Ekologia na miarę Gai
Ponad dwadzieścia lat od oryginalnego wydania polska edycja słynnej książki Jamesa Lovelocka
„Gaja. Nowe spojrzenie na życie na Ziemi” trafiła na księgarskie półki. Swego czasu wywołała ona
sporą burzę intelektualną, zarówno w kręgu naukowców-przyrodników, jak i wśród humanistów czy
po prostu ludzi zainteresowanych problematyką ochrony ziemskiego ekosystemu. Jako taka, jest
częścią swoistego kanonu myśli ekologicznej.
Częścią kontrowersyjną – dodajmy. Swoista „obrazoburczość” tej książki dotyczy nie tylko
naruszania dogmatów eksploatatorów Ziemi i ich światopoglądu, ale także tych twierdzeń, które za
pewnik przyjęły uważać środowiska obrońców przyrody. Książka Lovelocka stawia na głowie
wyobrażenia o Ziemi i roli człowieka. Jeśli ktoś sądził, że głęboka ekologia zadaje głębokie pytania w
kwestii problemów ekologicznych, to czytając książkę Lovelocka będzie miał poczucie obcowania z
pytaniami jeszcze głębszymi. Dzieje się tak dlatego, iż głęboka ekologia patrzy na świat przede
wszystkim z perspektywy człowieka, choć nie jego stawia na piedestale. Natomiast Lovelock
przynajmniej częściowo przekracza takie ograniczenia, spoglądając na Ziemię z punktu widzenia...
Ziemi.
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Jak przyznaje sam autor w zamieszczonej w polskiej edycji przedmowie do trzeciego wydania
anglojęzycznego (z 1995 r.), dziś napisałby tę książkę inaczej, nie popełniłby w niej tylu pomyłek i
dysponował większą ilością argumentów na poparcie swej tezy. Pozostawił jednak całość prawie bez
zmian, dokonując zaledwie korekty poważniejszych błędów zweryfikowanych w międzyczasie przez
naukę, aby w ten sposób ukazać czytelnikom, w jaki sposób dochodził do swoich tez i skąd się wziął
taki, a nie inny tok rozumowania. Dziś hipoteza Gai różni się nieco od pierwowzoru, jednak jej ogólne
aspekty pozostają bez zmian. Dla polskiego czytelnika nie ma to w zasadzie znaczenia – jak w każdej
całościowej teorii mniej ważne są tu spory i wątpliwości cząstkowe, bardziej istotny natomiast
wymiar ogólny.
Starogrecka bogini Ziemi nosiła imię Gaja. To właśnie imię zapożyczył Lovelock na potrzeby
nazwania swej hipotezy. Nie przypadkiem – otóż głównym wnioskiem do jakiego doszedł, jest
przeświadczenie, iż nie mamy do czynienia z Ziemią jako po prostu zbiorowiskiem przeróżnych
organizmów, wytworów, substancji itp., powstałych na przestrzeni wieków i wchodzących przez lata
w relacje ze sobą. Mamy natomiast do czynienia z superorganizmem – jedną, złożoną, spójną i
harmonijną całością, która jest czymś więcej niż tylko sumą swych poszczególnych części. Gaja to po
prostu – ujmując rzecz skrótowo – jedno wielkie ciało, w którym zachodzą wewnętrzne procesy,
wzajemnie na siebie oddziałujące, a przede wszystkim służące dobru całości.
Lovelock swoją przygodę z Gają rozpoczął w trakcie uczestnictwa w projekcie NASA poświęconym
badaniu ewentualnych przejawów życia na innych planetach. To właśnie porównanie Ziemi z nimi
stanowiło impuls do rozważań nad fenomenem naszego ekosystemu (czy raczej: ziemskiej atmosfery)
i „przyjaznością” jego warunków dla różnorodnych form życia. Owa niemająca odpowiedników
kondycja Ziemi – utrzymująca się przez miliony lat – zapewniająca tak dogodne warunki życiu (nie
życiu ludzkiemu, lecz życiu w ogóle), skłoniła naukowca do postawienia tezy, iż nasza planeta
cechuje się stałym oddziaływaniem czynników, które sprawiają, że właśnie taka, „żywa” postać Ziemi
jest jej stanem naturalnym – ten superorganizm funkcjonuje tak, by zapewniać warunki dogodne dla
własnego trwania. Jak pisze: „Tak narodziła się hipoteza, wedle której cała żywa materia na Ziemi,
od wielorybów po wirusy, i od sekwoi po glony, może być traktowana jako jedna żywa istota,
manipulująca ziemską atmosferą dla swych własnych korzyści i obdarzona zdolnościami i
możliwościami, których nie mają poszczególne części składowe”. A dalej dodaje: „/.../
zdefiniowaliśmy Gaję jako złożoną jednostkę obejmującą całą ziemską biosferę, atmosferę, oceany i
gleby; całość to sprzężony, cybernetyczny układ nakierowany na poszukiwanie optymalnego dla
życia środowiska fizycznego i chemicznego na naszej planecie”.
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Fot. Archiwum
Cała książka jest fascynującą opowieścią o tym, jak powstawała Gaja – jak tworzyły się warunki
sprzyjające życiu i jak następnie były podtrzymywane. Mimo istotnych zmian w układzie słonecznym,
Ziemia stale utrzymywała temperaturę sprzyjającą rozwojowi życia, podobnie było z innymi
czynnikami określającymi warunki bytowania ogółu organizmów, np. stężenie tlenu w atmosferze.
Stałe przystosowywanie się ziemskiego superorganizmu do ponadplanetarnych przeobrażeń
odbywało się na drodze adaptacji do środowiska, choć w zasadzie można by powiedzieć, iż mieliśmy
do czynienia z przekształcaniem środowiska wedle swoich potrzeb. Gaja w swoim własnym interesie
nauczyła się „manipulować” otoczeniem tak, aby służyło w jak najlepszy możliwy w danym momencie
sposób jej potrzebom. W książce Lovelocka możemy znaleźć dziesiątki przykładów, jak się to
odbywało.
Jak wspomniałem, tezy Lovelocka stawiają na głowie wiele popularnych wyobrażeń. Widać to
doskonale na przykładzie problemu zanieczyszczeń wytwarzanych przez gatunek ludzki. Z jednej
strony, wbrew nonszalancji tych, którzy lekceważą problemy ekologiczne, Lovelock dowodzi, iż
stanowi to poważny problem, mogący zagrozić ziemskiej równowadze i prowadzić do zaburzenia
„życiogennych” warunków. Z drugiej jednak, wbrew ekologom, dowodzi, iż sama produkcja
zanieczyszczeń nie jest czymś „wbrew naturze” – jak to czasami można usłyszeć w tych kręgach –
lecz czymś jak najbardziej zgodnym z naturą, bo każdy organizm produkuje zanieczyszczenia, tym
więcej, im bardziej jest on złożony. Wedle Lovelocka, „Przeciwstawiając samych siebie naturze,
myślimy zwykle o produktach przemysłowych jako czymś nienaturalnym. W istocie są one równie
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naturalne jak wszystkie inne związki chemiczne na Ziemi, gdyż zostały wytworzone przez nas, a my –
z pewnością – jesteśmy żywymi istotami. Pewnie, związki te mogą być trujące, mogą stanowić
zagrożenie – na przykład gazy paraliżujące – ale równie groźne są przecież takie naturalne toksyny
jak trucizna produkowana przez bakterię Clostridium botulinum”. Problemem ekologicznym nie jest,
wedle autora hipotezy Gai, produkcja zanieczyszczeń – problemem będzie ewentualnie to, że nie
zdołamy poradzić sobie z nimi tak, aby nie stanowiły problemu. Taka właśnie jest strategia Gai –
zamiast prób „cofania” się do czasów, gdy danego problemu nie było, podejmuje ona wyzwania i –
pisze Lovelock – „przystosowuje się do sytuacji i przemienia niszczycielskiego intruza w potężnego
przyjaciela”.
Standardowa myśl ekologiczna ma w postaci wywodów Lovelocka znacznie więcej podobnych
orzechów do zgryzienia. Wciąż patrzymy na Ziemię z punktu widzenia człowieka i to, co dobre dla
nas samych, uważamy za dobre i niezbędne dla Gai. Stąd też ciągle rzutujemy swoje problemy na
inne gatunki czy całą planetę, ani na moment nie porzucając antropocentrycznego spojrzenia.
Tymczasem, dowodzi Lovelock, to, że człowiek ponosi dotkliwe straty z powodu skutków swej
działalności wobec środowiska naturalnego nie oznacza, że zawsze w takim przypadku równie mocno
cierpi na tym Gaja. Ma ona bowiem – wbrew naiwnym ludzkim wyobrażeniom – znacznie większą
odporność na wszelakie zaburzenia i rozleglejszą zdolność dostosowywania się do zmiennych
warunków. Świadczy o tym licząca wiele milionów lat historia ziemskiego życia – tylko tak młoda i
krucha istota jak człowiek może odczuwać zagrożenie własnego życia w obliczu tych czy innych
przekształceń środowiskowych. To zresztą w dużej mierze problem samego pojmowania życia –
człowiek postrzega jako żywe głównie to, co widzi jako dynamiczne i rozwijające się na jego oczach.
Jak pisze Lovelock, wbrew ludzkim wyobrażeniom, znacznie większe znaczenie z punktu widzenia
żywotności biosfery ma tymczasem to życie, którego nie dostrzegamy – istniejące pod powierzchnią
gleby oraz na dnie szelfów kontynentalnych.

Fot. Paweł Klimek
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Stąd już tylko krok do tak wywrotowego z punktu widzenia standardowej ekologii twierdzenia, że np.
problem tzw. „dziury ozonowej” być może w ogóle nie jest problemem z punktu widzenia
długofalowej kondycji Gai. Jest, i owszem, problemem człowieka i jego bezpośredniego
przyrodniczego otoczenia – na zwiększonej dawce promieniowania UV ludzie ucierpieliby, być może
wymarli, ale z punktu widzenia Gai nie byłoby to prawdopodobnie większym problemem. Podobnie
rzecz wygląda w przypadku innego straszaka – promieniowania jądrowego, które miałoby rzekomo
oznaczać zagładę życia za Ziemi. Nic podobnego – twierdzi Lovelock – gdyż znów ucierpiałby głównie
człowiek oraz inne duże zwierzęta i rośliny, ale nie życie jako takie, gdyż mikroorganizmy w zasadzie
nie odczułyby tego problemu. W ciągu lat, jakie minęły od powstania pierwszej wersji tej książki
Lovelock nieco zmienił zdanie, uznając, iż problematyka dziury ozonowej i globalnego ocieplenia
może być istotna z punktu widzenia równowagi i samoregulacji Gai. Pozostał jednak przy swojej
opinii na temat promieniowania nuklearnego i dlatego też dał się poznać jako zwolennik elektrowni
atomowych, przeciwstawianych użytkowaniu paliw kopalnych, powodujących w procesie ich spalania
emisję do atmosfery licznych zanieczyszczeń, z którymi Gaja może mieć problemy m.in. ze względu
na ich wysokie stężenie powstałe w krótkim okresie czasu.
Ekologia (jako postawa oraz jako ruch obrońców środowiska) musiałaby w świetle hipotezy Gai
wyglądać nieco inaczej niż obecnie. Z punktu widzenia trwania życia na Ziemi najistotniejsze są
bowiem nie tyle te czy inne gatunki, lecz utrzymanie przez planetę cybernetycznej zdolności do
kontroli składu atmosfery i wierzchnich warstw litosfery. Jeśli ta zdolność zostanie utracona, Ziemi
grozi powolne obumieranie, aż stanie się jałową planetą na wzór Marsa czy Wenus. Nie oznacza to
porzucenia ochrony ziemskiej bioróżnorodności, której to postawie autor hipotezy Gai nadaje
„planetarny” sens – im więcej form życia, im większe ich zróżnicowanie, tym większą mamy
pewność, iż sprawnie funkcjonują systemy regulacyjne planety, a procesy „dbałości” o dobro Gai
przebiegają bez zakłóceń. Zaburzenie któregoś z „regulatorów” grozi utratą zdolności do
zapewniania życiu odpowiednich warunków, co w efekcie przełoży się na postępującą utratę innych
„regulatorów” i tak aż do zaniku życia.
Największymi i najbardziej istotnymi z punktu widzenia kondycji Gai siedliskami takich
„regulatorów” są, wedle Lovelocka, oceany. Oceany – pisze on – to „najważniejszy element globalnej
maszyny parowej, która przekształca energię promienistą Słońca w ruch cząsteczek wody i
powietrza, a potem rozprowadza tę energię po całej powierzchni planety. Ocean stanowi też
rezerwuar rozpuszczonych w wodzie morskiej gazów, które regulują skład atmosfery i umożliwiają
rozwój morskiego życia – około połowy całej żywej materii Ziemi”. Także oceany, podobnie jak cała
Gaja, podlegają tendencjom autoregulacyjnym – np. stężenie soli w nich nie uległo większym
przemianom na przestrzeni milionów lat, mimo iż rzeki i deszcze stale wypłukują sól z gleby i niosą
do mórz i oceanów. Podobnie było z innymi procesami zachodzącymi w ich wodach, choć nie
wszystkie potrafimy wytłumaczyć i znaleźć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością
poszczególnych organizmów.
To właśnie oceany i zasiedlające je organizmy powinny stać się „oczkiem w głowie” człowieka i na
ich ochronie musimy skoncentrować wysiłki na rzecz Gai. Nie o całe oceany tu jednak chodzi – ich
szczególnie istotnymi częściami są wody przybrzeżne i szelfy kontynentalne, to tam bowiem
zgromadziło się największe bogactwo życia, w tym także organizmy, które Lovelock podejrzewa o
pełnienie istotnych funkcji regulacyjnych dla całej planety; ma na myśli szczególnie glony morskie,
które absorbują i wiążą jedne substancje z otoczenia, a uwalniają do atmosfery inne. Drugim ważnym
składnikiem ziemskiego ekosystemu są – tu autor hipotezy Gai formułuje opinie podobne do ogółu
ekologów – lasy deszczowe występujące w strefie tropikalnej. Także one zdają się pełnić istotną rolę
regulacyjną i z punktu widzenia interesów Gai powinny w możliwie największym stopniu zostać
wyłączone z eksploatacji. Jak pisze Lovelock, „to, co robimy z naszą planetą, może zależeć w dużej
mierze od tego, gdzie to robimy”.
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Napisałem kilka wersów wyżej: „z punktu widzenia interesów Gai” – taka jest bowiem optyka
Lovelocka. Nie znaczy to, że nie rozważa on czy nie docenia roli człowieka. Czyni to jednak nie z
punktu widzenia naszego gatunku, lecz mając na uwadze całokształt ziemskiego życia, czyli kondycję
Gai. W takiej perspektywie człowiek jawi się jako jeden z wielu elementów większej układanki –
jednym razem „zły” (może bowiem swoją działalnością zagrozić ziemskim procesom regulacyjnym i w
ten sposób zapoczątkować obumieranie Gai), innym razem z kolei jako „dobry” (gdyż może
świadomie przyjąć rolę jednego z wielu elementów Gai i okiełznać własne postępowanie). Rola
naszego gatunku rośnie wraz z tym, jak zwiększa się jego liczebność i aktywność, ponieważ wówczas
oddziałujemy na planetarne procesy bardziej niż wtedy, gdy było nas mniej i byliśmy bardziej
„bierni”.
Wraz z ludzkim potencjałem rośnie człowiecza odpowiedzialność za kondycję planety.
Odpowiedzialność także za nas samych, gdyż jak pisze Lovelock, „Nie ma zapewne ani przepisów,
ani praw, którymi musimy się kierować, żyjąc wraz z Gają. Dla wszystkich naszych działań są tylko
konsekwencje”. Co mając na uwadze, zachęcam do lektury książki Lovelocka.
Remigiusz Okraska
James Lovelock, Gaja. Nowe spojrzenie na życie na Ziemi, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.
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