
 ecązcął Prof. dr inż. Andrzej Targowski jest unikatowym przykładem wybitnego uczonego, 

ecązcąłął erudycję z zakresu informatyki i szeroko rozumianej humanistyki, czemu dał wyraz 

w licznych publikacjach. W 2019 roku Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 

Polska” uznała go za najwybitniejszego polskiego naukowca w Stanach Zjednoczonych. 

 

 

Książka The Limits of Civilization ukazała się w USA w 2015 roku. W niniejszym 

zaktualizowanym i uzupełnionym wydaniu, pierwszym tomie serii Problemy Naszej 

Cywilizacji (PNC), Autor, analizując z perspektywy amerykańskiej problemy cywilizacyjne 

XX i XXI wieku, sięga głęboko do dziejów człowieka – od jego pojawienia się na naszej 

planecie poprzez wielkie cywilizacje na Bliskim Wschodzie, antyk grecko-rzymski, 

chrześcijaństwo, Średniowiecze, Odrodzenie po czasy współczesne. Ważne miejsce w tym 

szerokim kontekście zajmuje historia Polski, nakreślona specjalnie do polskiego wydania 

książki. 

 

Zarysowane dzieje wprowadzają czytelnika w pełen zagrożeń świat doby globalizacji, w 

którym dynamicznie rosnąca populacja mieszkańców Ziemi, w połączeniu z agresywnym 

rozwojem cywilizacyjnym, nieuchronnie prowadzi do katastrofy rodzaju ludzkiego. W świetle 

tego książka ma, w jakimś stopniu, charakter profetyczny, zapowiada bowiem zagładę 

cywilizacji naszej planety, o ile 1% ludzi wielkiego biznesu nie zrezygnuje z osiągania 

gigantycznych zysków kosztem reszty populacji i z rabunkowej eksploatacji zasobów 

środowiska naturalnego. Problemy te dotyczą również Polski, będącej częścią „globalnej 

wioski”. Autor uważa, że oprócz wyczerpywania się strategicznych zasobów kolejną granicą 

rozwoju cywilizacji jest w XXI wieku wulgaryzacja kultury. Ponadto nie tylko dostrzega 

zagrożenia, ale wskazuje również na rozwiązania mogące zahamować niekorzystne trendy, 

zarówno na świecie, jak i w Polsce. 

 

W swych rozważaniach Autor wychodzi poza szczebel państw i posługuje się 

podejściem cywilizacyjnym. Po upadku bowiem bloku sowieckiego w 1991 roku nowy 

porządek świata (New World Order) wyznacza bezpardonowa walka cywilizacji oparta na 

terroryzmie (strony słabszej militarnie) i zalewie chrześcijańskiej cywilizacji ludźmi o innej 

wierze, obiecującymi wyparcie innowierców.  

 

W świetle powyższego książkę Andrzeja Targowskiego, napisaną przystępnym 

językiem, można z pełną odpowiedzialnością zarekomendować zarówno humanistom, jak i 

umysłom ścisłym, którym nieobojętne są losy naszej planety oraz przyszłość następnych 

pokoleń w Polsce i na świecie.  
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