
Cunoștințele locale – o sursă valoroasă pentru agricultura durabilă 

Într-un eseu edificator intitulat „Conversații ecologice” (“Ecological Conversations”), Stephen 

Talbott sugerează câteva orientări pe care le-am putea folosi pentru o astfel 

de știință prin conversație. În primul rând, el sugerează că fiecare tehnică pe 

care o folosim, fiecare proces industrial, pe care îl inițiem și fiecare 

tehnologie, pe care o introducem este „o întrebare pusă naturii”. În toate 

inovațiile noastre, încercăm să remediem o oarecare ignoranță și tocmai din 

acest motiv ar trebui să acționăm cu prudență și umilință. Cu alte cuvinte, 

nu ar trebui să introducem niciodată o tehnologie ca răspuns la o problemă, 

ci ca o întrebare pusă naturii ca să aflăm dacă aceasta e potrivită.  

 

În al doilea rând, într-o conversație suntem capabili întotdeauna într-o 

oarecare măsură să „compensăm inadvertențele trecute”. Deci, o parte a oricărei conversații 

implică o încercare de a vindeca ceea ce am vătămat în conversațiile anterioare. Este întotdeauna 

mai bine să recunoaștem asta de la început. Ignorarea acestui aspect va conduce la repetarea 

probabilă a erorilor din trecut. Apoi, o parte a sarcinii unei științe bune este aceea de a învăța cum 

să îmbunătățim sănătatea comunității biotice în timp ce conversăm cu ea. Și, după cum ne-a 

reamintit Aldo Leopold, sănătatea este capacitatea comunității biotice de a se reînnoi.  Sarcina 

noastră nu este de a „salva” mediul, nici de a păstra lucrurile așa cum sunt, ci de a angaja mediul 

în moduri care să revitalizeze comunitatea biotică.  

 

În al treilea rând, în orice conversație nu există niciodată un singur răspuns corect sau greșit. Aici 

intervine creativitatea. Alternativele care există depind în mare parte de alternativele, pe care le 

creăm. O știință bună este inventivă. Dacă declarăm că există o singură modalitate de a hrăni 

lumea, vorbim de o știința proastă.  

 

În al patrulea rând, conversația are loc întotdeauna în particular. Nu putem avea o conversație cu 

o abstractizare. Putem avea doar conversații cu anumite persoane. Nu putem salva în mod rezonabil 

o specie în mod separat, nu ne putem angaja doar în restaurarea unui anumit habitat al unei anumite 

specii într-un anumit loc. Nu putem hrăni în mod rezonabil lumea, ne putem implica doar în 

activități care îmbunătățesc securitatea alimentară din anumite sate sau comunități. Conversația 

este o metaforă utilă pentru descrierea științei bune sau a agriculturii bune. Dar o mare parte din 

știința lumii moderne a fost un monolog. Am decis ce inovații tehnologice să introducem pe baza 

a ceea ce credeam că ne-ar îmbogăți fără a ține cont de impactul, pe care aceste inovații l-ar avea 

asupra comunității biotice mai mari și, prin urmare, asupra noastră! În introducerea acelor inovații 

am presupus, de obicei, că știam deja tot ce trebuie să știm pentru a proceda fără prudență. Ne-am 

comportat ca și cum comunitatea biotică ne-ar aparține nouă, mai degrabă decât că noi, împreună 

cu toate celelalte organisme, aparținem comunității biotice.  

 

Nimic din ceea ce știm acum despre funcționarea comunității biotice nu justifică continuarea pe 

această cale. Din nou, după cum ne-a amintit Leopold, nu suntem „cuceritori” ai comunității 

biotice, suntem pur și simplu „membri simpli și cetățeni” ai acesteia. Deci, în viitor, știința bună 

și agricultura bună ar trebui să cheltuiască mai mult din resursele sale pentru identificarea 

interconexiunilor naturii și mai puțin pentru tratarea organismelor ca colecții arbitrare de părți 

interschimbabile. Știința ar putea acorda mai mult timp asigurând productivitatea viitoare a 



agriculturii, învățând efectele complexe care funcționează între organisme propriu zise și între 

organisme și mediul înconjurător și mai puțin inventând noi tehnologii pentru a aborda probleme 

de producție singulare sau probleme de boli singulare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În această privință, știința bună este și locală. După cum ne amintește David Abram, „putem 

cunoaște nevoile oricărei regiuni doar participând la specificul ei - prin a ne familiariza cu ciclurile 

și stilurile sale, atent la ceilalți locuitori.”  Din această perspectivă, fermierii pot să-și administreze 

fermele în mod eficient doar dacă trăiesc pe pământul lor suficient de mult și suficient de 

îndeaproape pentru a se angaja în astfel de conversații profunde cu pământul lor. Așa s-ar începe 

transformarea de la fragmentare - la relații. O astfel de transformare spirituală ar avea potențialul 

de a aduce schimbări revoluționare în agricultură și de a dirija pe calea care duce către 

sustenabilitate.  
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