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Socio-ecological problems of the present day. A russian perspective

Wród wielu problemów stoj¹cych przed ludzkoci¹ w ostatnich latach problemem najwa¿niejszym pozostaje wzajemny stosunek spo³eczeñstwa i przyrody.
W wyniku dzia³alnoci cz³owieka, prowadzonej w ci¹gu wielu lat, przyroda uleg³a globalnym zmianom. Doprowadzi³y one faktycznie do przeobra¿enia wiêkszej czêci krajobrazów naturalnych  obni¿enia potencja³ów regionów o znaczeniu zarówno dla dalszego gospodarowania, jak i bytowania ludnoci. Gro¿¹cy globalny kryzys ekologiczny wymaga niezw³ocznej analizy naukowej i poszukiwania dróg zmiany istniej¹cej sytuacji. Powstaje nagl¹ca potrzeba pog³êbionych badañ warunków ludzkiej dzia³alnoci ¿yciowej i jej negatywnych nastêpstw. Jest
bezsporne, ¿e ludzie nie mog¹ zaprzestaæ przekszta³cania przyrody w procesie
swojej dzia³alnoci, lecz mog¹ i s¹ zobowi¹zani do zaprzestania nieprzemylanej
ingerencji w rodowisko naturalne i nauczenia siê szacunku do przyrody. Oczywiste jest, ¿e marzenia o powrocie do przyrody pierwotnej pozostan¹ marzeniami,
poniewa¿ obecnie g³ównym zadaniem pozostaje poszukiwanie rozumnych wiêzi
tego, co naturalne, i tego, co sztuczne, w ¿yciu biosfery i cywilizacji. Problem
poszukiwania rozwi¹zañ w zakresie rozwoju wspó³czesnej gospodarki wiatowej
i zapewnienia bezpiecznej przysz³oci dla ca³ej planety znalaz³ swój wyraz w Deklaracji Rio de Janeiro92 w sprawie rodowiska naturalnego i rozwoju. Zwiêksza siê zrozumienie wzajemnych zale¿noci problemów spo³ecznych, gospodarczych i politycznych, a w konsekwencji i potrzeby koordynacji (umiejêtnoci)
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wspólnego ich rozwi¹zywania. U nikogo nie budzi w¹tpliwoci fakt, ¿e rozwi¹zanie nagromadzonych problemów jest niemo¿liwe bez zgodnego wspó³dzia³ania
nauk przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i spo³eczno-prawnych. Badaj¹c problemy spo³eczno-ekologiczne, uwiadamiamy sobie ich interdyscyplinarny charakter. Przy czym istot¹ jest nie tylko interdyscyplinarne rozwi¹zywanie
istniej¹cych zjawisk negatywnych, lecz równie¿ rozumne ³¹czenie nagromadzonej wiedzy naukowej. Syntezê tej wiedzy stanowi teoria noosfery.
Problem wzajemnych stosunków istot ¿ywych i przyrody by³ rozwa¿any przez
antycznych mylicieli i filozofów (Arystoteles, Hipokrates i in.). Ekologia we
wspó³czesnym rozumieniu zaczê³a siê rozwijaæ od XX w., gdy ludzie uwiadomili
sobie niemo¿noæ aktywnego opanowania przyrody bez uwzglêdnienia jej prawid³owoci i poczuli zagro¿enie swego istnienia. Fazy rozwoju ekologii s¹ nastêpuj¹ce: zbadanie (poznanie) rodowiska bytowania poszczególnych gatunków i ich
stosunków z innymi gatunkami; zbadanie (poznanie) ekosystemu obejmuj¹cego
wzajemne oddzia³ywanie organizmów i wszystkich elementów otaczaj¹cego rodowiska; poznanie wzajemnego oddzia³ywania ekosystemów; poznanie biosfery;
poznanie sytuacji cz³owieka w biosferze1.
Problematyka spo³eczno-ekologiczna sta³a siê przedmiotem badañ naukowych
w pocz¹tkach lat szeædziesi¹tych, przenikaj¹c najpierw do sfery polityki. Póniej
nast¹pi³o naukowe podejcie do problematyki spo³eczno-ekologicznej jako fenomenu ca³ociowego. W latach siedemdziesi¹tych prace naukowe by³y skierowane
g³ównie na wykazywanie strat powodowanych w przyrodzie przez dzia³alnoæ
ludzk¹, a tak¿e na poprawianie b³êdów i opracowanie norm i standardów ekologicznych. Dzia³alnoæ skierowana na ochronê przyrody by³a zwi¹zana przede
wszystkim ze wiatem zjawisk przyrodniczych. Staramy siê walczyæ ze skutkami  zauwa¿y³ uczony rosyjski M. Lemieszew  nie zwracaj¹c uwagi na g³êbokie
prawid³owoci historycznego ju¿ procesu wzajemnego oddzia³ywania przyrody
i spo³eczeñstwa2.
W tym okresie wiedza spo³eczno-ekologiczna nie by³a przedmiotem analizy w literaturze radzieckiej. Ekologizacja wiedzy zaczê³a zajmowaæ miejsce
wiod¹ce dopiero na prze³omie lat osiemdziesi¹tych. Ró¿norodne aspekty problematyki spo³eczno-ekologicznej znalaz³y odbicie w pracach naukowych uczonych
radzieckich i zagranicznych. Czynnikiem inspiruj¹cym rozpatrywanie problemów
ekologicznych w nowym kszta³cie sta³y siê ruchy i organizacje spo³eczne zaniepokojone stanem otaczaj¹cego rodowiska.
Problemom wzajemnego oddzia³ywania przyrody i spo³eczeñstwa powiêcono niema³o prac naukowych, zawieraj¹cych oryginalne wnioski i uogólnienia
D. ¯. Markowicz, Socyalnaja ekologija, Moskwa 1991.
M. Lemieszew, Ekonomika i ekologija: rokowoj konflikt i jego razrieszenije, Woprosy ekonomiki 1990, nr 11.
1
2
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o charakterze metodologicznym3. Wiêkszoæ prac by³a skierowana na opracowanie teoretycznych podstaw optymalizacji wzajemnego oddzia³ywania przyrody
i spo³eczeñstwa. Wielu znanych badaczy przyrody i wiêkszoæ metodologów oraz
filozofów uwa¿a, ¿e wspó³czesna ekologia ju¿ przekroczy³a ramy odrêbnej konkretnej dyscypliny naukowej, a problemy ekologii przekszta³caj¹ siê w problemy
kompleksowe, w których realizacji powinny uczestniczyæ niemal wszystkie podstawowe kierunki wspó³czesnej nauki o profilu humanistycznym i przyrodniczym.
Do przedstawicieli takiego punktu widzenia nale¿¹: P. Ages, M. I. Budyko,
P. W. Garkowienko, E. W. Girusow, A. A. Gorie³ow, W. P. Kaznaczejew, A. W. Kacura, M. M. Kaszmi³ow, I. D. £aptiew, W. A. £o, N. M. Mamiedow, I. W. Nowik,
N. F. Rejmiers, I. T. Fro³ow i inni.
Ekologia spo³eczna zyskuje status wiatopogl¹du wspó³czesnej ludzkoci
d¹¿¹cej do unikniêcia niebezpieczeñstwa katastrofy ekologicznej. Z tego stanowiska jest uzasadniana koniecznoæ nie tylko gruntownej modyfikacji systemu
gospodarczego wspó³czesnych spo³eczeñstw, ale i stylu mylenia, ekologizacji
nauk przyrodniczych, spo³ecznych i technicznych, opracowania gruntownie nowej wiadomoci ekologicznej i wiatopogl¹du ekologicznego4.
KSZTA£TOWANIE SIÊ NAUKI SPO£ECZNO-EKOLOGICZNEJ

Obecnie powszechnie siê uwa¿a, ¿e ród³a i perspektywy rozwi¹zania problemu ekologicznego, na równi z w³aciwociami struktury spo³eczno-gospodarczej, wi¹¿¹ siê z takimi w³aciwociami ludzi, jak zrozumienie autonomicznej
wartoci przyrody, respektowanie zjawisk biosfery i odpowiedzialnoæ przed przysz³ymi pokoleniami.
Rozwi¹zanie problemu ekologicznego wymaga przyjêcia wielu pilnych rodków. Potwierdzi³o to Miêdzynarodowe Forum ONZ w sprawie rodowiska naturalnego i rozwoju, które odby³o siê w Rio de Janeiro w 1992 roku5.
Dotychczas nie uwzglêdniano faktu, ¿e postêp gospodarczy by³ osi¹gany
kosztem regresu ekologicznego. Wiêkszoæ polityków i menad¿erów wyró¿nia
siê technokratycznym spojrzeniem na stan wiata. Ich pogl¹d na postêp nie uwzglêdnia spojrzenia ca³ociowego.
W warunkach obecnego zagro¿enia ekologicznego ludzie odkryli nowe pojêcie wiata naturalnego i swego w nim miejsca. Pog³êbiaj¹ce siê niszczenie planety
3
Problemy formirowanija eko³ogiczeskowo soznanija w us³owijach eko³ogiczeskowo riska. Tezy
referatów na konferencjê naukow¹ nt. Problemy wiadomoci w ojczystej i zagranicznej filozofii
XX w., Katedra Filozofii IWGUniwers., Iwanowo 1994.
4
Do tego kierunku mo¿na zaliczyæ takich uczonych, jak: A. Gor, U. Douglas, S. Mukerdge,
L. Mumford, A. Peccei, C. Radge, T. Rozzak, C. Rat, A. Toffler, D. Chorafos i inni.
5
Programma diejatwij. Powiestka dnia na XXI wiek i drugije dokumienty konfieriencyi w Rio de
Janeiro. Publikacja Centrum A nasze obszczeje buduszczeje, 1993, s. 1.
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sta³o siê podstaw¹ ewolucji ludzkiej wiadomoci. Przejawia siê to przede wszystkim wiar¹ w rozum cz³owieka, w pojawienie siê nowego cz³owieka noosfery.
Uznawszy jednoæ i wzajemn¹ wiê ze wiatem przyrody, mo¿emy zrozumieæ
swoje miejsce we wszechwiecie. Noosferyczny cz³owiek bêdzie osobicie odpowiedzialny za rozwój stosunków w systemie spo³eczeñstwoprzyroda.
Postêp w ekologicznej wiadomoci wi¹¿e siê z globaln¹ informatyzacj¹
wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Pod wzglêdem jakociowym sfera informacyjna
stanowi przes³ankê stworzenia noosferycznej rzeczywistoci. Jednak¿e informatyzacja tylko w jednoci z ekologizacj¹ wiadomoci mo¿e zapobiec katastrofie
ekologicznej. Chodzi o wzajemne wiêzi i oddzia³ywanie tych procesów charakteryzuj¹cych pocz¹tek przejcia ludzkoci do noosferycznej egzystencji.
Teoria noosfery, której podstawy zosta³y stworzone w pracach Teilharda de
Chardina, E. Leroya i W. I. Wiernadskiego, obecnie jest intensywnie rozwijana
przez wielu autorów, ale najbardziej systemowo, w moim przekonaniu, jest ona
przedstawiona w pracach A. D. Ursula. Wed³ug Teilharda de Chardina, noosfera
to zharmonizowana wspólnota wiadomoci, ekwiwalentna swego rodzaju nadwiadomoci, u Leroya  wspólnota myldzia³anie. Noosfera to jakociowe
systemowe tworzenie. Okrelenie Wiernadskiego ma charakter naukowy i praktyczny: noosfera jest nowym zjawiskiem geologicznym na naszej planecie. W niej
po raz pierwszy cz³owiek staje siê najwiêksz¹ si³¹ geologiczn¹. Musi on swoj¹
prac¹ i myl¹ przebudowywaæ obszar swego ¿ycia w sposób gruntowny w porównaniu z tym, co by³o wczeniej. Przed nim odkrywaj¹ siê coraz bardziej i szerzej
twórcze mo¿liwoci.
DROGI KSZTA£TOWANIA WIADOMOCI EKOLOGICZNEJ.
SFERY EKOLOGIZACJI WIADOMOCI

W preambule do Globalnego Programu Dzia³añ Agenda 21, podstawowego dokumentu przyjêtego na konferencji ONZ w sprawie rodowiska naturalnego
i rozwoju, która odby³a siê w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 r., podkrelono, ¿e
jedynym sposobem zapewnienia sobie bezpiecznej przysz³oci jest kompleksowe
i skoordynowane rozwi¹zywanie problemów otaczaj¹cego rodowiska i rozwoju
gospodarczego. Dziêki problematyce ekologicznej sta³ siê oczywistym fenomen
jednoci wspó³czesnej cywilizacji.
Obecna epoka pozostanie w historii okresem uwiadamia sobie przez ludzkoæ globalnego zagro¿enia ekologicznego. W historii ludzkoci nieraz zdarza³y
siê katastrofy przyrodnicze: wybuchy wulkanów, trzêsienia ziemi, powodzie, posuchy, epidemie. Jednak¿e sytuacja, z któr¹ ludzkoæ zderza siê obecnie, jest jakociowo odmienna. Odmiennoæ ta polega nie tyle na skali zagro¿enia planety, ile
na tym, ¿e niszczenie rodowiska bytowania cz³owieka jest dokonywane przez
niego samego.
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Niszczenie przez ludzi podstaw swojej egzystencji stawia przed nauk¹ szereg
fundamentalnych zagadnieñ. Dotyczy to przede wszystkim podstawowych sfer
ludzkiej dzia³alnoci, ich treci i kierunku. Nauka jest jednym z systemotwórczych
czynników cywilizacji wspó³czesnej. Poszukiwanie alternatywnych dróg dalszego rozwoju spo³eczeñstwa jest niemo¿liwe bez zmian aksjologicznych podstaw
nauki, jej prawdziwej humanizacji i ekologizacji.
Kryzysowi ekologicznemu by³y powiêcone dwie pierwsze publikacje Klubu Rzymskiego  Granice wzrostu D. Medowsa i Ludzkoæ w punkcie zwrotnym
M. Mesarowicza i E. Pestela.
Szczegó³owa analiza pokazuje, ¿e w zakresie zasobów i stosunków ekologicznych planeta nie wytrzyma nacisku potrzeb, je¿eli kraje rozwijaj¹ce siê, s³usznie uwa¿aj¹ce za konieczne podniesienie poziomu ¿ycia swoich narodów, pójd¹
drog¹, jak¹ sz³y kraje rozwiniête. Potrzebny jest nowy model rozwoju gospodarczego oraz podzia³u zasobów produkcyjnych, oparty na znacznie silniejszych dwigniach centralnej regulacji na szczeblu poszczególnych pañstw i ca³ej spo³ecznoci wiatowej. Takie regulowanie nieuchronnie musia³oby opieraæ siê przede
wszystkim na zintegrowanych interesach ca³ego spo³eczeñstwa wiatowego, a dopiero potem na interesach poszczególnych krajów, przedsiêbiorców i ich grup.
¯eby osi¹gn¹æ trwa³y wzrost oraz wy¿szy poziom ¿ycia dla wszystkich narodów,
w Deklaracji KOSR92 podkrelono, ¿e pañstwa powinny ograniczaæ i eliminowaæ modele produkcji i spo¿ycia nie sprzyjaj¹ce trwa³emu wzrostowi.
Zatem droga, któr¹ kraje rozwiniête dosz³y do swojej pomylnoci, jest nie
do przyjêcia dla ca³ej ludzkoci. W koñcu XX w. cz³owiek coraz bardziej uwiadamia sobie, ¿e zniszczenia to nie fatalistyczna nieuchronnoæ, lecz wynik jego
w³asnej dzia³alnoci, któr¹ mo¿na i nale¿y gruntownie zreorganizowaæ. Ludzie
musz¹ przezwyciê¿yæ parali¿uj¹ce ich uczucie bezsilnoci i niemo¿noci wp³ywania na rozwój wydarzeñ. Zmiany musz¹ najpierw nast¹piæ w nauce.
Ekologizacja nauki jest uwarunkowana przes³ankami obiektywnymi i subiektywnymi, zwi¹zanymi z g³êbok¹ jednoci¹ procesów spo³eczno-przyrodniczych,
z fundamentalnymi zasadami ekologicznie zrównowa¿onego rozwoju.
Wspó³czesna ekologia stanowi kompleksowy kierunek naukowy obejmuj¹cy
wiele intensywnie rozwijaj¹cych siê dziedzin, jak ekologia ogólna, ekologia cz³owieka, ekologia spo³eczna, agroekologia, ekologia in¿ynieryjna i inne. Podstawê
wszystkich dyscyplin ekologicznych stanowi pojêcie ekosystemu. Wspó³czesna
ekologia jest jednym z podstawowych czynników integracji nauk spo³ecznych,
przyrodniczych i technicznych, syntezy wiedzy o cz³owieku, spo³eczeñstwie i przyrodzie.
Ekologia wystêpuje jako fenomen samowiadomoci cywilizacji, kwintesencja wspó³czesnego etapu rozwoju kultury duchowej, sprzyjaj¹ca ukazaniu autentycznego statusu cz³owieka w wiecie. Radykalny zwrot w uwiadomieniu problemów cywilizacji polega na tym, ¿e warunkiem jej istnienia staje siê nie bez-
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duszny rozwój sztucznych systemów, lecz ich harmonijne przenikanie i wzajemne wiêzi z systemami naturalnymi.
Podstawowe tezy ekologizacji dotycz¹ koniecznoci uwzglêdniania czynników przyrodniczych, d¹¿enia nie do zwyciê¿yæ, lecz zrozumieæ przyrodê. Nauka uekologiczniona jest powo³ana do przezwyciê¿enia alienacji ludzi z przyrody, przywrócenia w nich poczucia, ¿e rodzaj ludzki jest czêci¹ przyrody i dzieli
z ni¹ wspólny los. Jest to prawdziwie naukowe podejcie do problemu zapewnienia ludzkoci przetrwania.
Obecnie ludzkoæ wesz³a w now¹ erê, w której postêp nie mo¿e byæ nadal
mierzony tylko tempem wzrostu gospodarczego. Nie odrzucaj¹c tradycyjnych
wartoci gospodarczych i orientacji na sta³y postêp, zwolennicy ekologizacji d¹¿¹
do uwzglêdniania czynników ekologicznych w rozwijaniu ró¿nych stron ludzkiej
dzia³alnoci. Poszukiwanie form i metod realizacji tego nastawienia jest jednym
z aktualnych problemów wspó³czesnej nauki. Przed uczonymi staje zadanie nie
tylko ekologizacji nauki, lecz i kierowania postêpem technicznym w sposób do
przyjêcia pod wzglêdem ekologicznym.
W dokumentach ONZ dotycz¹cych otaczaj¹cego rodowiska i rozwoju (Rio
de Janeiro92) przedstawiono koncepcjê ekologicznie zrównowa¿onego rozwoju
maj¹cego dwa cele, a mianowicie: przy uwzglêdnieniu ograniczeñ w zakresie zasobów, demografii i ekologii tak regulowaæ produkcjê i konsumpcjê, ¿eby zapewniæ nadaj¹cy siê do przyjêcia poziom ¿ycia obecnych pokoleñ i zachowaæ perspektywy normalnego ¿ycia dla przysz³ych pokoleñ.
Autorzy pracy Problemy ekologii Rosji6, uznaj¹c znaczenie strategii ekologicznie zrównowa¿onego rozwoju dla okresu przejciowego, wi¹¿¹ prze¿ycie ludzkoci w odleg³ej przysz³oci z realizacj¹ przedstawionej koncepcji bezpieczeñstwa
ekologicznego, akcentuj¹cej zagadnienia regulacji ludnoci planety. W Rosji, tak
jak i w innych krajach, aktualne jest zadanie przejcia do trwa³ego wzrostu, bezpiecznego pod wzglêdem ekologicznym; komplikuje je przede wszystkim niezadowalaj¹cy stan otaczaj¹cego rodowiska i g³êboki kryzys gospodarczy. Istniej¹
jednoczenie oczywiste i sprzyjaj¹ce czynniki, którymi dysponuje Rosja dla rozwi¹zania tego zadania w przysz³oci  to powa¿ne zasoby naturalne, w tym surowców kopalnych, terytorium pojemne ekologicznie, dowiadczenie w regulowaniu gospodarki przez pañstwo itd. Do warunków niezbêdnych dla efektywnego
wykorzystania tych mo¿liwoci nale¿y zapewnienie bezpieczeñstwa narodowego
pañstwu ³¹cznie z ochron¹ zasobów przyrodniczych kraju, niedopuszczenie do
importu odpadów radioaktywnych i brudnych technologii, konsekwentnie
i w sposób sprzê¿ony realizowana ekologia wszystkich stron ¿ycia spo³eczeñstwa
 naukowo-technicznej, produkcyjnej, komunalno-bytowej itd. Wród warunków
6
K. S. £osiew, W. G. Gorszkow, M. C. Zalichanow, W. I. Dani³ow-Daniljan, I. T. Gawri³ow,
G. N. Go³ubiew, W. F. Grakowiczs, Problemy ekologii Rossii, Moskwa 1993.

Spo³eczno-ekologiczne problemy wspó³czesnoci

281

znacz¹ce miejsce zajmuje wiadomoæ spo³ecznych, politycznych, prawnych i organizacyjnych przes³anek rozwoju ruchu ekologicznego w Rosji.
Wykonanie tego zadania jest niemo¿liwe bez udzia³u nauki obejmuj¹cej, po
pierwsze, krytyczne przewartociowanie dzia³alnoci poprzednich struktur pañstwowych i ochrony przyrody; po drugie, analizê mo¿liwoci obecnych rz¹dowych i pozarz¹dowych organizacji ekologicznych w nowej zaostrzonej sytuacji
ekologicznej; po trzecie, ustalenie perspektyw ich rozwoju i oddzia³ywania na
procesy socjoprzyrodnicze.
W federalnym, celowym i kompleksowym programie naukowo-technicznym
pt. Ekologiczne bezpieczeñstwo Rosji podkrelono wagê analizy bazy spo³ecznej
i prognozy rozwoju ruchów ekologicznych7.
Ruch ekologiczny jest wieloaspektowy, poniewa¿ wi¹¿e siê z ca³ym kompleksem otaczaj¹cego rodowiska przyrodniczego, z wszystkimi procesami poznawania i szukania sposobów rozwi¹zywania tych problemów. Ilociowe i jakociowe parametry ruchu ekologicznego w du¿ej mierze zale¿¹ od stopnia uwiadomienia przez spo³eczeñstwo koniecznoci ekologizacji ró¿nych jego sfer,
a w konsekwencji i od ujêcia kszta³cenia i wychowania ekologicznego, skierowanych na tworzenie kultury ekologicznej. Jednak¿e, pomimo dzia³añ podejmowanych przez wiele organów ochrony przyrody oraz zespo³ów naukowych i pedagogicznych nie ma na razie jednolitego kszta³cenia i wychowania ekologicznego,
nie opracowano te¿ ca³ociowej koncepcji kszta³towania kultury ekologicznej.
Konieczne jest wspó³dzia³anie struktur pañstwowych, spo³ecznych i innych samodzielnych.
W ostatnich latach w Rosji oraz za granic¹ zorganizowano szereg sympozjów, konferencji naukowych i okr¹g³ych sto³ów na temat wspó³dzia³ania cz³owieka i spo³eczeñstwa z przyrod¹, tworzenia i przygotowania kadr w dziedzinie
ochrony rodowiska, postêpu naukowo-technicznego w ekologii. Na przyk³ad
w Austrii w listopadzie 1992 r. odby³a siê konferencja naukowa nt. Stan ekologii
w Centralnej i Wschodniej Europie. Przedstawiciele Rosji wystêpuj¹cy na konferencji skupili siê na trudnociach rozwoju ruchu zielonych w kraju. Na spotkaniu w sprawach bezpieczeñstwa ekologicznego Rosji w koñcu 1992 r. w Moskwie
dyskutowano zagadnienie stanu i perspektyw ruchu ekologicznego w kraju i w ró¿nych jego regionach. Jednak¿e w literaturze naukowej brakuje prac powiêconych
analizie istniej¹cych form wspó³dzia³ania ró¿nych si³ ekologicznych kraju  pañstwowych, spo³ecznych, amatorskich (samorzutnych), naukowych oraz proponuj¹cych najbardziej efektywne formy ich wspó³pracy. Konieczna jest systematyczna analiza ruchu ekologicznego jako ruchu spo³ecznego, jego struktury, sprzecznoci i tendencji, na podstawie której mo¿na by prognozowaæ dalszy rozwój ruchu ekologicznego w Rosji. Wp³yw ruchu ekologicznego na tworzenie kultury
7

Eko³ogiczeskaja biezopasnost Rossii i rynocznyje otnoszenija, Moskwa 1993.

282

Elena P. Paw³owa

ekologicznej ludnoci jest s³aby, nie s¹ okrelone przysz³ociowe kierunki udzia³u
ruchu ekologicznego w naprawie i utrzymaniu otaczaj¹cego rodowiska przyrodniczego. Dla zrozumienia zjawiska ruchu ekologicznego i wspó³czesnej sytuacji
ekologicznej szczególne znaczenie maj¹ fundamentalne idee W. I. Wiernadskiego
i Teilharda de Chardina o noosferze, N. N. Mojsiejewa o koewolucji, D. S. Lichaczewa o stosunku ekologii i kultury. Mo¿na ca³kowicie zgodziæ siê z pogl¹dem
D. S. Lichaczewa, ¿e ekologia nie jest po prostu nauk¹ interdyscyplinarn¹, lecz
problemem kultury ludzkiej w ca³oci. Przyczyny zag³ady systemów biologicznych i ekologicznych w ludzkich wartociach kulturowych s¹ te same, g³ównie
w kulturowej sferze spo³eczeñstwa, w szczególnoci w jego kulturze moralnej.
Je¿eli stan kultury nie bêdzie siê poprawiaæ w naszym kraju, nie poprawi siê sytuacji w ekologii.
EKOLOGIA SPO£ECZNA I KONCEPCJA EKOLOGICZNIE
ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU AGENDA 21

W dokumentach koñcowych Konferencji ONZ na temat otaczaj¹cego rodowiska (Rio de Janeiro 1992 r.) okrelono g³ówne zadania XXI w.  drogê do ekologicznie zrównowa¿onego rozwoju cywilizacji. Szczególne nadzieje w tej dziedzinie s¹ ³¹czone z krêgami naukowymi i technicznymi przy wspó³dzia³aniu z rz¹dami i spo³eczeñstwem w zakresie wszystkich problemów otaczaj¹cego rodowiska. Poznanie praw wspó³czesnej przyrody i spo³eczeñstwa przez ekologiê spo³eczn¹ wskazuje, ¿e podstaw¹ stworzenia koncepcji trwa³ego rozwoju musi byæ
w³anie ekologia. Ekologicznie zrównowa¿ony rozwój spo³eczeñstwa wielu uczonych widzi jako drogê tworzenia noosfery, ale na tej drodze ogromne znaczenie
ma zrozumienie istoty techniki i istoty samego cz³owieka. W zwi¹zku z tym
N. N. Mojsiejew zauwa¿a, ¿e etap przechodzenia do epoki noosfery wymaga poznania samego Cz³owieka, jego istoty, a istotê cz³owieka okrela siê za porednictwem jego postêpowej dzia³alnoci. Podmiotem nie koñcz¹cego siê postêpu jest
ludzkoæ. Postêp wi¹¿e siê z przyrod¹ i jest osi¹galny jej kosztem. Cenê postêpu
okrela stopieñ szkody wyrz¹dzanej przyrodzie w wyniku oddzia³ywania antropocentrycznego. Nie mo¿na uznaæ za postêpow¹ dzia³alnoci prowadz¹cej do degradacji i zniszczenia przyrody. Dzi wielcy uczeni stwierdzaj¹, ¿e dawna droga
superindustrialnego rozwoju cywilizacji sta³a siê drog¹ powolnej mierci fizycznej i duchowej, drog¹ narastaj¹cej groby klêski przyrody i cz³owieka, a potem
i jego nieuchronnej genetycznej degeneracji. Dotychczas ludzkoæ przeobra¿a³a
i pokonywa³a przyrodê, ale nadszed³ czas przeobra¿ania samego cz³owieka. Obecnie zagro¿enie wychodzi od samego cz³owieka, lecz i dalsze istnienie ludzkoci
zale¿y od samowiadomoci i rozumu, dlatego gdzie niebezpieczeñstwo tam
wzrasta i wybawca.
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G³ówn¹ przyczyn¹ dysharmonii spo³eczeñstwa i przyrody jest ekologicznie
nieprzemylana dzia³alnoæ produkcyjna, której towarzyszy wzrost gospodarczy.
Rosn¹ce d¹¿enie do bogacenia siê kosztem eksploatacji bogactw naturalnych, a tak¿e nieprzerwany przyrost ludnoci prowadz¹ do niebezpiecznego niszczenia biosfery. Je¿eli te procesy nie bêd¹ wstrzymane, to katastrofa cywilizacji bêdzie nieodwracalna ju¿ w bliskiej przysz³oci. Konieczne jest zatem przyjêcie nowej strategii rozwoju obowi¹zuj¹cej wszystkie kraje wiata jako drogi ratowania ludzkoci. Model takiego rozwoju w g³ównych zarysach zosta³ przedstawiony na wiatowym forum w Rio de Janeiro (1992 r.) i okrelony jako model ekologicznie zrównowa¿onego rozwoju (sustainable development). G³ówne jego za³o¿enia odnosz¹ce siê do sytuacji w Rosji s¹ nastêpuj¹ce:
1. Zapewnienie ekologicznie bezpiecznego trwa³ego wzrostu w warunkach
stosunków rynkowych, zorientowanego na osi¹gniêcie dobrobytu gospodarczego
po³¹czonego z ekologicznym bezpieczeñstwem Rosji.
2. Ochrona rodowiska bytowania cz³owieka, obejmuj¹ca zachowanie zdrowego rodowiska, poprawê jakoci ¿yciowo koniecznych komponentów  produktów spo¿ywczych, wody pitnej, powietrza atmosferycznego w po³¹czeniu z wychowaniem i kszta³ceniem ekologicznym ludnoci.
3. Uzdrowienie (odtworzenie) zniszczonych ekosystemów w niekorzystnych
pod wzglêdem ekologicznym regionach Rosji, w których w pierwszej kolejnoci
uwagê powiêca siê zachowaniu i odtworzeniu unikalnych kompleksów przyrodniczych i krajobrazów (jeziora Bajka³, Onega i £adoga, Zatoka Newska, Wo³ga,
Morze Czarne i Kaspijskie, rejon Dalekiej Pó³nocy, strefy sanatoryjno-uzdrowiskowe).
4. Udzia³ w rozwi¹zywaniu problemów globalnych, przewiduj¹cy miêdzynarodow¹ wspó³pracê w zakresie ochrony i odtworzenia ekosystemu ziemi, obejmuj¹cy ochronê ró¿norodnoci biologicznej (bioraznoobrazije) i warstwy ozonowej; zapobieganie antropogenicznym zmianom klimatu; ochronê lasów i zalesienia terenów; zapewnienie bezpiecznego niszczenia broni chemicznej i j¹drowej;
rozwi¹zywanie miêdzypañstwowych problemów ekologicznych (zanieczyszczenia transgraniczne, problemy Mórz  Ba³tyckiego, Kaspijskiego. Czarnego i Aralskiego, regionu arktycznego); odtworzenie ekosystemu i gatunkowego sk³adu
hydrobiontów Morza Azowskiego; rozwi¹zanie problemów oceanu wiatowego.
Aktualnoæ problemu ochrony otaczaj¹cego rodowiska, irracjonalnego wykorzystania zasobów przyrody jest warunkowana tym, ¿e wspó³czesne spo³eczeñstwo w warunkach rynkowych zaczyna odczuwaæ coraz wiêksz¹ trwogê z powodu rozrzutnego wykorzystywania zasobów przyrody i ziemi, a tak¿e w zwi¹zku
z tym, ¿e wydobyciu zasobów naturalnych i produkcji towarzysz¹ zniszczenia.
Staj¹ siê ca³kowicie lub czêciowo niezdatne do u¿ytku gleby, wody, fauna oraz
inne sk³adniki przyrodniczych róde³ ¿ycia i dobrobytu cz³owieka.
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Wspó³czesna technika dysponuje mo¿liwoci¹ zarówno ogromnego rozkwitu spo³eczeñstwa w przysz³oci, jak i grob¹ kompletnej samozag³ady. Konieczne
jest zrozumienie, ¿e wszystkie mechanizmy stworzone przez cz³owieka musz¹
staæ siê rodkami realizacji celów ustalonych ludzk¹ wol¹ i rozumem. Cz³owiek,
a nie technika, musi staæ siê podstawowym ród³em wartoci, jako istota zdolna
zapewniæ rozumne ³¹czenie potrzeb ¿yciowych z mo¿liwociami przyrody.
Na XIX nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (23 czerwca
1997 r.) podsumowano wyniki realizacji programu Agenda 21, przyjêtego na
konferencji w Rio de Janeiro w roku 1992. Na sesji stwierdzono, ¿e w zakresie
poprawy ekologii ziemi na razie nie zasz³y jakociowe zmiany. Rosja zabiega o bezpieczne technologie ekologiczne oraz rozszerzenie wymiany miêdzynarodowej
w tej dziedzinie z uwzglêdnieniem interesów wszystkich grup pañstw, ³¹cznie z krajami o gospodarce przejciowej. W sesji uczestniczy³o 185 pañstw. Dyskutowano
pal¹cy problem uratowania ziemi od zanieczyszczeñ i b³êdnego wykorzystania
przyrody. W sprawie planu wspólnych dzia³añ dla zapewnienia bezpieczeñstwa
ekologicznego wiatowa spo³ecznoæ porozumia³a siê piêæ lat wczeniej na konferencji w Rio de Janeiro (1992). Podsumowuj¹c wyniki minionego piêciolecia,
delegaci stwierdzili, ¿e nie wykonano wielu zadañ sformu³owanych w Rio. Powodem szczególnego niepokoju jest (jak stwierdzi³ prezydent Francji J. Chirac) wyczerpywanie siê zasobów s³odkiej wody na Ziemi. Zu¿ycie wody podwaja siê co
dwa dziesiêciolecia. W Afryce do koñca wieku zasoby s³odkiej wody na mieszkañca wynios¹ czwart¹ czêæ poziomu z 1950 r., w Azji i Ameryce £aciñskiej trzeci¹ czêæ. Wed³ug danych wiatowej Organizacji Zdrowia, zanieczyszczenie wody
jest przyczyn¹ mierci 25 milionów ludzi. Zaproponowano odbycie we Francji
konferencji na temat rodków ochrony zasobów s³odkiej wody. Wiceprezydent
USA Al Gore stwierdzi³, ¿e emisja gazów do atmosfery wzrasta w rekordowym
tempie i zaproponowa³ Zgromadzeniu opracowanie porozumienia zobowi¹zuj¹cego rz¹dy do zmniejszenia emisji gazów powoduj¹cych ocieplenie atmosfery.
Premier brytyjski A. Blair w swojej prognozie zauwa¿y³, ¿e je¿eli emisja gazów cieplarnianych utrzyma siê w dotychczasowym tempie, to w 2010 r. temperatura planety wzronie o 13 stopnie, a poziom oceanu wiatowego podniesie
siê o 1 metr. Blair wezwa³ kraje uprzemys³owione do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów o 15% i obieca³, ¿e Brytyjczycy bêd¹ o 20% mniej zatruwaæ atmosferê
gazami cieplarnianymi.
Kanclerz H. Kohl zaproponowa³ zawarcie porozumienia o ochronie oceanu
wiatowego i stworzenie odrêbnej organizacji wiatowej na podstawie Programu
ONZ w sprawie otaczaj¹cego rodowiska.
W odniesieniu do efektu cieplarnianego delegaci rosyjscy zaproponowali,
¿eby po 2000 roku nadaæ moc ustawy protoko³owi dotycz¹cemu emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery. Wskazali równie¿, ¿e w Rosji wprowadzono ró¿ne
instrumenty i rodki zapewniaj¹ce uwzglêdnianie czynników ekologicznych oraz
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¿e s¹ podejmowane rodki umacniaj¹ce prawne podstawy i odpowiedzialnoæ za
powodowanie szkód w otaczaj¹cym rodowisku. Wród g³ównych problemów
ekologicznych Rosji wymieniono zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego,
nisk¹ jakoæ wody pitnej, zanieczyszczenie wód, gruntów i oceanu. Ministerstwo
Zasobów Naturalnych Federacji Rosyjskiej i Pañstwowy Komitet ds. Ekologii
stwierdzi³y, ¿e w Rosji dzia³a ekonomiczny mechanizm kontroli wykorzystywania przyrody, przewiduj¹cy op³aty za wszystkie czynniki zanieczyszczaj¹ce przyrodê. W zakresie uregulowañ prawnych tej problematyki Rosja jest prawie w czo³ówce ca³ej planety.
Konieczny jest przegl¹d i przewartociowanie ca³ego kompleksu istniej¹cych
powi¹zañ i sprzecznoci w systemie stosunków gospodarki i ekologii. Wraz z rozwojem produkcji przemys³owej stosunki gospodarcze staj¹ siê coraz bardziej regulatorem wszystkich innych stosunków w spo³eczeñstwie, podstaw¹ ich ukierunkowania i rozwoju. W lad za terytorialnym i gospodarczym podzia³em ziemi
nastêpowa³ jej nowy podzia³  ekologiczny, przez w³¹czanie do obrotu ziem najbardziej urodzajnych oraz maksymalnie mo¿liwej iloci innych zasobów i terenów w krajach s³abo rozwiniêtych. Z powodu wyczerpywania zasobów naturalnych w du¿ej skali gospodarka nie mo¿e ju¿ odgrywaæ roli regulatora rozwoju
spo³ecznego, dlatego jej miejsce s³usznie nale¿y siê ekologii. Rzecz¹ g³ówn¹ jest
potrzeba okrelenia prawid³owej drogi rozwoju istniej¹cych spo³eczeñstw i ca³ej
cywilizacji, zapewnienie priorytetu interesów ekologicznych i spo³ecznych w stosunku do gospodarczych, przy ich rozumnym, naukowo uzasadnionym kojarzeniu oraz zdecydowane przejcie do nowej gospodarki ekologicznej i polityki spo³eczno-ekologicznej.
SUMMARY
Ecology is the science of nature conservation. It has also been practiced for several
dozen years as a social discipline. It often appears as a motive in the work of more or less
known researchers of this century. The paper discusses certain conceptions in social ecology on the basis of the texts of contemporary Russian authors that correspond to both global
studies (the Rio de Janeiro conference) and those known only in Russia (Vernadskij).

