
Užrašai ant sienos 

 

Pagrindinis mokslas yra emfatinis.  

Mes tarsi patekome į minų lauką, sudarytą iš savitų lūžio taškų, kas, kaip suvokiame, kelia 

grėsmę mums - žmonijos civilizacijai. Nepaisydami dešimtmečius trukusio mokslinio 

aiškinimo, nekreipdami dėmesio į virš mūsų taip pažeidžiamo gyvenimo laivo gamtos 

paleistų, apie grėsmę bylojančių įspėjamųjų šūvių, mes vis dar nesielgiame taip, tarsi tai 

būtų aukščiausiojo lygio krizė. „Užrašai ant sienos“ - bet visgi žmonija žengia emisijos 

keliu, kuris mus nuves prie įvairių sistemų žlugimo. 

Paralyžiuojanti kalba? Per daug realybės? Didžiulės klimato krizės, jos didžiulio masto 

stebėjimas gali sukelti „užsirakinimo sindromą“, kai paralyžiuojami visi mūsų kūrybiniai ir 

konstruktyvūs instinktai. Arba, labiau tikėtina, kad mes tiesiog viso to nepaisome. Tiesa, 

kritinis žvilgsnis į klimato krizę reikalauja, kad mes išskleistume savo vaizduotę iki jos 

konceptualių ir emocinių ribų. Juk žmonės ir praeityje įveikė didžiules grėsmes, todėl 

dabar nėra priežasties panirti į negatyvų pesimizmą. 

Iš tiesų yra siauras takelis iš krizės. Taigi, kaipgi sutelkti savo meninius instinktus, kol tvirtasis 

mokslas tebėra aiškus ir regimas? Kaipgi išsaugoti tikrovę mūsų kūrybiškumo fone? Atsakymas 

yra – tai „Užrašai ant sienos“. 

Siena atspindi nūdienos realią situaciją. Pastebėta 

- ne tik nediskutuojama apie fizikos ir chemijos 

ribas, bet ir apie ateities tikrovę ainiams, kurių 

teisėms ir ambicijoms jau pakenkta. Į tolį 

žvelgiantys veidai, regimi ant sienos, yra 

Normano Rokvelo (Norman Rockwell) paveikslo 

„Teisė žinoti“ (1968) savitas atgarsis. Jo įspūdingas paveikslas, nutapytas pilietinių teisių 

gynimo judėjimo ir Vietnamo karo kontekste, akcentavo valdančiųjų atsakomybę, 

įpareigojimą  jiems būti teisingiems ir skaidriems. 

Šiandien, nors mes labai aiškiai suvokiame anglies dioksido 

taršos mažinimo biudžeto likučius, turime tarsi įsipareigojimų 

miglą, nesuderinamą su mokslu. Kodėl mes sugebame per 

kelias savaites sukurti COVID viruso duomenų suvestinę, bet 

negalime per kelis dešimtmečius sukurti anglies dioksido taršos 

mažinimo biudžeto indekso? 

 Siena savitai kviečia žmones atsistoti priešais ją su aiškiomis, vienareikšmėmis mokslo 

išvadomis apie tai, ką turi daryti kiekviena tauta, kad pasaulis liktų žemiau 1,5°C ir 2°C 

vidutinės temperatūros ribų. Tai taip paprasta, kaip mobiliojo telefono nuotrauka su pateiktu 

skaičiumi, pavyzdžiui: „Švedija, sumažinkite tai 6,3% per metus - dabar.“ (Reikiami skaičiai 

kiekvienai pasaulio tautai su paprastais moksliniais paaiškinimais gali būti rasti čia 

www.cut11percent.org). 

http://www.cut11percent.org/


Kiekvienas reikiamas procentinis kiekis atskirai tautai buvo apskaičiuotas, naudojant žinomus 

naujausius anglies dioksido taršos mažinimo duomenis, reikiamus 1,5°C ir 2°C temperatūrai 

išlaikyti. Šie apskaičiavimai yra kasmet atnaujinami. Kiekvienas skaičius yra tai, kas išmintingai 

apmąstyta ir gaunama su anglies dioksido taršos mažinimo biudžetu. Pavyzdžiui, biudžetas 

yra padalijamas kiekvienam gyventojui, mažinimas pradedamas šiandien ir nėra naudojamos 

nepatvirtintos anglies dioksido mažinimo technologijos. Atliktus skaičiavimus faktais patikrino 

pasaulio anglies dioksido taršos mažinimo biudžeto formavimui atstovaujantis profesorius 

Kevinas Andersonas (Kevin Anderson) bei daugelis kitų žymių, svarbioms institucijoms 

atstovaujančių  mokslininkų. 

Minėtų apskaičiavimų proceso dar tik pradžia. Siena sukuria erdvę ir foną įvairių rūšių 

žiniasklaidos priemonėms, taip pat socialinei žiniasklaidai ir meninėms iniciatyvoms. Mokiniai 

gali pasinaudoti siena ir skelbti interviu su politikos ir verslo 

lyderiais, savo draugais ar bet kuriuo mokyklos svečiu. Jie 

gali sienoje paaiškinti lūžio taškų reikšmę arba sisteminius 

atšilimo ir kylančių vandenynų pavojus. Taip mokslo tikrovės 

fone gali būti išgirsti jų balsai apie esmines viltis ir rūpesčius, 

siekiant teisingumo. 

Mokyklos, įmonės, įstaigos... Jos visos turi sienas. 

Raskite sieną. Tapykite savo freską Normano Rokvelo paveikslo „Teisė žinoti“ stiliumi. 

Užrašykite žodžius: „Išsaugokite mūsų ateitį – dabar sumažinkite 11%.“ 

Ir leiskite lietis jūsų vaizduotei ir drąsai. 
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