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У ХXІ ста год дзі тэх на ло гіі, якія кар ды-
наль на ўплы ва юць на на ша жыц цё, раз-
ві ва юц ца вель мі хут ка, і ўра ды буй ных 
кра ін за ці каў ле ны ў якас ных пра гно зах. 
Мэцью Ба роўз, аў тар кні гі «Бу ду чы ня: 
рас сак рэ ча на», дзе сяць га доў пра ца ваў 
над спра ва зда чай «Гла баль ныя тэн дэн-
цыі» — фу ту ра ла гіч ным ма тэ ры я лам 
для Бе ла га до ма і Мі ніс тэр ства аба ро ны 
ЗША. Кні га пра са мыя важ ныя трэн ды, 
якія вы зна чаць, як бу дзе вы гля даць свет 
праз 15 га доў, ня даў на вый шла ў свет, у 
ін тэр нэ це пуб лі ку юць яе ўрыў кі.

1. ЕЖЫ СТА НЕ МЕНШ
На сель ніц тва Зям лі ча кае іс тот ны дэ фі цыт 

хар ча ван ня, ка лі не бу дуць пры ня ты па пе рад-
жаль ныя ме ры, за блі жэй шыя па ру дзе ся ці год-
дзяў по пыт на пра дук ты хар ча ван ня вы рас це да 
2030 года больш чым на 35%, але на боль шасць 
рас лін, та кіх як пша ні ца ці рыс, ся рэд ні па каз-
чык рос ту хут ка сці вы твор час ці за па во ліў ся з 
2% у год у 1970—80-я да 1% у год з 1990 го-
да. Па вод ле звестак McKіnsey Global Іnstіtute, 
«тэн дэн цыі рос ту цэ н на рэ сур сы з 2000 го да 
змя ні лі ся рэз ка і кар ды наль на». У XX ста год дзі 
ў рэ аль ным вы лі чэн ні цэ ны па да лі, з 2000 го да 
яны па вя лі чы лі ся больш чым у два ра зы, хоць за 
апош нія па ру га доў тро хі зні зі лі ся. Ча ла вец тва 
ўжы ло больш ежы, чым вы ра бі ла на пра ця гу 
мно гіх га доў па пя рэд ня га дзе ся ці год дзя, што 
з'яў ля ец ца гіс та рыч ным рэ кор дам.

Буй ное між на род нае да сле да ван не па ка за-
ла, што су свет ная га да вая па трэб насць у ва дзе 
да сяг не да 2030 го да 6900 млрд м3, што на 40% 
больш на яў ных на сён ня ўстой лі вых за па саў 
ва ды. Сель ская гас па дар ка, якая спа жы вае 
ка ля 3100 млрд м3 ва ды што год (ка ля 70% ад 
агуль на га аб' ёму на сён няш ні дзень у све це), 
да 2030 га да за па тра буе ўжо 4500 млрд м3, 
пры гэ тым пра дук цый насць не па вы сіц ца. Ка ля 
40% ча ла вец тва пра жы вае на тэ ры то рыі або 
ў не па срэд най бліз ка сці ад ба сей наў рэк між-
на род на га зна чэн ня. З гэ тых ба сей наў больш 
за 200 дзе ляць па між са бой больш чым дзве 
кра і ны, што па вя ліч вае за леж насць ад змя нен-

няў у по пы це і да ступ нас ці ва ды. Уліч ва ю чы 
аб ме жа ва ную да ступ насць но вых ара шаль ных 
зя мель, каб за да во ліць су свет ную па трэ бу ў 
ежы, вель мі важ на па вы сіць ура джай насць.

Асаб лі выя асця ро гі вы клі кае Аф ры ка. Не аб-
ход на па вя лі чыць эфек тыў насць сель скай гас-
па дар кі, каб па збег нуць дэ фі цы ту хар ча ван ня. 
У ад роз нен не ад Паўд нё вай Азіі і Паўд нё вай 
Аме ры кі, дзе быў за фік са ва ны рост вы твор-
час ці на ду шу на сель ніц тва, Аф ры ка ня даў на 
вяр ну ла ся да па каз чы каў 1970-х. У мно гіх дзяр-
жаў ад сут ні ча юць умо вы для сель скай гас па-
дар кі, уклю ча ю чы не аб ход ную інф ра струк ту ру 
і транс парт ную сіс тэ му для да стаў кі на сен ня 
і ўгна ен няў з парт оў углыб кан ты нен та; ёсць 
сур' ёз ныя праб ле мы з кі ра ван нем.

Пша ні ца, хут чэй за ўсё, бу дзе і да лей дэ-
ман стра ваць вы со кую ва ла ціль насць кош таў. 
Вя лі кая до ля вы твор час ці пры па дае на збож-
жа выя рэ гі ё ны з дэ фі цы там ва ды і клі ма тыч-
най ры зы кай, та кія як Кі тай, Ін дыя, Па кі стан і 
Аў стра лія. У цэ лым най больш ураз лі вы мі для 
ін фля цыі цэн на пра дук ты хар ча ван ня бу дуць 
ім парт аза леж ныя бед ныя кра і ны, та кія як Банг-
ла дэш, Егі пет, Джы бу ці і Су дан. Для іх пер шай 
лі ні яй аба ро ны ў ба раць бе з рос там цэ н на пра-
дук ты хар ча ван ня бу дзе па ве лі чэн не суб сі дый 
на ба за выя пра дук ты хар ча ван ня. Кі тай, Ін дыя 
і Ра сія так са ма, ве ра год на, су тык нуц ца з праб-
ле май па вы шэн ня цэ н на пра дук ты, але яны 

здоль ныя па ста яць за ся бе. Ба га тыя кра і ны 
так са ма мо гуць куп ляць пра дук ты хар ча ван ня 
на між на род ных рын ках.

2. ПА ЛЯГ ЧА ЕМ ЖЫЦ ЦЁ
Сён ня мы пе ра жы ва ем но вы пе ра лом ны 

мо мант, і цяж ка прад ка заць у поў най ме ры 
маш таб змя нен няў, якія ча ка юць нас, або іх 
на ступ ствы. Мы не прос та да сле ду ем ства-
рэн не, як гэ та бы ло ў ча сы Дар ві на, сён ня мы 
мо жам змя ніць са му пры ро ду ча ла ве ка. З ін-
ша га бо ку, як за ўва жыў Рэй Курц вейл, аў тар 
кні гі «Сін гу ляр насць са праў ды бліз ка»: «Ра-
зу ме ю чы ін фар ма цый ны пра цэс, які ля жыць 
у асно ве жыц ця, мы па чы на ем ву чыц ца пе ра-
пра гра моў ваць на шу бія ло гію, каб здо лець на 
вір ту аль ным уз роў ні па клас ці ка нец хва ро бам, 
да маг чы ся не ве ра год на га рос ту ча ла ве чых 
маг чы мас цяў і пры кмет на га пад аў жэн ня пра-
цяг лас ці жыц ця». І спра ва не толь кі ў тым, што 
бія ла гіч ныя на ву кі зра бі лі крок на но вы ўзро-
вень. Гэ тую тэх на ла гіч ную рэ ва лю цыю ха рак-
та ры зу юць кан вер ген цыя і сі нер гія не каль кіх 
маш таб ных тэх на ло гій — а ме на ві та на на-, 
бія-, ІТ, 3D-дру ку, штуч на га ін тэ ле кту, но вых 
ма тэ ры я лаў і ро ба та тэх ні кі.

Джэф ры Сці бел, прэ зі дэнт кам па ніі Braіngate, 
рас пра цоў шчы ка тэх на ло гіі маз га во га кам п'ю-
тар на га ін тэр фей су, рас па вёў аб пра грэ се ў 
сфе ры ад наў лен ня стра ча на га зро ку: «У вас бу-
дзе маз га вы ім плант, злу ча ны з пры бо рам, па-
доб ным на со неч ныя аку ля ры. Аку ля ры, улас на, 
і ро бяць тое, што мы ро бім, ка лі гля дзім, толь кі 
ў гэ тым вы пад ку аку ля ры пе ра да юць ін фар ма-
цыю праз кам п'ю тар ны чып на ўпрост у мозг, 
каб у ча ла ве ка з'я ві ла ся ад чу ван не, быц цам 
ён са праў ды ба чыць. Гэ та пра цуе». На дум ку 
Сці бе ла, на пе ра дзе яшчэ шмат пра цы па ўдас-
ка на лен ні ім план таў, але мы ўжо на шля ху да 
су све ту, дзе «ро зум вы шэй за ма тэ рыю».

Эк заш кі лет — яшчэ ад но вы на ход ніц тва, 
якое па шы рае на шы фі зіч ныя маг чы мас ці. Пры 
да па мо зе сіс тэ мы, якая пры во дзіц ца ў рух ма-
тор чы кам або гід раў лі кай, ча ла век мо жа пе ра-
но сіць цяж кія гру зы. З ча сам, ка лі тэх на ло гія 
вы твор час ці аку му ля та раў пой дзе на пе рад, аб-
ме жа ва ная коль касць элект ра энер гіі пе ра ста не 

быць стрым лі ва ю чым фак та рам. Як і маз га выя 
ім план ты, за клі ка ныя па шы раць мен таль ныя 
маг чы мас ці, эк заш кі лет знач на па шы рыць маг-
чы мас ці фі зіч ныя. Гэ та да зво ліць цы віль ным і 
ва ен ным пра ца ваць больш эфек тыў на і ў та кіх 
мес цах, якія ра ней бы лі не да ступ ныя. Па жы лым 
лю дзям бу дзе ка рыс ны эк заш кі лет, які да па мо жа 
ім у прос тай дзей нас ці (ха да, пад' ём ця жа раў).

Па спя хо выя рас пра цоў кі ў га лі не пра тэ зі ра-
ван ня, маг чы ма, бу дуць прос та ін тэ гра ва ныя ў 
ча ла ве чае це ла. Маз га выя кам п'ю тар ныя ін тэр-
фей сы мо гуць даць звыш ча ла ве чыя маг чы мас ці, 
па вя лі чыць сі лу і хут касць, а так са ма вы кон ваць 
функ цыі, ра ней ча ла ве ку не да ступ ныя. Так са ма 
сіс тэ мы да поў не най рэ аль нас ці — на прык лад, 
тыя, што па вы ша юць ін тэ лект ці па ляп ша юць 
здоль насць ба чыць у цем ры, — мо гуць іс тот на 
па шы рыць ва шы ра зу мо выя або фі зіч ныя маг-
чы мас ці і хут касць, што да зво ліць лепш спраў-
ляц ца з сі ту а цы я мі ў рэ аль ным жыц ці.
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Псі хо ла гі з уні вер сі тэ таў 
Лін каль на, Ёр ка і Херт-
фард шы ра пра вя лі цэ лы 
шэ раг экс пе ры мен таў з 
тым, каб вы свет ліць, як 
ме на ві та мы ўспры ма-
ем дні тыд ня, як хут ка 
мы мо жам ска заць, які 
сён ня дзень і якое на ша 
мен таль нае ўяў лен не аб 
бя гу чым дні.

Вы ні кі па каз ва юць, што 
кож ны дзень тыд ня мы на-
дзя ля ем пэў ны мі ры са мі. Не-
ка то рыя дні больш вя до мыя, 
чым ін шыя. Што ха рак тэр на, 
у нас знач на больш аса цы я-
цый з па ня дзел кам і пят ні цай, 
та му што іх час цей згад ва юць 
у паў ся дзён най раз мо ве. На-
прык лад, іс нуе шмат па пу ляр-
ных пе сень пра па ня дзе лак і 
пят ні цу, але вы не час та су-
стрэ не це пес ню, пры све ча ную 
лю бо му ін ша му дню тыд ня. 
Хоць, на са мрэч, у пер шую 
чар гу тут асноў ная пры чы на ў 
тым, што па ня дзе лак — па ча-
так тыд ня, а пят ні ца — дзень 
пе рад вы хад ны мі, ка лі боль-
шасць лю дзей хо ча «рас сла-
біц ца». Але ж, на прык лад, у 
Анг ліі ты дзень па чы на ец ца з 
ня дзе лі.

Тым не менш, згод на з 
вы ні ка мі ад на го з экс пе ры-
мен таў, лю дзі час цей за ўсё 
не мо гуць ска заць, які сён ня 
дзень тыд ня ў аў то рак, се ра-

ду і чац вер — гэ та зна чыць у 
ся рэ дзі не тыд ня. Да во лі час-
тая з'я ва: ча ла век ду мае, што 
сён ня се ра да, хоць на са май 
спра ве сён ня чац вер. Амаль 
40% па ды спыт ных ня пра віль-
на вы зна чы лі дзень тыд ня, 
на зваў шы па пя рэд ні яму або 
на ступ ны за ім дзень. Пра цэнт 
тых, хто па мы ліў ся, вы рас да 
50 у ходзе апы тан ня пад час 
бан каў скіх ва ка цый. У гэ ты 
пе ры яд боль шасць па ды спыт-
ных на зы ва лі па пя рэд ні дзень 
тыд ня.

Кі раў нік экс пе ры мен ту док-
тар Дэ від Эліс ска заў: «На ша 
да сле да ван не па каз вае, што 
ча со выя цык лы мо гуць фар-
мі ра ваць па знан не, на ват ка лі 
яны ство ра ны людзь мі. Эфект 
бан каў ска га тыд ня па каз вае, 
што дзень тыд ня не вы зна-
ча ец ца толь кі ў рам ках ся мі-
дзён на га цык лу: пе ра ход ад 
буд няў да вы хад ных так са ма 
ады гры вае ро лю».

Яшчэ адзін экс пе ры мент, 
пра ве дзе ны ў рам ках гэ та га 
ж да сле да ван ня, па ка заў, што 
лю дзі хут чэй за ўсё ад каз ва юць 
на пы тан не «які сён ня дзень», 
ка лі гэ та па ня дзе лак ці пят ні-
ца. А най больш ма руд на — ка лі 
гэ та ся рэ дзі на тыд ня: аў то рак, 
се ра да або чац вер. Па сут нас-
ці, ка лі гэ та бы ў па ня дзе лак ці 
пят ні ца, хут касць ад ка зу бы ла 
ўдвая вы шэй шая, чым у вы пад-
ку, ка лі гэ та бы ла се ра да. Тут 
вар та зноў уз га даць, што мы 
звы чай на аса цы ю ем па ня дзе-
лак з та кі мі не га тыў ны мі сло-
ва мі, як «сум ны», «лі ха ман ка-
вы», «стом ле ны», а пят ні цу — з 
та кі мі па зі тыў ны мі сло ва мі, як 
«ве ча рын ка», «сва бо да», «рас-
слаб лен не».

Док тар Роб Джэн кінс ад зна-
чыў: «Ка лі ў бу ду чы ні атры ма-
ец ца ўста на віць, што та кія ас-
пек ты ча ла ве чых па во дзі наў, 
як імк нен не да ры зы кі і схіль-
насць да та ле рант нас ці, так-
са ма ўз мац ня юц ца/сла бе юць 
ў пэў ныя дні тыд ня, то та кая 
ўза е ма су вязь мо жа апы нуц ца 
глы бо кай і за кра наць не толь кі 
па во дзі ны ін ды ві даў, але і псі-
ха ла гіч ныя па ра мет ры».

Да сле да ван не «Мен таль-
нае ўяў лен не дзён тыд ня» 
бы ло апуб лі ка ва на Дэ ві дам 
А. Элі сам, Ры чар дам Вай зме-
нам і Ро бер там Джэн кін са нам 
у ча со пі се PloSONE
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ЧА МУ «БА РАХ ЛІЦЬ» ПА МЯЦЬ?ЧА МУ «БА РАХ ЛІЦЬ» ПА МЯЦЬ?

Матэрыялы паласы падрыхтаваў Іван КУПАРВАС. hvir@zviazda.by

Ра бот нік ад ных мо гі лак у Із ра і лі знай-
шоў ста ра жыт ны прад мет, які па ста віў 
у ту пік ву чо ных. Ар хе о ла гі не змаг лі 
вы зна чыць пры зна чэн не за гад ка вай 
зна ход кі і звяр ну лі ся да із ра іль цян 
праз са цы яль ную сет ку з прось бай аб 
да па мо зе. Адзін з ка рыс таль ні каў да-
па мог на ву коў цам.

Не каль кі ме ся цаў та му ра бот нік мо гі лак 
знай шоў у раз ме шча ным на іх тэ ры то рыі ста ра-
даў нім бу дын ку сха ва ны прад мет не звы чай най 
фор мы, пі ша NEWSru Іsrael. Вы зва ліць зна ход ку 
ва гой 8,5 кі ла гра ма ўда ло ся толь кі з да па мо гай 
са пё раў па лі цыі. Не апа зна ны прад мет пе рад алі 
Упраў лен ню па спра вах ста ра жыт на сцяў. Але 
ар хе о ла гі пры зна лі, што ні ко лі не су ты ка лі ся 
з па доб ным аб' ек там. Спе цы я ліс ты па ма тэ-
ры я лаз наў стве так са ма не змаг лі вы зна чыць 
пры зна чэн не зна ход кі. У вы ні ку Упраў лен не 
ста ра жыт на сцяў пай шло на бес прэ цэ дэнт ную 
ме ру: пра па на ва ла із ра іль ця нам вы лу чаць свае 
гі по тэ зы і пуб лі ка ваць іх на ста рон цы ве дам ства 
ў са цы яль най сет цы Facebook.

Ка рыс таль ні кі тут жа ад гук ну лі ся на прось-
бу ар хе о ла гаў. Прад мет па раў на лі з пры ста-
са ван нем для вы ра бу спа гец ці, ма са жо рам, 
ка чал кай і спе цы яль най лыж кай для мё ду. 
Пры гэ тым адзін з ка рыс таль ні каў раз га даў 
та ям ні цу важ ка га прад ме та. Як вы свет лі-
ла ся, зна ход ка на зы ва ец ца Beamers Weber 
Іsіs. Па доб ныя пры ста са ван ні вы раб ля юць у 
ня мец кім «Фон дзе Ісі ды» (егі пец кай ба гі ні). 

Вы твор цы за яў ля юць, што да дзе ны прад мет 
«ахоў вае энер гію».

Упраў лен не ста ра жыт на сцяў вы ка за ла па дзя-
ку ка рыс таль ні ку Мі ку Ба ра ку з Іта ліі, які пер шым 
да слаў спа сыл ку на ін фар ма цыю аб Beamers 
Weber Іsіs. Ця пер вы свят ля ец ца, хто і на вош та 
сха ваў гэ ты прад мет на ста ра жыт ных мо гіл ках 
у Еру са лі ме. Вы дан не ад зна чае, што ўзро вень 
ква лі фі ка цыі із ра іль скіх ар хе о ла гаў не вы клі кае 
су мнен няў. У пры ват нас ці, спе цы я ліс ты Із ра і ля з 
да па мо гай най ноў шых тэх на ло гій рас шыф ра ва лі 
пер шыя во сем вер шаў з кні гі «Ва ік ра», якую ў 
рус кай тра ды цыі на зы ва юць кні га Ля віт.

На ву коў цы змаг лі ад на віць ста ра жыт ны 
скру так лі та раль на з по пе лу, пад крэс лі вае 
NEWSru Іsrael. Ма нуск рыпт быў зной дзе ны 
45 га доў та му ў час рас ко пак, якія пра во дзі-
лі ся на мес цы ста ра жыт най сі на го гі ў ра ё-
не Эйн-Ге ды. На раз гад ку ру ка пі су пай шло 
больш за ча ты ры дзе ся ці год дзі.

ІН ТЭР НЭТ ВУ ЧО НЫМ ІН ТЭР НЭТ ВУ ЧО НЫМ 
У ДА ПА МО ГУУ ДА ПА МО ГУ

Ка рыс таль ні кі сац се так да па маг лі ар хе о ла гам 
раз га даць та ям ні цу не апа зна на га ар тэ фак та


