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Streszczenie 
Artykuł przedstawia refleksj� nad sposobami rozstrzygni�cia narastaj�cego przeludnienia Ziemi. Ukazuje on 
zagro�enia przeludnieniem dla całej ekosfery. Przedstawia ró�nie konstruowane modele optimum zaludnienia 
Ziemi, jako drogi wyj�cia z demograficznej pułapki gro��cej człowiekowi najbli�szej przyszło�ci. 
   
Słowa kluczowe: ekorozwój, demografia, etyka, przyszło��, cywilizacyjne zagro�enia. 
 
Abstract  
The article is a reflection on possible solutions for the growing problem of Earth’s overpopulation. This is  
a threat to the whole ecosphere and must be considered as a problem of the immediate future. Attempts to avoid 
a demographic trap are presented in the form of various models concerning the optimal population of the Earth.  
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Nale�y u�wiadomi� sobie do czego d��ymy lub 
mo�e raczej chcemy d��y� w szeroko rozumianej 
problematyce ekologicznej. Czy chcemy realizowa� 
zasad� całkowitego podporz�dkowania przyrody 
w�sko rozumianemu antropologizmowi, czy d��ymy 
do panowania nad przyrod� w imi� pewnych dok-
tryn czy te� d��ymy do zachowania pewnego modus 
vivendi. 

Sytuacja w wielu dziedzinach jest zło�ona  
i perspektywy s� niezbyt  obiecuj�ce. Ludzko�ci 
zagra�a wiele niebezpiecze�stw i dzisiaj, jak s�dz�, 
trzeba nie tylko rejestrowa� je, lecz tak�e gruntow-
nie bada� nie tylko ich ewentualne konsekwencje, 
lecz tak�e ich �ródła. Dobrze te� jest rozwa�a� pew-
ne cele pozytywne, które powinny by� realizowane, 
aby przeciwdziała� negatywnym konsekwencjom. 
Jednym z takich celów jest osi�ganie optimum zrów-
nowa�onego rozwoju (a wi�c takiego rozwoju, który 
nie b�dzie zagra�ał podwalinom �ycia ludzko�ci  
w niedalekiej przyszło�ci). Warto te� zastanawia� 
si� nad negatywnymi skutkami postaw ludzkich, np. 
politycznych (ch�� dominacji na jakim� terenie, 

pokusy imperialne), np. ideologiczno – religijnych 
(rozbudowuj�cy si� fundamentalizm religijny i ide-
ologiczny). Ten bardzo obszerny zestaw problemo-
wy, który powinien by� przedmiotem uwagi najpo-
wa�niejszych zespołów opiniodawczych a po cz��ci 
jest przedmiotem uwagi ró�nych „Szczytów Ziemi”, 
nie mo�e tu by� poruszony ze zrozumiałych wzgl�-
dów nawet w zarysie. 
         Zajm� si� tu tylko (tak�e w ogólnym zarysie) 
jednym z problemów, mianowicie problemem  
demograficznym. 
         Gdy przed kilkunastoma laty po raz pierwszy 
pisałem o tym problemie nierealna wydawała si� 
liczba 6 miliardów ludzi. Ju� obecnie nasz� planet� 
zamieszkuje 6,5 mld ludzi. Za czterdzie�ci pi�� lat  
(a wi�c jeszcze za �ycia sporej cz��ci współcze-
snych) ludzi na ziemi b�dzie ponad 9 miliardów. 
Nikt nie chce prognozowa� tego ile ludzi na naszej 
planecie b�dzie za sto, dwie�cie lat. 
       Cz�sto te� nie pami�taj�c o tym eksponuje si� 
inne zjawisko. Otó� s� i b�d� obszary ziemi, gdzie 
ludzko�ci b�dzie ubywa�. I tak według prognoz na 
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pi��dziesi�t lat w Rosji w 2050r. b�dzie mieszkało 
tylko 100 milionów ludzi, w Polsce mniej ni� 35 
milionów, w Niemczech 74 miliony, w Japonii 100 
milionów, w Iranie 91 milionów, w Chinach ponad 
1424 miliony a w Indiach 1600 milionów. Tak wi�c 
najludniejszym krajem �wiata stan� si� ju� dzi� 
potwornie przeludnione Indie. Sporo ludzko�ci przy-
b�dzie te� w Stanach Zjednoczonych, ale głównie 
dzi�ki szybko rosn�cej społeczno�ci latynoskiej!  
Ju� niedługo dojdzie tam do tego, �e hiszpa�ski 
stanie si� drugim j�zykiem urz�dowym kraju, co ju� 
zreszt� dzisiaj jest powa�nie brane pod uwag� przez 
ameryka�skich polityków. 
        Te przetasowania ludno�ciowe doprowadz� do 
wielu ró�nych konsekwencji politycznych i poli-
tyczno – gospodarczych. Np. dla ka�dego jest jasne, 
�e na dłu�sz� met� nie do utrzymania jest sytuacja, 
�e na jakim� terenie tłocz� si� miliony ludzi, a tu� 
obok ziemie si� wyludniaj�. Dotyczy to cho�by 
Rosji i Chin. By� mo�e (według pewnych prognoz) 
ludno�� Rosji w 2050 roku spadnie nawet do 70 
milionów. Daleki Wschód b�dzie si� dalej wyludniał 
(ju� teraz si� wyludnia). Na opuszczone tereny  
zaczynaj� wchodzi� Chi�czycy. Wkrótce mog� ich 
tam by� miliony. To zagro�enie migracyjne, jak 
najbardziej realne (nie mityczne jak kiedy�), b�dzie 
te� dotyczyło innych obszarów, poprzez Rosj� tak�e 
innych krajów Europy. Migracje b�d� zreszt� coraz 
liczniejsze, bo wielu ludzi w Afryce, Azji i Ameryce 
Łaci�skiej b�dzie potrzebowało jedzenia czy surow-
ców, których na miejscu ju� b�dzie brakowało.  
Kurcz� si� zapasy ró�nego typu surowców nieodna-
wialnych. Obecnie obserwuje si� niesamowite trwo-
nienie np. ropy naftowej a przecie� tego surowca 
zabraknie ju� w tym stuleciu, mo�e nawet do 2050 r. 
Narasta efekt cieplarniany. Osobny problem to jego 
konsekwencje. Z pewno�ci� ub�dzie te� obszarów 
nadaj�cych si� do zamieszkania. Gdzie na przykład 
podzieje si� dynamicznie rosn�ca ludzko�� Bangla-
deszu, po cz��ci Indii, Holandii itd. Do 2050 roku 
stopniej� dwie trzecie szwajcarskich lodowców a po 
2080 roku zimy w Europie nie b�d� ju� wyst�powa� 
rocznie. Sumy opadów np. w basenie Morza �ród-
ziemnego zmniejsz� si� o połow�. W niektórych 
regionach Włoch i Hiszpanii około 2050 roku b�dzie 
panował taki klimat, jak obecnie w strefie Sahelu 
(obszary wzdłu� Sahary). Zagro�one s� kompleksy 
le�ne planety, zwłaszcza Konga i Amazonii, które  
w ko�cu bie��cego stulecia przekształc� si� w stepy 
lub pustynie. 
         Około jednej trzeciej mieszka�ców ziemi �yje 
cierpi�c na brak wody a w ci�gu dziesi�ciu lat  
w takiej sytuacji znajdzie si� dwie trzecie ludzko�ci! 
Indie, Chiny, Pakistan pobieraj� z ziemi dwa razy 
wi�cej wody ni� spada tam deszczu. Rio Granda  
w Meksyku i �ółta Rzeka w Chinach maj� tyle odga-
ł�zie�, kształtów i kanalików, �e w czasie suszy 
woda nie dociera do uj�cia rzeki. 
        W �wietle przedstawionych tu danych (a to 
tylko ułamek problemu)  bezwzgl�dnie powinno si� 

podj�� dyskusj� dotycz�c� ró�nych optimów.  
Na przykład optimum wydobycia surowców, zu�y-
wania energii, optimum równowagi militarnej itd. 
To s� wielkie temat i przekraczaj� mo�liwo�ci ba-
dawcze niewielkich zespołów. Cz�sto te� dopóki 
jeszcze nie jest bardzo �le (lub ju� za pó�no – efekt 
cieplarniany) nie widzi si� potrzeby podejmowania 
tych problemów. 
        Moim zadaniem jest tu jednak tylko refleksja 
na temat optimum ludno�ciowego. Wi��e si� ona  
z pewnymi ogólniejszymi zało�eniami aksjologicz-
nymi, które je�eli zostan� odrzucone, to sama dys-
kusja o optimum b�dzie mało owocna. Otó� idzie 
przede wszystkim o zachowanie lub stworzenie 
społecze�stwa otwartego demokratycznego, w miar� 
zamo�nego, sprzyjaj�cego realizacji warto�ci ogól-
noludzkich, wra�liwego na pogard�. To jest oczywi-
�cie proces długotrwały. Jeszcze w XIX wieku ludz-
ko�� wydała zmasowan� walk� niewolnictwu  
i w wi�kszo�ci krajów j� wygrała. S� jeszcze jednak 
dzisiaj kraje gdzie istnieje niewolnictwo dzieci czy 
kobiet (nawet w krajach tak cywilizowanych jak 
Arabia Saudyjska). W XX wieku ludzko�� wstrz�-
�ni�ta była przez chorob� kryminalnego totalitary-
zmu i by� mo�e rozprawiła si� z tym niebezpiecze�-
stwem, chocia� i dzisiaj s� kraje o ci�gotach totali-
tarnych  i to nie tylko Korea Północna. Wyzwaniem 
dla ludzko�ci staje si� kryminalny i zbrodniczy  
terroryzm. Do tego dochodz� te� ponownie odradza-
j�ce si� nacjonalizmy w �wiecie. Nawet w krajach 
Unii Europejskiej kształtuj� si� nowe nacjonalizmy, 
np. w Hiszpanii Katalo�ski, nie mówi�c ju�  
o Baskijskim. 
        Gro�ne w perspektywie mog� by� konflikty 
ekonomiczne mi�dzy syt� i rz�dn� Północ� a głod-
nym, anarchizowanym politycznie i przeludnionym 
Południem a mo�e te� i Wschodem. 
         Jestem przekonany, �e istnieje potrzeba roz-
przestrzenienia ładu zachodniego w dobrym tego 
słowa znaczeniu na inne obszary (nie chodzi o na-
rzucaniu systemów politycznych Zachodu a tak�e  
o deptanie tradycji i wielu obyczajów miejscowych). 
Potrzebne jest jednak propagowanie otwarto�ci 
obyczajowej i politycznej, odrzucanie fundamentali-
zmu, uczenie w praktyce politycznej, poszanowania 
godno�ci ludzkiej itd. To mo�e by� trudne nie tylko  
w �wiecie islamskim, ale tak�e w Chinach, w gł�bi 
Afryki. To w ogóle mo�e by� trudne tam, gdzie do 
głosu dochodzi jakikolwiek fundamentalizm, nie 
tylko fundamentalizm religijny. 
          Przejd�my teraz do kwestii optimum ludno-
�ciowego. Jest to, jak s�dz�, warunek niezb�dny 
zachowania i realizacji powy�szych warto�ci. Lek-
cewa��c podwa�any sens ludzkiego rozwoju czło-
wieka mo�na przecie� jako� wegetowa�, mo�na 
du�ym wysiłkiem tworzy� mury wokół wysp dobro-
bytu, mo�na pozostałym rzuca� ochłapy. 
         Sama my�l o optimum ludno�ciowym jest 
bardzo stara i oby ludzie uwa�nie czytali swoich 
klasyków. Tak jak si� czasami uwa�a, my�l europej-
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ska to komentarz do Platona. Istotnie Platon przed-
stawił w interesuj�cej nas dziedzinie ciekaw� kon-
cepcj� ludno�ci optymalnej: 
         „Najpierw ustali� musimy, jaka powinna by� 
liczba mieszka�ców, nast�pnie porozumie� si� co do 
tego, na ile i na jak wielkie cz��ci podzieli� ich 
nale�y, po czym mo�liwie jak najrówniej rozdzieli� 
mi�dzy nich ziemi� i siedziby. Ilo�� obywateli okre-
�li si� we wła�ciwy sposób, bior�c pod uwag� obszar 
kraju i s�siaduj�ce pa�stwo. Obszar kraju powinien 
by� taki, a�eby ziemia mogła zaspokoi� skromne 
potrzeby mieszka�ców – nie wi�kszy bynajmniej  
– a mieszka�ców znowu musi by� tylu, �eby mogli 
si� obroni� przed napa�ci� o�ciennych plemion  
i swym s�siadom, je�eliby zostali napadni�ci, zdolni 
byli skutecznie przychodzi� z pomoc�.”1  
 Tak�e Arystoteles nawoływał do ograni-
cze� urodze�, aby dzieci nie płodzi� ponad miar�. 
Zgadzał si� z nim jego wybitny �redniowieczny 
katolicki interpretator, Tomasz z Akwinu, który  
w pracy De regimine principium pisał, �e „miasto 
nie mo�e mie� wielkiej liczby ludzi bez obfitej �yw-
no�ci”.2 
          Na temat optimum ludno�ciowego wypowiada 
si� wielu autorów tak�e w naszych czasach.  
W tej dyskusji warto pami�ta� słowa Barbary Ward 
okre�laj�ce glob ziemski jako statek kosmiczny 
zagro�ony nawet w swoim istnieniu. Dostrzega si� 
te� now� jako�� optimum ludno�ciowego. Dobrze to 
scharakteryzowała Nora Federici, dyrektor Instytutu 
Demograficznego Uniwersytetu Rzymskiego:  
„W przeszło�ci optimum ludno�ci było ujmowane 
przez polityków i ekonomistów w skali narodowej. 
Dzi� nie mo�na ju� mówi� o ludno�ci optymalnej  
z pomini�ciem faktu, �e planowanie tego optimum 
musi równie� bra� pod uwag� sytuacj� �wiatow�”3 
          „Ludzko�� znalazła si� na rozstajnych dro-
gach” – metafory tej u�ył grecki ekonomista Ange-
les Angelopoulos. Uwa�a on, �e przed ludzko�ci� 
stoj� dwie drogi: optymistyczna i pesymistyczna. 
Je�eli �wiat nie otrz��nie si� ze starych prze�ytych 
teorii i systemów, to ludzko�� czeka głód i wiele 
innych plag. Ju� dzisiaj, jak pisze, eksplozja demo-
graficzna jest najtrudniejszym problemem naszej 
epoki. Zagra�a ona równowadze ludno�ciowej,  
a sytuacja raczej b�dzie si� pogarsza�, bo ro�nie 
lawina ludzi niedo�ywionych, �le mieszkaj�cych, 
pozbawionych opieki lekarskiej, b�d�cych w stanie 
parali�uj�cej biedy. Dobitniej wypowiedział to 
szwedzki uczony G. Borgstrom: „Zatapiaj�ca fala 
ludzko�ci szybko narasta. Grozi ona stłumieniem 
wszystkiego co ludzkie”.4 
          W tej sytuacji jeszcze raz nale�y podkre�li� 
wag� i piln� potrzeb� opracowania optimum demo-
graficznego. Niezb�dny jest w tej �mudnej pracy 

                                                
1 Platon, Prawa, Warszawa 1960, s. 192–193. 
2 E. Rosset, Doktryna ludno�ci optymalnej w rozwoju 
historycznym, Warszawa 1983, s. 57. 
3 Ibid., s. 175. 
4 Ibid., s. 369. 

udział filozofów warto�ci, aby zwróci� uwag� na 
niezbywalne ludzkie prawa człowieka w postulowa-
nej i optymalnej rzeczywisto�ci demograficznej. 
Trzeba na przykład wiedzie�, �e inaczej si� �yje na 
statku, na którym jest 6 mld ludzi a inaczej na stat-
ku, na którym b�dzie 12 mld ludzi. 
         Ludzi jednak (w tym wielu czy wi�kszo�ci 
polityków) cechuje beztroska. Nie ma na przykład 
do tej pory �adnej próby wyznaczania optimum 
demograficznego dla krajów Trzeciego �wiata. 
Wszelkie próby opracowania czego� takiego s� 
utr�cone z powodów, mam wra�enie, religijno – 
ideologicznych. 
       W 1971 roku Jay W. Forrester opublikował 
swój model rozwojowy �wiata. Wynika z niego, �e 
tradycyjny, panuj�cy system demograficzny dopro-
wadzi do katastrofy i nie oszcz�dzi on ani bogatych, 
ani biednych. Przeludnienie (tak�e jego reperkusje 
aksjologiczne, agresja, nerwowo��, wzrost nie�ycz-
liwo�ci) i jego parali�uj�ce efekty gospodarcze  
doprowadz� do załamania si� gospodarki, do regre-
su, a mo�e i zagłady ludzko�ci. Forrester stwierdza 
te�, �e społecze�stwa industrialne musz� si� wyzby� 
wła�ciwej im filozofii wieczystego wzrostu i wie-
czy�cie rosn�cej stopy �yciowej. Trzeba tak�e  
doprowadzi� do równowagi ludno�ciowej. 

Przypomina si� tu praca W. Blackstona  
o prawie człowieka do �ycia w zdrowym �rodowi-
sku.5 Sformułowana tam jest mi�dzy innymi my�l, 
�e je�eli si� chce respektowa� podstawowe prawa 
człowieka (poza wegetacj�), a wi�c prawo do wol-
no�ci i do bycia istot� racjonaln� (rational and free 
being), to nie mo�na �rodowiska zamieni� pod ja-
kim� wzgl�dem w koszmar. Odnosi si� to całkowi-
cie do problemów eksplozji ludno�ciowej wraz ze 
wszystkimi konsekwencjami. W tej pracy zawarta 
jest równie� inna cenna my�l: zaistniała ju� obecnie 
sytuacja kryzysowa zmusza do odst�pienia od ulu-
bionych preferencji aksjologicznych – mog� by� one 
miłe sercu miło�ników tradycji, ale dzisiaj staj� si� 
szkodliwym anachronizmem, a có� dopiero mówi�  
o dniu jutrzejszym i pojutrzejszym. Swoje ulubione 
preferencje chc�c nie chc�c trzeba zło�y� ołtarzu 
ogólnoludzkiego dobra (je�eli si� jest uczciwym 
tak�e wobec innych ludzi). 
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