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B E Z P I E C Z E Ń S T W OK O N F L I K T Y

POLSKA ZBROJNA: Ryszard Kapu-
ściński przewidywał, że XXI wiek będzie 
stuleciem wojen o wodę. Czy to realny 
scenariusz?
PAWEŁ JOKIEL: Obawiam się, że tak, 
choć zamiast słowa „wojna” użyłbym termi-
nu „konflikt”. Ale konflikty i spory o wodę 
nie są niczym nowym w naszej historii. Już 
w starożytności dochodziło do rywalizacji, 
współzawodnictwa, a nawet wojen o wodę. 
Zresztą słowo „rywal” pochodzi od łaciń-
skiego rivalis, co oznacza osoby używające 
tego samego strumienia, a mieszkające po 
jego przeciwnych stronach.

POLSKA ZBROJNA: Gdzie zanotowano 
pierwsze konflikty?
PAWEŁ JOKIEL: Już w 689 roku przed 
Chrystusem władca Asyrii zalał i zburzył 
Babilon poprzez zatamowanie Eufratu 
i zniszczenie zapór. W Mezopotamii odno-
towano, bodaj pierwszy w historii, przypa-
dek sporu o wodę rzeczną do nawodnień. 
Toczyły go ze sobą Ur i Eridu. Woda lub 
obiekty wodne stanowią jednocześnie za-
równo cel, jak i narzędzie konfliktu, o czym 
najlepiej świadczy kazus Asyrii.

POLSKA ZBROJNA: A na terenie Polski?
PAWEŁ JOKIEL: W 1455 roku gdańsz-
czanie, z obawy przed Krzyżakami, przebili 
wał przeciwpowodziowy i zalali Żuławy El-
bląskie. Z kolei Szwedzi podczas „potopu” 

Woda 
z jednej szklanki
Z profesorem doktorem habilitowanym PAWŁEM 
JOKIELEM o militarnym znaczeniu wody 
i konfl iktach o nią rozmawia ROBERT CZULDA
przerwali lewy wał Wisły i na długo zatopili 
całe Żuławy Gdańskie. W 1783 roku znisz-
czono na Żuławach wały, aby przeszkodzić 
w natarciu wojskom rosyjskim.

POLSKA ZBROJNA: Zdaniem Butrusa 
Ghalego Butrusa, kolejna wojna między 
państwami Bliskiego Wschodu wybuchnie 
o wodę. Co Pan na to?
PAWEŁ JOKIEL: Już od czasów biblijnych 
obszary te charakteryzują się ciągłym i co-
raz większym niedostatkiem wody. Jej źró-
dłem w tym rejonie jest rzeka Jordan i jej 

dopływy oraz wody podziemne z rejonu 
wzgórz Golan, które od lat stanowią kość 
niezgody w stosunkach między Syrią, Jor-
danią i Izraelem. Wojny i polityka na tych 
terenach są związane z wodą, i choć nie 
mówi się o tym oficjalnie, to wszystko krę-
ci się tutaj wokół tego strategicznego su-
rowca. Ariel Szaron powiedział kiedyś, że 
„wojna sześciodniowa” nie wybuchła 
w 1967 roku, lecz trzy lata wcześniej, gdy 
Izrael, budując ogromne ujęcie wody na 
Jordanie, zamienił wodę w Morzu Mar-
twym w solankę.

POLSKA ZBROJNA: Obiektem rywaliza-
cji jest chyba również Nil.
PAWEŁ JOKIEL: Tak. Zgodnie z umową 
Egiptu z Sudanem z 1959 roku oba kraje mo-
gą czerpać wodę z Nilu, jednak na bardzo nie-
równych warunkach. Ponieważ zarówno Etio-
pia, jak i Sudan mają prawo jedynie do nie-
wielkiej części wód z tej rzeki, chcą renego-
cjować wcześniejsze umowy i planują budowę 
zbiorników wodnych na swoich terytoriach. 
Egipt planów tych nie akceptuje i grozi nawet 
konfliktem zbrojnym. Sam Anwar Sadat miał 
kiedyś stwierdzić, że Egipt nie będzie prowa-
dził już wojen, chyba że o wodę.

POLSKA ZBROJNA: A może w XXI wie-
ku wodę będziemy transportować z innych 
kontynentów, jak teraz na przykład ropę 
naftową?
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PAWEŁ JOKIEL: Już teraz każdego roku 
przesyła się rurociągami lub transportuje w in-
ny sposób około 600 kilometrów sześcien-
nych wody. Powstają coraz to nowe arterie 
wodne o sile przerzutu przekraczającej 5 ty-
sięcy kilometrów do potęgi czwartej rocz-
nie. Jeden z powstałych nie tak dawno pro-
jektów zakłada przesyłanie wody z rzek Ala-
ski i Kanady do siedmiu prowincji w Kana-
dzie, 33 stanów w USA, a nawet do Meksy-
ku. Już dziś państwa takie jak Izrael, Malta 
i Cypr sprowadzają wodę „zza morza” tan-
kowcami; między innymi z Turcji. Całkiem 
poważnie rozważa się też holowanie przez 
oceany gór lodowych z Antarktydy.

POLSKA ZBROJNA: Rzeki spełniają 
funkcję naturalnych rubieży, a więc mają 
również znaczenie militarne. Ustanawia-
nie granic na rzekach stało się niemal 
normą. Dobrze to czy źle?
PAWEŁ JOKIEL: Około 40 procent lud-
ności świata żyje na obszarach dorzeczy 
międzynarodowych. Oznacza to, że granica 

państwowa biegnie wzdłuż rzeki, jak na 
przykład polsko-niemiecka na Odrze. Gra-
nica może też przecinać rzekę w określo-
nym miejscu, na przykład egipsko-sudań-
ska Nil. Rodzi to oczywiście konflikty, 
zwłaszcza tam, gdzie woda, w szczególno-
ści woda czysta, nie jest dobrem powszech-
nie dostępnym.

Jako ciekawostkę podam, że w XVIII wie-
ku pojawił się pomysł podziału państw Eu-
ropy na podstawie granic hydrograficznych. 
Na szczęście nie został zrealizowany. Sądzę 
bowiem, że rzeki nie tylko nie tworzą granic 
w przyrodzie, ale nie powinny być też 
wzdłuż nich prowadzone granice admini-
stracyjne, a nawet państwowe.

POLSKA ZBROJNA: 
Dlaczego?
PAWEŁ JOKIEL: Już 
sama demarkacja granicy 
na rzece jest zabiegiem 
trudnym i konfliktogen-
nym. Zawsze bowiem ro-
dzi się pytanie: w którym 
miejscu ją wyznaczyć? 
Wzdłuż brzegu? A jeśli 
tak, to którego? Przy jakim stanie wody? Są 
to kwestie istotne, bo konflikty mogą być 
naprawdę poważne, choćby spór Iranu i Ira-
ku o przebieg granicy na Szatt al-Arab, Chin 
i Związku Sowieckiego na Ussuri czy spór 
Boliwii i Chile o rzekę Lauca.

POLSKA ZBROJNA: Czy w przypadku 
Polski też dochodziło do takich proble-
mów?
PAWEŁ JOKIEL: Niemal anegdotycznie 
brzmi prawdziwa opowieść o rolniku 
Zenonie P. z okolic Włodawy, który dołą-
czył do ekskluzywnego grona – Stalina, 
Churchilla i Roosevelta – decydentów wy-
tyczających w Jałcie granice Polski. Bug 
w rejonie Włodawy wielokrotnie zmieniał 
bieg, tworząc przy okazji nowe wyspy, któ-
rymi żadna ze stron się nie interesowała. 
Stan ten trwał do czasu, gdy krowa tegoż 
rolnika zaczęła paść się na nowo powstałej 
wyspie. Krasula została zatrzymana przez 

rosyjskich pograniczników. Fakt ten sprawił, 
że oba państwa musiały uregulować pro-
blem tego rodzaju zmian granicy.

POLSKA ZBROJNA: Już teraz 1,1 mi-
liarda osób nie ma dostępu do wody pit-
nej. Dlaczego?
PAWEŁ JOKIEL: Powiedziałbym raczej, 
że dostęp ten jest ograniczony. Przyczyny 
podzieliłbym tu na geograficzne i cywiliza-
cyjne. Są bowiem obszary na Ziemi, na któ-
rych naturalne zasoby wodne – z przyczyn 
klimatycznych, hydrograficznych, a nawet 
geologicznych – były i zapewne będą skraj-
nie małe. Są jednak państwa i regiony, któ-
rych zasoby wodne niegdyś zaspokajały ist-
niejące potrzeby, dziś zaś, w wyniku ogrom-

nego rozwoju cywiliza-
cyjnego, mieszkający tam 
ludzie cierpią na brak wo-
dy i muszą ją sprowadzać. 
Dobrym przykładem jest 
Kalifornia, dla której wo-
da sprowadzana jest z od-
ległości nawet kilku tysię-
cy kilometrów.

POLSKA ZBROJNA: Jakie są przyczyny 
narastających problemów z dostępem do 
wody pitnej?
PAWEŁ JOKIEL: Podstawowym powo-
dem jest ciągły wzrost zapotrzebowania na 
wodę. Zwłaszcza rozwijające się rolnictwo 
jest ogromnym jej konsumentem. Na wielu 
obszarach strefy zwrotnikowej i podzwrotni-
kowej pojawia się często alternatywa: jeść 
lub pić. Zaspokojenie potrzeb żywnościo-
wych wymaga tam nawadniania, a to drama-
tycznie uszczupla lokalne zasoby wodne. In-
nym problemem jest degradacja i dewastacja 
zasobów wodnych, czyli zanieczyszczanie 
i wyczerpywanie tych zasobów. Dotyczy to 
zwłaszcza państw i regionów szybko rozwi-
jających się: Chin, Indii, krajów arabskich.

POLSKA ZBROJNA: Gdzie i kiedy za-
tem, Pana zdaniem, wybuchną konflikty, 
których przyczyną będzie woda?
PAWEŁ JOKIEL: Z oczywistych powo-
dów najbardziej konfliktogennym rejonem 
jest w tym względzie szeroko pojmowany 
Bliski Wschód. Turcja, budując ogromne 
systemy retencjonujące i przesyłające wodę 
z rzek Tygrys i Eufrat (na przykład zaporę 
Atatürka), w oczywisty sposób zakręca kran 
z wodą dla Syrii i Iraku. A jej plany przesy-
łania ujętej tu wody rurociągiem w kierunku 
wybrzeża Morza Śródziemnego i eksport 
tankowcami do Izraela wzbudzają wręcz 
wściekłość niektórych państw arabskich. 
Nic nie jest jednak przesądzone i nadal mo-
żemy uniknąć takich konfliktów. Musimy 
tylko dość szybko nauczyć się pić wodę 
z jednej szklanki.              

Wojny i polityka często 
są związane z wodą, 
i choć nie mówi się o tym 
oficjalnie, to wszystko 
kręci się wokół tego 
strategicznego surowca 


