
NAUKA A PRRZYSZLOSC SRODOWISKA 

Interesujące rozważania pod hasłem „Nakaz chwili: ochrona Środowiska” snuje 

w tygodniku „Literatura” z 4 października ub. roku W. Adamiecki. 
„Czy ludzkość zdoła zahamować postępujący proces degradacji środowiska na- 

turalnego, które jest jej dane jako jedyne i niepowtarzalne? Czy zdoła uruchomić 

działania zdolne do przeciwstawienia się zniszczeniu przyrody przez cywilizację 

i przywrócenia stanu równowagi we współżyciu człowieka z przyrodą? Ludzkość 

jest w tym przypadku pojęciem chyba zbyt ogólnym...” 
Postawiwszy te pytania, autor tak precyzuje, trudne, jak to podkreśla, zagad- 

nienie: 

„Po 150 latach niekontrolowanej rewolucji przemysłowej i żywiołowej rewolucji 

technicznej, której jesteśmy świadkami, nie da się z roku na rok zmienić sposobu 

myślenia zdominowanego przez doraźne interesy, doraźne korzyści i doraźne ko- 

nieczności ekonomiczne. I oto właśnie ekonomika zaczyna przychodzić w sukurs 

przyrodnikom, którzy zainicjowali walkę o ochronę środowiska naturalnego. Nie- 

bezpieczeństwo, które środowisku zagraża, staje się jednocześnie niebezpieczeństwem 

dla gospodarki”. 
A oto fragmenty dalszych wywodów autora artykułu na marginesie niedawnego 

seminarium roboczego zorganizowanego przez Instytut Cybernetyki Stosowanej PAN 

pod protektoratem UNESCO, w którym udział wzięli wybitni naukowcy z wielu 

dyscyplin: 

„„.niemożliwe jest osiągnięcie dalszych postępów w badaniach nad środowiskiem 

bez zastosowania metod matematycznych. Wymieniano problemy najbardziej kry- 

tyczne, nie mogące czekać na podjęcie precyzyjnych badań. Na pierwszym miejscu: 

zanieczyszczanie środowiska m. in. środkami chemicznymi. Skutki tego mogą być 

dwojakie: wpływ na zdrowie obecnej populacji, ale też spowodowanie oddziaływania 
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zwanego mutagenezą — polegającego na tym, że naruszony zostaje aparat dziedzi- 
czenia, genetyczny aparat człowieka. Już obecnie istnieją na ziemi obszary, gdzie 
4 procent dzieci przychodzi do świat z wadami genetycznymi. Do tego rodzaju 
badań interdyscyplinarnych niezbędny jest szeroki program szkolenia dla przy- 
rodników i matematyków...” 

„Współczesne technologie z reguły powodują zanieczyszczenie środowiska, z czego 
wynikają ogromnie skomplikowane problemy ekonomiczne na przyszłość, bo techno- 
logie te będą musiały się zmieniać”. 

I dalej: „Najistotniejsze jest chyba to, że dokonano próby przełamania barier 
dzielących dwie dziedziny wiedzy, co uznać można za dowód poczucia odpowie- 
dzialności ludzi nauki (..) Organizmu, jakim jest świat współczesny nie da się juz 
rozpatrywać jako zbioru niezależnych komórek. I to, pozornie tak abstrakcyjne — 
dążenie nauki do syntetyzowania świata, do wydobywania się z mgławicy nie- 
kontrolowanych procesów, wydaje się być jedną z największych i najbardziej drama- 
tycznych przygód współczesności, która przecież dotyczy nas wszystkich...” 

Przytoczywszy fragmenty interesującej dyskusji pomiędzy polskim biologiem 
a matematykiem brytyjskim, m. in. na temat obiektywnego wyrażania stopnia 
zniszczenia środowiska naturalnego, autor artykułu, tak m. in. precyzuje wnioski 
z tej konfrontacji poglądów: 

„Sądzę, że współcześni uczeni, czy chcą czy też nie, nie będą już mogli po 
prostu dokładać swej cegiełki do społecznego procesu podejmowania decyzji, lecz 
będą musieli w sposób dominujący uczestniczyć w tym procesie. Istnieje jednak 
niebezpieczeństwo, iż uczony może stać się zarozumiały i technokratyczny. A zwłasz- 
cza uczonemu wyjdzie na korzyść pamiętanie, że nawet jeśli zacznie od pewności, 
dojdzie do wątpliwości. Uczeni powinni w swej pracy pamiętać o skromności, pole- 
gającej na uświadamianiu sobie, iż nawet oni są w stanie zrozumieć jedynie część 
rzeczywistości, i o tym, że zwykły człowiek (...) może oceniać sytuację i potrzeby 
z prostotą zawierającą czasami pogląd bardziej płodny niż poglądy elity naukowej”.


