місце обмеження державних витрат, що призвело до деградації соціальної 
інфраструктури (в першу чергу освіти та охорони здоров’я), а також до 
зниження загального рівня життя. Тобто реформи проводилися неадекват-
но існуючим умовам. Наголос робився на суто ринкові механізми за умов 
вкрай відсталої та слабко диверсифікованої економіки і розбалансованого 
ринку, надто жорстко і поспіхом. Все це відбувалося на тлі громадянських 
війн, етнічних конфліктів, поширеності тяжких хвороб тощо. В цілому 
африканський досвід свідчить про недопустимість форсованої лібера-
лізації доіндустріальних економік, особливо при постійних політичних 
пертурбаціях. З іншого боку, становище в означеному регіоні свідчить 
про неспроможність тропікоафриканської цивілізації до самоорганізації 
за умов, що змінюються. Це – ще одне свідчення її системної кризи через 
неможливість на основі притаманних їй принципів функціонування від-
повідати на виклики часу.

Найяскравіше це виявляється у тому, що сучасне африканське виробництво 
не здатне підтримувати теперішній, навіть дуже низький середній рівень життя. 
Через малі обсяги виробництва, слабкий менеджмент і низьку кваліфікацію 
робочої сили експортна продукція регіону, крім сировини, не конкурентоспро-
можна не тільки на світових, а часто і на національних ринках. Африканські 
сільгоспвиробники не можуть прогодувати власне населення: 42 країни змушені 
імпортувати значну частину необхідного їм продовольства [14,с.3]. Тобто спіль-
нота елементарно неспроможна забезпечити своє виживання. А цивілізація як 
така є власне соціальною організацією суспільного життя, що характеризується 
загальним зв’язком індивідів або елементарних соціальних утворень з метою 
відтворення суспільного багатства, що забезпечує її існування та прогресивний 
розвиток. Тобто наочна ознака кризи самої цивілізаційної системи. Зростання 
світових цін на продукти харчування можуть нанести найсильніший удар по 
найбіднішим верствам населення континенту [13,с.12]. Продовольчу катастрофу 
спроможне відвернути лише прискорене зростання власного виробництва. Але 
таке зростання не можливе без серйозних змін у житті села, тобто докорінних 
змін у звичному для більшості африканців способі буття, що є дуже проблема-
тичним. Адже тропікоафриканська цивілізація є аграрно–патріархальною, і 
основи існування її мешканців зумовлені саме цим. Те, що вони ламаються під 
дією багатьох сучасних факторів також є свідченням системної кризи. До цього 
додається дія екологічної кризи [15], в якій все відчутнішу роль відіграє глобаль-
не потепління клімату. Воно значно загострює проблеми з водою. Гуманітарні 
катастрофи, зумовлені посухами і повенями, зменшують виробництво сільсько-
господарської продукції, сприяють поширенню хвороб, а також спалахуванню 
конфліктів через земельні та водні ресурси. Саме в Африці можливості адаптації 
до змін клімату є найменшими. Понад 70% населення існує за рахунок сільського 
господарства [14,с.7], надто вразливого до примх природи. Тобто цивілізація, яка 
сама по собі є способом пристосування до природного середовища, виявляється 
неспроможною адаптуватися до його змін, що є додатковим свідченням системної 
кризи, оскільки основи цивілізаційної системи на разі не забезпечують виживання 
за умов змінювання довкілля.

Свою роль у погіршенні ситуації відіграла світова фінансова–еко-
номічна криза, яка на повну силу дала про себе знати восени 2008 р. 
Спочатку деякі аналітики вважали, що через слабку інтегрованість країн 
тропікоафриканської цивілізації у глобалізований світ Чорний континент 



буде незначно вражений. В якості аргументу вказувалася та обставина, 
що значна частина населення мешкає у селах й існує за рахунок напівна-
турального господарства. Тобто доля цієї спільноти залежить скоріш від 
природно–кліматичних умов, ніж від стану світових фінансових ринків. 
Проте час показав, що серед всіх регіонів світу найбільшу шкоду криза 
завдасть саме йому, хоча пролонговано у часі. Аналітики перелічують фак-
тори, які тому сприятимуть: 1) зниження обсягів виробництва у західних 
державах призвело до зменшення масштабів сировинного експорту афри-
канських країн, а також зниження цін на неї; 2) як наслідок – звуження 
бази оподаткування, оскільки експортери понесли великі збитки через 
скорочення торгівлі; 3) нестача коштів на підвищення якості продукції 
і запровадження передових технологій призвела до погіршення конку-
рентоспроможності місцевої продукції; 4) через зниження купівельного 
попиту і збільшення вартості імпортних компонентів потужності багатьох 
підприємств виявилися недовантаженими, чимало підприємств або зупи-
нилося, або закрилося, що призвело до суттєвого скорочення зайнятості; 
5) окрім зростання безробіття та неформальної зайнятості – зростання 
злиденності і поглиблення нерівності прибутків, що зумовлює посилення 
соціальної напруженості; 6) за умов падіння світових цін на основні това-
ри африканського експорту скоротилися валютні надходження до країн 
Африки, що вплинуло на девальвацію національних валют, а це, в свою 
чергу, потягло за собою стрибок зовнішнього боргу, як державного, так 
і приватного, погіршення умов залучення іноземних інвестицій, а також 
зростання інфляції; 7) через труднощі, які переживала західна економіка, 
скоротилося надходження прямих іноземних інвестицій, а також офіційної 
гуманітарної допомоги з боку інших країн, що надавалася африканцям; 8) 
зменшилися грошові перекази емігрантів, які йшли на підтримку життя 
їх родичів і виступали значною часткою фінансових надходжень з–за 
кордону; 9) забракло фінансових ресурсів для стимулювання споживання 
і підтримки внутрішнього виробника [6,с.2–3;7,с.95–97]. 

Всі названі обставини суттєво погіршують економічну ситуацію, яка 
і до кризи була далекою від сприятливої. На неї дуже сильно впливає 
демографічна проблема, а саме швидке зростання кількості населення. 
Наприкінці серпня 2009 р. вона досягла 1 млрд. чоловік [16]. Слід зазна-
чити, що швидке зростання населення стало характерним для Африки 
тільки у ХХ ст. У його першій половині темпи вже були дещо вищими, 
ніж в середньому в світі. Якщо продовж 1900 – 1950 рр. населення світу 
збільшилося у 1,5 разів, так африканське – у 1,7. Від середини минулого 
століття до його закінчення число жителів Африки зросло вже у 3,7 разів, 
в той час як загальносвітовий показник склав 2,47. Збільшувалася також 
питома вага африканського населення у всьому населенні світу: у 1950 р. – 
9%, у 1980 – 11%, у 1990 р. – 12%, у 2000 р. – 13 %, у 2007 р. – 14,2 %. 
Більшість країн тропікоафриканської цивілізації мають тенденцію до 
подвоєння свого населення впродовж 20 – 21 року [17]. Це зумовлюється 
традиційною високою народжуваністю. В середньому, африканська жінка 
має по 7 – 8 дітей. За місцевими віруваннями, чим більше жінка народжує 
дітей, тим вона краща. А якщо дітей мало, а то й зовсім немає – вона 
проклята. Виходить замкнене коло: їсти нічого, а вони народжують, аби 
«збільшити родючість землі». До цього додається дія й інших чинників. 
Низька продуктивність праці, хронічна нестача продуктів харчування 
закріпили патріархальну організацію великих селянських сімей, які в 



більшості своїй вели і ведуть напівнатуральне господарство і для яких 
діти залишаються економічною і соціальною необхідністю. Діти в таких 
родинах вважаються безкоштовною робочою силою. Їх залучають до 
сімейних справ як тільки вони починають добре ходити. Таким чином 
закріплювалося економічно і культурними умовами панування традицій 
багатодітної родини, а отже, і високої народжуваності. 

Економічна ситуація у країнах тропікоафриканської цивілізації 
характеризується колосальною зовнішньою заборгованістю, яка постійно 
зростає. Маргінальні позиції країн цієї цивілізації у світовій економіці – 
результат скудості і монотоварності експорту. Даний фактор визначає й 
їх непомірну залежність від зовнішніх позик та іноземної допомоги, що 
є набагато більшою, ніж у більшості країн, що розвиваються. У цьому 
регіоні знаходиться 4/5 «бідних країн з великою заборгованістю» [1,с.47]. 
Виплати за зовнішнім боргом, разом із втечею капіталів, розкраданням 
кредитів та офіційної допомоги розвитку, знекровлюють економіку країн 
Африки південніше Сахари, посилюють процеси їх маргіналізації у світо-
вому господарстві. Міжнародне співтовариство намагається вплинути на 
ситуацію. Окрім різних каналів надання фінансування використовується 
практика списання боргів, що певною мірою зменшує щорічне обслугову-
вання боргів і дозволяє деяким африканським країнам вкладати більше 
грошей у соціальні програми, пов’язані із зменшенням бідності. Ініціатива 
списання боргів найбіднішим країнам із великою заборгованістю була 
запущена у 1999 р. на зустрічі «Великої вісімки» у німецькому місті 
Кьольні [14,с.5]. Проте керівники більшості африканських країн беруть все 
нові позики, більшість з яких осідає на їхніх власних рахунках в іноземних 
банках, а також витрачається на утримання особистої охорони та армій. 

Характерною рисою країн тропікоафриканської цивілізації є відсут-
ність внутрішньої стабільності із частими військовими переворотами та 
змінами урядів, що супроводжується вибуялим насильством, від якого 
найбільше страждають жінки і діти [18]. Після 1960 р. і до початку 2000–х 
рр. у незалежних державах континенту відбулося понад 100 військових 
переворотів. Найчастіше перевороти здійснювали сержанти та лейтенанти, 
якщо їм надавалася підтримка з–за кордону. Проте і внутрішня обстановка 
тому сприяла. Мова йде про міждержавне і міжетнічне протистояння, яке 
часто переростає у криваві війни. Всесвітня історія свідчить, що у другій 
половині ХХ ст. місцеві і регіональні етнічні конфлікти стали перева-
жаючою формою насильства, більш кривавою, ніж міждержавні війни. 
Особливо така тенденція виявилася в Африці [19]. Прикладом можуть 
бути погроми в Руанді у 1950–х, 60–х, 70–х рр., які призвели до загибелі 
десятків тисяч чоловік, а у 1990–х – вже сотень тисяч. В цій країни б’ються 
між собою народи тутсі і хуту, а взагалі в цю війну були втягнені й інші 
держави – Уганда, Бурунді, Демократична республіка Конго, Ангола, 
Зімбабве, Намібія. 

На початку ХХІ ст. 30 з 53 африканських країн переживають полі-
тичні кризи або залишаються у стані політичної нестабільності [20,с.40] 
. Більшість аналітиків вважає, що головною причиною конфліктів на 
континенті є бідність. Проте інші дослідники, зокрема, професор універси-
тету Осло К. Доккен у своїй монографії «Політику африканської безпеки 
переглянуто» [20] доводить, що не стільки злиденність відіграє у цьому 
плані провідну роль, скільки жадоба учасників конфліктів. Уважний 
аналіз виявив, що у більшості випадків боротьба точиться не стільки за 



доступ до природних ресурсів та районів, багатих на корисні копалини, 
скільки за збільшення обсягів їх видобутку і розширення ринків збуту 
із наступним використанням одержаних коштів на придбання зброї і 
продовження військових дій. Тобто знов замкнене коло: війна за право 
використання ресурсів заради продовження війни. Хоча значна частина 
війн в Африці зумовлена глибокою кризою державної легітимності і 
провалами в управлінні (ще одне виявлення системної кризи цивілізації, 
оскільки державний фактор є дуже важливим для виживання культур-
но–історичної спільноти), величезну роль відіграє «військова економіка». 
У багатьох випадках, як показали конфлікти у Ліберії, С’єрра–Леоні, 
Демократичній Республіці Конго та ін., керівники держав під виглядом 
допомоги тій чи іншій воюючій стороні поширювали свою діяльність на 
непідвладні їм території, за допомогою армій, які часто складаються із 
найманих вояків, встановлювали контроль над експортом алмазів, золота, 
цінних мінералів, нафти, деревини та інших матеріалів заради власного 
збагачення. При чому навіть рядовим учасникам конфліктів війна при-
носила суттєве і швидке покращення економічного становища. Через те 
головним мотивом конфлікту і головною перешкодою його завершення 
виявляється те, що ані політичні лідери, ані пересічні вояки не бажають 
відмовлятися від джерел швидкого збагачення. Не дарма найзапекліші 
конфлікти в Африці останніх десятиріч мали місце у названих країнах – 
найбільш багатих на ресурси. Парадокс: навіть незначне покращення 
умов життя тих, хто брав участь у конфліктах і мав дещицю прибутків 
від видобування та збуту цінної сировини, призвели до того, що значна 
частина африканців почала розглядати війни як шлях до покращення, а 
не погіршення економічної ситуації. Виявилося, що дуже багато різних 
сил зацікавлені не у в регулюванні конфліктів, а в їх продовженні. Окрім 
лідерів і вояків, які безпосередньо беруть участь у боротьбі, це – іноземні 
і транснаціональні корпорації, які прагнуть нажитися на хаосі та анархії і 
фінансують повстанський рух, війни, армії. Свій інтерес мають торговці 
і перевізники зброї, найманці і ті фірми, які їх постачають зацікавленим 
сторонам. За умов анархії і війни процвітають наркобарони і торговці 
людьми, криміналітет і фінансисти, зайняті відмиванням грошей, а також 
банки, зацікавлені у вільному русі капіталів і швидкому одержанні при-
бутків в районах, охоплених війною. З’явилася група, названа «лорди 
бідності» – це особи та організації, які збагачуються шляхом привлас-
нення гуманітарної допомоги від держав–донорів. Всі названі персонажі 
прагнуть нажитися на природних багатствах регіону, охопленого війною. 
У ХХ ст. світова економіка мала велику потребу у нафті та алмазах, на які 
багата Ангола. Певною мірою, природні ресурси стали карою для жите-
лів країни, де точилася тривала і запекла війна. Парадокс: найбільший 
виробник нафти в Африці – Ангола входить до 15 найбідніших країн 
світу. Багатство сконцентровано в руках нечисленної верхівки, а при-
бутки від продажу нафти та алмазів впродовж довгих років йшло не на 
фінансування соціально–економічного розвитку, а на продовження війни. 
Склалася особливого роду влада – «хижацька автократія» – режими, які 
витрачають колосальні кошти на забезпечення своєї влади та контролю 
над ресурсами і майже нічого – на потреби населення, до якого ставиться 
з усією байдужістю. Середня тривалість життя у цій країні – 38 років, а 
голод настільки агресивний, що часом набуває форм канібалізму і жор-
стоких вбивств через їжу [21]. Проте правителі намагаються тримати свій 



народ у покорі, тому вдаються до надзвичайної репресивності. Важлива 
риса – регіональний характер конфліктів в Африці, оскільки між полі-
тичними лідерами різних країн існують тісні особисті контакти, досить 
розвинена регіональна формальна і неформальна економіка, численні 
потоки біженців, величезна кількість найманців, які мігрують із країни 
до країни, а також розпорошеність представників тієї чи іншої етнічної 
приналежності по сусідніх країнах, як це має місце у випадку із тутсі та 
хуту, що втягує у протистояння ті землі, на яких вони мешкають. Державні 
кордони не є перешкодою для руху мінералів, наркотиків, зброї, бойовиків 
і біженців, а також хвороб.

Особливо слід сказати, що в Африці дуже погана медична ситуація. 
Природне довкілля багатьох її країн з високими температурами та зво-
ложеністю сприяють розмноженню організмів, які переносять хвороби, 
насамперед, комах. Від самого народження африканці ризикують підхопи-
ти кілька небезпечних хвороб. Сьогодні сотні мільйонів людей в Африці 
переносять одну або кілька недуг, часто навіть не знаючи достеменно, що 
їх турбує, проте здоров’я поступово погіршується, енергетичні ресурси 
вичерпуються. У тропічній Африці пощирені гепатит, венеричні хвороби 
та нематода. Особливо лютує малярія, яка є просто частиною способу 
життя і частою причиною смерті у переважній частині Тропічної Африки. 
Щорічно малярія вбиває приблизно 1 млн. людей, які мешкають у цьому 
регіоні. Відповідно щорічні економічні втрати становлять 12 млрд. дол. 
[22,с.37]. Починаючи з 1970–х рр. Африка була вражена ще однією хво-
робою, яка, очевидно, вперше з’явилася в екваторіальних лісах, а у другій 
половині наступного десятиріччя поширилася по усьому світу. Це СНІД. 
На початку ХХІ ст. 63 % всіх захворювань припадає на країни Африки, 
70% вмираючих від неї – африканці [22,с.37]. В наслідок цього середня 
тривалість життя значно знизилася. Так, у Ботсвані вона у 1982 р. стано-
вила 59 років, а у 2007 р. – 34, у Замбії відповідно – 51 і 38, у Зімбабве – 56 
і 37 років. Спеціалісти стверджують, що вона буде зменшуватися і надалі. 
Середня тривалість життя африканців на межі тисячоліть становила 50 
років [17,с.33]. В деяких районах через вимирання населення зупинилося 
будь–яке економічне життя. Над нечисленними тубільцями, які вижили, 
нависла загроза голоду. Якщо населення вимирає, чи не є це свідченням 
найглибшої кризи?

Протягом усього періоду після закінчення Другої світової війни загальна 
картина ускладнювалася тією обставиною, що на африканський континент, як і 
на весь тодішній «третій світ», було перенесено протистояння двох супердержав, 
кожна з яких намагалася на чужому прикладі довести зверхність власної сус-
пільної системи, нав’язувала свої політичні інститути, неорганічні для місцевих 
умов. У трьох країнах – Ефіопії, Сомалі та Анголі – змагання великих держав 
у постачанні зброї, делегуванні військових радників тощо сприяли паланню 
громадянських війн. В інших країнах ідеологічна відданість іноземним догмам 
призвела до політичних та суспільних експериментів, які коштували Африці 
дуже дорого. В результаті тут складно переплелися різні типи економічних 
відносин – від общинно–патріархальних до капіталістичних і соціалістичних. 
В політичних системах нині панують різні види влади: авторитарно–військово–
диктаторські (наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. авторитарні режими панували 
у 38 африканських країнах), однопартійні, багатопартійні, монархічні, демокра-
тичні та ін. Це відбувається за умов слабкої соціально–класової диференціації 
суспільства, соціальна структура якого обіймає залишки общинно–племенних 



і навіть родових відносин. Сімейно–кланові, етнічні та інші звичаї та фактори, 
що історично склалися, як і раніше, відіграють надзвичайно важливу роль. До 
того ж у сфері духовного ідеологічного життя спостерігається велика різнома-
нітність: від традиційних африканських культур та вірувань до мусульманської 
та християнської релігії, соціалістичних і буржуазних ідей. Тобто й «ідеологічна 
основа» тропікоафриканської цивілізації явно зазнає кризи.

Відомо, що сучасний етап глобалізації визначається в основному 
потребами постіндустріальних країн і цінностями постмодернізму. А 
тропікоафриканська цивілізація ще не пройшла навіть індустріально–
модерністського етапу розвитку. Аналітики вказують, що посилення 
залученості африканських країн у міжнародний розподіл праці більшою 
частиною пов’язано із згортанням внутрішнього споживання і нарощуван-
ням вивозу мінеральної сировини, що консервує традиційну колоніальну 
структуру економіки [1,с.46]. З іншого боку, глобалізація втягує різнома-
нітні людські спільноти у загальносвітовий розвиток. Водночас, будучи 
формою активної експансії постіндустріального світу, вона ставить під 
загрозу життя суспільств світової периферії. Поки, на початок ХХІ ст., 
її вплив породив кризу цивілізації тропікоафриканської [23]. Наслідки 
його – виклик не тільки подальшому існуванню цивілізації і населенню 
цього регіону, але й постіндустріальному світу. Ніде на Землі немає такої 
масової злиденності, такої кількості збройних конфліктів, громадянських 
війн з мільйонними загиблими і біженцями, такої пандемії СНІДу, що 
супроводжується вимиранням населення цілих районів. На межі тися-
чоліть глобалізація та інші світові процеси породили системну кризу в 
Африці, яка загрожує не тільки Чорному континенту, а й всім іншим 
через колосальний вибух соціального обурення, який може там статися. 
«Пара з киплячого казана» поки що виходить масованою еміграцією з 
бідних країн Африки, Сходу до розвинених країн. Деякі дослідники вже 
попереджають про можливість «зворотної етнічної колонізації» Заходу 
з боку неЗаходу. Колишні чудові ідеї стосовно «діалогу культур», на 
жаль, сьогодні не виправдовують себе. При наявності багатомільйонної 
африканської діаспори Європа навряд чи зможе повністю відгородитися 
від експорту з Чорного континенту численних гуманітарних проблем і 
пов’язаних із ними загроз соціальної напруженості, навіть якщо бар’єри 
на шляху нових іммігрантів будуть посилені (деякі європейські країни 
запроваджують жорсткіші умови прийняття та перебування на їх терито-
ріях прибульців). Погіршення економічної ситуації в Африці, особливо 
масовий голод викличе небачений приплив іммігрантів до країн Європи, 
Америки, Азії. Невдоволення буде виявлятися і в екстремальних формах, 
зокрема в економічній та кримінальній злочинності. Потужне поповнення 
з числа людей, готових на все заради виживання, надійде до терористич-
них організацій по всьому світу. Виникнуть нові вогнища напруженості 
і конфліктів із потенціалом розповзання і навіть набуття всесвітнього 
масштабу. 

Деякий час лунали ідеї прилучення тропікоафриканської цивілізації 
до інформаційних технологій з метою «перестрибнути через індустріаль-
ну стадію і трансформувати господарство в інформаційну економіку», 
проте вони є ілюзорними. Досі на південь від Сахари (за виключенням 
ПАР – технологічного лідера Африки [24]) не мають доступу до електро-
постачання понад 75 % населення [14,с.8]. На Африку припадає лише 
6 – 7 % всіх мобільних телефонів, які існують в світі (у Кот–д’Івуарі 



стільниковим телефоном на початку нинішнього століття користувалися 
лише 18 осіб із 1000, в Габоні – 7, у Чаді – 0). Хоча певні успіхи наочні: 
впродовж 2000 – 2007 рр. чисельність інтернет–користувачів збільшилася 
від 2, 35 млн. чоловік до 23, 9 млн. чоловік, тобто в 10 разів, у процентному 
відношенні – з 0,3 % до 3,2 % до загальної чисельності населення країн 
Тропічної Африки. Однак, навіть беручи до уваги ці позитивні зрушення, 
на Африку припадає лише 2,5 % від загальносвітової чисельності інтер-
нет–користувачів [25,с.26]. Отже, цей континент залишається на периферії 
світових інформаційно–комунікаційних процесів. Тут на довгу перспек-
тиву збережеться низька якість людських ресурсів, перенасиченість ринку 
дешевою робочою силою, різке відставання від інших регіонів в галузі 
науки. Усе це вкрай послаблює затребуваність нових технологій. До того 
ж в Африці дуже поширені антиглобалістські настрої. Так звані афрофі-
ли, вважають, що глобалізація несе загибель самобутності африканських 
соціокультурних основ. Вони побоюються, що за допомогою новітніх 
інформаційних технологій нав’язуватимуться західна мораль та західна 
система духовних цінностей. Тому наголошується необхідність проти-
дії інформаційній експансії країн західної цивілізації на африканський 
регіон. Проте від фінансової допомоги з боку тієї ж західної цивілізації 
не відмовляються і наполягають на її збільшенні.

У 2001 р. було прийнято програму «Нове партнерство для розвитку 
Африки» (НЕПАД). Спочатку вона одержала широке міжнародне визна-
ння, підтримку великої вісімки, ЄС. Але невдовзі непомірні фінансові 
запроси африканців, відсутність серйозних успіхів в боротьбі з корупцією 
і у подоланні прорахунків в економічному розвиткові, нездатність і неба-
жання лідерів Африканського союзу налагодити належний фінансовий 
менеджмент – охолодили прибічників цієї програми як на континенті, так 
і на Заході: почали лунати заяви про необхідність для африканців взяти 
на себе відповідальність за долю регіону [1,с.48].

Глобалізація, яка багаторазово посилила демонстраційний ефект 
досягнень постіндустріальних країн і підкреслила найгостріші проблеми 
тропікоафриканської цивілізації, сприяла поширенню настроїв «афропе-
симізму». Знаковим стала поява ідей А. Мазруї про реколонізацію Африки 
колишніми метрополіями, але вже на гуманітарній основі. Проте його 
опоненти висунули контраргумент: де знайти необхідне число людей, 
які це будуть здійснювати? За часів колонізації білі йшли до Африки, не 
думаючи про її благо. Їм були невідомі принципи рівноправності у від-
носинах, прав і свобод людини, не зважаючи на колір її шкіри. До того ж, 
якщо стати на позиції реколонізації, слід було б визнати, що ті африканські 
країни, які на це б погодилися, самі неспроможні створити державу. Таке 
приниження викликало б сильний опір з їхнього боку. Пізніше А. Мазруї 
пом’якшив свою позицію, закликавши африканців до «самоколонізації» 
та об’єднання з метою відродження континенту. Роль авангарду у цих 
процесах він відводить ПАР – країні, де висунуто нову стратегію, що має 
назву «африканський ренесанс» [1,с.55]. В ній вбачається новий стимул 
для пробудження африканської думки і водночас залучення світової 
наукової громадськості до проблем цивілізаційного розвитку Африки. Це 
дуже важливо з огляду на її системну кризу за умов глобалізації.

На ХІ конференції африканістів «Розвиток Африки: можливості і 
перспективи» науковці, шукаючи відповідь на питання, за яких умов 
можливе відродження континенту, називали такі: тривалий період полі-



тичної стабільності, що передбачає врегулювання поточних і відвернення 
потенційних збройних конфліктів; покращення правління, посилення його 
прозорості, зменшення корупції; збільшення інвестування у «людський 
капітал», насамперед, у розвиток освіти, охорони здоров’я, боротьбу 
проти небезпечних хвороб; припинення «втечі капіталів» і «відпливу 
інтелекту»; перешкоджання «відмиванню грошей» і переведенню їх до 
банків розвинених країн; підключення Африки до інформаційної рево-
люції [14,с.2]. Реалізація названих заходів – справа дуже складна, може 
здатися нереальною. Постає питання: чи збережеться у майбутньому 
тропікоафриканської цивілізації? За умов модернізації, яка почалася за 
історичними вимірами, не так давно, свою роль відіграє та обставина, що 
її адаптаційний потенціал, орієнтований тільки на виживання, від почат-
ку дуже низький, то вкрай складно дати адекватну відповідь на виклики 
глобалізації. У сучасному світі долі африканців і усього тісно пов’язані. 
Розв’язання африканських проблем – не є просто виявом альтруїзму з боку 
більш розвинених країн, а турботою про власне майбутнє. Може здатися, 
що збереження архаїчної цивілізації Тропічної Африки можливе тільки 
за умов ізоляції, переривання міжцивілізаційних зв’язків. Однак в епоху 
глобалізації це неймовірно.
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Орлова Т.В. Современный системный кризис тропикоафриканской циви-
лизации: причины и проявления

Исходя из факта существования тропикоафриканской цивилизации, опред-
еляються сущность ее современного системного кризиса, а также причины и 
последствия, которые на грани тысячелетий несут угрозу не только Черному 
континенту , но, в условиях глобализации, всему человечеству.

Ключевые слова: субсахарская Африка, тропикоафриканская цивилизация, 
глобализация, традиционализм, системный кризис, модернизация.

Orlova, T.V. The current systemic crisis of tropical African civilization: causes 
and manifestations

Proceeding from the fact of the tropical African civilization’s existence, the article 
defines the essence of its contemporary systemic crisis, as well as the causes and 
effects that at the borderline of millennia threaten not only the Black Continent but 
also the entire humanity in the state of globalization.

Key words: sub–Saharan Africa, tropical African civilization, globalization, 
traditionalism, systemic crisis, modernization.


