P

S

Uniwersytet l ski w Katowicach, Wydzia Nauk Przyrodniczych
ORCID: 0000-0002-9209-0167
DOI 10.24917/20838972.17.1

My lenie relacyjne, inkluzyjne
w dobie kryzysu klimatycznego
Wprowadzenie
Zmiany klimatu spowodowane nadmiern emisj gazów cieplarnianych
staj si powoli jednym z g ównych zagro e dla ycia na Ziemi i naszej
cywilizacji. Okre lane s jako big killer, jedna z dziesi ciu podstawowych
przyczyn obserwowanego szóstego plejstoce sko-holoce skiego wymierania. Inne to m.in. nadmierna eksploatacja rodowiska, rolnictwo,
urbanizacja, gatunki inwazyjne, odpady1.
O zwi zku pomi dzy koncentracj gazów cieplarnianych w atmosferze, a temperatur przy powierzchni Ziemi wiemy dzi ki Svante
Arrheniusowi (szwedzki chemik i ﬁzyk) od 1896 roku. Stwierdzi on, e
wytwarzanie dwutlenku w gla przez cz owieka mo e spowodowa nadmierny wzrost temperatury za kilka tysi cy lat. W 1908 roku skorygowa
te obliczenia, przewiduj c, e mo emy mie problemy za kilkaset lat.
W 2018 roku wiemy ju , e mo liwy jest scenariusz, gdy odnotowujemy
wzrost temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza (w stosunku do temperatury
z epoki przedindustrialnej) ju za 12 lat i przekraczamy punkt krytyczny
dla systemu klimatycznego i do wiadczamy ko ca wiata jaki znamy.
wiat podj walk ze skutkami zmian klimatu dopiero w 1992 roku
przyjmuj c w trakcie Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro Ramow Konwencj Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change). Jej celem jest
zapewnienie, e rednia temperatura Ziemi utrzyma si na poziomie
bezpiecznym dla rodowiska i ludzi. Realizacj postanowie konwencji
starano si uzgodni i rozwija w trakcie konferencji stron konwencji,
zwanych popularnie COP (Conference of the Parties). Mamy ju za sob
25 tego rodzaju konferencji poczynaj c od COP1 w Berlinie w 1995 roku,
a za nami COP25 w Madrycie. Trzeba otwarcie przyzna , e zdecydo1 Sean L. Maxwell, Richard A. Fuller, Thomas M. Brooks, James E.M. Watson,
“The ravages of guns, nets and bulldozers.” Nature 536 (August 2016): 143–145, doi:
10.1038/536143a.
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wana wi kszo tzw. szczytów klimatycznych zako czy a si kompletn
pora k . W zasadzie jedynym rokuj cym nadziej sukcesem by o podpisanie Porozumienia Paryskiego w 2015 roku. Wyznacza ono globalny
plan dzia ania, którego ambicj jest umo liwienie wiatu unikni cia niebezpiecznej zmiany klimatu poprzez ograniczenie globalnego ocieplenia
do poziomu poni ej 2°C – oraz pobudzanie wysi ków na rzecz dalszego
ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5°C – w stosunku do ery przedindustrialnej.
Dlaczego tak pó no zareagowali my na doniesienia naukowców
o wp ywie spalania paliw kopalnych na system klimatyczny? Dlaczego
wci nie podejmujemy koniecznych kroków, aby utrzyma nasz system
planetarny w kondycji pozwalaj cej nam bezpieczne przetrwa ? Czego
potrzebujemy, aby wprowadzi niezb dne zmiany w naszym wiecie
i za egna gro b katastrofy klimatycznej?

Kryzys klimatyczny dopiero nabiera tempa
Realnych efektów wysi ków spo eczno ci mi dzynarodowej w celu nie
doprowadzenia do katastrofy klimatycznej, co móg by oznacza wzrost
o kilka stopni do ko ca wieku, do tej pory nie wida . Emisje gazów cieplarnianych i temperatura na Ziemi wzrastaj . Zmiany klimatu dopiero
nabieraj tempa oraz coraz wi kszej dynamiki, a naukowcy u ywaj coraz gro niej brzmi cych terminów na okre lenie obecnej sytuacji: katastrofa, czy kryzys klimatyczny, eko-apokalipsa, destabilizacja, Ziemia
w fazie szklarni. Praktycznie ka dy kolejny rok jest najcieplejszym w historii. Rok 2019 by kolejnym w którym odnotowano rekordowo du e
st enie dwutlenku w gla w atmosferze i drugim najgor tszym w historii. Raport wiatowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) zwraca uwag , e st enie CO2 jest o 47% wy sze ni przed rewolucj przemys ow .
Ro nie te st enie innych gazów cieplarnianych – metanu i podtlenku
azotu. Nie wida nawet symptomów spowolnienia ich wzrostu2. Rok ten
by kolejnym w którym wiat do wiadcza gro nych ekstremalnych zjawisk pogodowych, coraz wy sze straty ponosi gospodarka, coraz wi cej
osób w ich wyniku umiera i cierpi3.
W 2008 roku grupa specjalistów w zakresie klimatologii, ﬁzyki oceanów oraz analityków zajmuj cych si wp ywem ludzko ci na systemy
Ziemi wyró ni a 13 „punktów krytycznych” dla systemu klimatycznego.
2 “2019 concludes a decade of exceptional global heat and high-impact weather.” World Meteorological Organization, https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather
[dost p: 22.05.2020].
3 Counting the cost 2019: a year of climate break down (Christian Aid, 2020), https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/ﬁles/resources/Counting_the_Cost-pdf.pdf.
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Po 11 lat okaza o si , e 9 z 13 „punktów krytycznych” ju zosta o uaktywnionych. Oznacza to, e nied ugo mog one uruchomi kaskad zdarze
nieodwracalnie pogarszaj cych sytuacj klimatyczn na Ziemi. Zdaniem
autorów to realne „egzystencjalne zagro enie dla cywilizacji”, znale limy si w stanie zagro enia planetarnego. Pragn c unikn katastrofy
musimy podj nadzwyczajne, kryzysowe rodki4.

Wymieranie gatunków i zagro enie cywilizacji ludzkiej
Naukowcy oceniaj , e w okresie od 1970 do 2014 roku odnotowano spadek liczebno ci populacji kr gowców a o 60%. Od 1500 roku stracili my
75% gatunków ro lin i kr gowców, jako efekt nadmiernej eksploatacji
zasobów i rolnictwa5. Od pewnego czasu doszed jeszcze jeden niezwykle
gro ny przeciwnik dla wszystkich gatunków na Ziemi – zmiany klimatyczne. Autorzy kre l ró ne scenariusze dotycz ce bioró norodno ci do
ko ca wieku w zale no ci od efektów Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Pary u w 2015 roku6. Grupa brytyjskich naukowców przebada a 80 000 gatunków ro lin, ssaków, ptaków,
gadów i p azów w 35 najbardziej bogatych, dzikich cz ciach wiata.
Stwierdzili, e 50% gatunków mo e zosta utraconych bez wprowadzenia skutecznej polityki klimatycznej, gdy temperatura wzro nie o 4,5°C
(w stosunku do czasów przedindustrialnych). Do 90% p azów, 86% ptaków i 80% ssaków mo e potencjalnie wygin lokalnie w lasach Miombo w Afryce Po udniowej. W Amazonii mo emy straci 69% gatunków
ro lin. W po udniowo-zachodniej Australii 89% p azów mo e wygin
lokalnie. Na Madagaskarze szacunki mówi o wygini ciu 60% wszystkich gatunków. Realizacja postanowie paryskich i ograniczenie wzrostu
temperatury do 2°C oznacza b dzie zmniejszenie ró norodno ci o 25%.
Dla gatunków, które s zdolne do migracji na nowe tereny, ryzyko lokalnego wymierania zmniejsza si z oko o 25% do 20% przy globalnym
rednim wzro cie temperatury o 2°C. Z kolei gatunki niezdolne do szybkiej migracji, mog nie przetrwa nawet przy tym optymistycznym scenariuszu7. W 1995 roku ekolodzy przewidywali, e do ko ca XXI wieku
4 Timothy M. Lenton, Johan Rockström, Owen Ga ney, Stefan Rahmstorf, Katherine
Richardson et al., “Climate tipping points – too risky to bet against.” Nature 575 (November 2019): 592–595, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-019-03595-0.
5 Monique Grooten and Rosamunde Almond, eds., Living Planet Report – 2018: Aiming Higher (WWF, Gland, Switzerland, 2018), 28, https://www.wwf.pl/sites/default/
ﬁles/inline-ﬁles/LPR2018%20Podsumowanie%20PL_4.pdf.
6 Rachel Warren, Je Price, Jeremy VanDerWal, Stephen Cornelius, and Heather Sohl, “The implications of the United Nations Paris Agreement on climate change
for globally signiﬁcant biodiversity areas.” Climatic Change 147 (2018): 395–409, doi:
10.1007/s10584-018-2158-6
7 Ibid.

7

P

S

strefy klimatyczne przesun si o 200–400 kilometrów. Okaza o si , e
sta o si to w ci gu zaledwie 20 lat8. Wy cig ze zmianami klimatu, które
zafundowali my przyrodzie jest nie do wygrania dla wi kszo ci dzisiaj
yj cych gatunków na Ziemi. Josef Settele (niemiecki ekolog, wspó przewodnicz cy Mi dzyrz dowej Platformy do spraw Ró norodno ci Biologicznej i Funkcji Ekosystemu – IPBES) obecny stan ycia na Ziemi opisa w s owach: „Ekosystemy, gatunki, dzikie populacje, lokalne odmiany
i rasy udomowionych ro lin i zwierz t kurcz si , podupadaj lub zanikaj . Niezb dna, wzajemnie po czona sie ycia na Ziemi staje si coraz
mniejsza i coraz bardziej postrz piona”9.
Prognozy dla Homo sapiens s równie przygn biaj ce jak dla przyrody. Jeszcze niedawno Mi dzyrz dowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC)
przewidywa , e ocieplenie do 2°C w porównaniu z 1,5°C zwi kszy liczb osób nara onych na ryzyko zwi zane z klimatem i ubóstwo nawet
o kilkaset milionów do 2050 roku10. Na pocz tku maja tego roku ukazuje si w Proceedings of the National Academy of Sciences analiza mi dzynarodowego zespo u archeologów, ekologów i klimatologów z Chin,
USA i Europy przewiduj ca, e przy dalszej emisji gazów cieplarnianych
w 2070 roku 3,5 miliarda ludzi y oby poza „nisz ” klimatyczn , w której
ludzie prosperowali od 6000 lat. Znaczne obszary planety, na których
mieszka b dzie jedna trzecia ludzi, stan si tak gor ce jak najgor tsze
cz ci Sahary w ci gu 50 lat. Ka dy stopie ocieplenia powy ej obecnego
poziomu odpowiada oko o miliardowi ludzi, którzy znajd si w otoczeniu, gdzie nie s w stanie prze y 11.
W 2019 roku Parlament, Komisja i Rada Europejska og osi y wspólny
raport zatytu owany Challenges and Choices for Europe (Wyzwania i wybory dla Europy). Zosta on przygotowany przez Europejski System Analizy Strategicznej i Politycznej (ESPAS). Analiza przedstawia co mo e si
wydarzy w ci gu najbli szych 10 lat, jakie zagro enia na nas czekaj , jakie dzia ania zapobiegawcze musimy podj . Wa n cz ci dokumentu
8 Nicola Jones, “Redrawing the Map: How the World’s Climate Zones Are Shifting.”
YaleEnvironment360, 23.11.2018. https://e360.yale.edu/features/redrawing-the-maphow-the-worlds-climate-zones-are-shifting.
9 Pawe Wernicki, „Raport: milion gatunków zagro onych wygini ciem.” Polska Agencja Prasowa, 6.05.2019. https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C447339%2Craportmilion-gatunkow-zagrozonych-wyginieciem.html.
10 Rajendra K. Pachauri and Leo Meyer, eds., IPCC: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report
of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, Geneva, Switzerland, 2014),
Foreword, V, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/SYR_AR5_FINAL_full_
wcover.pdf.
11 Chi Xu, Timothy A. Kohlerb, Timothy M. Lentonf, Jens-Christian Svenning, and
Marten Sche er, “Future of the human climate niche.” Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no. 21 (2020): 11350–11355, https://doi.org/10.1073/pnas.1910114117.
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jest opis globalnego ocieplenia, którzy autorzy zaliczaj do najwa niejszego megatrendu do 2030 roku. Zmiany klimatu s ju faktem, stanowi tragiczn konsekwencj b dów pope nionych w przesz o ci. S one
nieuniknione i zgubne efekty globalnego ocieplenia nasil si do 2030
roku. W ci gu najbli szych 10 lat zaczniemy coraz mocniej do wiadcza
ekstremalnych zjawisk pogodowych. Bez w tpienia globalne ocieplenie
przyniesie rodowiskowe i gospodarcze szkody, ich skala zale y od dziaa jakie podejmiemy albo nie podejmiemy12.
W 2030 roku mo emy osi gn punkt zwrotny, gdy zmiany klimatu wymkn si ju ca kowicie spod naszej kontroli. Zmiany klimatyczne
spowoduj popadni cie w bied 100 milionów ludzi w Europie. Wzronie liczba uchod ców klimatycznych. W najbli szej dekadzie 2/3 ludzko ci b dzie mieszka w miastach i je li nie poradzimy sobie z zarz dzaniem urbanizacj , nasze miasta pogr
si w chaosie, przemocy
i zostan osnute zanieczyszczonym powietrzem. Raport ESPAS wyra nie
przestrzega, e je li nie wdro ymy konkretnych dzia a i „je li nie utrzymamy wzrostu temperatury poni ej 1,5 stopnia, ryzykujemy pój ciem
w kierunku wymarcia ludzko ci w dalszej cz ci stulecia”13.
Nasz sytuacj mo na by uj w s owach: We are facing a closing circle. Tej metafory u yli autorzy raportu IPCC (Mi dzyrz dowy Panel ds.
Zmian Klimatu, organ ONZ odpowiedzialny za ocen najnowszych bada
dot. zmian klimatycznych) pod tytu em: Climate Change and Land14. Patrzymy na zamykaj ce si okno i rodzi si pytanie, czy zd ymy zareagowa i za egna kryzys klimatyczny. Musimy robi znacznie wi cej ni do
tej pory, aby zachowa szans . Opó nianie dzia ania jest zbyt kosztowne
dla gospodarki, a przede wszystkim to niezwykle wysoka cena, bior c
pod uwag los miliardów ludzkich istnie i ca ej przyrody.

Niezb dne dzia ania
dla przeciwdzia ania kryzysowi planetarnemu
Jakie dzia ania musieliby my podj , aby nie dopu ci do wzrost temperatury powy ej 1,5 ° C? Postuluj je np. naukowcy w dwóch ostatnio
og oszonych ostrze eniach do ludzko ci. Pod koniec 2017 roku ukaza
12 Global Trends to 2030. Challenges and Choices for Europe (European Strategy and
Policy Analysis System, 2019), https://www.iss.europa.eu/content/global-trends-2030%E2%80%93-challenges-and-choices-europe.
13 Ibid.
14 Climate Change and Land. An IPCC Special Report on climate change, desertiﬁcation, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas ﬂuxes in terrestrial ecosystems, Summary for Policymakers (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2019), https://www.ipcc.ch/site/assets/
uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf.
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si w BioScience artyku pt. “World Scientists’ Warning to Humanity:
A Second Notice”. Apel zosta sygnowany przez ponad 15 tysi cy przedstawicieli wiata nauki ze 184 krajów. Proponuj oni 13 kroków, których
wdro enie mo e powstrzyma kryzys planetarny. Pierwsze pi z nich
ochrony przyrody. Autorzy m.in. postuluj nadanie priorytetu dzia aniom s u cym stworzeniu odpowiednio ﬁnansowanych i zarz dzanych
rezerwatów dla znacz cej cz ci wiatowych siedlisk l dowych, morskich, s odkowodnych i powietrznych czy utrzymywanie us ug ekosystemowych poprzez powstrzymanie przemiany lasów, zbiorowisk kowych i innych siedlisk rodzimych. W odniesieniu do jedzenia zalecaj
przeciwdzia anie marnotrawieniu ywno ci poprzez lepsz edukacj
oraz promocj diety ro linnej. Dwa dzia ania odnosz si do edukacji,
gdzie zalecaj rozwijanie edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie,
szczególnie w ród dzieci. Zmianie musi ulec model gospodarczy, w którym konieczne jest wi ksze wykorzystanie odnawialnych róde energii
i zielonych technologii. Sygnatariusze listu przyznaj , e zarówno rodowisko naukowe, politycy, media, biznes, jak i wszyscy ludzie nie robi
wystarczaj co du o, by walczy o swoj planet . Je li to si nie zmieni,
czeka nas „katastrofalna utrata ró norodno ci biologicznej i niezliczone
ludzkie cierpienia”15.
W 2019 roku ukazuje si World Scientists’ Warning of a Climate
Emergency, tym razem sygnowany przez blisko 13 tysi cy naukowców
z 156 krajów. Autorzy w Ostrze eniu przedstawiaj list niezb dnych natychmiastowych dzia a . Zosta y one zebrane w sze ciu punktach dotycz cych energetyki, krótkotrwa ych zanieczyszcze powietrza, przyrody,
ywno ci, ekonomii i populacji ludzkiej. Autorzy zwracaj uwag , e ich
Apel zosta spowodowany moralnym obowi zkiem jaki odczuwaj wobec ludzko ci i konieczno ci jej ostrze enia przed zag ad . Podkre laj ,
e je eli nie dokonamy szybkich, g bokich i trwa ych zmian w naszym
yciu ju wkrótce b dziemy wiadkami „niewyobra alnego cierpienia ludzi na nieznan dot d skal ”16. Argumentuj , e je eli chcemy zapewni
sobie zrównowa on przysz o , musimy zmieni sposób, w jaki yjemy.
Konieczne s nie tylko powa ne zmiany w sposobie funkcjonowania naszego globalnego spo ecze stwa, ale przede wszystkim zmianie musz
ulec nasze interakcje z naturalnymi ekosystemami17.
15 William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M. Newsome, Mauro Galetti, Mohammed Alamgir, et al., “World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice.” Bioscience 67, no. 12 (December 2017): 1028, https://doi.org/10.1093/biosci/bix125
16 William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M. Newsome, Phoebe Barnard,
William R. Moomaw, “World Scientists’ Warning of a Climate Emergency.” BioScience
biz088 (January 2020), https://doi.org/10.1093/biosci/biz088.
17 Ibid.
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Zrozumie przyrod na nowo
Kryzys klimatyczny, a tak e kryzys rodowiskowy stanowi realne egzystencjalne zagro enie dla cywilizacji, znale li my si w stanie zagro enia
planetarnego. Pragn c unikn katastrofy musimy podj nadzwyczajne, kryzysowe rodki. Jakie kroki powinni my podj wiadomo, wystarczy si gn do wspomnianych ostrze e naukowców z 2017 i 2019
roku. W Unii Europejskiej mamy przygotowany Nowy Zielony ad, który mia by doprowadzi do zero emisyjnej gospodarki do po owy wieku.
Czy jednak starczy nam wyobra ni i woli do wprowadzenia radykalnych,
natychmiastowych kroków rewolucjonizuj cych ca e nasze ycie i wiat,
który znamy?
Uwa am, e jest to mo liwe, ale warunkiem koniecznym dokonania
tego dzie a naprawy wiata jest ca kowita przemiana naszego sposobu
traktowania Ziemi oraz wszelkiego ycia. Musimy zrozumie i zaakceptowa , e yjemy w wiecie niezwykle skomplikowanym, w którym
wszystkie jego elementy (ro liny, zwierz ta, mikroorganizmy, woda, powietrze, gleba) s powi zane na najprzeró niejsze sposoby. Ka da ywa
istota, niezale nie od szczebla rozwoju ewolucyjnego, jest potrzebna,
wa na, ma do spe nienia istotn rol . Ka dy byt yje tylko dzi ki innym
bytom. Istot ycia na Ziemi s zale no ci, one w pewnym sensie tworz i warunkuj funkcjonowanie biosfery. Cz sto przyrównujemy ycie
na Ziemi do sieci paj czej. Tak jak w sieci paj czej nie ma nitek mniej
lub bardziej wa nych, podobnie w przyrodzie, ka dy gatunek jest wa ny,
ma do spe nienia, okre lon , po yteczn rol w ekosystemie jako ca oci. Sugestywnie uj to w nast puj cych s owach Lewis Thomas (lekarz,
poeta): „…nie ma istot prawdziwie samotnych. Wszystkie stworzenia
s , w pewnym sensie, zwi zane z ca reszt i od niej zale ne”18. Ka dy
organizm, w tym tak e drapie nik, paso yt czy organizm chorobotwórczy odgrywa niezwykle wa n rol dla funkcjonowania ekosystemu, jest
gwarantem utrzymania homeostazy, a wi c gwarantem istnienia innych
form ycia. yjemy w wiecie, gdzie wszystko jest powi zane. Nic nie
jest samowystarczalne. Poszczególne gatunki nie mog istnie bez siebie.
Problemem jest, e ludzie nie widz tych powi za . Ekologia naukowa,
która bada wszelkie zale no ci w przyrodzie, zosta a kiedy nazwana
przez Paula Searsa wywrotow dziedzin 19. Biolog Neil Everndon (1978)
z kolei w eseju Beyond Ecology zaznacza, e: „Prawdziwie wywrotowym
18 Michael Dowd, Earthspirit (Twent – Third Publications, Mystic, Connecticut,
1991), 28.
19 Bill Devall and George Session, Ekologia g boka (Pusty Ob ok, Warszawa, 1994),
115.
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elementem w ekologii nie jest adna z jej wyraﬁnowanych koncepcji,
lecz jej podstawowe za o enie: Wzajemne powi zanie wszystkiego”20.
Wielk pomoc oﬁarowa mo e humanistyka rodowiskowa, która
postuluje potrzeb maria u nauk humanistycznych i przyrodniczych. Ta
dyscyplina naukowa zajmuje si interdyscyplinarnymi badaniami podejmuj cymi tematyk relacji oraz wzajemnej zale no ci cz owieka i wiata
pozaludzkiego. Musimy usilnie promowa inny sposób widzenia wiata, oparty na my leniu relacyjnym, które podkre la wzajemne zwi zki, wspó zale no , wspó bycie i wspó - ycie naturo-kultury, cz owieka
i rodowiska, bytów i istot ludzkich i nie-ludzkich21.
W 1991 roku w Arizonie przeprowadzono eksperyment pod nazw
Biosphere 2. W systemie gigantycznych szklarni odtwarzaj cych g ówne
biomy Ziemi zamieszka a grupa o miu biosferan. Starano si zbada czy
istnieje mo liwo u ycia zamkni tych biosfer w kolonizacji kosmosu
i prowadzono jednocze nie badania nad prawdziw biosfer nie szkodz c biosferze Ziemi. Jane Poynter, jedna z osób, która sp dzi a dwa lata
w Biosferze 2, w trakcie wyk adu TED, porusza wa n kwesti , mówi c:
„Gdy wst pi am do Biosfery 2, po raz pierwszy odetchn am zupe nie
inn atmosfer , ni inni mieszka cy planety, oprócz 7 innych osób. Wtedy sta am si cz ci tej biosfery. Nie w przeno ni, ale ca kiem dos ownie”22. Zbudowanie tego rodzaju uczucia uwa am za kluczowe w dzisiejszej misji ratowania naszego wiata. Musimy na powrót poczu si
cz ci sieci ycia.

Podsumowanie – Skazani na wspó prac
yjemy w czasach szczególnych, gdy populacja ludzka wci dynamicznie ro nie, wzrost gospodarczy dotyczy coraz wi kszej liczby mieszka ców globu. Mo emy okre li czas, w którym przysz o nam y , jako Wielkie Przyspieszenie. Przemiany cywilizacyjne jeszcze do niedawna by y
powodem dumy i zadowolenia dla wielu. Wiemy jednak jak wysok cen
mo emy zap aci za nieustannie rosn c presj na energi , gleb , wod ,
lasy, zwierz ta. Sta o si szczególnie wyra nie w 2020 roku, gdy ca y
wiat bole nie do wiadczy pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Nie
by o to przypadkowe katastroﬁczne zdarzenie, ale konsekwencja naszej
brutalnej ingerencji w naturalne ekosystemy. Post puj ca deforestacja, niekontrolowana ekspansja rolnictwa, wydobycie i spalanie paliw
20 Neil Evernden, “Beyond Ecology: Self, Place, & the Pathetic Fallacy.” The North
American Review 263, no. 4 (Winter 1978): 18.
21 Ewa Doma ska, „Humanistyka ekologiczna.” Teksty Drugie, 1–2 (2013): 12–13.
22 Jane Poynter, “Life in Biosphere 2.” ﬁlmed March 2009 at TEDxUSC, video, 15:42,
http://www.ted.com/talks/jane_poynter_life_in_biosphere_2.html.
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kopalnych, rozwój infrastruktury, a tak e eksploatacja dzikich gatunków
stworzy y idealn sposobno dla rozprzestrzeniania si chorób z dzikiej
przyrody na ludzi. Eksperci Mi dzyrz dowej Platformy ds. Ró norodnoci Biologicznej i Us ug Ekosystemowych (IPBES) ostrzegaj , e u ssaków i ptaków wodnych istnieje oko o 1,7 miliona niezidentyﬁkowanych
wirusów, o których wiadomo, e zara aj ludzi. Ka dy z nich mo e by
bardziej destrukcyjny i miertelny ni COVID-1923. Badania dowodz , e
przyroda stanowi niejako „szczepionk ”, która zabezpiecza nas przed patogenami. Zachowanie ró norodno ci biologicznej, przy jednoczesnym
ograniczeniu kontaktu dzikich zwierz t z lud mi, mo e ograniczy rozprzestrzenianie si patogenów. Natomiast utrata gatunków ze rodowiska skutkuje niebezpiecznymi konsekwencjami zwi zanymi z rozprzestrzenianiem si i wyst powaniem nasilonych infekcji, w tym równie
tych, które dotykaj ludzi24.
Papie Franciszek komentuj c sytuacj w wiecie zwi zan z pandemi podkre la , e jest to reakcja natury na zmiany klimatu. W jego opinii musimy dzisiaj spowolni tempo produkcji i konsumpcji, a nauczy
si rozumie i kontemplowa przyrod , aby ponownie po czy si z naszym prawdziwym otoczeniem25. Carl Sagan (ameryka ski astronom
i popularyzator nauki) o naszych powi zaniach z ca ym wiatem ywym
mówi w takich s owach:
Chc c nie chc c, my, ludzie, jeste my powi zani ze sob oraz ze wszystkimi
ro linami i zwierz tami na ca ym wiecie. Nasze ycia cz si ze sob . […]
Ro liny, zwierz ta, mikroby bardzo d ugo pracowa y wspólnie. […] Sk onno do wspó dzia ania wykszta ci a si w procesie ewolucji. Organizmy,
które nie wspó dzia a y z innymi, umiera y. Wspó dzia anie to nasza natura.
Klucz do prze ycia26.

Albo wyci gniemy lekcj z pandemii koronawirusa i sk oni nas ona do
g bszej reﬂeksji na temat prawdziwych relacji mi dzy lud mi a przyrod i ich skorygowania, albo pogr y nas kolejny kryzys choroby odzwierz cej czy wcze niej kryzys klimatyczny. Wybór nale y do nas.
23 Josef Settele, Sandra Díaz, Eduardo Brondizio and Peter Daszak, “COVID-19 Stimulus Measures Must Save Lives, Protect Livelihoods, and Safeguard Nature to Reduce the
Risk of Future Pandemics.” Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity
and Ecosystem Services (IPBES), 27.04.2020, https://ipbes.net/covid19stimulus.
24 Natasha Gilbert, “More species means less disease.” Nature (2010), https://doi.
org/10.1038/news.2010.644.
25 Austen Ivereigh, “Pope Francis says pandemic can be a ‘place of conversion.” The
Tablet, 8.04.2020, https://www.thetablet.co.uk/features/2/17845/pope-francis-sayspandemic-can-be-a-place-of-conversion-.
26 Carl Sagan, Miliardy, miliardy. Rozmy lania o yciu i mierci u schy ku tysi clecia (Wyd. Prószy ski i S-ka, Warszawa, 2001), 156.
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My lenie relacyjne, inkluzyjne w dobie kryzysu klimatycznego
Abstrakt
Zmiany klimatu spowodowane nadmiern emisj gazów cieplarnianych staj
si , obok nadmiernej eksploatacji rodowiska, rolnictwa i urbanizacji jednym
z g ównych zagro e dla ycia na Ziemi i naszej cywilizacji. Mimo, e o zwi zku
pomi dzy emisj dwutlenku w gla a wzrostem redniej temperatury na Ziemi
wiemy od ko ca XX wieku, dopiero po blisko 100 latach podj li my mi dzynarodowe dzia ania, maj ce ograniczy to zjawisko. Patrzymy na zamykaj ce si
okno i rodzi si pytanie, czy zd ymy zareagowa i za egna kryzys klimatyczny. Wiemy jakie natychmiastowe dzia ania s potrzebne, ale ich nie podejmujemy. Wydaje si , e warunkiem koniecznym dokonania dzie a naprawy wiata
jest ca kowita zmiana sposobu naszego widzenia wiata. Musi on by oparty na
my leniu relacyjnym, podkre la wzajemne zwi zki, wspó zale no cz owieka
i przyrody, bytów i istot ludzkich i nie-ludzkich.
S owa kluczowe: kryzys klimatyczny, zmiana my lenia, wspó zale no , wspó dzia anie

15

P

S

Prof. dr hab. Piotr Skuba a – profesor nauk biologicznych, Wydzia Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu l skiego w Katowicach, ekolog, akarolog (zajmuje si
ekologi i systematyk roztoczy Oribatida), etyk rodowiskowy, edukator ekologiczny, dzia acz na rzecz ochrony przyrody; aktywista klimatyczny, lider Climate Reality (fundacja wiceprezydenta Al Gore’a), „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), cz onek komisji ds. GMO i GMM
przy Ministrze rodowiska (2014–2019), sta y wspó pracownik miesi cznika
„AURA. Ochrona rodowiska” i miesi cznika „Dzikie ycie”, wspó organizator
Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i wspó prowadz cy
spotkania Klubu My li Ekologicznej.

Relational and inclusive thinking in times of climate crisis
Summary
Climate change caused by excessive emissions of greenhouse gases is becoming,
along with excessive exploitation of the environment, agriculture and urbanization, one of the main threats to life on Earth and our civilization. Although
we have known about the relationship between carbon dioxide emissions and
the rise of the average temperature on Earth since end of the 20th century, it
was only after nearly 100 years that we took international action to reduce this
phenomenon. We are looking at the closing window and the question arises
whether we will be able to react and stave o the climate crisis. We know what
immediate actions are needed, but we do not take them. It seems that a necessary condition for doing the work of repairing the world is a complete change
in the way we view the natural world. It must be based on relational thinking,
emphasize mutual relationships, the interdependence of man and nature, human beings and non-human beings.
Key words: climate crisis, change of thinking, interdependence, cooperation
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