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JAKA PRZYSZŁOŚĆ CZEKA CYWILIZACJĘ ZACHODNIĄ? 

WOJNA O ZASOBY I „BOMBA POPULACYJNA” – DWIE 

WIZJE PRZYSZŁEGO ŚWIATA. 

 

 
Rosnąca liczba ludności Ziemi stworzy w końcu 
świat bez nadziei, chwycony w kleszcze przez głód 

i desperacje. Bedzie on groźniejszy niż ten  

z czasów pierwotnej dżungli, bowiem dysponujemy 

bronią nieporównanie groźniejsza i bardziej 

destrukcyjna niż używane wówczas kły i pazury. 

 

Isaak Asimow1 

Wstęp 

Pytanie o przyszłość cywilizacji zachodniej – choć coraz bardziej kontrowersyjne  

bynajmniej nie stanowi dylematu współczesności. Troska o los społeczeństw od 

wieków stanowiła newralgiczny temat polemiki filozofów, historyków oraz myślicieli 

uprawiających różne dziedziny wiedzy. Szczególnego znaczenia troska ta nabierała 

zwykle wtedy, gdy pojawiały się nowe i nieznane kataklizmy oraz zagrożenia godzące 

w stabilność struktur społecznych, a tym samym w ład społeczny. Pojawiała się 

szczególnie wtedy, gdy następowała ekspansja innych, czasami nieznanych cywilizacji 

na terytoria od wieków zdominowane przez narody współtworzące historycznie 

cywilizację zachodnią. Szczególny wpływ na cywilizację zachodnią miała cywilizacja 

turańska, która choć pochodziła z azjatyckich stepów, to na przestrzeni wieków przeszła 

wewnętrzną mutację, wyodrębniając wiele różnych ludów koczowniczych 

nastawionych na ekspansję na terytorium Europy
2
. Na gruncie coraz częściej 

                                                
1 Isaak Asimow – urodzony 2 stycznia 1920 roku w Pietrowiczach w Rosji jako Isaak Judowicz Ozimow. 

Biochemik i pisarz science fiction. Wraz z rodziną wyemigrował do USA w 1923 roku, gdzie podjął 
studia na wydziale chemii Uniwersytetu Columbia. Autor wielu publikacji futurologicznych. Zmarł  

w 1983 roku. 
2 J. Diec J., Teoria wielości cywilizacyj Feliksa Konecznego. [w:] J. Diec, Cywilizacje bez okien, Wyd. 

UJ, Kraków 2002, s. 165-179. Według Feliksa Konecznego cywilizacja turańska w szczególny sposób 

wpłynęła na przyszłość narodów wywodzących się nie tylko z cywilizacji zachodniej, ale również na te, 

które wywodzą się z cywilizacji bramińskiej (Indie) oraz bizantyjskiej. Cywilizację turańską stworzyli 

Mongołowie niebiescy za czasów Dżengis – Chana, choć jej zalążki pojawiły się już w V wieku n. e. za 

czasów wodza Hunów - Atylli. Cechą charakterystyczną tej cywilizacji jest organizacja wojskowa 

przystosowana do wojny o charakterze ekspansji terytorialnej i polityce łupienia. Jest ona pozbawiona 

więzów rodzinnych w rozumieniu europejskim oraz pozbawiona jest porządku społecznego opartego na 

prawie publicznym. W zamian istnieje wyłącznie prawo prywatne, wywodzące się z autorytarnych 
rządów władcy. Tak też pojmowana jest instytucja państwa, które jest prywatną własnością władcy  
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pojawiających zagrożeń nowego sensu zaczęło nabierać to jakże retoryczne pytanie 

zawarte w temacie. Chodź pojawiło się już w odległej historii, również współcześnie 

nadaje ton debacie naukowej toczącej się wokół nowych i wciąż mutujących się 

zagrożeń.  

Jednym z takich zjawisk jest niewątpliwie terroryzm, który choć posiada szeroki 

kontekst historyczny, to właśnie współcześnie z ogromną siłą rzuca cień na stabilność 

ładu społecznego i bezpieczeństwo globalne, wymuszając jednocześnie konieczność 

poszukiwania rozwiązań politycznych i militarnych pozwalających na likwidację jego 

źródeł i ograniczenie jego skutków. Realia współczesności związane z tym zjawiskiem  

w znakomity sposób określone zostały przez Benjamina R. Barbera jako imperium 

strachu, którego źródeł poznawczych doszukiwać się należy w ekspansji cywilizacji 

zachodniej, w tym głównie polityki USA wykreowanej w czasach prezydentury  

G. W. Busha wobec państw tzw. osi zła
3
. Choć B. R. Barber ukazuje wizję świata 

uwikłanego w walkę z terroryzmem pojmowanego jako odpowiedź na szerzący się 

neokolonializm, to jednak warto zwrócić uwagę, na jego głębszy sens cywilizacyjny tej 

patologii makrospołecznej. Walka ta posiada swoje źródła poznawcze również  

w głównych tezach teorii Feliksa Konecznego leżącej u podstaw konfliktu rodzącego 

się zawsze na styku zróżnicowanych kulturowo cywilizacji. Należy jednak podkreślić, 

że zjawisko terroryzmu, choć na trwałe wkomponowało się w realia współczesności, to 

jednak nie stanowi bynajmniej jedynego obszaru odniesień do zagrożeń globalnych 

związanych z konfliktem cywilizacyjnym. Zdaje się jedynie uzupełniać wachlarz 

problemów cywilizacyjnych rzutujących na przyszłość już nie tylko cywilizacji 

zachodniej, ale całej ludzkości  

Pomijając kwestie terroryzmu należy zwrócić uwagę, że współcześnie wiele 

uwagi poświęca się dwóm jakże ważnym i krzyżującym się problemom 

cywilizacyjnym. Pierwszy dotyczy wyczerpywania się zasobów naturalnych i ekspansji 

ekonomicznej tzw. superpaństw, drugi natomiast dotyczy kwestii przeludnionego 

świata i tzw. bomby populacyjnej
4
. To właśnie to zjawisko prowadzi bezpośrednio do 

ekspansji terytorialnej społeczeństw Trzeciego Świata na terytoria bogatych 

starzejących się i wymierających społeczeństw tzw. Pierwszego Świata. Na gruncie 

                                                                                                                                          
i elity rządzącej. Społeczeństwo nie posiada żadnych praw i nie wolno mu się organizować.  

W cywilizacji turańskiej nie powstają narody w sensie europejskim. Istnieją tylko zlepki ludów, 

szczepów i ras, których łączy zwycięska gwiazda wodza. Polska od wieków miała kontakt z ludami 

wywodzącymi się z tej cywilizacji. Pierwsze zapiski wskazują, że w wieku XIII doszło do konfliktu  

z ludami mongolskimi. Świadczy o tym chociażby legenda o Hejnale z wieży kościoła Mariackiego  

w Krakowie i Lajkonik. Później zetknęliśmy się z cywilizacją turańską o wiele trwalej i to z kilkoma jej 

kulturami: tatarską, turecką, kozacką i moskiewską. Każda z tych kultur – choć ich korzenie tkwią  
w cywilizacji turańskiej – w inny sposób oddziaływała na kulturę i społeczeństwo polskie i innych 

narodów. 
3 Zob. B. R. Barber, Imperium strachu, Wojna, terroryzm i demokracja, Wyd. MUZA, Warszawa 2005. 

Autor w swej publikacji prowadzi polemikę na temat ekspansywnej polityki USA i jej skutków. Barber 

przedstawia współczesny terroryzm jako odpowiedź świata Islamu na ingerencję USA w wewnętrzne 

sprawy Państw Arabskich oraz poparcie dla polityki Izraela w stosunku do Autonomii Palestyńskiej. 

Według niego, walka USA o ekonomiczne i militarne strefy wpływów na świecie jest podstawowym 

powodem aktywności ugrupowań terrorystycznych. 
4 Zob. P. i A. Ehrlich, The Population Bomb, revisited, The Electronic Journal of Sustaintable 

Development, 2009(3). Jedna z teorii opisujących związek wyczerpywania się zasobów Ziemi  

z nadmiernym przyrostem naturalnym ludności opublikowana została przez Paula i Anne Ehrlich  
w 1971 roku w dziele Bomba populacyjna. 
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podkreślanych problemów rodzi się pytanie o przyszłość cywilizacji zachodniej,  

która staje pod znakiem zapytania w obliczu niekontrolowanego przyrostu naturalnego 

ludności Afryki i Azji oraz migracji niektórych narodów zamieszkujących te kontynenty 

w poszukiwaniu enklaw do egzystencjalnych.  

Konflikt cywilizacyjny w ujęciu historycznym i współczesnym 

Jedna z pierwszych teorii głoszących tezy konfliktu cywilizacyjnego została 

opisana w dziełach Feliksa Konecznego
5
 pt.: O wielości cywilizacji oraz O ład historii,  

w których została zawarta – dziś uznawana za klasyczną – typologia siedmiu różnych 

cywilizacji
6
. Analizując tę teorię, na pierwszy plan wysuwa się teza o nieuchronności 

konfliktu cywilizacyjnego. Potwierdza to myśl, w której czytamy, że: (…) każda 

cywilizacja dąży do ekspansji, gdziekolwiek spotkają się ze sobą dwie cywilizacje muszą 

ze sobą walczyć
7
. Niezaprzeczalnym źródłem tak pojmowanego przez autora konfliktu 

jest niewątpliwie dążenie do powiększenia przestrzeni egzystencjalnej oraz zdobycia 

władzy nad dobrami materialnymi – artefaktami kultury materialnej pozostającymi  

w posiadaniu innej cywilizacji, a także – co istotne – również zasobami naturalnymi 

pozwalającymi osiągnąć wysoki poziom rozwoju technologicznego. Idąc tropem 

rozważań F. Konecznego napotykamy na kolejne tezy potwierdzające nieuchronność 

konfliktu cywilizacyjnego. Według autora cywilizacje żyjące obok siebie w obojętnym 

spokoju, pozbawione są tzw. sił żywotnych prowadzących do stanu acywilizacyjnego 

opartego na wzajemnym kompromisie i na sztucznej mieszaniu się składników obcych 

kultur. Naturalna ekspansja w takim wypadku zanika, przez co zanika tzw. kultura 

czynu
8
. 

W innej myśli autora potwierdzającej nieuchronność mutacji cywilizacyjnych 

czytamy, że: (…) nie ma większego absurdu jak doktryna o upadaniu cywilizacji  

w skutek starości. Nigdy żadna cywilizacja nie musi zamierać ani umierać na uwiąd 

starczy, lecz w każdej chwili może się zatruć pomieszaniem cywilizacyjnym
9
. W istocie 

można przyjąć, że takie podejście jest słuszne zważywszy, że cywilizacje w ujęciu 

historycznym od wieków borykały się z dyfuzją składników kultury zarówno 

materialnej, jak i niematerialnej narodów reprezentujących odmienne cywilizacje. Jeśli 

więc składniki kultury jednej cywilizacji posiadały większą siłę ekspansji niż zdolność 

hermetyzacji innej na czynniki zewnętrzne, istniało zagrożenie stworzenia tygla 

cywilizacyjnego, w którym zawsze toczyła się walka o przetrwanie jednej z nich. 

Przykładem jest cywilizacja starożytnej Grecji, która nie obroniła się przed wpływami 

                                                
5 Feliks Koneczny – wybitny polski profesor – badacz i twórca pierwszej klasyfikacji cywilizacji. Urodził 

się w Krakowie w roku 1862. Przez długie lata związany był z Uniwersytetem Jagiellońskim, 
ostatecznie w roku 1920, objął samodzielną katedrę na uniwersytecie w Wilnie. Był gorącym 

zwolennikiem rangi cywilizacji zachodniej albo łacińskiej. Autor wielu publikacji, z których 

najważniejsze to: O wielości cywilizacyj i O ład historii. F. Koneczny, stosując kryterium religii 

dokonał podziału cywilizacji na: sakralne, pół-sakralne i nie-sakralne, natomiast w sensie 

antropologicznym i kulturowym, cywilizacje zostały sklasyfikowane w następujący sposób: łacińska, 

bizantyjska, żydowska, bramińska, chińska, turańska i arabska. 
6 L. Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, Wyd. UMCS, Lublin 2002, 

s. 196. 
7 Zob. I. Białkowski, Idea ścierania się cywilizacji według Feliksa Konecznego a bezpieczeństwo 

współczesnej Europy, Wyd. Dom Wydawniczy Ostoja, Krzeszowice 2007, s. 84. 
8 L. Gawor, op. cit., 197. 
9 Zob. I. Białkowski, op. cit., s. 84-85. 
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cywilizacji Rzymu, a także cywilizacja Bizancjum, na której gruzach zbudowano 

imperium tureckie
10

. 

Teoria F. Konecznego dała teoretyczne podstawy pojmowania ładu 

cywilizacyjnego współczesnego świata, które w konsekwencji znalazły swój wyraz  

w poglądach Samuela P. Huntingtona, opublikowanych w roku 1993 roku w artykule 

The Clash of Civilizations? (Zderzenie cywilizacji?). Poglądy te sprowokowały debatę 

naukową nad słusznością hipotezy zakładającej, że na styku różnych cywilizacji zawsze 

będzie dochodzić do konfliktów. Stały się również inspiracją do napisania słynnej 

publikacji o zbliżonym tytule: Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego,  

w której autor – bazując na dorobku F. Konecznego – dokonał weryfikacji typologii 

cywilizacji, proponując własną – choć bardzo zbliżoną – to jednak opisującą je  

w sposób bardziej przystający do realiów współczesności
11

. Pomijając fakt 

występowania wielu analogi w definiowaniu cywilizacji u obu autorów oraz 

klasyfikacji różnych narodów w ich ramach, należy stwierdzić, że proponowany przez 

S. Huntingtona podział jest słuszny i rzeczywiście w obiektywny sposób eksponuje 

różnice cywilizacyjne.  

Istotne jest to, że poglądy S. P. Huntingtona w zdecydowany sposób 

przeciwstawiły się modnej ówcześnie tezie Francisa Fukuyamy o końcu historii
12

, który 

miał nastąpić po upadku komunizmu. Huntington, stając w opozycji do poglądów 

Fukuyamy stwierdził, że po zakończeniu Zimnej Wojny wcale nie zaniknie problem 

wojen, a wręcz przeciwnie – przybiorą one wymiar cywilizacyjny. Według niego, 

jednym z głównych źródeł konfliktów będą różnice kulturowe i religijne, zmieniając 

współczesny świat w arenę walki i rywalizacji między ośmioma głównymi 

cywilizacjami
13

. Twierdził on – nie zdając pewnie sobie sprawy, jak szybko jego 

prognozy staną się faktem, że: w świecie, który tworzy się na naszych oczach, stosunki 

między państwami i grupami państw należącymi do różnych cywilizacji nie będą zażyłe, 

a często przybiorą charakter antagonistyczny. Jednakże na styku niektórych cywilizacji 

                                                
10 Koneczny dochodzi do wniosku, że warunkiem niezbędnym dla zapewnienia trwałości życia 

zbiorowego jest współmierność struktury zrzeszenia, to znaczy, że pomyślność i skuteczność zrzeszenia 

jest tym większa im bardziej jego członkowie trzymają się jednakowej metody w organizacji życia 

zbiorowego. W innym wypadku kultura czynu musi upadać coraz niżej, aż dojdzie do tego, że zrzeszeni 

nie zdołają zdobyć się na żaden czyn rozumny. Starożytna Grecja, gdzie niewspółmierność 

fundamentalnych warunków zrzeszeń spowodowała istnienie rozdrobnionych państw – miast,  

w których zrzeszenie nie mogło rozszerzyć się poza obszar, na których panowała współmierność  

w metodzie organizacji życia zbiorowego. Ponieważ żadna z tych metod nie stała się metodą ogólno-

grecką, nie mogło powstać zrzeszenie obejmujące swoim zasięgiem poszczególne miasta-pastwa, co w 

konsekwencji - pomimo wysokiego stopnia rozwoju społeczności starożytnej Grecji - nie mogło 

powstać i nie powstało państwo połączone wspólnymi wartościami. Przyjęte założenia pozwalają 
zrozumieć przyczynę wzrostu Rzymu, który mimo ogromnych terytoriów potrafił skutecznie wdrożyć 

jednolity system wartości uniwersalnych wspólnych wszystkim obywatelom Rzymu - tzw. consensus 

universalis, w jednolity sposób zdefiniować pojęcie państwa, społeczeństwa i co ważne – 

uporządkować stosunek do poszczególnych kategorii bytu – tzw. quincunx: dobra (moralności), 

prawdy, zdrowia, dobrobytu i piękna. 
11 Zob. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, i nowy kształt ładu światowego, Wyd. MUZA S.A., 

Warszawa 2006. 
12 Zob. F. Fukuyama, Koniec historii, Wyd. ZYSK i S – KA, Poznań 1996. Autor  
13 Zob. S. P. Huntington, op. cit. por. M. Ostrowski, Bóg jest Japończykiem, [w:] Polityka, nr 51/52 

(2634), 22 – 29 grudzień 2008, s. 69. Dokonał on podziału na: cywilizację Zachodu, cywilizację 

prawosławną, cywilizację Islamu, cywilizację afrykańską, cywilizację Ameryki Łacińskiej, cywilizację 
chińską, cywilizację indyjską, cywilizację buddyjską i cywilizację japońską. 
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konfliktów tych może być więcej
14

. Według autora najbardziej konfliktogenne linie 

graniczne między cywilizacjami w skali mikro to te, które oddzielają świat Islamu od 

prawosławnych, hinduskich, afrykańskich i chrześcijańskich (zachodnich) sąsiadów.  

W skali makro natomiast, główny podział przebiega między Zachodem i całą resztą, 

przy czym najgwałtowniejsze konflikty wybuchać będą między krajami 

muzułmańskimi i azjatyckimi z jednej a Zachodem z drugiej strony. Konflikt 

cywilizacyjny według Huntingtona jest nieunikniony w związku z tym, że zbyt wiele 

elementów różni poszczególne cywilizacje, a ekspansja militarna i ekonomiczna 

Zachodu jest tak silna, że w naturalny sposób rodzi antagonizmy.  

Mimo, iż słuszny zdaje się podział cywilizacji proponowany przez Huntingtona, 

to jednak warto zwrócić uwagę, że układ cywilizacyjny oparty na niekończącym się 

konflikcie – choć w wielu kręgach naukowych przyjęty z entuzjazmem – ogólnie 

spotkał się z falą krytyki. W latach 90. nie zdawano sobie jeszcze sprawy, jakie skutki 

przyniesie polityka USA w stosunku do innych narodów i że duża część poglądów 

Huntingtona stanie się rzeczywistością. W związku z tym, na gruncie śmiałej teorii 

Huntingtona wyłonił się obóz jego przeciwników, którego przedstawicielami byli 

Robert Kaplan i Thomas Friedman. Ocenili oni jego teorię jako mitotwórstwo, 

wyolbrzymianie różnic między cywilizacjami, propagowanie koncepcji konfliktu i wizji 

nietolerancji kulturowej między narodami. Najbardziej zagorzałym przeciwnikiem teorii 

Huntingtona okazał się Amerykanin palestyńskiego pochodzenia Edward Said, który 

krytykę swą wyraził w eseju zatytułowanym The Clash of Ignorance (Zderzenie 

ignorancji). Said argumentował swoją krytykę tym, że kategoryzacja ustalonych 

cywilizacji proponowanych przez Huntingtona pomija dynamiczną współzależność  

i interakcję kultury skupiając się na teorii konfliktu kultur
15

. Według Saida, błędem jest 

przypisywanie współczesnym narodom wyłącznie pęd do walki bez zagłębienia się  

w stosunki pomiędzy narodami w skali mikrospołecznej. 

Bazując na poglądach Konecznego i Huntingtona oraz obserwacjach historii 

rozwoju cywilizacji, rodzi się pytanie dotyczące przyszłości niektórych z nich. 

Szczególnego sensu nabiera w tym przypadku przyszłość cywilizacji zachodniej, 

borykającej się z całą gamą problemów natury demograficznej, społecznej, 

ekonomicznej, a także politycznej. Jej niepewny byt kształtowany jest, bowiem przez 

paradoks oparty na dwóch zjawiskach. Jednym z nich jest ekspansja gospodarcza 

Zachodu ukierunkowana na zdobycie coraz to nowych stref wpływów ekonomicznych  

i dostępu do nowych źródeł zasobów naturalnych, a z drugiej przez spadek populacji 

ludności stanowiącej rdzenną część cywilizacji zachodniej oraz niekontrolowane 

                                                
14 Zob. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, …, op. cit.  
15 Krytyka Huntingtona znalazła swój wyraz również w kwestiach personalnych, mianowicie w 1986 

roku był on dwukrotnie nominowany na członka Narodowej Akademii Nauk USA jednak po 

głosowaniu akademii odrzucono jego kandydaturę. O odrzucenie nominacji zabiegał szczególnie 

profesor matematyki z Yale University Serge Lang wskazując, że Huntington, aby podbudować swój 

autorytet, w swojej pracy z 1968 roku Political Order in Changing Societies dopuścił sie 

pseudonaukowego (pseudomatematycznego) argumentu dowodząc, że Ameryka Południowa w 1960 

roku była społeczeństwem zadowolonym. Krytycy uznali publikację Zderzenie cywilizacji za próbę 

teoretycznego usankcjonowania, agresji Zachodu, której przewodzą Stany Zjednoczone i która 

zwrócona została ku Chinom i światowej kulturze Islamu. Według Edwarda Saida wizja cywilizacji 

Huntingtona opiera się nie na harmonii, ale na zderzeniach lub konfliktach pomiędzy światami. 

Huntington na mapę świata nałożył swoją teorię, zgodnie z którą, każdy ze światów jest 
zhermetyzowany. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1986
http://pl.wikipedia.org/wiki/Yale_University
http://pl.wikipedia.org/wiki/Yale_University
http://pl.wikipedia.org/wiki/1968
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudonauka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/1960
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zach%C3%B3d_(cywilizacja)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chiny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Islam
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migracje ludności z terytoriów zamieszkałych przez biedniejsze narody. Zdaje się, że 

wątpliwości powstające na gruncie tych dwóch zjawisk są uzasadnione, bowiem  

w realiach niekontrolowanego przyrostu ludności pochodzącej z relatywnie biednych 

społeczności i dysproporcji w poziomie życia różnych narodów, konflikt cywilizacyjny 

zdaje się być nieunikniony. W tym miejscu pojawiają się kolejne pytania: z jakiego typu 

konfliktem przyjdzie się zmierzyć w niedalekiej przyszłości? Czy nadmierny przyrost 

naturalny ludności, nieproporcjonalny dostęp do zasobów naturalnych i technologii 

spowoduje kataklizm, jakiego dotąd nie znano? Czy może fakt umierania cywilizacji 

zachodniej jest czymś naturalnym, czymś, co jest pokłosiem zachłyśnięcia się 

dobrobytem i osiągnięcia szczytu możliwości przetrwania? Dziś z pewnością na te 

pytania nie odnajdziemy obiektywnej odpowiedzi, jednak przyjmując jako kanwę 

rozważań prognozy Paula Kennedy’ego, twierdzące, że w przyszłości odwróci się układ 

demograficzny na świecie, w którym 5/6 społeczeństwa globalnego wyrastająca z biedy, 

dysponująca obecnie 1/6 zasobów Ziemi przejmie 5/6 zasobów Ziemi pozostających  

w dyspozycji 1/6 bogatej części społeczeństwa globalnego
16

, wojna o zasoby będzie 

nieunikniona. Kiedy to nastąpi? Trudno określić, choć niektóre poglądy głoszą, że 

wojna tego typu już dawno się rozpoczęła, a współcześnie nabiera szybszego tempa i 

wkracza w nową fazę. 

Teoria bomby populacyjnej - wizja końca ludzkości 

Jednym z obszarów rozważań nad zagrożeniami cywilizacyjnymi jest problem 

postępującego przeludnienia naszej planety oraz nieproporcjonalny rozkład populacyjny 

w odniesieniu do niektórych cywilizacji i narodów w nich usytuowanych. Choć 

faktyczne skutki niekontrolowanego przyrostu naturalnego populacji Ziemi 

obserwowalne są dopiero od lat 70. XX wieku, warto podkreślić, że zjawisko to było 

przedmiotem zainteresowania naukowców z dość zamierzchłej historii. Podstawę 

rozważań nad tym zagadnieniem stanowi obecnie teoria Giovanniego Botero z 1558 

roku, według której ludzkość ma nieograniczoną i niepohamowaną zdolność do 

zwiększania swojej liczebności
 17

. Na jej gruncie powstała późniejsza teoria nazwana 

maltuzjanizmem pochodząca z 1798 roku od nazwiska jej twórcy – Thomasa  

R. Malthusa – autora dzieła Prawa ludności. Poglądy Malthusa opierają się na hipotezie 

twierdzącej, że: zbyt duży wzrost demograficzny może doprowadzić do wyczerpania 

zasobów naturalnych i upadku przeludnionych państw
18

. Twierdził on również, że jeśli 

                                                
16

 P. Kennedy, U progu XXI wieku. Przymiarka do przyszłości, Wyd. Puls, Londyn 1994.  
17 G. Botero prekursor nurtu populacjonizmu w swoim dziele pt. O racji stanu zawarł również 

twierdzenie, że siła państwa wynika z dużej liczby ludności i przewadze przemysłu nad rolnictwem. 
Według autora na ograniczenie liczby ludności wpływają wojny, zabójstwa i inne kataklizmy. Innym 

przedstawicielem teorii populacjonizmu był Francis Quesnay (1694-1774), który wskazywał na 

konieczność dostosowania liczby ludności do rozwoju produkcji rolniczej. Wg. niego przyrost ludności 

jest dotąd korzystny, dopóki powoduje zwiększenie produkcji rolnej, co wpływa na zmaksymalizowanie 

wielkości stopy życiowej. Autor tezy rozwoju wymuszonego - C. Clark (1958) stwierdził, że tam gdzie 

występuje duża gęstość zaludnienia i gdzie populacja się zwiększa, państwo jest silne i kwitnące 

ekonomicznie, bo sprzyja to innowacjom i odkryciom naukowym i technologicznym. Malthus opierał 

swoje poglądy na obserwacji wpływu zwiększania się liczby ludności przy stałej podaży ziemi na 

spadek wydajności pracy w rolnictwie. Podobne wnioski wyciągnął A. R. J. Turgot, według którego 

istnieje związek pomiędzy zmniejszaniem się dochodów w rolnictwie z pomniejszaniem się ilości ziemi 

przewidzianej pod uprawę. 
18 P. Boniface, Atlas wojen. Konflikty współczesne i w przyszłości, Bellona, Warszawa 1999, s. 28. 
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liczba ludności rośnie w postępie geometrycznym, a produkcja żywności –  

w arytmetycznym, to naturalnym zjawiskiem staje się przeludnienie. Współcześnie 

ocenia się, że teoria Malthusa, choć powstała w XVIII wieku i poddana została krytyce, 

nadal w niektórych aspektach trafnie opisuje realia współczesności, szczególnie  

w kontekście postulatu dotyczącego kontroli i regulacji urodzeń
19

. Nie mniej jednak 

uznać ją należy jako historyczną. W istocie, biorąc pod uwagę przyjętą tezę o związku 

przyrostu naturalnego z wyczerpywaniem się zasobów, należy ją traktować z dozą 

subiektywizmu, gdyż opierała się o ówczesne warunki społeczne oraz poziom wiedzy  

i rozwoju technologii adekwatne dla okresu w jakim powstała. 

Jednym z opozycjonistów poglądów Malthusa był Julian Simon, który w książce  

z 1981 roku pt. The Ultimate Resource (Zasób Ostateczny), stwierdził, że teoria ta nie 

przystaje do realiów współczesności, gdyż całkowicie pomija aspekt ekonomiczny.  

Simon wskazywał również, że: zmniejszenie ilości danego surowca powoduje 

zwiększenie jego ceny, a to z kolei staje się impulsem do poszukiwania coraz to nowych 

źródeł tego surowca a następnie poszukiwanie jego substytutu
20

. Opisane zjawisko daje 

podstawy do postawienia tezy o nieskończoności źródeł zasobów naturalnych nawet  

w obliczu nadmiernego przyrostu naturalnego ludności. W teorii tej zasób fizyczny jako 

skończony, zastępowany jest obiektami abstrakcyjnymi, które dają możliwość 

substytucji jednych zasobów fizycznych przez inne. Idąc tropem rozważań Simona, 

można przyjąć, że postęp cywilizacyjny w naturalny sposób dostosowuje się do 

warunków społeczno – ekonomicznych danej epoki, szczególnie w odniesieniu do 

związków wzrostu populacji ludności i zużywania przez nią zasobów naturalnych.  

Pomijając krytykę Simona, należy stwierdzić, że teoria Malthusa, choć wpisana  

w realia społeczno – ekonomiczne XVIII wieku, stała się inspiracją do kolejnych, jakże 

odważnych teorii parametryzujących wielkość populacji ludności na świecie  

w odniesieniu do możliwości jej wyżywienia. Jedna z nich, opublikowana przez Paula  

i Anne Ehrlich w 1971 roku w dziele Bomba populacyjna, również zakładała, że wzrost 

populacji ludności spowoduje przeludnienie i lawinowe zużywanie zasobów 

naturalnych, co w konsekwencji doprowadzi do konfliktów pomiędzy społeczeństwami. 

Według założeń autorów, w 2000 roku populacja ludności miała wynieść 7 mld, w 2050 

roku – 20 mld, natomiast w 2100 aż 55 mld ludności
21

. Prognozy Ehrlicha okazały się 

nazbyt pesymistyczne i nie potwierdziły się przynajmniej w odniesieniu do 2000 roku. 

Ehrlich w swych prognozach wykorzystał historyczne dane szacunkowe, z których 

wynika, że do połowy XIX wieku populacja ludności utrzymywała się na poziomie  

                                                
19 Problemy przeludnienia na Ziemi znalazły swój wyraz również w innych teoriach. Według G. Ortes 

(1790), stały wzrost liczby ludności prowadzi w jakimś momencie do zetknięcia się z pułapem 
dostępności środków utrzymania, co wywołuje katastrofę umieralności i redukcję stanu populacji.  

W innej teorii A. Quetelet (1835), zawarto hipotezę, że opór środowiska wobec nieograniczonego 

wzrostu demograficznego wzrasta proporcjonalnie do kwadratu prędkości, z jaką powiększa się 

populacja. Stąd wzrost populacji jest na początku bardzo dynamiczny, a po osiągnięciu pewnego pułapu 

tempo ulega stopniowemu zmniejszeniu. Istotny sens poznawczy zawiera hipoteza H. Carey (1836), w 

której stwierdza się, że zdolność rozrodcza nie jest ustala, ale ulega obniżeniu, w miarę jak człowiek 

staje się bardziej cywilizowany. Istnieje więc ujemna korelacja między rozwojem a zdolnością 

rozrodczą, rozwój wywołuje większą racjonalność i odpowiedzialność. Nie grozi więc ziemi 

przeludnienie. 
20 Zob. J. Simon, The ultimate resource II: People, Materiel and Evironement, University of Maryland, 

College Park/www.juliansimon.com/writings/Ultimate Resource/February 16. 1998/ 
21 P. i A. Ehrlich, op. cit. 
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1 mld, by już 1925 roku ulec podwojeniu. Według autora, następne podwojenie 

populacji ludności nastąpić miało już w 1974 roku. Faktem jest, że w 1990 roku 

odnotowano nie 6 ale 5,3 mld ludności, a w roku 2000 liczba ta wyniosła 6, a nie 

prognozowane przez autora 7 mld ludności. Na gruncie przedstawionych danych należy 

stwierdzić, że bomba populacyjna wcale nie eksplodowała, ale usłyszeliśmy jedynie syk 

palącego się jej lontu. Współcześnie pesymistyczne prognozy Ehrlicha zweryfikowane 

zostały przez wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Banku Światowego, na 

podstawie których wywnioskowano, że w połowie XXI wieku populacja ludności 

ustabilizuje się na poziomie 10 – 11 mld, co w zdecydowany sposób burzy wizję 

lawinowego przyrostu naturalnego w przyszłości. Nie oznacza to jednak, że problem 

populacyjny na Ziemi nie istnieje, wręcz przeciwnie – jest bardzo poważny. Nie leży on 

wcale w nadmiernej liczbie ludności na Ziemi, ale w nierównomiernym rozkładzie 

przyrostu w odniesieniu do różnych cywilizacji (kontynentów). Na podstawie 

obserwacji tempa przyrostu naturalnego na niektórych kontynentach z cała pewnością 

można stwierdzić, że to właśnie ten czynnik będzie w niedalekiej przyszłości głównym 

powodem wymierania przedstawicieli cywilizacji zachodniej. 

Jaka przyszłość cywilizacji zachodniej? 

Konsekwencją rozważań nad zjawiskiem bomby populacyjnej jest naturalna 

konieczność dokonania analizy struktury przyrostu naturalnego na Ziemi.  

Opierając się na prognozach demograficznych przeprowadzonych przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych można stwierdzić, że przyrost naturalny populacji ludzi 

kształtuje się bardzo nierównomiernie, wręcz zauważalne są poważne dysproporcje  

w tempie i wskaźnikach przyrostu w odniesieniu do różnych kontynentów
22

.  

Poniżej (rys. 1) przedstawiono rozkład liczbowy ludności w najbardziej 

zaludnionych krajach na świecie. 

Rys. 1. Populacja ludności w najbardziej zaludnionych państwach na świecie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Organizacji Narodów Zjednoczonych z 
2008. 

                                                
22 Zob. The 2000 Revision, Highlights, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, 

United Nations, World Population Prospects 2001, 28 II. 
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Według najnowszych danych ONZ ludzka populacja w 2009 roku wynosiła 

szacunkowo około 6,8 mld ludzi, a tempo przyrostu ludności odnotowane rok wcześniej 

wyniosło ok. 1,16%. Z dalszych analiz wynika, ze najwięcej ludzi zamieszkuje Azję 

(60,6%), następnie Afrykę (13,8%), Europę (11,4%), Amerykę Łacińską (8,6%), 

Amerykę Północną (5,1%) i Oceanię (0,5%). Ocenia się, że około 91% lądowych 

obszarów Ziemi zamieszkałych jest przez ludzi, a średnia gęstość zaludnienia na 

świecie według danych z 2008 roku wynosiła 41 osób na km².  

Analizując dane historyczne opisujące przyrost liczby ludności na świecie, 

stwierdzamy, że na osi czasu populacja ludności na Ziemi rosła stosunkowo wolno, 

szczególnie w odniesieniu do okresu od roku zerowego do końca XIX wieku. Szacuje 

się, że około roku zerowego, na świecie żyło 250 – 280mln, natomiast w 1500r. było 

nas około 450mln. Na słaby przyrost naturalny miały wpływ zarówno czynniki 

środowiskowe, jak i postęp w dziedzinie rozwoju medycyny. Dopiero wraz z rozwojem 

techniki w czasie rewolucji przemysłowej, w wieku XVIII liczba ludzi zaczęła 

lawinowo się zwiększać. Taki stan rzeczy był efektem upowszechnienia się wiedzy 

technicznej wpływającej z jednej strony na poprawę warunków życia, a z drugiej strony 

na rozwój medycyny, który bezpośrednio wpłynął na wydłużenie życia ludzi i wieku 

produktywnego. Należy zauważyć, że era wielkiego przemysłu miała miejsce wyłącznie 

w państwach cywilizacji zachodniej, w związku z czym w naturalny sposób stworzyła 

dysproporcje w poziomie życia na Ziemi i jednocześnie z powodu zmniejszenia 

współczynnika śmiertelności – przy zachowaniu stałego przyrostu – w XX wieku 

doszło do pierwszej w historii eksplozji demograficznej w ramach cywilizacji 

zachodniej. Kolejny boom demograficzny odnotowano dopiero po II wojnie światowej, 

który aż do lat 60. XX wieku kształtował na optymistycznym poziomie populację 

zarówno Europy, jak i Japonii i USA. Społeczeństwa cywilizacji zachodniej wierne 

ideom twierdzącym, że przyrost naturalny jest domeną zdrowych narodów dążących do 

utrzymania ciągłości cywilizacji. Ciągłość ta od wieków zachowana była dzięki 

propagowanym przez F. Konecznego kategoriach bytu (quincunx) i dzięki naturalnemu 

pędowi do utrzymania współmierności struktury zrzeszenia
23

 wszystkich narodów 

tworzących cywilizację. Brak wspólnego celu, jakim jest naturalna chęć przetrwania 

cywilizacji skazuje ją – jak twierdził Koneczny – na stan acywilizacyjny i powolną 

śmierć. Czy taki stan stał się faktem w przypadku cywilizacji zachodniej? Biorąc pod 

uwagę współczesne jej problemy, z całą pewnością można przyjąć, że tak. 

 Jednym z prekursorów wizji upadku cywilizacji zachodniej jest Patrick Buchanan, 

który jednoznacznie stwierdza w swej słynnej publikacji The Death of The West (Śmierć 

Zachodu), że zarówno Europa, jak i Stany Zjednoczone zostaną zdominowane przez 

narody wywodzące się z innych cywilizacji. Autor dużo uwagi poświęca również wizji 

Europy zalanej przez cywilizację Islamu oraz Stanów Zjednoczonych utopionych  

w tyglu kultur
24

. Autor wskazuje, ze po ostatnim boomie demograficznym cywilizacji 

                                                
23 Zob. L. Gawor, op. cit. Współmierność struktury zrzeszenia oznacza, że pomyślność i skuteczność 

zrzeszenia jest tym większa im bardziej jego członkowie trzymają się jednakowej metody w organizacji 

życia zbiorowego, jednakowych wartości opisujących byt i dążą do jednego celu – utrzymania 

cywilizacji w kondycji pozwalającej na jej przetrwanie. 
24 Zob. P. Buchanan, The Death of the West, St. Martin Press, January 2002, s. 2-3. Patrick Buchanan – 

Amerykanin urodzony 2 lipca 1938 roku. Konserwatywny polityk, założyciel tygodnika The American 

Consevative. Doradca trzech prezydentów USA: Richarda Nixona, Geralda Forda i Ronalda Reagana. 

Opozycjonista i krytyk polityki proizraelskiej prowadzonej przez USA. Prekursor amerykańskich 
poglądów o śmierci cywilizacji zachodniej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_%C5%81aci%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_P%C3%B3%C5%82nocna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oceania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%99sto%C5%9B%C4%87_zaludnienia
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zachodniej z lat 60. prognozy dla niej są raczej pesymistyczne. W tym okresie narody 

stanowiące trzon cywilizacji zachodniej liczyły 750 mln ludności, czyli 25% ówczesnej, 

(liczącej 3 mld ludności) populacji Ziemi. Gdy w ciągu 40 lat populacja Ziemi uległa 

podwojeniu, jednocześnie w Europie odnotowano najniższy w historii – 15% odsetek 

udziału Europejczyków w populacji Ziemi. Spośród 47 narodów Starego Kontynentu,  

w 2000 roku tylko Albania wykazywała dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego. 

Pozostałe narody zaczęły się starzeć w zawrotnym tempie. 

 Według danych ONZ, już w 2000 roku ogólna liczba ludności Europy spadła do 

poziomu 728 mln, a prognozy na rok 2050 wskazują, że liczba ta spadnie do poziomu 

556 mln
25

. Obecnie ocenia się, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest niekorzystny 

współczynnik płodności kobiet, którego niezbędną do wymiany pokoleniowej wielkość 

dla narodów Europy oszacowano na 2,1 dziecka na kobietę podczas gdy obecnie wynosi 

on 1,4. Jacqueline Kasun z Humboldt State University stwierdza w swej publikacji War 

Against Population (Wojna przeciwko populacji), że obecny niski wskaźnik narodzin 

dzieci stanowi o wiele poważniejszy problem niż spadek populacji ludności Europy  

w wyniku dżumy z XIV wieku. Autorka słusznie wskazuje, że istotą problemu nie jest 

liczba, ale struktura spadku populacji. Porównując kataklizm z XIV wieku z obecnym 

spadkiem populacji, stwierdza, że tamten zniszczył zarówno młodych, jak i starych 

obywateli Europy, współczesny natomiast godzi tylko w młodych
26

. W konsekwencji 

wpływa na starzenie się społeczeństwa i powolne jego umieranie. Poglądy J. Kasun 

jednoznacznie wskazują, że skłonność kobiet do macierzyństwa jest tym mniejsza, im 

większy ciężar opieki nad starszym społeczeństwem spoczywa na młodszej jego części. 

Inny problem, który kształtuje populację Starego Kontynentu to egalitaryzacja 

(równouprawnienie) płci żeńskiej
27

. Zmiany kulturowe mające miejsce w większości 

narodów Europy doprowadziły do sytuacji, w której kobiety stały się samowystarczalne 

finansowo, a mąż przestał wypełniać tradycyjne role społeczne. W związku z tym 

zmieniła się hierarchia potrzeb kobiet, wśród których małżeństwo i rodzina zostały 

zastąpione przez subiektywną wolność i konsumpcję. W ślad za takimi trendami znikają 

podstawowe wartości, kształtowane na gruncie rodziny, a wraz z nimi zniknęła 

naturalna zdolność reprodukcji, która od wieków wyznaczał kierunek rozwoju 

cywilizacji zachodniej. P. Buchanan twierdzi na podstawie prognoz ONZ, że jeśli 

obecny współczynnik urodzeń utrzyma się na niezmienionym poziomie, to pod koniec 

2100 roku populacja ludności Europy spadnie do poziomu 207 mln
28

. To będzie 

oznaczało śmierć narodów Europy. 

 Spośród wielu państw Europy borykających się z problemem niżu 

demograficznego należy wymienić Niemcy, w których przyrost naturalny utrzymuje się 

na poziomie 1,3 dziecka na jedną kobietę, gdzie minimalny wskaźnik populacyjny 

                                                
25 The 2000 Revision, Highlights, Population …., op. cit., s. 1. 
26 Zob. J. Woodard, Look Out Below!: The Plummeting Birth Rate Will Have a Pro – found Impact on 

Boomers as Well as Gen – Xers in the Next Century, Calgary Herald 1999, 12 XI, s. A12-A13.  
27 Zob. R. Inglehart, P. Norris, Wzbierająca fala. Równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie, 

PIW, Warszawa 2009. Autorzy wskazują na podstawie długoletnich badań prowadzonych w Europie, że 

społeczeństwa tzw. strych demokracji w większym stopniu wykazują tendencję do akceptacji 

równouprawnienie płci. Społeczeństwa posttotalitarne, ukształtowane w gospodarce niedoboru  

i w ramach tradycyjnego systemu społecznego raczej wykazują sceptycyzm wobec równouprawnienia 

płci. Nie dotyczy to młodej generacji tych społeczeństw, które zostało w systemy wartości adekwatne 

zarówno do społeczeństwa posttotalitarnych jak i starych demokracji. 
28 Zob. P. Buchanan, op. cit. s. 6.  
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wynosi 2,1. Bazując na powyższych danych, prognoza na 2050 rok dla tego państwa 

wskazuje, że spośród obecnej populacji – 82 mln Niemców, do tego czasu zniknie ich 

aż 23 mln, natomiast do roku 2100 ich populacja obniży się o połowę, czyli do poziomu 

38,5 mln
29

. 

 Paradoksalnie problem niżu demograficznego dotyczy również Rosji, która od 

2005 roku również zaczęła odnotowywać spadek populacji. Kiedy w 2005 roku 

populacja tego państwa liczyła 143,42 mln ludności, tak już rok później Rosjan było już 

142,89 mln, by w 2008 roku spaść do poziomu 140,7 mln. Przyjmując takie tempo 

spadku populacji oraz współczynnik 1,35 dziecka na kobietę, prognozy wskazują, że  

w 2015 roku populacja Rosjan spadnie do 123 mln, a do 2050 roku do poziomu 114 

mln. Dalsze prognozy wskazują, że do 2050 roku liczba dzieci wynosząca obecnie 26 

mln spadnie do 16 mln, przy wzroście liczby starszego społeczeństwa z 18 do 28 mln. 

Jedna z wypowiedzi ówczesnego Prezydenta Rosji Władimira Putina w dosadny sposób 

pokazuje strach o stan społeczeństwa rosyjskiego. Czytamy w niej: jeśli wierzyć 

przewidywaniom (…) za 15 lat będzie o 22 mln mniej Rosjan (…) pomyślcie, że ta liczba 

to jedna siódma ludności Rosji. Strata 22 mln w ciągu 15 lat byłaby większa niż 

wszystkie straty ZSRR podczas II wojny światowej. Jeśli obecna tendencja będzie 

zachowana, nastąpi zagrożenie przetrwania narodu 
30

. Wypowiedź W. Putina 

wskazują, że Rosja również została dotknięta problemem demograficznym i co 

paradoksalne, choć nie wywodzi się z cywilizacji zachodniej, również grozi jej wizja 

końca. Dzieje się tak za sprawą niskiego poziomu zaludnienia terenów 

dalekowschodnich borykających się z ekspansją Chińczyków i innych przygranicznych 

narodów. 

 Z podobnymi problemami borykają się również pozostałe państwa Europy. We 

Włoszech wskaźnik urodzeń dzieci na jedną kobietę jest katastrofalnie niski – wynosi 

1,2. Wskazuje to, że w 2050 roku populacja Włochów z 55 mln spadnie do poziomu 

41mln. W Hiszpanii współczynnik urodzeń jest jeszcze niższy niż we Włoszech. 

Wynosi obecnie 1,07 dziecka na jedną kobietę. Grozi jej jednocześnie niekontrolowany 

napływ Marokańczyków, których populacja wzrasta w zawrotnym tempie, które 

pozwala prognozować, że w 2050 roku wzrośnie o 50%. W wielkiej Brytanii problem 

jest jeszcze poważniejszy, gdyż przewiduje się, że pod koniec stulecia Anglicy będą 

mniejszością we własnym kraju. Poza Stary Kontynentem niż demograficzny również 

zbiera żniwo. Podobna sytuacja jak w Wielkiej Brytanii, będzie miała miejsce w USA, 

których społeczeństwo już w 2050 stanie się mniejszością narodową. Podobnie problem 

wygląda w Japonii i Australii, gdzie konsumpcja, niski wskaźnik urodzeń dzieci  

i starzenie się społeczeństwa, kreślą mało optymistyczną przyszłość dla tych państw. 

 Paradoksalne jest to, że w czasie, gdy Europa cierpi na zanik młodego 

społeczeństwa i spadek wskaźnika urodzeń, Trzeci Świat rośnie w siłę demograficzną. 

Przewiduje się, że w najbliższym półwieczu najwyższą dynamikę wzrostu utrzymają 

kraje Azji Wsch. i Pd. – Wsch., a także Afryki i Bliskiego Wschodu. W 2000 r. ponad 

polowa ludności naszej planety skoncentrowana była w 8 państwach (rys 1.). W 2025 r. 

spośród prognozowanego 8,5 miliarda ludzi zamieszkujących Ziemię, ponad  

7 miliardów stanowić będą mieszkańcy państw rozwijających się. Przyszłość jednak 

będzie należeć do Państw Trzeciego Świata, które zdominują świat i lawinowo będą 

                                                
29 Obecnie w Niemczech panuje moda na tzw. DINK, co oznacza double income, no kids (podwójny 

dochód bez dzieci). Właśnie ta moda stanowi podstawę problemu demograficznego Niemiec. 
30 R. Leqvold, Russian’s Uniformed Foreign Policy, Foreign Affairs 2001, XIX/X, s. 63. 
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zużywać zasoby naturalne i degradować środowisko naturalne. To efekt przeskoku 

technologicznego i euforii dobrobytu.  

 Prognozy ONZ wskazują, że w 2050 roku w Afryce będzie mieszkać ok. 1,5 mld. 

ludności, przy czym 30% populacji Afryki będą stanowić przedstawiciele cywilizacji 

Islamu, którzy już obecnie zalewają Europę (według różnych danych od 15 do 25 mln). 

Poważną potęgą w sensie ludnościowym będą stanowić Hindusi, których liczba 

wzrośnie do poziomu 1,5 mld oraz Chińczycy o podobnej liczbie ludności. Pozostałą 

część Azji stanowić będą w liczbie około 700 mln Afgańczycy, Irańczycy, 

Pakistańczycy i mieszkańcy Bangladeszu, a także 300 mln Indonezyjczyków. Warto 

zauważyć, że Rosja znajdzie się w kleszczach trzech cywilizacji: Chińskiej, Islamu  

i Hinduskiej (bramińskiej), co jednoznacznie wskazuje, że terytoria zauralskie Rosji 

wraz z wszelkim zasobami naturalnymi, w niedalekiej przyszłości zostaną 

zdominowane przez te trzy cywilizacje. W obliczu spadku populacji Rosji i słabego 

zaludnienia dalekowschodnich terenów, zwyczajnie nie będzie komu bronić zasobów 

naturalnych tego państwa.  

 Jeśli Europa przed 2050 rokiem nie sprowadzi odpowiedniej liczby imigrantów  

z państw, których kultura pozwala asymilować się z narodami europejskimi, 

przedstawiciele cywilizacji Islamu – hermetyczni na asymilację kulturową – opanują 

Stary Kontynent. Ekspansja tej cywilizacji oznacza śmierć dla społeczeństw nie tylko 

Europy, a wszystkich, z którymi się zetknie. Podstawy do takiego twierdzenia dają 

kwestie kulturowe, które już dziś jednoznacznie wskazują, że zetknięcie z nią oznacza – 

wbrew optymizmowi niektórych kręgów politycznych i naukowych – raczej wyłącznie 

huntingtonowskie zderzenie cywilizacji. 

 Przyjmując jako paradygmat, że wszystko ma swój początek i koniec, warto 

zastanowić się, czy rzeczywiście koniec cywilizacji zachodniej nie wynika  

z naturalnego końca cyklu jej życia? Czy ekspansja innych cywilizacji to początek lub 

kontynuacja cyklu życia innych cywilizacji wyposażonych w zdolność do reprodukcji  

i naturalną wolę przetrwania? Być może to jest klucz do odpowiedzi na pytanie  

o przyszłość cywilizacji zachodniej. Jeśli więc cywilizacja zachodnia zanika pod 

wpływem ekspansji cywilizacji Islamu, afrykańskiej i w sensie gospodarczym również 

chińskiej i hinduskiej, to kiedy rozpoczną walkę pomiędzy sobą, o co będą walczyć, kto 

na tym wygra i kiedy nastąpi ich koniec? Retoryczne wydaje się pytanie, o co będzie 

walka – będą to zasoby, które póki co są w posiadaniu władców świata – tzw. 

megakorporacji, stworzonych ponad strukturami państwowymi i niewiele mającymi 

wspólnego z cywilizacjami. To one będą zwycięzcami w tej walce – to raczej pewne. 

Czy w związku z tym świat czeka mega feudalizm? Pozostawmy to pytanie bez 

odpowiedzi. 

 Zasoby Ziemi a konflikt przyszłości 

Kiedy w 1972 r. Dennis L. Meadows wraz z innymi przedstawicielami Klubu 

Rzymskiego, opublikował raport pt. The Limits to Growth (Granice wzrostu), stało się 

jasne, że publikowane do tej pory wizje bomb populacyjnych i wyczerpywania się 

zasobów już nie są wyłącznie przypuszczeniami, ale posiadają mocne fundamenty 

empiryczne. Autorzy stwierdzili w raporcie, że, zasoby Ziemi posiadają ograniczoną 

wielkość, w związku z czym utrzymywania dotychczasowego tempa wzrostu populacji 

ludności na Ziemi jest niemożliwe do akceptacji. Ich zdaniem: jeśli obecne trendy 
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wzrostowe światowej populacji, industrializacji, zanieczyszczenia, produkcji żywności  

i zużycia zasobów zostaną utrzymane, to w ciągu najbliższych 100 lat osiągnięte granice 

wzrostu tej planety. Najbardziej prawdopodobnym skutkiem będzie raczej gwałtowny, 

niekontrolowany spadek populacji zarówno liczebności populacji, jak i produkcji 

przemysłowej
31

. Na podstawie modelu matematycznego oszacowali, że w ciągu 250 lat, 

czyli do 2195 roku ludzkość i wszelkie formy życia znikną z naszej planety. Twierdzili 

również, że równowaga światowa może zostać osiągnięta dzięki ograniczeniu wzrostu 

liczby ludności, zmniejszenia zużycia zasobów nieodnawialnych oraz racjonalne 

gospodarowanie zasobami odnawialnymi. Model ten, choć niedoskonały, jednak  

w ocenie współczesnych analityków – mimo upływu czasu – w dużym stopniu obrazuje 

zależność pomiędzy lawinowym przyrostem populacji ludzi a zużywaniem zasobów 

naturalnych. Jest również formą przestrogi dla ludzkości, której przesłaniem jest 

wstrzymanie obecnego tempa wzrostu populacji ludzi i zużywania zasobów 

naturalnych. 

Co jednak się stanie jeśli ostrzeżenia Meadowsów, nie wywrą oczekiwanego 

skutku na społeczności międzynarodowej? Czy wojna o zasoby rzeczywiście będzie mieć 

miejsce? Jeśli tak, to kto w niej weźmie udział i o jakie zasoby toczyć się będzie walka? 

Dziś możemy snuć jedynie przypuszczenia, choć nie są one pozbawione podstaw 

empirycznych. Naukowcy twierdzą na podstawie badań nad tempem zużycia zasobów, 

że podobnie jak dziś, również w przyszłości walka toczyć się będzie o ropę naftową, 

gaz ziemny, węgiel oraz co ciekawe, również o wodę słodką. Niektóre prognozy mówią, 

że jeśli weźmie się pod uwagę substytucyjny charakter zasobów propagowany przez 

Juliana Simona, to należy przyjąć, że również o te substytuty strategicznych dla 

gospodarki surowców będzie toczyć się walka. W związku z tym należy przypuszczać, 

że za 50 – 60 lat konflikty między narodami mogą przenieść się w wymiar kosmosu, 

gdzie już dziś zdefiniowano potężna zasoby surowców energetycznych jak np. izotop 

helu Helium III. To waśnie ten surowiec zrewolucjonizuje gospodarkę światową,  

a świadczy o tym chociażby strategia Chin dotycząca podboju kosmosu
32

. 

Nawiązując do problemów wody słodkiej warto dokonać choć ogólnej analizy 

wielkości tego dobra. Choć powierzchnia Ziemi aż w 70% pokryta jest wodą, to istotne 

jest, że tylko 3% spośród tych zasobów nadaje się do spożycia. Jej całkowita objętość 

na Ziemi wynosi około 1,386 mln km
3
 (332,5 mln m

3
), z czego 96% to wody słone. 

Najwięcej wody słodkiej zmagazynowane jest w lodach i lodowcach i obejmuje łącznie 

                                                
31 D. L. Meadows, D. H. Meadows, J. Randers, W. Behrens III, Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973, 

s. 32. W opozycji do założeń modelu pozostała przywoływana już wcześnie teoria zasobu ostatecznego 

Juliana Simona z 1981 roku oparta na substytucyjnym charakterze zasobów naturalnych. 
32 Zob. M. Bodziany, Jakubczak M., Zagrożenia asymetryczne – nowotwór współczesnego świata  

w obszarze bezpieczeństwa globalnego, [w:] Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne. Zagrożenia  

i Reagowanie Kryzysowe, M. Żuber (red.), Wyd. WSO WL, Wrocław 2006, s. 81 – 87.Chiny prowadzą 

na szeroką skalę badania w zakresie izotopu helu helium III. Już w 2004 roku Wywiad USA już  

w 2003 roku donosił, że Chiny przygotowują plany podboju kosmosu w celu pozyskiwania  

i przetwarzania tego izotopu poza atmosferą ziemską. Z danych wywiadowczych wynikało, że chińska 

strategia podboju przestrzeni pozaziemskiej podzielona została na trzy etapy: I etap - do 2007 roku- 

wyniesienie satelity na orbitę okołoziemską, którego zadaniem byłoby monitorowanie przestrzeni, II 

etap - do 2010 roku – rozpoczęcie budowy stacji kosmicznej na księżycu mającej na celu pozyskiwanie 

izotopu helu –helium III, III etap - do 2020 roku – produkcja paliw na bazie helu i całkowita dominacja 

w przemyśle energetycznym na świecie. Dziś wiadomo, że prognozy tempa podboju kosmosu przez 

Chiny były dalece przesadzone i pewnie upłynie jeszcze wiele lat zanim plany te wejdą w życie. Nie 
mniej jednak faktem jest, że plany takie istnieją i są wdrażane. 
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24,064 mln km
3
, co stanowi aż 68,7% całości zasobów i niespełna 1,74% całości 

zasobów wody na Ziemi. Duże znaczenie dla człowieka ma woda zgromadzona  

w rzekach i jeziorach, której powierzchnia wynosi około 93 000 km
3
 (22 300 m

3
), co 

stanowi zaledwie 0,015 % całkowitych zasobów wodnych Ziemi. Mimo to rzeki  

i jeziora są podstawowym źródłem wody w codziennym życiu człowieka ze względu na 

stosunkowo łatwy dostęp i możliwości przystosowania do konsumpcji
33

. 

Mimo dość znacznych zasobów tego bogactwa naturalnego, świat przeżywa 

poważny problem związany z nierównomiernym jego rozmieszczeniem na Ziemi  

i relatywnie dużym zużyciem w rejonach nie dotkniętych suszą. W związku z tym, 

rosnący deficyt wody pitnej na świecie to problem, z którym w niedalekiej przyszłości 

przyjdzie się zmierzyć już nie tylko obszarom od wieków objętych suszą, ale również 

tym, których zasoby wody są stosunkowo bogate. Problem ten stał się przedmiotem 

burzliwej debaty podczas konferencji w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 r. W efekcie 

konsultacji i porozumień pomiędzy krajami członkowskimi ONZ powstał raport Agenda 

21, w którym apelowano o walkę z nadmiernym rozprzestrzenianiem się obszarów 

suchych w Afryce oraz ograniczenie niepokojów społecznych powstających na gruncie 

niedoboru wody na świecie. Już wtedy wyliczono, że skala problemu dosięga prawie 

1/6 światowej ówczesnej populacji, czyli 1 mld ludzi rozmieszczonych na 25%  lądów 

na Ziemi
34

. Taki stan rzeczy pozwala przewidywać, że w niedalekiej przyszłości dostęp 

do źródeł wody pitnej stanie się powodem konfliktów nie tylko pomiędzy narodami 

dotkniętymi suszą, ale również między nimi a narodami dysponującymi takimi 

zasobami. Prognozy na przyszłość większości światowych wywiadów donoszą, że  

w niedalekiej przyszłości wartość wody w niektórych rejonach świata może 

przekroczyć cenę ropy naftowej. To oznacza, że te państwa, które posiadają znaczne 

zasoby wody słodkiej, będą odgrywać decydującą rolę w gospodarce światowej i mogą 

stać się celem ataków innych państw. 

Prognozy te posiadają swoje źródła poznawcze w obecnej sytuacji społeczno – 

politycznej w niektórych zakątkach świata. Nie chodzi tu bynajmniej wyłącznie  

o państwa na stałe dotknięte suszą, gdzie konflikty lokalne o dostęp do wody istniały od 

                                                
33 P. H. Gleik, Water resources, [w:] Encyclopedia of Climate and Weather, ed. S.H. Schneider, Oxford 

University Press, New York, 1996, vol. 2, 817-823. Najwięcej wody na świecie zużywają: USA (około 

270 km³/rok), Indie i Chiny. Wiele obszarów na kuli ziemskiej jest nawadnianych. Według Instytutu 

Światowych Zasobów Wodnych irygacją objętych jest na świecie od 225 do 250 mln ha, a czołowe 

miejsca zajmują: Egipt, Indie, Chiny, Pakistan, Holandia, USA, Rosja i kraje byłego ZSRR. 

Nawadnianie prowadzi do wielu negatywnych skutków, jak: zasolenie gleb i wód gruntowych (wg 

Raportu Banku Światowego około 8% nawadnianych obszarów na świecie zagrożonych jest 

zasoleniem), obniżenie poziomu wód gruntowych. 
http:/ga.water.usgs.gov/edu/watercylepolish.html#global/c 

34 M. Pawłowski, Woda – źródło życia i konfliktów zbrojnych. Szczególnie dotkniętymi niedoborem wody 

obszarami naszego globu są: Afryka Północna i Bliski Wschód. W tych rejonach świata  z powodu 

niedoborów wody cierpi ponad 150 milionów ludzi. Ta liczba może wzrosnąć do 600 milionów, jeśli  

w wyniku zmian klimatycznych temperatura powietrza podniesie się o trzy stopnie Celsjusza. Wzrost 

temperatury do czterech stopni sprawi, że efektem tym zostaną dotknięte ludy Azji Centralnej.  Jeśli  

w wyniku zmian klimatycznych lub napięć oraz konfliktów społecznych, dojdzie do sytuacji, w której 

ulegną zniszczeniu składniki środowiska naturalnego o znaczeniu ekonomicznym (pola uprawne zaczną 

pustynnieć lub dojdzie do zanieczyszczenia wód gruntowych) może dojść do eskalacji sporów etniczno 

– politycznych, których podłożem będzie strach związany z zagrożeniem przetrwania poszczególnych 

grup zamieszkujących dane terytorium. http://kriegzone.wordpress.com/2010/03/18/woda-zrodlo-zycia-
i-konfliktow-zbrojnych/ z 18 03 2010.  

http://www.bryk.pl/słowniki/słownik_geograficzny/89389-irygacja.html
http://www.bryk.pl/słowniki/słownik_geograficzny/89163-egipt.html
http://www.bryk.pl/słowniki/słownik_geograficzny/89775-pakistan.html
http://kriegzone.wordpress.com/2010/03/18/woda-zrodlo-zycia-i-konfliktow-zbrojnych/
http://kriegzone.wordpress.com/2010/03/18/woda-zrodlo-zycia-i-konfliktow-zbrojnych/
http://kriegzone.wordpress.com/2010/03/18/woda-zrodlo-zycia-i-konfliktow-zbrojnych/


KATASTROFY NATURALNE I CYWILIZACYJNE.  

RÓŻNE OBLICZA BEZPIECZEŃSTWA 

31 

 

zawsze, ale również te, które w wyniku ocieplania się klimatu oraz degradacji 

środowiska naturalnego mogą pozbawić się dostępu do tego dobra. Potwierdza to 

chociażby polityka rządu Kanady, która mimo posiadania największych zasobów wody 

słodkiej (w tym zasobów zgromadzonych w skorupie lodu) już dziś w zdecydowany 

sposób wprowadza regulacje prawne w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami wody. 

Kwestia ta dotyczy głównie wód śródlądowych na pograniczu z USA tj.: Wielkie 

Jeziora, rzeki Jukon, Red i Kolumbia, oraz wiele mniejszych akwenów będących 

przedmiotem sporu między tymi krajami
35

. 

Inny problem stanowi ropa naftowa i gaz ziemny, które jako strategiczne źródła 

energii, już w XX wieku stały się przedmiotem konfliktu. Przykładem jest agresja Iraku 

na Kuwejt z 1990 roku i interwencja NATO oraz innych państw w obronie niby 

suwerenności Kuwejtu w Zatoce Perskiej z 1991 roku. O dostęp do tych surowców 

toczyły się również bądź toczą wojny zawaluowane pod płaszczem walki  

z terroryzmem. Prawdziwy ich podtekst jest wszechobecnie odczytywany jako wojna  

o zasoby naturalne! Nierównomierny dostęp do tych surowców oraz ich znaczenie 

energetyczne wskazują, ze problem wojen wybuchających na tym gruncie nigdy nie 

zaniknie, a wręcz odwrotnie – będzie się nasilał. Wielkość zasobów ropy naftowej na 

świecie ocenia się na 143 mld 400 mln ton. W 2001 r. wydobyto jej 3 mld 289 mln ton, 

o pozwala na wniosek, że przy aktualnym wydobyciu, starczy jej na 43 – 44 lata. 

Przewiduje się również że podaż ropy nie nadąży za popytem, co w konsekwencji 

spowoduje wzrost cen tego surowca, a w konsekwencji antagonizmy pomiędzy 

państwami OPEC a resztą świata. Największe zasoby tego surowca posiadają Bliski  

i Środkowy Wschód, w których skupia się aż 64% światowych zasobów. Największe 

zasoby tego surowca pozostają w dyspozycji państw OPEC, które posiadają aż 76% 

światowych
36

. Kolejne 10,2% ropy naftowej pozostaje w posiadaniu krajów OECD, 

natomiast pozostałe 17,8% zasobów leży w dyspozycji pozostałych państw.  

Z danych wynika, ze dysproporcje w dostępie do tego surowca są znaczące. 

Ocenia się również, że dostęp do ropy naftowej i gazu ziemnego leży w związku  

z kształtowaniem się supermocarstw. Świadczą o tym historyczne wpływy terytorialne  

i ich związek z kształtowaniem się potęgi militarnej. Współcześnie panują dwa 

rozbieżne poglądy na kwestię władzy nad terytoriami Ziemi i dostępem do 

ekonomicznych stref wpływów. Pierwszy, sformułowany przez H. J. Mackindera głosi, 

że te mocarstwa, które panują nad Euroazją i jej zasobami, w rzeczywistości kontrolują 

cały świat. Drugi pogląd – A. T. Mahana opiera się na twierdzeniu, że faktyczną 

kontrolę nad światem i jego zasobami zapewnia panowanie na morzach i oceanach
37

. 

Bazując na tych poglądach Georg Friedman wysunął wniosek, że zwycięstwo USA  

                                                
35 Czy Kanadę i USA poróżni spór o wodę? W związku z regulacją kwestii wykorzystania zasobów wody 

do kanadyjskiego parlamentu wpłynął rządowy projekt ustawy, który ma zmienić wcześniejsze 

rozwiązania dotyczące wód granicznych i rzek międzynarodowych. Przy czym niektóre rozwiązania 

obowiązują od 40 lat - przypomniała organizacja The Council of Canadians, jedna z największych 

obywatelskich organizacji w Kanadzie. Niektórzy krytycy sprzeciwiają się nawet brakowi zakazu 

eksportowania wody butelkowanej. Rząd Kandy domaga się wręcz, by wodę uznano za dobro publiczne  

i wyłączono spod handlowych rozwiązań w ramach NAFTA, handlowego traktatu między Kanadą, 

USA i Meksykiemhttp://biznes.onet.pl/czy-kanade-i-usa-porozni-spor-o-wode,18497,3237376,1,news-

detal z 5.06.2010. 
36 Do grupy państw OPEC należy obecnie jedenastu członków: Algieria, Arabia Saudyjska, Katar, 

Kuwejt, Indonezja, Irak, Iran, Libia, Nigeria, Wenezuela i Zjednoczone Emiraty Arabskie. 
37 Podział Arktyki. http://futurewatch.wordpress.com/2010/03/18/podzial-arktyki/ 

http://www.bryk.pl/słowniki/słownik_geograficzny/89759-opec.html
http://biznes.onet.pl/czy-kanade-i-usa-porozni-spor-o-wode,18497,3237376,1,news-detal
http://biznes.onet.pl/czy-kanade-i-usa-porozni-spor-o-wode,18497,3237376,1,news-detal
http://www.bryk.pl/słowniki/słownik_geograficzny/88839-algieria.html
http://www.bryk.pl/słowniki/słownik_geograficzny/89473-katar.html
http://www.bryk.pl/słowniki/słownik_geograficzny/89378-indonezja.html
http://www.bryk.pl/słowniki/słownik_geograficzny/89558-libia.html
http://www.bryk.pl/słowniki/słownik_geograficzny/89702-nigeria.html
http://futurewatch.wordpress.com/2010/03/18/podzial-arktyki/
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w Zimnej Wojnie było efektem panowania na oceanach, natomiast ówczesny Związek 

Radziecki, jako imperium usytuowane geograficznie pomiędzy innymi państwami  

a pokrywą lodu na północy, raczej nie miał możliwości budowania potęgi morskiej, co 

w decydujący sposób ograniczało jego strefy wpływów i możliwość kontrolowania 

świata. Dziś w obliczu zmian klimatycznych i kurczenia się pokrywy lodu na Biegunie 

Północnym sytuacja zdaje się zmieniać na korzyść Rosji. Otwierają się bowiem nowe 

perspektywy czerpania zysków z zasobów ukrytych do niedawna pod pokrywą lodów 

Arktyki. Bowiem od końca lat 70. XX wieku pokrywa lodu w tym rejonie świata 

skurczyła się o 20%, a prognozy naukowców z Uniwersytetu w Cambridge przewidują, 

że już za niespełna 30 lat lodowce Arktyki całkowicie znikną, otwierając nowe szlaki 

żeglugowe i ukazując nowe zasoby naturalne. 

Sytuacja ta rodzi jednak zagrożenie pojawienia się nowego typu konfliktu,  

w który mogą zostać uwikłane takie państwa jak Kanada, USA, Dania, Norwegia 

(administrująca Grenlandię), a także pojmowana w sensie całościowym Unia 

Europejska. Każde z pięciu wymienionych państw ma obecnie wyznaczoną traktatami 

międzynarodowymi strefę ekonomiczną o szerokości 200 mil morskich, w ramach 

której może prowadzić działalność gospodarczą, w tym również wydobycie 

surowców
38

. Zainteresowanie zasobami Arktyki rozpoczęło się dość dawno, jednak 

dopiero w 2001 roku, kiedy prognozy kurczenia się lodów Arktyki stały się 

rzeczywistością, Rosja złożyła oficjalny wniosek do ONZ o poszerzenie strefy 

wpływów w tym rejonie świata. Ten krok był wyraźnym sygnałem dla pozostałych 

państw, że konflikt o zasoby nie pozostaje wyłącznie w sferze wyobraźni, ale rozpoczął 

się rzeczywiście
39

. Potwierdza to fakt, iż zarówno Kanada, USA, jak i Rosja już dziś 

rozpoczęły tworzenie jednostek wojskowych przygotowanych do działań w środowisku 

ekstremalnie zimnym. W przyszłości jednostki te mają na stałe stacjonować na morzu  

w rejonie Bieguna Północnego. Oprócz tego Rosja nieustannie prowadzi monitorowanie 

strefy podbiegunowej zarówno na morzu, jak i z powietrza, naruszając wody 

terytorialne i przestrzeń powietrzną Kanady. Powagę sytuacji podkreśla Nowa Strategia 

Bezpieczeństwa Narodowego Rosji, której kluczowe zapisy propagują wzrost znaczenia 

Arktyki dla bezpieczeństwa tego państwa. Wskazuje ona, że na rozwój stosunków 

międzynarodowych będzie mieć coraz większy wpływ walka o dostęp do źródeł energii, 

w tym szczególnie dotyczy obszarów Arktyki.  

Ranga zasobów Arktyki nadawana nie tylko przez Rosję, ale również przez inne 

państwa pozwala na stwierdzenie, ze w ciągu dekady może dojść do zbrojnego 

konfliktu o zasoby w tym rejonie świata. Potwierdza to stanowcza deklaracja Rosji,  

w której czytamy: Przy silnej rywalizacji o dostęp do zasobów naturalnych nie można 

wykluczyć użycia wojska dla rozwiązania problemów, które mogą naruszać równowagę 

sił wokół granic Rosji i jej sprzymierzeńców
40

. Słowa te nie pozastawiają wątpliwości, 

                                                
38 Ibidem. Zgodnie z Konwencją o Prawie Morza, pozostała strefa leży w jurysdykcji ONZ, natomiast 

roszczenia zainteresowanych państw w stosunku do pozostałej części terytorium Arktyki muszą 

posiadać uzasadnienie. Już w 2007 roku Rosja poczyniła kroki w kierunku rozszerzenia strefy 

wpływów w Arktyce, uzasadniając ten krok naturalnym przedłużeniem linii szelfu kontynentalnego. 

Argumenty Rosji okazały się niewystarczające w opinii ONZ. 
39 Stany Zjednoczone, które do tej pory nie ratyfikowały Konwencji o Prawie Morza, stają w obliczu 

niekorzystnej sytuacji w walce o tę strefę wpływów. 
40 Polska The Times/AH/Kresy.pl, http://www.foreignaffairs.com/articles/64905/scott-g-borgerson/the-

great-game-moves-north. Strategię bezpieczeństwa narodowego Rosji opracowano w Radzie 

http://www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/nowa-strategia-bezpieczenstwa-rosji
http://www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/nowa-strategia-bezpieczenstwa-rosji
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ze Arktyka stanie się niebawem polem konfrontacji o zasoby i geograficzną strefę 

wpływów. Problem więc istnieje i jest niebagatelny. W celu zapobiegnięcia konfliktowi 

o zasoby Arktyki ONZ zaproponowało wstępny podział stref wpływów pomiędzy 

zainteresowane państwa w dwóch wariantach. Według nich największym beneficjentem 

zasobów Arktyki byłaby Rosja, natomiast najmniej skorzystałyby w zależności od 

przyjętego wariantu Norwegia lub USA. Już sam nieproporcjonalny podział rodzi 

refleksję nad konfliktem, jaki może mieć miejsce w tym rejonie świata. Już dziś panują 

poglądy, że to państwo, które zdobędzie władze nad surowcami Arktyki, będzie 

najpotężniejszym graczem ekonomicznym i politycznym na świecie. Uzasadniają to 

prognozy wielkości zasobów tego rejonu Ziemi, które według ocen analityków z U.S. 

Geological Survey wynoszą około 90 miliardów baryłek ropy i 60 bilionów metrów 

sześciennych gazu ziemnego, co razem stanowi około 22 % ziemskich zasobów obu 

surowców
41

. Przewiduje się, że jeśli zainteresowane państwa, w tym również Unia 

Europejska nie zaakceptują któregoś z wariantów podziału Arktyki, w ciągu jednej 

dekady wybuchnie konflikt w układzie Zachód – Rosja lub ewentualnie pomiędzy 

państwami Zachodu. Groźba takiego konfliktu jest na tyle realna, że żadne z państw nie 

chce kompromisu w kwestii odstąpienia od własnych racji. Sytuację pogarsza również 

to, że Chiny, jako obserwator z ramienia ONZ, również widzi własną szansę 

ekonomiczną w wypadku konfliktu.  

Na drugim krańcu Ziemi ma miejsce podobna sytuacja, choć nie niesie za sobą 

groźby wybuchu konfliktu o skali globalnej. Dotyczy mianowicie zasobów ropy 

naftowej i gazu ziemnego znajdujących się w szelfie wokół Falklandów, do których 

rości sobie prawa zarówno Argentyna, jak i Wielka Brytania. Według ekspertów wokół 

wysp znajdują się złoża ropy szacowane na 60 miliardów baryłek, a fakt posiadania 

wpływów w tym rejonie świata przez Wielką Brytanię pobudził stary antagonizm  

z 1982 roku pomiędzy Argentyną i Wielką Brytanią. Konflikt polityczny przybrał na 

sile kiedy Argentyna nałożyła konieczność pozyskania zgody na przepłynięcie 

jakiegokolwiek statku w pobliżu Falklandów, do czego tak właściwie nie miała prawa. 

W odpowiedzi na takie działania, mimo protestów argentyńskiego rządu pierwsza 

brytyjska platforma wydobywcza Ocean Guardian rozpoczęła wiercenia w marcu 2010 

roku. Co przyniesie eskalacja konfliktu? Nietrudno się domyśleć – kolejny konflikt, na 

który z pewnością społeczność międzynarodowa wyrazi ciche przyzwolenie. 

Wnioski 

Problem zasobów i walki o strefy wpływów ekonomicznych są tak stare jak 

cywilizacje Ziemi. Od wieków siła leżała w zasobach, które pozwalały na prowadzenie 

kolejnych wojen i budowanie potencjału ekonomicznego państw zainteresowanych 

ekspansją. Dziś, na gruncie obserwacji dynamiki zmian we współczesnym świecie 

zarówno w sferze układu demograficznego, przyrostu populacji, jak i zmiany układu sił, 

rodzi się wizja świata, w którym dysproporcje pomiędzy narodami urosną do 

nieznanych dotąd rozmiarów. Dostęp do zasobów stworzy przepaść finansową  

i technologiczną pomiędzy superpaństwami a resztą świata powiększy się jeszcze 

bardziej mimo, że populacja społeczeństw cywilizacji zachodniej spadnie do 

                                                                                                                                          
Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w której skład wchodzi też premier Władimir Putin oraz szefowie 

sztabów wojska i wywiadu. 
41 A. Kotfis, Walka o Arktykę http://www.mojeopinie.pl/walka_o_arktyke,3,123930652 10.04.2009. 

../../../A.%20Kotfis
http://www.mojeopinie.pl/walka_o_arktyke,3,123930652
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krytycznych wskaźników. Miejsce tej cywilizacji zaczną zajmować inne, bardziej 

ekspansywne pod względem reprodukcyjnym, ale mniej ekspansywne pod względem 

ekonomicznym – bezproduktywna biomasa, np. cywilizacja Islamu lub ekspansywne 

zarówno pod względem ekonomicznym, jak i reprodukcyjnym jak np. cywilizacja 

chińska. Zarówno w obrębie umierającej cywilizacji zachodniej, jak i cywilizacji Islamu 

i chińskiej wyłonią się jeszcze potężniejsze od współczesnych tzw. megakorporacje, 

które staną się głównym stymulatorem gospodarek państw, związków państw  

i regionów, a także co ciekawe, wpływać będą poprzez medycynę i technologie na 

poziom populacji Ziemi. Podsumowując, pozwolę sobie na śmiałą wizję świata,  

w którym dysproporcje ekonomiczne, technologiczne i intelektualne zrodzą nowe 

zjawisko, które już dziś można nazwać neofeudalizmem. 
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Abstrakt: 
O co będą walczyć narody w niedalekiej przyszłości? Oto pytanie, które nadaje ton 

współczesnej debacie na temat problemów bezpieczeństwa globalnego. Jego źródeł 

poznawczych należy doszukiwać w dwóch krzyżujących się wizjach przyszłości. Jedna z nich 
opiera się na hipotezie przeludnienia naszej planety, a druga dotyczy wyczerpywania się 

zasobów naturalnych. To właśnie te dwie wizje rodzą dylemat dotyczący przyszłości cywilizacji 

zachodniej, która przez wieki dominowała na świecie jako najbardziej ekspansywna  

i zaawansowana kulturowo. Obecnie, w dobie nadmiernego przyrostu naturalnego, 
nierównomiernego rozkładu liczby ludności na świecie oraz niekontrolowanych migracji 

ludności, przyszłość cywilizacji zachodniej zdaje się być zagrożona. 

Słowa kluczowe: cywilizacja, konflikt cywilizacyjny, cywilizacja zachodnia, kultura materialna, 
bomba populacyjna, zasoby naturalne 

Key words: civilization, civilization conflict, western civilization, material culture, population 

bomb, natural resources. 
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