
KONFERENCJA W PRIMOSTEN 

Na tle spotkania ponad 200 naukowców z 5 kontynentów i 25 krajów, J. Szej- 
noch z tygodnika „Kultura” przeprowadził 3 marca wywiad z prof. J. Aleksan- 
drowiczem (tytuł artykułu „W poszukiwaniu dróg przetrwania ludzkości”). 

Czytamy tam m. in.: e | | 

„O zdrowiu i środowisku, o ich wzajemnych związkach i uwarunkowaniach winni 
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dziś rozważać i chemik, i rolnik, i socjolog, i urbanista, i statystyk, i genetyk (...). 
W połowie br. ukażą się materiały konferencji w Primosten, gdzie znajdują się m. in. 
takie pozycje, jak „Populacja i urbanizacja” prof. Zarkovica, prof. Stallonesa „Epi- 
demiologiczne dowody środowiskowego oddziaływania na zdrowie” i „Wpływ środo- 
wiska społecznego na zdrowie psychiczne i fizyczne” dra Lerey. Jeżeli chodzi o wkład 
polski, warto wymienić pracę doc. Maziarki „Rola instytucji medycznych w ochronie 
środowiska człowieka”. 

„Mówiłem o ekologicznej profilaktyce chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza biała- 
czek — stwierdza dalej prof. Aleksandrowicz. — Istnieją rakotwórcze czynniki, które 
człowiek wytwarza i wprowadza w środowisko; istnieją także czynniki przeciw- 
nowotworowe, również produkty człowieka (...). Przypisujemy sobie — i słusznie — 
nadzwyczajną zdolność kształtowania otaczającego nas Świata. ze dotąd nie zawsze 
kształtowaliśmy go najlepiej, to fakt. Wierzę, że rozum, rozum wyrażający się w pra- 
wie moralnym, uchroni nas od losu, który alegoryzuje zdjęcie ryb miotających się 
w sieci. Sieć utkaliśmy sami. I sami z niej mądrze musimy się wyswobodzić”. 

I dalej: | 
„Obwinianie techniki za całe zło wydaje się nonsensem. Ucieczka od cywilizacji 

w świat rousseauistyczny jest nierealna. Bez techniki, bez jej nadzwyczajnego, burzli- 
wego rozwoju nie bylibyśmy w stanie tworzyć zdrowych warunków życia (...) ale 
jedynie i tylko wtedy, kiedy umiemy się nią rozsądnie posługiwać. Tymczasem wciąż 
jeszcze nie umiemy, gdyż do rolnika, bezpośrednio użytkującego nawozy i pestycydy, 
nie docierają w dostatecznej ilości i we właściwej formie informacje o sposobach 
mądrego stosowania tych środków”. 

Zdaniem naukowca, pewną otuchą napawać może fakt, że „humanistyczna re- 
fleksja zatacza coraz szersze kręgi, coraz więcej badaczy przestaje myśleć wyłącz- 
nie kryteriami swojej specjalności (...) rozum i wiedza zdolne są do takich przemian 
wewnętrznych, aby stać się służebnymi wobec człowieka (...)”. 

W zakończeniu wywiadu przypomniano osiągnięcia nauki w zakresie ochrony 
zdrowia: 

„żelazo, jod, fluor, magnez — o nich wiemy dużo. Sporo też wiemy o ważnej 
roli miedzi, cynku, manganu, kobaltu, molibdenu, rubidu, selenu, litu i chromu. 
Mało jeszcze wiemy o platynie. Dużo natomiast wiemy o groźnych dla życia pier- 
wiastkach: rtęci, ołowiu, arsenie i berylu (...) na całym Świecie prowadzi się inten- 
sywne badania. A ich wyniki bywają czasami tak zaskakujące, jak choćby ustalenie 
korelacji między przestępczością nieletnich i skażeniem atmosfery ołowiem zawar- 
tym w spalinach samochodowych; jak choćby to, że masowe spożywanie przez sło- 
wiańskich imigrantów w USA przetworów kukurydzy zmniejszyło liczbę raków żo- 
łądka (...)”.


