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oryzont to linia, wzdłuż której niebo wydaje się stykać z powierzchnią ziemi,
czytamy w Encyklopedii PWN. Żeby ją zobaczyć, trzeba wyjść na otwartą przestrzeń,
zatrzymać się na chwilę, zapomnieć o codziennym pędzie, pomyśleć. Wtedy można
też spróbować dostrzec, co za tą granicą może się kryć.
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Coś, do czego warto dążyć, co czeka na odkrycie – powiedzą optymiści i marzyciele.
Nowe technologie, inteligentne maszyny, nieujawniona do tej pory wiedza, która pomoże
nam szczęśliwie żyć. Przyszłość, w której człowiek będzie lepszy, zdrowszy, rozsądniejszy.
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Ale też coś, z czym trzeba walczyć, bo może nas zniszczyć – ostudzą zapał pesymiści (a może
realiści). I roztoczą wizję, zgodnie z którą w 2050 r. spełnią się najczarniejsze scenariusze dotyczące
katastrofy klimatycznej. Ta rzeczywistość jest już odczuwalna. Polska, w której odbywał się
w grudniu 2018 r. szczyt klimatyczny COP 24, jest w czołówce, jeśli chodzi o zanieczyszczenie
powietrza. Niektórzy próbują coś z tym zrobić. Władze Krakowa np. rozdają mieszkańcom
maseczki przeciwsmogowe, a w szkołach i przedszkolach instalują filtry powietrza. Nie przypatrują
się biernie jak pasażerowie pędzącego na ścianę pociągu przywołanego w tym numerze przez
badacza kultury. Wiedzą, że nie zlikwidują w ten sposób smogu, ale choć trochę ochronią przed
nim ludzi. A co ważniejsze – może dadzą do myślenia tym, od których zależy kondycja człowieka
jako gatunku, że nie można już stać z założonymi rękami i za wszelką ceną bronić status quo.
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Bo – jak piszą w swoim memorandum uczestnicy współorganizowanego przez PAN seminarium
„Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society” – wciąż istnieje szansa na uniknięcie
totalnego kryzysu klimatycznego, jednak wraz z upływem czasu bardzo szybko się zmniejsza.
Bez współpracy rządów, przywódców duchowych i ludzi nauki nie zatrzymamy kursu na czołowe
zderzenie, po którym za horyzontem niczego już nie będzie. Mechanizmy zegarów działają.
Nieubłaganie.
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„Kobiety na statku”,
1980 r., Jerzy
Nowosielski
(1923–2011).
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twórca kompozycji
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w których łączył
elementy nowoczesne
z wpływami sztuki
bizantyjskiej.
W 1993 r. został
laureatem Nagrody
Wielkiej Fundacji
Kultury.
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