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Świat się stacza?

N

aukowcy obserwują gwałtowność,
z jaką zmienia się globalny klimat.
Mamy już pewność, że przyczyną jest
działalność człowieka i emisja
z przemysłu, ciepłowni, elektrowni, rolnictwa
i gospodarstw domowych gazów cieplarnianych,
głównie dwutlenku węgla i metanu. W związku
z tym badacze coraz wyraźniej rysują groźne
prognozy. Jak to z naukowymi prognozami – mówi
się w nich w kategoriach prawdopodobieństwa.
Ale już teraz nauka z prawdopodobieństwem 60%
przewiduje, że za kilkanaście lat, a więc w okresie
życia większości z nas, będziemy świadkami
powodzi, fal upałów, tajfunów, podnoszenia się
poziomu mórz i oceanów, a w ich następstwie
– szerzących się głodu, braku pitnej wody i migracji
całych narodów.
Jednak głos naukowców słabo dociera do
świadomości społeczeństw i decydentów.
Dlaczego tak jest?
W moich próbach zrozumienia tego zjawiska
czasem przychodzi mi do głowy scena, którą
Antoni Czechow opisuje w opowiadaniu „Pani
z pieskiem” – kiedy Gurow, główny bohater
opowiadania, nie mogąc się podzielić swoim
bólem duszy z nikim, w końcu wybucha
w nieoczekiwanym momencie:
„Kiedyś w nocy, wychodząc z Klubu Lekarskiego
razem z pewnym urzędnikiem, partnerem do
kart, Gurow nie wytrzymał i zaczął:
– Gdyby pan wiedział, jaką uroczą kobietę
poznałem w Jałcie!
Urzędnik wsiadł do sań i już ruszył, lecz nagle
obejrzał się.

– Dimitriju Dimitriczu!
– Co takiego?
– A pan miał rację: jesiotr był z zapaszkiem!”
W opowiadaniu Czechowa ta przyziemna
uwaga ubodła Gurowa, wydała mu się trywialna
i płytka. W obliczu jego osobistego dramatu
komentarz rozmówcy o jedzeniu był dla niego
niedorzeczny.
Uczeni i przywódcy religijni nie pozostawiają
złudzeń co do przyczyn, tempa i kierunków zmian
klimatu oraz ich dramatycznych skutków. Ich głos
zabrzmiał wyjątkowo mocno w czasie sesji
zorganizowanej przez Polską Akademię Nauk,
Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) i Papieską Akademię Nauk w czasie COP24,
szczytu klimatycznego w Katowicach w grudniu
2018 r. O zagrożeniach i o tym, jak im zapobiec,
mówi Memorandum Katowickie, końcowy
dokument przyjęty przez uczestników sesji.
Stanowiska i uwagi wybitnych badaczy naukowych
i przywódców religijnych uczestniczących
w sympozjum przedstawiamy w tym wydaniu
specjalnym „Academii”.
Ich przestrogi wielu osobom mogą wydawać się
trywialne, wręcz niedorzeczne w obliczu ich
codziennych trosk. Niestety, brak uwagi na
ostrzeżenia nauki może mieć ogromny wpływ na
całe społeczeństwa, i to już za kilka, kilkanaście lat.
Wszyscy przekonają się wtedy, że świat zmierza
w bardzo niepożądanym kierunku.

Jerzy Duszyński,
prezes Polskiej Akademii Nauk
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