
karku zast´puje laboratoryjnà procedur´ stawia-
nia hipotez” – s. 284). Wàtek cielesny zyskuje
jeszcze jednà odnog´, gdy autor w∏àcza do to-
ku swych rozwa˝aƒ pochodzàce od Julii Kriste-
vej poj´cie abjectu. Konotowane nim obszary
kultury, przez swà ∏àczliwoÊç z nieczystoÊcià,
odrzuceniem czy obawà poddane daleko idàcej
marginalizacji, dajà si´ odnaleêç, a jak˝e, na kar-
tach wielu krymina∏ów (przywo∏ane przyk∏ady
powieÊci Patricii Cornwell czy Breta Eastona El-
lisa Êwiadczà o tym wystarczajàco wymownie).
Co jednak znacznie istotniejsze, dostrzega Czu-
baj w owym „testowaniu granic kultury” kolejny
pomost ∏àczàcy opisywanà literatur´ z proble-
matykà antropologicznà – oba Êwiaty ostatecz-
nie spaja „ta sama forma namys∏u nad normami
i to˝samoÊcià, a zatem: kulturowà samoÊwiado-
moÊcià” (s. 310). To niema∏o, prawda?

Krótki rozdzia∏ o powieÊciach Henninga Mankel-
la sprawia wra˝enie kody koƒczàcej ksià˝k´
mo˝e zbyt gwa∏townie, ale te˝ ów pisarz, o czym
warto wspomnieç, ma dla Czubaja specjalne
znaczenie: „by∏ jednym z tych, od których zacz´-
∏a si´ moja przygoda z krymina∏em w wymiarze
(mam nadziej´) refleksyjnym” (s. 54). Uznaç za-
tem wypada Etnologa w MieÊcie Grzechu za
wi´cej ni˝ udanà wspomnianej nadziei konse-
kwencj´ – konsekwencj´ bogatà merytorycznie,
oryginalnà konceptualnie (przynajmniej na na-
szym gruncie), ale te˝ Êwietnà w lekturze. Przy-
znam si´ na koniec, ˝e wspomniany ju˝ krymi-
na∏ Gaardnera wzià∏em do r´ki „na wysokoÊci”
po∏owy pierwszego rozdzia∏u ksià˝ki Czubaja,
zainspirowany do eksperymentu: czy równie˝
wybrana zupe∏nie losowo Sprawa nieostro˝ne-
go kotka oka˝e si´ Êwiadectwem antropologicz-
nym? Âledztwo zwieƒczy∏ poznawczy sukces –
o pod∏o˝u kulturowym, rzecz jasna. 
Piotr P∏awuszewski
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Globalne
memento
Nicholas Stern 
Globalny ∏ad 
prze∏o˝y∏a Anna Orzechowska-Barcz 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej 
Warszawa 2010 

Chyba nawet wi´kszoÊç dzieci kojarzy obecnie
poj´cie „globalnego ocieplenia”. Nie ma si´ co
dziwiç – czy mo˝e istnieç lepsza po˝ywka dla
dziennikarza ni˝ puszczenie w eter informacji
o tym, ˝e za rok zaleje nas ogromna fala? La-
ment medialny ma jednak to do siebie, ˝e poza
gargantuicznym przejaskrawianiem faktów nie-
wiele wnosi. Przeciwnie – newsy o tym, ˝e za
rok stopnieje po∏owa lodowców na biegunie
pó∏nocnym, mogà tylko zaszkodziç walce ze
zmianami klimatu i byç po˝ywkà dla sceptyków.

Mimo ˝e temat globalnego ocieplenia wydaje
si´ powszechnie znany, to jednak trudno
o kompetentnà analiz´ zagro˝eƒ, które niesie
ze sobà to zjawisko. Jeszcze trudniej o ukaza-
nie ca∏oÊciowego – a przede wszystkim realne-
go! – programu przemian, który pozwoli∏by na,
cz´Êciowe przynajmniej, unikni´cie skutków
nadmiernej emisji dwutlenku w´gla. Próbà ta-
kiej w∏aÊnie systematyzacji jest wydany przez
„Krytyk´ Politycznà” Globalny ∏ad.

Autor tej publikacji – Nicholas Stern – to je-
den z najbardziej wp∏ywowych ekonomistów
Êwiata i autor g∏oÊnego raportu na temat ekono-
mii zmian klimatycznych. Jest wyk∏adowcà na
London School of Economics, a w latach
2000–2003 by∏ g∏ównym ekonomistà Banku
Âwiatowego.
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Na kartach ksià˝ki rozdzielonej na 10 rozdzia-
∏ów autor w uporzàdkowany, acz momentami
nieco rozwlek∏y (pewne tezy czy spostrze˝enia
powtarzajà si´) sposób wyk∏ada naukowe do-
wody na ocieplanie si´ klimatu z winy cz∏owie-
ka, podaje ekonomiczne i moralne uzasadnie-
nie koniecznoÊci walki z tym zjawiskiem oraz
proponuje ustanowienie nowego, opartego na
czystej energii, globalnego ∏adu. Niewàtpliwà za-
letà tytu∏u jest z ca∏à pewnoÊcià rozbudowany
aparat krytyczny, bibliografia oraz opatrzenie go
indeksem.

W celu zamkni´cia ust klimatycznym scepty-
kom Stern argumentuje, ˝e zjawisko wzrostu
Êredniej temperatury na globie zosta∏o zaobser-
wowane ju˝ w XIX wieku. Pod koniec tego˝ stu-
lecia szwedzki chemik Svante Arrhenius zauwa-
˝y∏, ˝e wzrost iloÊci CO2 w atmosferze wp∏ywa na
ocieplenie si´ klimatu. Jest to zatem fakt stwier-
dzony naukowo i obecny w dyskursie od wielu
dziesi´cioleci, a nie konstrukt stworzony w celu
doraênej walki politycznej, jak twierdzà niektórzy
malkontenci. W krà˝àcym po Internecie filmie
A global warming swindle badacze nieuznajà-
cy tej teorii twierdzà, ˝e zosta∏a ona stworzona
do zagospodarowania (czy raczej skanalizowa-
nia) lewicowoÊci po upadku bloku wschodnie-
go. Za jednà z popularyzatorek globalnego ocie-
plenia uznali oni… Margaret Thatcher, twierdzàc,
˝e by∏o ono dla niej wygodnym argumentem dla
zamykania kopalƒ w´gla i inwestowania w elek-
trownie atomowe. Stern, obszernie przytaczajàc
histori´ badaƒ naukowych nad tym zjawiskiem,
skutecznie obala tego rodzaju argumentacj´.

Celem unaocznienia skali omawianego na kar-
tach Globalnego ∏adu zjawiska warto przytoczyç
garÊç cyfr, ubranych w liczne, zamieszczone
w ksià˝ce wykresy. Obecny poziom CO2 wyno-
si 430 ppm i ka˝dego roku wzrasta o 2,5 ppm.
Przy zaniechaniu jakichkolwiek dzia∏aƒ zwiàza-
nych z ograniczeniem emisji do 2050 roku ten

wzrost móg∏by byç jeszcze szybszy (nawet do
4 ppm rocznie). Wówczas do po∏owy XXI wieku
iloÊç CO2 w atmosferze osiàgn´∏aby poziom
600 ppm (bez uwzgl´dnienia dalszej degradacji
lasów tropikalnych i uwalniania si´ metanu
z topniejàcej wiecznej zmarzliny). Taki poziom
stwarza∏by kilkunastoprocentowà szans´ na
podniesienie si´ Êredniej temperatury na globie
o 5 stopni Celsjusza w odniesieniu do jej warto-
Êci z po∏owy XIX wieku. Ostatni raz tak ciep∏o by-
∏o 50 milionów lat temu, w okresie eocenu.
Wówczas nasza planeta by∏a pokryta bagnisty-
mi lasami, a w pobli˝u dzisiejszego bieguna pó∏-
nocnego ˝y∏y aligatory. Jednak obecnie taki
wzrost z ca∏à pewnoÊcià nie przyniós∏by ze sobà
bujnego rozkwitu przyrody. Przeciwnie, tak
szybkie zmiany spowodowa∏yby pustynnienie
i stepowienie wielu obszarów. Nie bez powodu
w dyskursie naukowym pojawi∏o si´ ostatnio
okreÊlenie „antropocen”, przez które rozumie
si´ wspó∏czesnoÊç. Dynamika przemian wywo-
∏anych przez cz∏owieka jest zbyt du˝a i ju˝ teraz
przestaje si´ wpisywaç w wydzielone dotàd
okresy geologiczne.

Na innym wykresie autor ukaza∏, w jakim stopniu
poszczególne sektory gospodarcze majà wp∏yw
na ocieplanie si´ klimatu. Nie jest zaskocze-
niem, ˝e a˝ 27 procent gazów cieplarnianych
powstaje przez produkcj´ pràdu i ogrzewania.
Du˝y udzia∏ majà równie˝ zmiana u˝ytkowania
gruntów i leÊnictwo (18 procent) oraz rolnictwo
i transport (odpowiednio 13 i 12 procent).

Stern wskazuje, ˝e sceptycy klimatyczni cz´sto
nie sà naukowcami, tylko politykami, i ich posta-
wa wynika z dà˝enia do realizacji partykularnych
interesów. Okazuje si´ bowiem, ˝e worek z napi-
sem „globalne ocieplenie” ok∏adany jest zarów-
no lewym sierpowym, jak i prawym prostym.
Cz´Êç Êrodowisk skrajnej lewicy, zw∏aszcza
w krajach Trzeciego Âwiata, uznaje ten problem
za wydumany przez klas´ Êrednià, twierdzàc, ˝e
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najistotniejszà bolàczkà wspó∏czesnoÊci sà olbrzy-
mie obszary biedy. Z drugiej strony, niektóre
grupki skrajnej prawicy podnoszà, ˝e dà˝enie
do zmniejszenia emisji CO2 zablokuje rozwój
gospodarczy, a dzia∏ania, które trzeba b´dzie
podjàç w tym kierunku, b´dà kosztowa∏y mas´
pieni´dzy. Kontrargumentacja Sterna jest w tej
kwestii jasna i przekonujàca. Jego projekt glo-
balnego ∏adu zak∏ada restrukturyzacj´ obszarów
nierozwini´tych oraz zapewnienie d∏ugotrwa∏e-
go i stabilnego rozwoju. Stwierdza on, ˝e dzia∏a-
nia na rzecz ochrony klimatu muszà byç sprz´-
˝one z walkà z biedà, a ich koszty oscylujà co
najwy˝ej wokó∏ 1–2 procent Êwiatowego PKB.
Ponadto globalne ocieplenie dotknie najpierw
kraje rozwijajàce si´, które najmniej si´ przyczy-
ni∏y do jego powstania. Dlatego te˝ kraje pierw-
szego Êwiata powinny poczuç si´ do obowiàzku
zminimalizowania negatywnych skutków w∏a-
snego rozwoju.

W ten sposób przeszed∏em na grunt wywodów
moralno-filozoficznych, które w ksià˝ce Sterna
zajmujà istotne miejsce. Konstruuje on je na ba-
zie przekonania, ˝e ludzie, jako ssaki, z natury
sà opiekuƒczy w stosunku do swego potom-
stwa. Skoro tak, to planet´ powinniÊmy przeka-
zaç naszym dzieciom i wnukom w mo˝liwie jak
najmniej naruszonym stanie. JeÊli nie podejmie-
my dzia∏aƒ, które ograniczà globalne ocieplenie,
a tak˝e nie wdro˝ymy êróde∏ energii innych ni˝
w´glowodory, to mo˝e si´ okazaç, ˝e w ciàgu
najbli˝szych 50 lat Ziemia znacznie zmieni swe
oblicze. Nasza planeta po podniesieniu si´ Êred-
niej temperatury o 5 stopni Celsjusza nie b´dzie
ju˝ przyjaznym domem. Stern przekonujàco opi-
suje skutki zaniechaƒ. Uchodêcy klimatyczni
imigrujàcy z krajów Oceanii i Bangladeszu, wal-
ki o dost´p do wody pitnej, olbrzymie obszary
pustynne i stepowe, wreszcie wojny o ostatnie
z∏o˝a surowców – wszystko to brzmi jak scena-
riusz apokaliptycznego filmu. Tymczasem tak
mo˝e wyglàdaç przysz∏oÊç.

Nie trzeba chyba dodawaç, ˝e koszty zaniechaƒ
sà trudne do oszacowania. Stern oblicza je na
20 procent Êwiatowego PKB w ciàgu 50 lat. Do
tego nale˝y dodaç za∏amanie si´ perspektyw
d∏ugoterminowego, zrównowa˝onego rozwoju.

W argumentacji moralnej Stern posunà∏ si´ rów-
nie˝ do pope∏nienia b∏´du logicznego. Otó˝ zbu-
dowa∏ on konstrukcj´ do z∏udzenia przypomina-
jàcà zak∏ad Pascala. Jego zdaniem, nawet jeÊli
naukowcy nie majà racji i nie grozi nam ocieple-
nie klimatu, to i tak lepiej jest mu zapobiec, ni˝
obudziç si´ za kilka dekad z r´kà w nocniku.
Argumentacja ta budzi jednak uzasadnione wàt-
pliwoÊci, nie uwzgl´dnia bowiem szerszego
kontekstu. Gdyby wdra˝anie dzia∏aƒ w celu za-
pobie˝enia niekorzystnym zmianom klimatu
okaza∏o si´ walkà z wiatrakami, to wydawane
przez tak wiele lat pieniàdze na ten cel znikn´∏y-
by bezpowrotnie. By∏aby to równie˝ wielka kom-
promitacja dla wspó∏czesnej nauki. Nasza nad-
mierna – w takiej sytuacji – troska musia∏aby
wzbudziç uzasadniony chichot historii.

Ârodkami zapobiegawczymi, które proponuje
Stern, sà przede wszystkim badania nad nowy-
mi technologiami. Szeroko opisuje on dzia∏ania
ró˝nych rzàdów w tym zakresie, pozostawiajàc
im jednak swobod´ wyboru êród∏a energii sto-
sownie do warunków panujàcych na terenie da-
nego kraju. Trzeba mu oddaç, ˝e proponujàc al-
ternatywy dla w´gla, nie popada jednoczeÊnie
w paniczny strach przed energetykà atomowà.
Przeciwnie – dostrzega w niej jednà z realnych
mo˝liwoÊci, które trzeba rozwijaç. W tej mierze
chwali model francuski, gdzie a˝ 75 procent
energii elektrycznej produkuje si´ w elektrow-
niach atomowych. Z drugiej strony, Stern do-
strzega problem ograniczonoÊci êróde∏ uranu
oraz sk∏adowania odpadów promieniotwór-
czych. W tej kwestii jednak bardzo obiecujàco
zapowiadajà si´ ostatnie odkrycia Chiƒczyków.
W Paƒstwie Ârodka na poczàtku bie˝àcego roku
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opatentowano technologi´, która pozwala na
ponowne wzbogacanie i wykorzystywanie zu˝y-
tego paliwa nuklearnego. W ten sposób uranu
wystarczy nie na 50–70, ale na a˝ 3 tysiàce lat
(sic!). Odkrycia te wywo∏a∏y tak du˝y entuzjazm
rzàdu w Pekinie, ˝e zapowiedzia∏ on oÊmiokrot-
nà rozbudow´ sieci elektrowni jàdrowych do
koƒca trzynastej pi´ciolatki, czyli 2020 roku.

Godny pochwa∏y realizm Sterna kuleje natomiast
przy analizie wiatraków i baterii s∏onecznych.
W kwestii energetyki wiatrowej ciep∏o komentuje
on dzia∏ania niemieckich w∏adz, które do 2020
roku chcà a˝ 25 procent energii pozyskiwaç
z wiatru. Wady tego rodzaju rozwiàzania jakoÊ
mu umkn´∏y, a sà one liczne i wymagajà namy-
s∏u. Pola wiatraków wià˝à si´ przecie˝ z efektem
stroboskopowym i zniszczeniem biocenozy, po-
za tym fatalnie wyglàdajà i sà destrukcyjne dla
krajobrazu. Nie lepiej pod tym wzgl´dem wyglà-
dajà baterie s∏oneczne. Ich u˝ytkowanie wià˝e
si´ z koniecznoÊcià wymiany ogniw co 10 lat,
a produkcja powoduje wydzielanie si´ trujàce-
go, silnie ˝ràcego i rakotwórczego fluorowodoru
do atmosfery. Poza tym szersze u˝ycie obu tych
êróde∏ energii jest nieuchronnie zwiàzane ze
skokiem cen energii elektrycznej.

Stern postuluje równie˝ intensyfikacj´ badaƒ
nad innymi technologiami, takimi jak na przy-
k∏ad sekwestracja czy piroliza, oraz rozwój elek-
trowni geotermalnych, a lokalnie w krajach rolni-
czych – spalania biomasy. Nawiasem mówiàc,
Polska ma niez∏y potencja∏, jeÊli chodzi o dwie
ostatnie alternatywy dla w´glowodorów. Z ca∏à
pewnoÊcià kwestià przysz∏oÊci jest wykorzysta-
nie ich do ogrzewania budynków. Idàc dalej,
aby utrzymaç naszkicowany przez siebie global-
ny ∏ad, autor zaleca powo∏anie Êwiatowej organiza-
cji, zajmujàcej si´ na bie˝àco zmianami klimatycz-
nymi i dzia∏aniami na rzecz redukcji emisji CO2.
W obliczu tak olbrzymiego zagro˝enia powsta-
nie odpowiednich, mi´dzynarodowych instytucji

wydaje si´ kwestià niedalekiej przysz∏oÊci. Ich
celem by∏oby nadzorowanie post´pów w redu-
kowaniu emisji gazów cieplarnianych oraz uka-
zywanie alternatyw w postaci czystych êróde∏
energii i energooszcz´dnych maszyn, urzàdzeƒ
czy Êrodków transportu krajom rozwijajàcym
si´. Paƒstwa pierwszego Êwiata powinny byç
dla nich przyk∏adem.

Mankamentem publikacji Sterna, poza wymie-
nionymi powy˝ej, wydaje si´ równie˝ niedo-
strzeganie lobbingów (bàdê nie doÊç wyraêne
wyartyku∏owanie tego˝). Dzia∏ania w celu ochrony
klimatu sà przecie˝ sabotowane przez nafto-
wych, w´glowych i gazowych magnatów.
Z pewnoÊcià rzàdy paƒstw, które czerpià ze
sprzeda˝y tych surowców spore zyski, nie b´dà
zbyt szybko zainteresowane zamordowaniem
kury znoszàcej z∏ote jaja. Niedopatrzenie w tej
kwestii jest tym bardziej zadziwiajàce, ˝e autor
dostrzega i z ca∏à mocà podkreÊla niew∏aÊci-
woÊç funkcjonowania rynków. Stwierdza on,
˝e zyski z danej dzia∏alnoÊci trafiajà do r´ki
w∏aÊciciela przedsi´biorstwa, ale jej wszelkie ne-
gatywne skutki sà przez system bezczelnie
uspo∏eczniane. W skali globalnej widaç to we
wspomnianym ju˝ powy˝ej paradoksie naszych
czasów: kraje rozwijajàce si´ najpr´dzej odczu-
jà skutki zmian klimatycznych, pomimo ˝e mia∏y
najmniejszy udzia∏ w ich powstaniu.

Ksià˝ka Sterna, pomimo kilku s∏abych punktów,
jest z ca∏à pewnoÊcià pozycjà godnà polecenia.
Choç w zamyÊle autora ma ona byç „opowie-
Êcià ku pokrzepieniu serc”, to jednak okazuje
si´ raczej swoistym memento. Najwy˝szy bo-
wiem czas na faktyczne dzia∏ania. W przeciw-
nym wypadku nasze wnuki odziedziczà usma-
˝ony, zderegulowany, rozdzierany konfliktami
o wod´ i surowce glob, który nie b´dzie ju˝ tak
przyjaznym do ˝ycia miejscem, jak obecnie.
Piotr Kuligowski
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