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ИЛУМИНАЦИЈЕ

Ди пеш Ча кра бар ти

ИЗ МЕ ШТА ЊЕ ХУ МА НОГ ИЗ ЦЕН ТРА?  
ИЛИ, ШТА ПРЕ О СТА ЈЕ ОД ГА ЈЕ

Же лим да с ва ма по де лим не ко ли ко ми сли о ли ни ји рас це па и раз ли ке ко ју сам 
из ло жио у прет ход ном пре да ва њу: хо мо и ан тро пос, праг ма тич на и ве штач ка ди стинк-
ци ја ко јом же лим да об у хва тим два ли ка ху ма ног.

Кли мат ска прав да и хо мо цен три зам

Кад ми сли мо да кли мат ске про ме не пред ста вља ју сам вр ху нац исто ри је ка пи та ла 
или гло ба ли за ци је, он да се чи ни да је гло бал но за гре ва ње ствар пот пу но у над ле жно-
сти ме ђу људ ске прав де, чак и ако при зна мо да ан тро по ге не кли мат ске про ме не ути чу 
на жи вот да ле ко ши ри од жи во та чо ве ка, и да не ма ње ути чу и на не жи ви свет. Зо е-
цен трич ни по глед на ства ри по ти снут је у ко рист хо мо цен трич ног. По гле дај те, на при-
мер, на ред ни па сус, ко ји се до ста ра но ја вља у ина че ан га жо ва ној рас пра ви о мо гу ћој 
„по ли тич кој те о ри ји кли мат ских про ме на“ у књи зи Сти ва Ван дер хеј де на о ат мос фер-
ској прав ди. То по чи ње с не чим што ће те пре по зна ти, на тра гу ју че ра шње ди ску си је, 
а то је зо е цен трич ни став о кли мат ској кри зи:

Угље ник је је дан од глав них гра див них бло ко ва жи во та на пла не ти зе мљи, са CО2 као 
до ми нант ним сред ством по мо ћу ког се угље ник пре но си из ме ђу при род них ре зер во а ра 
угље ни ка, укљу чу ју ћи и жи ве ства ри. У раз ме ни по зна тој као кру же ње угље ни ка, љу ди и 
дру ге жи во ти ње ди са њем уно се ки се о ник и из ди шу CО2, док биљ ке ап сор бу ју и скла ди ште 
CО2, ис пу шта ју ћи ки се о ник и одр жа ва ју ћи зе маљ ски жи вот у рав но те жи.1 [накнадно 
истакну то]

Ван дер хеј ден при зна је да би без га со ва ко ји узро ку ју ефе кат ста кле не ба ште (GHG, 
gre en ho ue ga ses) и при род ног ефек та ста кле не ба ште ова пла не та би ла не го сто љу би-
во хлад на за жи вот уоп ште, а по го то во за људ ски жи вот. „Док би не ки жи вот“, пи ше он, 
„ве ро ват но мо гао да се одр жи уз не ко ма ње ко ле ба ње тем пе ра ту ра пре ко ви ђе них 
од по след њег ле де ног до ба, кли мат ска рав но те жа до ко је је до ве ло 10.000 го ди на GHG 
ста бил но сти од го вор на је за раз вој свег зе маљ ског жи во та“2 [накнадно истакну то], „а чак 

1 Ste ve Van der he i den, At mosp he ric Ju sti ce: A Po li ti cal The ory of Cli ma te Chan ge (Ox ford: Ox ford Uni ver sity 
Press, 2008), 6. По гле да ти и рас пра ву на стр. 79.
2 Ibid., 7.
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би и ве о ма ма ле про ме не те рав но те же све те еко си сте ме мо гле дра ма тич но да из ба-
це из ба лан са“.3

Ипак, упр кос пу ном при зна њу да је кли мат ска кри за по ве за на с „рав но те жом“ – 
„свег зе маљ ског жи во та“ на на шој пла не ти – ма шта та „рав но те жа“ мо гла да зна чи – па 
је за то тре ба про ми шља ти има ју ћи на уму бар ви ше хи ља да го ди на, Ван дер хеј де но во 
пи та ње прав де и не прав де кру жи око про бле ма ху ма ног жи во та и жи во та са мог чо ве-
ка, као и про бле ма ко ји су де лат ни у да ле ко ма њим, људ ским раз ме ра ма вре ме на. Као 
кад ка же: „Док се од ан тро по ге них кли мат ских про ме на мо же оче ки ва ти да зна чај но 
а у не ким слу ча је ви ма и ка та стро фал но на шко де не ху ма ним вр ста ма на пла не ти [нак-
надно истакну то]“, ње го во ис тра жи ва ње пи та ња кли мат ске прав де сле ди Ме ђу на род-
ни па нел за кли мат ске про ме не (IPCC), ста вља ју ћи по се бан на гла сак на „пла не тар на 
људ ска ста ни шта и пла не тар не по пу ла ци је“. Сво ме при сту пу Ван дер хеј ден да је до бар, 
прак ти чан раз лог: ми још не зна мо ка ко да скло пи мо до бар кли мат ски ре жим ко ји би 
во дио ра чу на о „жи во ти ња ма и бу ду ћим ге не ра ци ја ма“ – да и не го во ри мо о не а ни-
мал ним об ли ци ма жи во та или чак не жи вом све ту. Он упу ћу је на де ло те о ре ти ча ра 
по ли ти ке Те рен са Бо ла, твр де ћи да чак и ако би смо за сту пи ли и те гру пе „да ју ћи бар 
не ки глас у при лог њи хо вим ин те ре си ма пре ко пред став ни ка у де мо крат ским ин сти-
ту ци ја ма... оне би не из бе жно оста ле за ко но дав на ма њи на.“4 

Та ко се, с јед не стра не, по твр ђу је да је „гло бал на ат мос фе ра ко нач но до бро“ и да 
она то ни је са мо за љу де, бу ду ћи да је „од жи вот ног зна ча ја за на ста вак жи во та на овој 
пла не ти“, а уз то је под јед на ко ну жна и за „људ ски на пре дак“. Та ко нас учи на у ка. А 
ипак, с дру ге стра не, кад је реч о оправ да ним пи та њи ма не јед на ко сти у ве зи с кли мат-
ским про ме на ма, ка па ци тет ове „јед не ат мос фе ре“ да ап сор бу је – ко ји, при зна је се, 
„мо ра ју ме ђу соб но да де ле сви ста нов ни ци пла не те“ – за пра во се де ли је ди но на љу де 
(„свет ске на ци је или гра ђа не“) без ика кве рас пра ве ко ли ки би мо гао би ти ле ги ти ман 
удео не ху ма них об ли ка жи во та! 

Ода тле је са мо је дан ко рак до то га да се за бо ра ви на це ло ку пан не ху ма ни жи вот, 
а гло бал но за гре ва ње про гла си за ствар по доб ну људ ској прав ди и чак да се на ње га 
гле да као на про блем ко ји се не мо же ре ши ти све док пи та ња људ ске прав де не бу ду 
за до во ља ва ју ће по ста вље на. По гле дај те ка ко се до ле на ве де но кре ће од мо рал не пре-
по ру ке – „бри гу за пра вич ност и од го вор ност не тре ба од ба ци ти...“ – па све до ко нач-
ног ста ва ко ји из ме ђу гло бал не прав де и кли мат ских про ме на ста вља знак јед на ко сти:

Бри гу за пра вич ност и од го вор ност не тре ба од ба ци ти као спо ред ну за при мар ни 
циљ из бе га ва ња ка та стро фал них кли мат ских про ме на, јер... су и ан тро по ге нет ске кли
мат ске про ме не про блем пра вед но сти та ко да се не мо гу истин ски от кло ни ти без 
ме ђу на род не ре ак ци је са зах те вом за про мо ци ју прав де [уз „пра во на раз вој“ си ро ма шних 
нација],... Гло бал на прав да и кли мат ске про ме не [јесу]... ма ни фе ста ци је истог ску па про
бле ма.5

3 Ibid., 264, н. 8.
4 Ibid., 79, 104.
5 Ibid., 251–52.
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Ла влок, Га ја и зое

Ако би у та квом кон тек сту тре ба ло да пред ста вим не ко гле ди ште са свим су прот но 
хо мо цен трич ном по гле ду на ствар за ко ји се за ла же Ван дер хеј ден, то јест, зо е цен трич-
но ста но ви ште, на вео бих став из књи ге Иш че за ва ју ће ли це Га је Џеј мса Ла вло ка. У по гла-
вљу на сло вље ном „Кли мат ска прог но за“ Ла влок твр ди да је по треб но „раз ма тра ти 
здра вље Зе мље [као жи ве планете] без огра ни ча ва ју ћег фак то ра да при том до бро бит 
чо ве чан ства бу де на пр вом ме сту“. „Та ко“, об ја шња ва он, „здра вље Зе мље ви дим као 
при мар но, јер ми и на ше пре жи вља ва ње ду бо ко за ви си мо од здра ве пла не те.“6 Зна мо 
шта Ла влок под ра зу ме ва под „здра вом“ пла не том: оно где је Га ја на глав ном ме сту, то 
јест, где жи вот де лу је као са мо ре гу ла тор ни си стем и има ва жну уло гу у одр жа ва њу 
усло ва по де сних за на ста вак жи во та на пла не ти. Ре чи ма ње го ве „Га ја хи по те зе“: „при-
су ство жи во та одр жа ва са став Зе мљи не ат мос фе ре у ди на мич ном ста бил ном ста њу; 
шта ви ше, кад би ор га ни зми мо гли да ути чу на са став ат мос фе ре, мо жда би мо гли да 
упра вља ју кли мом на Зе мљи та ко да је одр же у ста њу по год ном за жи вот.“7 До са да 
се Ла вло ко ва те о ри ја о Га ји су о чи ла с мно гим кри ти ка ма, уз не ке од стра не ве о ма 
по зна тих ау то ра по пут Ри чар да До кин са.8 Мно ги, па чак и сам Ла влок, при том су има-
ли на уму да је „жи вот“ – схва ћен „као пла не тар ни фе но мен“ – ско ро нео д ре дљи ва, 
ме та фи зич ка ка те го ри ја.9 Про фе сор на у ке о зе маљ ским си сте ми ма на Са у темп тон ском 
уни вер зи те ту То би Тај рел не дав но је об ја вио књи гу с ци љем по би ја ња те о ри је о Га ји, 
уз при зна ње да се да нас ве ли ки број Ла вло ко вих уви да – ма да не и ње го ва те о ри ја у 
це ло сти – при хва та као део нор мал не на у ке.10

Што се нас ти че, не ма по тре бе ни да се ов де ве жба мо на де та љи ма на уч не рас пра ве 
о Га ји, ни ти да у тој рас пра ви би ра мо стра ну.11 До вољ но је на по ме ну ти да је Ла вло ков 
ком па ра тив ни рад о при су ству жи во та на Мар су и Зе мљи до вео до отва ра ња јед ног 

6 Ja mes Lo ve lock, The Va nis hing Fa ce of Ga ia: A Fi nal War ning (New York: Ba sic Bo oks, 2009), 35–36.
7 Ibid., 163.
8 Ла влок се не ким од ових кри ти ка ба ви у свом де лу The Ages of Ga ia: A Bi o graphy of Our Li ving Earth 
(New York: Nor ton, 1995 [1988]), 30–31.
9 „Ин ту и тив но зна мо шта је жи вот. Је стив је, мио или смр то но сан. Жи вот као пред мет на уч ног 
ис тра жи ва ња ко ји зах те ва пре ци зну де фи ни ци ју је не што да ле ко те же... Из гле да да све гра не 
фор мал не би о ло шке на у ке из бе га ва ју то пи та ње.“ Ibid., 16–17; та ко ђе по гле да ти 39, 60, 200–201.
10 Toby Tyrrell, On Ga ia: A Cri ti cal In ve sti ga tion of the Re la ti on ship bet we en Li fe and Earth (Prin ce ton, Nj: 
Prin ce ton Uni ver sity Press, 2013). За оштру кри ти ку Тај ре ла, по гле да ти Bru no La to ur, “How to Ma ke 
Su re Ga ia Is Not a God of To ta lity? With Spe cial At ten tion to Toby Tyrrell’s Bo ok on Ga ia” (нео бја вље ни 
ру ко пис пред ста вљен на ко ло кви ју му “The Tho u sand Na mes of Ga ia”, Рио де Жа не и ро, сеп тем бар 
2014). Мајкл Ру се, у сво јој књи зи The Ga ia Hypot he sis: Sci en ce on a Pa gan Pla net (Chi ca go: Uni ver sity of 
Chi ca go Press, 2013), ко ри сно по ка зу је у ко јој се ме ри на уч на де ба та о Га ји још увек вр ти око су ко ба 
ре дук ци о ни стич ког/хо ли стич ког. Исту ствар ко мен та ри ше и Ла тур.
11 Од но ви јих на уч них гле ди шта по гле да ти Ti mothy Len ton, “Te sting Ga ia: The Ef ect of Li fe on Earth’s 
Ha bi ta bi lity and Re gu la tion,” Cli ma tic Chan ge 52 (2002): 409–22; Ja mes E. Lo ve lock, “Ga ia and Emer gen ce: 
A Re spon se to Kir chner and Volk,” Cli ma tic Chan ge 57 (2003): 1–3; Tyler Volk, “Se e ing De e per in to Ga ia 
The ory: A Reply to Lo ve lock’s Re spon se”, ibid., 5–7; Ja mes W. Kir chner, “The Ga ia Hypot he sis: Co njec tu res 
and Re fu ta ti ons,” Cli ma tic Chan ge 58 (2003): 21–45; Tyler Volk, “Na tu ral Se lec tion, Ga ia, and Ina dver tent 
By-Pro ducts”, ibid., 13–19; и Ru se, Ga ia Hypot he sis. За исто ри ју ове де ба те – осим Ло ве ло ко вих књи га 
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за ди вљу ју ћег пи та ња: За што је ова пла не та ми ли јар да ма го ди на та ко ис трај но и не-
пре ста но би ла го сто љу би ва за жи вот, а сто ти на ма ми ли о на го ди на и за ви ше ће лиј ски 
жи вот? Ка ко се ки се о ник ве о ма, ве о ма ду го одр жа вао на стал ном ат мос фер ском ни воу 
(21 од сто)? Са мо ма ло ви ше ки се о ни ка, и жи вот би не стао у пла ме ну; за зе ру ма ње 
ки се о ни ка, и мно штво све га жи вог би се угу ши ло.12 Ето шта је на ве ло ге о ло ге Ја на 
За ла си је ви ча и Мар ка Ви ли јам са да зе мљу на зо ву „Пла не том Зла то ко сом“.13 Марс има 
сво ју кли му, „са спек та ку лар ним пе шча ним олу ја ма по чи та вој пла не ти“. „Мо жда он 
кри је не што про стих ми кро ба. Али то ни кад не ће би ти зе ле но и угод но тло.“ За по чев ши 
свој жи вот с „ве ро ват но исто оно ли ко во де ко ли ко је има и Зе мља“, Ве не ра је тр пе ла 
пре те ра но пла не тар но за гре ва ње.

Зе мља је пла не та Зла то ко са... Зе мља је, та ко ду го и по све му, би ла та ман за жи вот, 
не баш по та ман у сва ком до бу, али је у кон ти ну и те ту та ква би ла то ком три ми ли јар де 
го ди на. Би ло је, на рав но, не ких пре ки да, до ба ма сов ног из у ми ра ња. Али жи вот је увек изно
ва про цве тао. То исто ри ју Зе мље чи ни из у зет ни јом од би ло ко је деч је при че.14

Не би се баш сва ко сло жио да ва ља по ста ви ти пи та ње за што је Зе мља то ком то ли-
ко ду гог вре мен ског пе ри о да не пре ста но би ла на кло ње на жи во ту. Не ки на уч ни ци 
сма тра ју да се то на ма љу ди ма, као сло же ним би ћи ма с ве ли ким мо згом, чи ни са свим 
при род ним, за то што смо би ли у при ли ци да се по ја ви мо на са мом кра ју ду ге ли ни је 
кон ти ну и ра не ево лу ци је жи во та. Али жи вот – тај пут од оног пр вог слу ча ја жи во та па 
све до нас – мо гао је би ти и пи та ње огром не сре ће. „Ту смо, та ко се зби ло, али, с об зи-
ром на уку пан број сун че вих си сте ма – ’не ко ба ци коц ку 1022 пу та’ – па шта дру го и да 
оче ку је те.“15 Ге о фи зи чар Реј монд Пјер хам берт не ми сли да је успех жи во та на овој 
пла не ти не ки ве ли ки сти цај срећ них окол но сти не го при хва та да је „та књи га да ле ко 
од то га да се окон ча“ уз „про блем пре на се ље но сти“.16 Не ки дру ги с раз ло гом ка жу да 
не ма по тре бе да про у ча ва мо ви ше пла не та на лик зе мљи, са слич ним уде лом ки се о-
ни ка у њи хо вим ат мос фе ра ма, све док не бу де мо мо гли да ка же мо шта то пла не те 
чи ни то ли ко го сто љу би вим за жи вот да би се раз ви ле сло же не, ин те ли гент не вр сте 

– по гле да ти Ru se, Ga ia Hypot he sis и, John Grib bin и Mary Grib bin, Ja mes Lo ve lock: In Se arch of Ga ia (Prin-
ce ton, Nj: Prin ce ton Uni ver sity Press, 2009), гл. 7–10.
12 Lo ve lock, Ages of Ga ia, 28–29; по гле да ти и од ло мак, “The Con tem po rary At mosp he re”, у: Ja mes 
Lo ve lock, Ga ia: A New Lo ok at Li fe on Earth (Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 1995; пр во из да ње 1979), 
гл. 5. 
13 „Зла то ко са“ је ме та фо ра ко ја се од но си на Cir cum stel lar Ha bi ta ble Zo ne (CHZ), под руч је у про сто-
ру у ко јем је пла не та уда ље на од сво је зве зде та ко да ње на по вр ши на ни је пре ви ше хлад на или 
пре то пла и во да мо же по сто ја ти у теч ном ста њу. Сма тра се да је по ло жај Зе мље у од но су на Сун це 
део раз ло га по сто ја ња жи во та. Име Зла то ко са по ти че из бај ке „Зла то ко са и три ме две да“, где јуна-
ки ња во ли да јој ка ша ни је ни пре то пла, ни пре хлад на, не го мла ка. (Прим. прев.)
14 Jan Za la si e wicz и Mark Wil li ams, The Gol di locks Pla net: The Fo ur Bil lion Year Story of Earth’s Cli ma te 
(Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 2012), 1–2.
15 Ru se, Ga ia Hypot he sis, 219. Број 1022 узи ман је за број сун ча них си сте ма у скла ду под ра ни јом прет-
по став ком да је цео све мир ви дљив. 
16 Raymond T. Pi er re hum bert, Prin ci ples of Pla ne tary Cli ma te (Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 
2010), 14.



72

ко је би мо гле да уо че и про ми шља ју тај про блем – али и да се ни шта не мо же ре ћи 
са мо на осно ву јед не.“17 Кри ти чан пре ма иде ји да се Га ја по на ша као са мо ре гу ла ци о-
ни су пер ор га ни зам ко ји шти ти жи вот у свим мо гу ћим усло ви ма, То би Тај рел се др жи 
ста ва ко ји де ли с Ен др ју ом Вот со ном (ра ни ји Ла вло ков са рад ник на ства ра њу чу ве не 
Тра тин чи це као мо де ла све та); чи ње ни ца да пла не та ни кад, од са мог свог по чет ка, 
ни је са свим уга си ла жи вот ко ји се на њој по ја вио при пи су је се ком би на ци ји „сре ће и 
ме ха ни за ма за ста би ли за ци ју сре ди не, ма да ти ме ха ни зми не ра де све то баш до бро.“18

Кли мат ска кри за та ко иза зи ва све ве ћи број ве о ма озбиљ них пи та ња о усло ви ма 
за одр жа ње жи во та на пла не ти и све нас по зи ва да са гле да мо ме сто људ ског ста нов-
ни штва у том кон тек сту. Та пи та ња по ти чу од оно га што сам на звао зо е цен трич ним 
по гле дом на свет. До та квог ста но ви шта не мо же мо до ћи уз по моћ хо мо цен трич них 
по да та ка о еми си ји штет них ма те ри ја по гла ви ста нов ни ка, ка кве нам ну ди ли те ра ту ра 
о кли мат ској прав ди. Ре ле вант ни по да ци ту ни су они о еми си ји по гла ви ста нов ни ка 
не го при ча о ши ре њу људ ске вр сте на пла не ти до тач ке у ко јој смо не сум њи во по ста-
ли нај до ми нант ни ја вр ста ко ја вр ши при ти сак на мно го број не пре о ста ле об ли ке жи-
во та. Хо ланд ски на уч ник Роб Хен ге велд у свом ра ду ле по об ја шња ва тај про блем. 
То ком нај ве ћег де ла свог по сто ја ња људ ска ра са се укло пи ла у обра зац жи во та по 
ко ме су от па ци јед ног об ли ка жи во та би ли ре сур си за дру ги об лик жи во та, а жи вот 
се одр жа вао у том при род ном про це су пре ра де от па да. За хва љу ју ћи на шој број но сти 
и ра сту на ше про из вод ње и по тро шње, ми да нас про из во ди мо ви ше от па да не го што 
мо же би ти раз гра ђе но и пре ра ђе но. Пла стич не ма те ри је с мно го стру ком при ме ном 
у ра зним гра на ма на шег жи во та са мо су је дан при мер. А ту је и та ко зва ни слу чај CО2. 
Исто вре ме но је на ша за ви сност од оби ља јеф ти не енер ги је – тре нут но углав ном до-
би ја не из фо сил них го ри ва – по ста ла не из бе жна, као и упра вља ње ста нов ни штвом 
чи ја се ве ли чи на про це њу је на де сет до два на ест ми ли јар ди (пред ви ђе них за крај овог 
ве ка) док чак и са да шњих се дам ми ли јар ди во ди ства ра њу сло же них ор га ни за ци ја од 
ко јих по ти че све ве ћа по тра жња за енер ги јом.19

Без об зи ра да ли гле да мо уна зад у исто ри ју чо ве чан ства или на сто ји мо да пред-
ви ђа мо бу дућ ност, ре ла тив но ско ра шњи раст људ ског ста нов ни штва по ве зан је с 
при чом о фо сил ном го ри ву. На кра ју кра је ва, би ла је то енер ги ја из фо сил ног го ри ва 
„а са мо енер ги ја из фо сил ног го ри ва је омо гу ћи ла да рас ки не мо са ста ром по љо при-
вред ном ма три цом и из гра ди мо ин ду стриј ски свет“, пи ше „вр хун ски нафт ни те о ре-
ти чар“ Џон Мајкл Грир.20 До бро би ти (за љу де) од обил не и јеф ти не енер ги је до би је не 

17 Tyrrell, On Ga ia, 176.
18 Ibid., 188–89.
19 Ви де ти по дат ке за гло бал ну по пу ла ци ју и утро шак енер ги је, 1750–2010, да те у Will Stef en и др., 
“The Tra jec tory of the An thro po ce ne”, у: An thro po ce ne Re vi ew (2015): 1–18. та ко ђе ви де ти Rob Hen ge-
veld, Wa sted World: How Our Con sump tion Chal len ges the Pla net (Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press, 
2012), део 2, гл. 1, оде љак D.
20 John Mic hael Gre er, “Pro gress vs. Apo calypse ”, у: The Energy Re a der, ур. Tom Bu tler, Da niel Lerch, и 
Ge or ge Wu er thner, 96–99 (Sa u sa li to, CA: Fo un da tion for De ep Eco logy, 2012), 97. Ра ни мо дер ни исто-
ри ча ри мо гли су оправ да но да рас пра вља ју о ве зи из ме ђу пре ла ска с тра ди ци о нал не на мо дер ну 
по љо при вре ду и по чет ка ин ду стриј ске ре во лу ци је. Ме ђу тим, ши ре гле да но, под јед на ко ду бо ка 
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из фо сил них го ри ва би ло је без број: и по ква ли те ту и по кван ти те ту бо ља ис хра на, 
бо ље стам бе не и одев не при ли ке, да ле ко бо љи хи ги јен ски и здрав стве ни усло ви на 
ве ћем бро ју ме ста, јав на си гур ност (бо ља упра ва) и бо ље осве тље ње.21 Екс по нен ци јал-
ни раст људ ске по пу ла ци је и на шег про сеч ног жи вот ног ве ка у два де се том ве ку – а 
ту, на рав но, тре ба убро ја ти и си ро ма шне – умно го ме је по ве зан с фо сил ним го ри ви ма 
кроз упо тре бу ве штач ких ђу бри ва, пе сти ци да, пум пи за на вод ња ва ње и упо тре бу нафт-
них де ри ва та у про из вод њи ва жних фар ма це ут ских про из во да ка кви су ан ти би от ски 
ле ко ви.22

Све моћ ни је си ле по пут Ин ди је и Ки не прав да ју сво ју не пре ста ну упо тре бу угља 
(нај оп ту жи ва ни јег за га ђи ва ча ме ђу фо сил ним го ри ви ма) и на ра ста ју ћу еми си ју за га ђе-
ња ука зи ва њем да ми ли јар де Ки не зе и Ин ди ја ца тре ба спа си ти си ро ма штва. Ки на је 
већ нај ве ћи еми тер на све ту и над ма шу је исто вр сне по дат ке Европ ске уни је по гла ви 
ста нов ни ка.23 А то ни је са мо при ча о еми си ји угље ни ка. Ту се ра ди и о при ти ску љу ди 
као вр сте ко ја оте жа ва жи вот дру гих вр ста, а та ко ко нач но и на ше соп стве не усло ве 
за жи вот. И ни је да то не ма ве зе с кли мат ском кри зом јер, ка ко твр де мно ги на уч ни ци, 
за гре ва ње ат мос фе ре и мо ра не са мо да по ди же ни во мо ра уз прет њу при о бал ним 
на се љи ма, гра до ви ма и остр ви ма, не го по ред то га ме ња и бо гат ство жи во та у мо ру 
по ди жу ћи ни во ње го ве ки се ло сти.24 Та ко по раст бро ја љу ди ко ји пре ти би о ди вер зи-
те ту, ра зно ли ко сти об ли ка жи во та чи та вог све та сад по ста је оп ште ме сто еко ло шких 
на пи са.25 И као што твр ди Вац лав Смил, љу ди и жи во ти ње ко је они је ду сад по је ду и 
по тро ше око 95 од сто све га што би ос фе ра про из во ди, оста вља ју ћи са мо пет од сто 
пра вим ди вљим жи во ти ња ма.26 И си ро ма шни су део та квог жи во та људ ске вр сте, мада 
је исти на да они не сно се мно го од го вор но сти за еми си ју га со ва ста кле не ба ште.

Што је ви ше љу ди на овој пла не ти, па ма ве ћи ном би ли си ро ма шни, и на ша ће дру-
штва по ста ја ти сло же ни ја (јер ад ми ни стра тив ни апа рат тре ба да упра вља по пу ла ци-
ја ма ко је се стал но уве ћа ва ју и ши ре), а ве ћа ће би ти и ко ли чи на „сло бод не“ енер ги је 
по треб не за под ми ри ва ње по тре ба тих дру шта ва.27 Ако нас до кра ја овог ве ка, као 
што се пред ви ђа, бу де де сет до два на ест ми ли јар ди, би ће нам по треб но да ле ко ви ше 

за ви сност ин ду стри ја ли за ци је и мо дер не по љо при вре де од фо сил них го ри ва је пот пу но ја сна. 
Раз го вор с Ге рар дом Си арнyје м о овој те ми био ми је ве о ма ко ри стан.
21 Hen ge veld, Wa sted World, 53, 98.
22 Ви де ти: Vac lav Smil, Har ve sting the Bi osp he re: What We Ha ve Ta ken from Na tu re (Cam brid ge, MA: MIT 
Press, 2013), 221; Bu tler, Lerch и Wu er thner, Energy Re a der, 11–12. Ви де ти та ко ђе: Hen ge veld, Wa sted 
World, 31: „кроз ско ро це лу људ ску исто ри ју оче ки ва ни жи вот ни век чо ве ка био је кра так – обич-
но до са мо три де сет и ку сур го ди на.“ Ви де ти и 50–51.
23 Stef en и др., “Tra jec tory of the An thro po ce ne”.
24 Li sa Ann-Ger shwin, Stung! On Jellyfish Blo oms and the Fu tu re of the Ocean (Chi ca go: Uni ver sity of Chi-
ca go Press, 2013), гл. 10; Na o mi Ore skes, “Sca ling Up Our Vi sion”, у: Isis 105, бр. 2 (јун 2014): 379–91, на ро-
чи то 388; Ja mes Han sen, Storms for My Gran dchil dren: The Truth abo ut the Co ming Cli ma te Ca ta strop he 
and Our Last Chan ce to Sa ve Hu ma nity (New York: Blo om sbury, 2009), 165–66.
25 Hen ge veld, Wa sted World, 164–65.
26 Ви де ти Smil, на ве де но у Di pesh Cha kra barty, “Cli ma te and Ca pi tal: On Co njo i ned Hi sto ri es”, Cri ti cal 
In qu iry (је сен 2014): 1–23.
27 Hen ge veld, Wa sted World, 66–70, 129. [Cha kra barty] De cen te ring the Hu man?
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јеф ти не и обил не енер ги је да би смо одр жа ва ли то ли ко ста нов ни штва, ни по што ма ње. 
Ге о лог са У ни вер зи те та Дјук, Пи тер К. Хаф, не дав но је из ја вио да одр жа ва ње та ко ве-
ли ке по пу ла ци је зах те ва да се тех но ло ги ја сје ди ни с би о ло ги јом. Он је „за де фи ни са ње 
све та ко ји [људи] са да на ста њу ју“ из нео убе дљив по јам „тех нос фе ра“. Мо дер на ци ви-
ли за ци ја и ње них са да шњих 7x109 људ ских при пад ни ка, ка ко он твр ди, не би мо гли 
пре жи ве ти без „ра пид ног про ши ре ња упо тре бе тех но ло ги је по чи та вој зе мљи ној 
ку гли... ску па нај ра зли чи ти је умре же них тех но ло ги ја ко је омо гу ћа ва ју бр зо из два ја ње 
ве ли ких ко ли чи на сло бод не енер ги је из Зе мље, уз до дат ну про из вод њу елек трич не 
енер ги је, ко му ни ка ци је на да љи ну... те ре ги о нал ну, кон ти нен тал ну и гло бал ну ди стри-
бу ци ју хра не и дру гих до ба ра“. Ту умре же ну тех но ло ги ју ко ја обез бе ђу је ста ње по доб-
но за мо гућ ност оп стан ка та ко мно го број них људ ских жи во та он на зи ва „тех нос фе ра“ 
– а љу ди су, ка ко он твр ди, са мо осе ћај ни аспект ове сло же не це ли не. Људ ска по пу ла-
ци ја „ве ли чи ном ио ле на лик на са да шњу“, пи ше Хаф, ду бо ко је за ви сна од по сто ја ња 
тех нос фе ре“. „Без струк тур не по др шке и услу га ко је обез бе ђу је тех но ло ги ја“, до шло 
би до ве ли ког ко лап са људ ске по пу ла ци је.28 Та ко тех но ло ги ја, по ње му, пред ста вља 
„по чет ну фа зу но ве па ра диг ме исто ри је Зе мље“. По што је по ста ла пред у слов за по сто-
ја ње ве о ма ве ли ке људ ске по пу ла ци је и жи во ти ња ко је љу ди тро ше за сво је по тре бе, 
тех но ло ги ја се сад мо же сма тра ти за „на ред ну би о ло ги ју“.29 То као да при па да на во-
ђе ном ми шље њу о Га ји, као ка да Ла тур, уз ка рак те ри стич ну ду хо ви тост, ка же да „све 
нас тре ба на те ра ти да се оба ве зно при др жа ва мо тех нич ки [све тачније] про пи са них 
усло ва за ди са ње: ју ре ћи из за гу шљи ве ар ха ич не про шло сти у дру га чи је за гу шљи ву 
бу дућ ност!“30 Ха фо ве те зе о тех нос фе ри, ка ко је он де фи ни ше, ком пли ку ју и пи та ње 
уче шћа и по де ле ствар не и мо рал не од го вор но сти у про це су еми си је штет них га со ва 
ста кле не ба ште. Ако жи во ти ње чи је су жи во те љу ди ин ду стри ја ли зо ва ли про из во де 
зна ча јан део ме та на у ат мос фе ри, ако ин ду стри ја ли зо ва ни жи во ти љу ди до да ју још 
је дан зна ча јан удео из исте по ро ди це га со ва ста кле не ба ште, и ако су та кви жи во ти 
одр жи ви је ди но на осно ву при сту па јеф ти ној и обил ној енер ги ји, он да и оп ту жбе за 
кли мат ски про блем из ре че не на ра чун чо ве ка по ла зе од по гре шног схва та ња пи та ња 
уче шћа. Ја сно је да се „ан тро по ге нет ска кли ма“ под ути ца јем ин ду стра ли за ци је људ-
ског и (јед ног де ла) жи во тињ ског жи во та ме ња до оне тач ке где ће они чи ни ти за јед-
нич ки узроч но-по сле дич ни ком плекс – не ку вр сту спо ја тех но ло ги је с људ ским и 
не људ ским жи во том – али се је ди но љу ди ма мо же при пи са ти из ве сна „мо рал на“ од-
го вор ност (бу ду ћи да узроч ну-по сле дич ну од го вор ност тре ба адре си ра ти).

Ту се већ на ме ћу не ке срод не те ме у ве зи с кра јем Зе мље. Јер ако до кра ја овог 
ве ка људ ско ста нов ни штво на ра сте на де сет или два на ест ми ли јар ди и на ста ви да 
че сти то упра жња ва сво ја пра ва на ви ше енер ги је и раз во ја, ода кле би нам до ла зи ла 
сва та до дат на, јеф ти на и обил на енер ги ја? Ако би сва до ла зи ла из об но вљи вих из во-

28 P. K. Haf, “Tec hno logy as a Ge o lo gi cal Phe no me non: Im pli ca ti ons for Hu man Well-Be ing”, у: A Stra ti
grap hi cal Ba sis for the An thro po ce ne, ур. C. N. Wa ters и др., Ge o lo gi cal So ci ety, Lon don, Spe cial Pu bli ca ti ons 
395 (2014): 301–9, ов де 01–2, http://dx .doi .org /10 .1144 /SP395. 4.
29 Ibid., 302.
30 Bru no La to ur, “Fa cing Ga ia: Six Lec tu res on the Po li ti cal The o logy of Na tu re”, Be ing the Gif ord Lec tu res 
on Na tu ral Re li gion, Edin burgh, фе бру ар 18–28. 2013, пре да ва ње 5, 107.
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ра, то би зна чи ло да би љу ди про жде ра ли нај ве ћи део те укуп не и ко нач не енер ги је 
ко ју Зе мља сва ко днев но при ма од Сун ца; да ли би љу ди ти ме ли ши ли уде ла у да љој 
рас по де ли ове енер ги је ко ју пла не та до би ја све дру ге жи вот не про це се и об ли ке жи-
во та на Зе мљи? Хаф за ми шља да ће љу ди јед но га да на ко ри сти ти ге о ин же ње ринг за 
хва та ње „енер ги је у све ми ру с оних фо то на ко ји су на пу сти ли Зе мљу и вра ћа ње те 
енер ги је до ле на по вр ши ну Зе мље (у об ли ку ми кро та ла са).“31 Ла тур на во ди не ке ре-
ле вант не по дат ке до ко јих су до шли ге о ло зи: људ ска ци ви ли за ци ја је „већ снаб де ве на 
са око 12 те ра ва та (1012 ва та)“. Кад би свет био раз ви јен до ни воа за га ђе но сти у САД, 
ни во енер ги је би се об ра чу на вао с ра стом на 100 те ра ва та, што је по да так ко ји Ла тур 
с пра вом опи су је као „за па њу ју ћи... ако се узме у об зир тврд ња да си ла ко ју иза зи ва 
по ме ра ње тек тон ских пло ча не раз ви ја ви ше од 40 те ра ва та енер ги је“.32 Уз то, до да је 
Ла тур, тре ба ла би нам пла не та пет пу та ве ли ка као Зе мља (да би смо на шли нео п ход-
не гло бал не хек та ре)!33 По ста вља ју ћи свој ни шан не што ни же, углед ни на уч ник у 
обла сти за шти те људ ске сре ди не, Вац лав Смил, у по след њој ре че ни ци сво је но ве 
за па же не књи ге По жње ве на би ос фе ра: шта смо узе ли од при ро де пи ше сле де ће: „Ако 
би ми ли јар де си ро ма шних љу ди у зе мља ма с ни ским при хо дом зах те ва ле ма кар и 
по ло ви ну ак ту ел не про сеч не же тве по гла ви ста нов ни ка у бо га тим еко но ми ја ма, пре-
ма ло од Зе мљи не при мар не про из вод ње би пре о ста ло у свом ма ње-ви ше при род ном 
ста њу, и вр ло ма ло то га би пре те кло за си сар ске вр сте раз ли чи те од на ше.“34

Не сум њи во је да се из ме ђу бо га тих и си ро ма шних на све ту отва ра слу чај кли мат-
ске прав де. А ипак ар гу мен ти те прав де ни су баш нај бо љи по до ме ти ма свог про ми-
шља ња. Ар гу мен ти у при лог кли мат ској прав ди за сно ва ни су на из лу чи ва њу штет них 
га со ва по гла ви ста нов ни ка, на де мо кра тич ној, ху ма ној али хо мо цен трич ној прет по-
став ци да сва ко људ ско би ће има јед на ка пра ва на свет ске ре зер ве угље ни ка ко је су 
раз ви је не на ци је то ли ко ду го и на ве ли ко са ме тро ши ле. По пу лар ност тог ста ва код 
вла да по пут ин диј ске од ра жа ва ју се, на при мер, у ста во ви ма ко је је ин диј ски ми ни стар 
за око ли ну, Пра каш Џав де кар, сеп тем бра 2014, из нео у ин тер вјуу за Њу јорк тајмс, пре-
ба цу ју ћи „од го вор ност за оно што на зи ва ју на сту па ју ћом кли мат ском кри зом на САД, 
нај ве ћег свет ског за га ђи ва ча га со ви ма ста кле не ба ште“ и од ба цу ју ћи „иде ју да би 
Ин ди ја уоп ште мо га да сма њи еми си ју угље ни ка“:

Ка кво сма ње ње?... То је за раз ви је ни је зе мље. Не мо же се тек та ко из бри са ти мо рал ни 
прин цип исто риј ске од го вор но сти. „...За нај ма ње 30 го ди на Ин ди ја би до жи ве ла еко ном ски 
пад. За Ин ди ју је нај пре чи за да так ис ко ре њи ва ње си ро ма штва“, ре као је г. Џав де кар... 
„Два де сет од сто на шег ста нов ни штва не ма при ступ елек трич ној енер ги ји, и то је наш 
нај ви ши при о ри тет. Раш ће мо бр же, и на ше ис пу шта ње штет них га со ва ће да ра сте.“

„Док Ин ди ја на ред них де це ни ја бу де ра ди ла на то ме да обез бе ди ко ри шће ње 
елек трич не енер ги је за ви ше од три ста ми ли о на љу ди, пред ви ђе но је да ће се ње на 

31 Haf, “Tec hno logy”, 308.
32 La to ur, “Fa cing Ga ia”, пре да ва ње 4, 76.
33 Ibid., пре да ва ње 5, 126.
34 Smil, Har ve sting the Bi osp he re, 252.
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еми си ја штет них га со ва удво стру чи ти, пре ва зи ла зе ћи да на шњу САД и Ки не“, до да је 
Тај мсов из ве штач.35

С дру ге стра не, зо е цен трич ни ста во ви не на гла ша ва ју то ли ко еми си ју по гла ви 
ста нов ни ка, већ у сре ди ште па жње ста вља ју чо ве чан ство као вр сту, ону до ми нант ну 
вр сту ко ја је соп стве ни на чин жи во та, као и жи во те мно гих дру гих вр ста ин ду стри ја-
ли зо ва ла има ју ћи у ви ду са мо соп стве ни на пре дак. За то је ва жна ве ли чи на људ ске 
по пу ла ци је. Не ки ми сли о ци ко ји по др жа ва ју кли мат ску прав ду на сто је да по ми ре та 
два гле ди шта и са чи не „сце на рио по ми ре ња и ме ђу соб ног при бли жа ва ња“, при че му 
би љу ди по сти гли ста ње јед на ке раз ви је но сти свих на ци ја, да нас бо га ти је на ци је на-
у чи ле да сма ње свој ни во за га ђе ња, док би сви љу ди про ба ли да се ста ра ју за кон тро лу 
укуп ног бро ја и за га ђе ња из во ра.36 Али и ту се ја вља ју не ки ја ко не по ду дар ни гло бал ни 
ка лен да ри. Ка лен дар за по сти за ње пра вед не рас по де ле ме ђу љу ди ма у ве зи са ат мо-
сфер ским про сто ром је, у осно ви, са свим нео д ре ђен и отво рен. Ми не зна мо кад ће, 
ко ри сте ћи не из бе жну хи брид ну ме ша ви ну нор ма тив но и по ли тич ки праг ма тич них и 
ре а ли стич ких ар гу ме на та ко ји чи не тки во сва ко днев не по ли ти ке, свет по ста ти пра вед-
ни ји. А опет нас IPCC за сту па с ве о ма од ре ђе ним и до вр ше ним ка лен да ром за гло бал-
ну ак ци ју ако бу де тре ба ло спре чи ти „опа сну про ме ну кли ме“, то јест, про се чан по раст 
тем пе ра ту ре за ви ше од два сте пе на Цел зи ју са. Ка ко то ка же То би Тај рел:

Тре нут но Зе мљи од у зи ма мо омо тач ко ји је има ла то ком сво је но ви је исто ри је. У по
след њих 800.000 го ди на... ат мос фер ски CО2 ни кад ни је чи нио ви ше од 0,03% (300 ми ли о ни тих 
де ло ва) ат мос фе ре. За раз ли ку од то га, ...ми смо већ про у зро ко ва ли ње гов раст до ско ро 
400 ми ли о ни тих де ло ва, а сто па тог ра ста се још убр за ва. Бр зи на ко јом до да је мо угљен 
ди ок сид у ат мос фе ру је ве ро ват но без пре се да на то ком по след њих пе де сет, или ви ше, 
ми ли о на го ди на.37

Шан се да се раст тем пе ра ту ре огра ни чи на 1,5 сте пен и 2 сте пе на Цел зи ју са при 
са да шњој ме ри еми си је га со ва озбиљ но па да ју на 66 од сто у на ред них 6 до 21 го ди на, 
од но сно на 50 од сто у 10 до 28,4 го ди на.38 Чак је мо жда и та кав ка лен дар пре те ра но 
оп ти ми сти чан. „Пла не та је већ за гре ја на на 0,8 Цел зи ју со вих сте пе ни ви ше од про сеч не 
пре ин ду стриј ског до ба“, при ме ћу је Клајв Ха мил тон, скре ћу ћи па жњу на то да „инер-
ци ја у си сте му зна чи да су 2,4 сте пе на Цел зи ју са већ оси гу ра на, уз за гре ва ње ко је ће 
до сти ћи 4 сте пе на Цел зи ју са у 2070-им. Раст од че ти ри сте пе на, по Ха мил то но вим 
ре чи ма, је сте „не по знат те рен“.39 Ка лен дар прав де и ка лен дар за гло бал ну ак ци ју ко-

35 “Emis si ons from In dia Will In cre a se, Of  cial Says”, из ве штај Ко ра ла Де вен пор та, New York Ti mes, 23. 
сеп тем бар 2014. За хва лан сам Шел до ну По ло ку што ми је скре нуо па жњу на овај из ве штај.
36 Ви де ти Tho mas At ha na si ou and Paul Ba er, Dead He at: Glo bal Ju sti ce and Glo bal War ming (New York: 
Se ven Sto ri es Press, 2002), 75, на ве де но у: Van der he i den, At mosp he ric Ju sti ce, 74.
37 Tyrrell, On Ga ia, 212–13. Ppm кон цен тра ци ја ат мос фер ског угље ни ка би ла је 394.28 у де цем бру 
2012, 396.81 у де цем бру 2013, 398.78 у де цем бру 2014. и 400.18 то ком пр ве не де ље фе бру а ра 2015. 
Те по дат ке при пре ма Ma u na Loa Ob ser va tory Ha wa ii, а до ступ ни су на http://co2now.org.
38 Car bon Bri ef, http://www.car bon bri ef.or gblog/2014/11/si x-years-worth-of-cur rent-emis si ons-wo uld-
blow-the-car bon-bud get-for -1-po int-5-de gre es.
39 Cli ve Ha mil ton, “Uto pi as in the An thro po ce ne“, текст пред ста вљен на пле нар ној сед ни ци Ame ri can 
So ci o lo gi cal As so ci a tion, Ден вер, 17. ав густ 2012, стр. 3. За хвал ност про фе со ру Ха мил то ну што га је 
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ји је из нео IPCC ве ро ват но не ће би ти уса гла ше ни. На ша по тра га за кли мат ском прав-
дом и по ли ти ком ко ја би га ис пра ти ла за и ста би мо гла да зна чи да ће мо мо ра ти да пу-
ту је мо дуж via do lo ro sa опа сне кли мат ске про ме не; мо жда ће на ша бор ба за кли мат ску 
прав ду мо ра ти да бу де во ђе на у све ту ко ји ће би ти под још ве ћим кли мат ским стре сом 
и да ле ко не пра вед ни ји не го овај ко ји са да има мо.

(Део пре да ва ња одр жа ног 19. фе бру а ра 2015. го ди не на Уни вер зи те ту Јејл)

(С ен гле ског пре вео Вла ди мир Ко пицл)

по де лио с на ма. Та ко ђе ви де ти Ro bert J. Nic holls и др., “Sea-le vel Ri se and Its Pos si ble Im pact Gi ven 
a ‘Beyond 4°C World’ in the Twenty-First Cen tury”, Phi lo sop hi cal Tran sac ti ons of the Royal So ci ety A 369 
(2011): 161–81; и Ric hard A. Betts и др., “When Co uld Glo bal War ming Re ach 4°C?”, ibid., 67–84. Бетс 
из ве шта ва да је њи хо во „нај по вољ ни је пред ви ђа ње да би по раст тем пе ра ту ре од 4 сте пе на Цел-
зи ју са мо гао да се де си у 2070-им, а ако по врат ни ути цај до та да шње еми си је угље ни ка бу де сна жан 
он да би тај раст тем пе ра ту ре за 4 сте пе на мо гао да се оства ри и по чет ком 2060-их” (83), док про-
ра чу ни Ни кол са и ње го вог ти ма су ге ри шу да би број љу ди ко ји би мо ра ли да бу ду ра се ље ни из 
при о бал них обла сти ју жне, ју го и сточ не и ис точ не Ази је, ако ме ре не да ју ре зул та те, по раз ли чи-
тим сце на ри ји ма, из но сио од 72 до 187 ми ли о на љу ди (172).


