
КЛИМАТЪТ СЕ ПРОМЕНЯ! А АЗ? 

 

   Да започнем ли със заучените фрази? Нещо в духа на „Спрете глобалното 

затопляне!” или „Да спасим планетата!”, а може дори да изнамерим някой 

апокалиптичен цитат от книга „Откровение”, който да послужи за 

неоспоримо доказателство, че човечеството стремглаво тича по пътя на 

своето унищожение. 

   Не. Защото това не е поредният доклад, препълнен с имената на разни 

научни големци, процентови съотношения, статистически графики и 

екоскандирания. Това е една трънлива пътека, която ще се отклони от 

утъпкания път на идеологическия фанатизъм и ще заяви „Няма глобално 

затопляне”. 

   И ей сега стана страшно. Аудиторията е в потрес. Уважаемите учени са 

разлютени. Да не говорим за хилядите обществени организации, които 

съществуват благодарение на фантомния страх от климатичните промени – те 

сигурно си вадят вече факлите и вилите.  

   Преди да заговорим за това как ние, скромните представители на едно 

всезнаещо, но трагично невежо време, се променяме спрямо неговите 

морални течения и политически ветрове, ще навлезем в спокойните води на 

всепризнатите „факти”, ще проследим как се формира светогледът на 

няколко поколения и как се живее в лъжа. Обаче после ще поемем в другата 

посока. Ще предоставим революционни твърдения, ще вмъкнем еретични 

помисли. 

   Разбира се, не всичко е толкова драматично. Или поне не би трябвало да 

бъде. 

   Но климатичните промени, в смисъла на страшния Армагедон от медийното 

пространство, просто не съществуват. 



   Какво знаем? Климатът се променя, температурите се повишават, ледовете 

се топят, Парников ефект, въглеродни емисии и за всичко това са виновни 

хората. Какво прави по въпроса средностатистическият човек? Нищо. Той 

научава за тези неща от вечерната емисия новини, придава си почти 

тревожен израз на лицето, но след малко, когато темата вече е върху 

реванша Левски-ЦСКА, климатичните промени са само бегъл, неприятен 

спомен. Обикновеният човек не прави нищо, той не се вълнува от топящите 

се ледове или от бездомните бели мечки, защото знае, че дори нещо 

апокалиптично да се случи, то най-вероятно ще е много след като той вече си 

е отишъл от този свят. 

   Разбира се, от време на време се появяват и едни такива ентусиасти, не 

онези, които ходят пред разни обществени сгради с плакати и зелени 

тениски, а други, които, несубсидирани от общината, засаждат дръвчета или 

пък отиват на работа с автобус, вместо с кола. Трябва да им отдадем 

дължимото, защото те биват движени единствено от безкористното желание 

да спасят света, за който вярват, че е пред ръба на унищожението. Ние ще им 

простим невежеството, защото те са светлината, която доказва, че 

чистосърдечната доброта още съществува. 

   Това е кратката история на една модерна глобална катастрофа –дружно 

живеем в страх и знаем, че каквото и да правим, планетата ще загине и ние, 

само и единствено ние, сме виновни за това. 

   А ето как е в действителност. Внимание – информацията, посочена по-долу 

не се препоръчва за лица с лабилна нервна система и конформистко 

мислене. 

   Науката, доказваща глобалното затопляне, виси на едно тъничко клонче, 

според което днешните температури на Земята са най-високите от...от както 

се води статистика. И от кога, мислите, се води тази статистика? Да не я е 

водил някой египетски фараон, а може би Юлий Цезар? Статистически данни 

за земните температури съществуват от...втората половина на XIX век. Нищо, 

че планетарните цикли се измерват в стотици, хиляди, дори милиони години. 



   Екип от Харвардския университет, изследвал близо 240 научни доклада, 

посочва, че между IX и XIV век е имало Средновековен период на затопляне, 

през който температурите на въздуха са били значително по-високи от 

днешните. Интересно. Това от тогавашните електроцентрали ли е било? 

   Преди 9000 години пък, по време на Бронзовата епоха, започва периодът на 

Холоценския максимум, когато температурите са с около 3 градуса по-високи 

от днешните и това е продължило хилядолетия. Но имало ли е тогава някакъв 

катаклизъм? Свършил ли е светът? Изчезнала ли е Земята? Съвсем не. Но пък 

не е имало и масова дезинформация. 

   През XV век започва, внимание, „Малка ледникова епоха” (точно така – 

ледникова), при която настъпва рязко захлаждане. Река Темза замръзва до 

такава степен, че по повърхостта й се провеждат панаири. 

   Гореспоменатите специалисти от Харвард посочват, че абсурдните 

представи за днешния климат се основават на факта, че температурните 

промени се изследват през твърде кратък период от време. 

   И ако оставим настрана „въглеродната заплаха”, ще видим, че пропускаме 

нещо далеч по-логично. Слънцето. 

   Д-р Сами Соланки, директор на Института за изследване на Слънчевата 

система в Гьотинген, Германия, посочва: „Слънцето е максимално силно през 

последните 60 години и е възможно сега да влияе върху глобалните 

температури.” Същият учен казва, че когато се наблюдават по-малко 

слънчеви изригвания на Слънцето, на Земята настъпва период на захлаждане, 

а през последните десетилетия същите тези изригвания, известни и като 

„слънчеви петна” са се увеличили. 

   Специалисти  от „Нешънъл джиографик нюз” посочват, че температурите на 

Марс и на други планети също са се повишили. Боже, марсиаците трябва да 

започнат да ходят на работа с автобус като нас! 

   Хабибуло Абдусаматов от Астрономическата обсерватория „Пулково” край 

Санкт Петербург съобщава: „Нарастването на слънчевата радиация в 



дългосрочен план предизвиква затопляне както на Земята, така и на Марс.” 

Чудна работа, какво ли е общото между Земята, Марс и другите планети? О, 

ама разбира се, човешката дейност. 

   В края на XIX век астрономът Едуард Маундер установява чрез изследване 

на архивни материали, че през периода 1645-1715г. на Слънцето няма почти 

никакви видими слънчеви петна и (шокиращо) този период съответства на 

силно застудяване. 

   Геоложки изследвания на данните върху космическите лъчи и 

температурите от последните 6 милиона години показват, че щом слънчевата 

радиация намалее, повече облакообразуващи лъчи достигат Земята и така 

температурите падат. А щом радиацията се увеличи, се случва точно 

обратното. 

   Професор Нир Шавив от Института по физика към Ерусалимския 

университет поддържа официалната версия за климатичните промени до 

момента, в който той сам провежда изследвания. Установява се, че на Земята 

е имало периоди, в които въглеродният диоксид е бил три, дори десет пъти 

повече, отколкото сега и ако това е оказвало толкова колосално влияние 

върху климата, то е щяло да проличи от температурните данни. Но това не се 

случило. 

   Повечето от покачването на температурите се случва преди 1940г., когато 

индустриалното производство е далеч по-слабо развито, отколкото след 

войната, когато пък, с развитието на промишлеността, температурата пада в 

продължение на четири десетилетия. През периода на захлаждане по 

телевизията се излъчват документални филми, предвиждащи страшни 

глобални катастрофи, които ще бъдат породени от...застудяването. 

   Но, знаете ли, достатъчно с фактите, стана твърде политически некоректно. 

Няма да подхващаме и темата защо е създадена цялата огромна паяжина от 

лъжи, дезинформация и фалш. Всеки що-годе мислещ човек ще се зачуди как 

е възможно, ако всичко това с пагубната човешка дейност и въглеродния 

диоксид е вярно, все пак нищо да не се променя и никой нищо да не прави. 



Новините само се съобщават, статистиките стават все по-отчайващи и 

страшни, а краят на света е насрочен за другия вторник. Изглежда, че само се 

насажда една паника сред хората, една вина, една безизходица, но от 

големите етажи никой нищо не предприема. Ако катастрофата бе наистина 

толкова близка, нямаше ли нещо кардинално да се промени?  

   И защо, ако целият този фентъзи сюжет е истински и необорим, битува все 

пак един съвсем не толкова деликатен фанатизъм, който елиминира всякакви 

опити за разсъждения на обикновения човек по темата с глобалното 

затопляне, да не говорим пък и за съдбата на учените, които предоставят и 

доказателствен материал (впрочем много от тези учени „изведнъж” решават 

да прекратят всякакви свои изследвания, без да дадат съвсем ясни причини 

защо...). 

   Не ви се вярва? Синът на английският писател Дейвид Айк – Джейми имал 

изпит в училище, на който имало въпрос, свързан с глобалото затопляне. Той 

написал, че съществува научно обоснована информация, според която такива 

климатични промени не съществуват. Учителят му казал, че макар да 

симпатизира на мнението му, Джейми щял да бъде скъсан на изпита. 

     И на фона на всичко това –  как се променяме ние, как се променям аз, 

авторът на тези анархистки съждения, които ще бъдат анатемосани? 

   Аз търся истината. Търся отвъд общоизвестното, извън коловоза на разни 

политически доктрини. И всичко подлагам на съмнение. Дори това, което 

прочетохте дотук. Кой знае, то може да е пълна измислица, всички имена, 

всички цифри, всичко. Но първият признак на интелигентния хомо сапиенс, 

роден в XXI век, е да се съмнява. И сам да търси това, което остава 

неназовано. Това, което повече от сигурно няма да чуе в новинарската 

емисия. Това, за което никой друг не говори, и което обществеността не 

обича да чува, защото води до нежелана активност на мозъка. 

   Такава е промяната. Това е революцията – да търсим истината. И после ще 

посадим дърво. И може би ще идем пеша до работа, ще се разходим в някой 

прекрасен майски ден, вместо да се бутаме в препълнения автобус. Може би 



дори ще почистим някоя планинска ливада от найлоновите торбички и 

шишета. И няма да откъснем първото кокиче на ранната пролет, а ще го 

оставим да порасне, да прогони за миг ледения дъх на зимата, за да усетим 

обещанието за топлина. Но не защото трябва да спасим света от 

прословутото глобално затопляне. А защото знаем, че само така има 

надежда. Надежда за едно друго бъдеще, за един друг живот, друг свят. Свят, 

в който нашите деца ще познават Амазонските джунгли, а не Амазонските 

пустини. Ще познават животворния мирис на борова гора, а не пепелищата с 

булдозери и стърготини. И ще знаят, че ние, родени и живели в едно друго 

време, сме повярвали, че можем да променим нещо и сме го сторили. 

   Съзнавам, че вероятно всичко гореспоменато предизвиква късо съединение 

в мозъчния ви процесор, че е твърде конспиративно и поражда много 

въпроси, но е крайно време да се откъснем от прогнилия обществено-

политически строй, който ни е възпитал да вярваме, че светът е на прага на 

своята гибел, но и същевременно да стоим безучастно. 

   Няма да завършим с кухи лозунги, мотивиращи цитати и фалшива 

приповдигнатост. За онези, които все пак са достигнали до тези последни 

редове на моя труд, не бързайте да изгаряте на клада всичко, прочетено до 

тук. Защото остана един въпрос, от чийто отговор ще узнаете своята истина: 

   Светът не се променя. А аз? 

22.02.2020г. 
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