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Климатът се променя! А аз? 
 

Есе от Павел Валентинов Маджаров 

 

- Осемстотин хиляди години, осемстотин хиляди години! - крещеше 

Климатът - Кога най-сетне ще махнеш това гадно стъкло?  

Беше по-бесен отвсякога и същевременно не по-малко уплашен. 

Зачервеното му лице навярно гореше от висока температура. Усилих 

климатика. 

- Чакай, моля те, обясни ми. - отговорих спокойно.  

Знаех за какво става дума без да ми обяснява и то толкова добре, както 

знаех, че въглеродният диоксид в атмосферата към момента е в такива 

количества, че действа като стъкло и не пропуска топлината, която отделя 

да отиде в Космоса. Това причинява вече доказаният и предоказаният мит 

“глобално затопляне”. 

Климатът захвърли в лицето ми папка озаглавена “Доклад-синтез на 

обобщенията за климатичните промени към 2014-та”, а отдолу с малки 

букви пишеше “за политици”. Докладът беше изготвен от 

Междуправителствения комитет по климатичната промяна (IPCC). Беше 

ми трудно да се съсредоточа върху написното, защото виковете 

продължаваха: 

- Осемстотин хиляди години! Как въобще си позволяваш такова нещо?! 

Ти си лицемер, трябваше да се досетя. Осместотин хиляди години….. 

Познавах Климата отдавна и знаех, че бързо мени настроенията си и 

просто трябва да изчакам, затова излязох навън за да прегледам току що 

тръснатите ми данни. Там се казваше, че съдържанието на въглероден 

диоксид в атмосферата в последните години е по-високо (и то значително) 
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отколкото е било през последните осемстотин хиляди години. 

Четиристотин и дванадесет части за милион не ми говореше нищо, но 

беше със сто и дванадесет повече от най-високото измерено за тези 

осемстотин хилядолетия, заради, което така безпощадно ме овикваха в 

стаята ми. 

В присъщия за Климата стил, той продължаваше своят порой от 

обвинения без да забележи, че не бях вътре. 

- Аз ти вярвах, вярвах ти! А ти какво правиш зад гърба ми излъчваш 

газове на поразия без да ти мигне окото… 

Според доклада това си беше вярно. След индустриалната революция 

атрпогенните емисии на парникови газове в атмосферата започват да се 

покачват и днес са най-големи в цялата история на човечеството. 

- За теб всичко е явно игра - продължаваше с ни най-малък помен от 

снижаване на напрежението в гласа Климатът - обещаваш ми 

електрически автомобили, обещаваш ми използване само на слънчева и 

вятърна енергия, обещеаваш ми, че няма да сечеш гори и ще засаждаш 

нови… 

Не мога да отрека, че имаше основание и се чувствах засрамен. Той ми 

беше приятел още откакто се появих на Земята и последното, което исках 

беше да го разстройвам.  

- Какво да кажа на океаните, които казват, че не могат да приемат повече 

бежански вълни от топенето на ледниците. Заплашват ме, че, ако не 

намеря решение, ще отворят границите!  

Прекрасно знаех какво означава това - сушата можеше да се превърне за 

отрицателно време в едно прекрасно морско дъно. Все пак климатикът 

даде резултат, защото поне цветът на лицето му ставаше нормален. Още 

малко и щяхме да можем да говорим. 
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- На ден получавам милиарди жалби от животните и растенията по 

цялата планета! А преди да започнеш с играчките нямах нито една! Нито 

една! Знаеш каква е есенцията на всички жалби, нали? 

- Топло ни е. - казах. 

- “ТОПЛО НИ Е”!!! 

Играчките, така Климатът наричаше машините и заводите. В доклада 

пишеше още, че температурата на Земята се е повишила с около един 

градус за последните сто и петдесет години и, че ще продължава да се 

увеличава през двадесет и първи век. Влязох вътре. 

- Виж, Климат - започнах аз - това, което казваш… 

- Не го казвам аз - тросна се той - а междуправителствения комитет по 

климатичната промяна! 

- Така де - бях благодарен, че вече е способен и да слуша - Искам да те 

уверя… 

- Ето, пак! - отново без предупреждение, но вече с дори немного ядосана 

интонация, ме прекъсна той - “Искам да те уверя”, “Взаимопомощ”, 

“Новаторски решения”, “Мерки за предотвратяване на климатичните 

промени” и пъ-ръ, и пъ-ръ. Сега ще започнеш да ме омагьосваш с 

доброжелания, които не дават резултат. Знай само едно - катастрофата е 

сигурна и ще сбогуваме скоро. 

Тъжно беше, защото сега говореше отчаяно, не намираше надежда в 

нищо.  

- Няма да те омагьосвам - заговорих отново - дори ще те подкрепя. - На 

свой ред аз му подадох папка, но сравнително по-учтиво, защото съм  

виждал неговите смъртоносни изблици на гняв и не исках да създавам 

предпоставки за тях. 

- Ти ще ме подкрепиш?! - беше смаян - И няма от човешка солидарност 

да започнеш да защитаваш вида си?! 

Кимнах. 
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- Не знам кое ме потриса повече - ти или доклада. - каза той -  Но не мога 

да чета сега искам да се охладя малко, затова чети, аз ще слушам. 

- Климат, това е едно изследване на група американски учени… 

- Ха! - без да искам, го бях разсмял. Днес имах късмет. - Преди да дойда 

тук бях извън себе си от ярост, но винаги ме разсмивате с вашите понятия: 

американски, европейски, африкански, австралийкси, антарктида, 

европейски съюз, азиатски съюз и пъ-ръ, и пъ-ръ… Ха-ха-ха! - тресеше се 

той. - Все още мислите, че Земята се интересува от вашите наименования 

и как го казвахте онова? Изключително комичното? 

- Държава. 

- Ха-ха-хо-хо-ха…- удряше по бюрото - Държава! Ха-ха-хо-хо-ха-ха-хе-

хе… 

Изобщо не му сърдех на подигравката, а напротив - бях щастлив, че след 

днешния ни разговор няма да има повсеместна разруха. Изчаках го. 

- Все пак имената, които давате ще ми помогнат да ги потърся след това - 

леко изтръпнах. - Продължавай. 

Опитах се да изглеждам хладнокръвно. 

- Така тяхното изследване се казва “Как надеждата и съмнението 

повлияват мобилизацията за справяне с климатичните промени?” и е от 

2019-та… 

- Ооо, прясно – (понякога ми звучеше като хищен великан). 

- Добре, няма да чета, а ще ти преразкажа изводите. Голяма част от 

амриканците (отново се подсмихна, но направи знак, че си заключва 

устата) нямат надежда, че можем да се справим с глобалното затопляне. 

Тези, които откриват надежда, обаче, я свързват с личните действия и вече 

осезаемите промени в социалната осведоменост. Тоест личният пример 

според тях, е не само важен за възпитанието на децата, но ще се окаже 

решаващ дори за цялата планета. За съжаление това са малка част от 

хората участвали в изследването. Останалите (много по-обемистата част) 
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са посочили че човечеството не може да се справи с глобалното затопляне, 

заради прекомерната алчност и, защото проблемът не е приоритет за 

никой. Та, виждаш ли, Климат, защо няма да споря с теб? 

- Обяснявал си ми какво значи алчност и мисля, че дори разбирам. Как го 

беше казал “алчността е вечна смяна на две дейности - наливане в 

кладенец без дъно и обезумяване от яд, че не може да се напълни. 

Неслучайно твърдя, че се нуждаете от 7 милиарда психолози. Кой може да 

ви създаде надежда, ако не вие? Дори аз, който съм заливан с ежесекундно 

увеличаващи се грижи, имам надежда, иначе не бих дошъл днес при теб. 

Да нямаш надежда е равносилно на самопогребение. И колкото повече се 

депресираш толкова по-големи буци пръст хвърляш в гроба си.   

- Затова се уча от теб, скъпи приятелю. Въпреки емоционалността си, ти 

оставаш мъдър и се опитваш да разбираш. 

Споменатото изследване е направено с две хиляди американци, но 

процентните разлики между положително и отрицателно настроените за 

овладяване на глобалното затопляне са много големи. Мисля, че можем да 

очакваме подобни, ако не и по-големи аплитуди, ако се направи проучване 

между всички жители на земята. Именно това за мен е най-страшното, че 

жертвеното агне не може да направи нищо, но хората могат, ала като, че 

ли са по-склонни да се предадат преди да са започнали. Често стигам до 

извода, че каквито и факти да бъдат изложени в научни трудове, не трябва 

да забравям, че навсякъде прогнозите за бъдещето не са сигурни. Те са 

просто прогнози. Никъде не е записано “със сигурност ще се случи 

следното...”. Поради тази причина със сигурност мога да кажа, че 

положението, колкото и тежко да е, подлежи на промяна. Климат ме 

извади от размишленията: 

- Знаеш ли, прочетох и доклада на световната метеорологична 

организация за състоянието на глобалния климат през 2019-та. Нищо не се 

е променило в сравнение с този, който ти показах от 2014-та (“показах!”- 
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ти почти ме събори с него). Всъщност, да, има малки разлики, които не 

учудват никой - по-топло е, по- малко са ледовете, по-високи са нивата на 

океаните и моретата и пъ-ръ, и пъ-ръ (това му беше любим израз) от 2014-

та. Какво трябва да направя за да ви подскажа да задействате мерките, за 

които и ти си ми говорил? 

Знаех накъде бие и пак изтръпнах, този път не можах да го скрия. 

- Моля те! - изстенах. 

- Не, спокойно - знам, че това не помага. Вие се сплотявате и 

превъзмогвате бедствията, което ми прави удоволствие, повярвай ми. Не 

да създавам бедствия, а да ви гледам как действате като един и се грижите 

един за друг. Затова сърце не ми дава да затрия човешкия вид (въздъхнах) 

с един замах - като подшушна на океаните или подсвирна на пожарите, 

или се обадя на интригантките инфекциозни болести. Но вие имате добра 

природа и съм се убеждавал безброй пъти. Покъртителното е, че след като 

се справите с някое опустошение, продължавате напред без да помните 

нищо и по-зловещото - без да сте научили нищо. 

Отново има право. Знае се с голяма твърдост, че причините за някои 

природни кактаклизми са атропогенни, но не вземаме никакви 

превантивни мерки. Кой беше казал “Не може да правиш едно и също 

нещо и да очакваш различни резултати.”. Не може, ама може. Струва ми 

се понякога, че хората точно това правим. 

- Изследванията - продължи той - “Глобално затопляне от един и 

половина градуса по Целзий” на IPCC от 2018-та и “Причинителите на 

глобалното затопляне” на сайта на европейския съюз (отново тънка, бърза 

усмивка), показват същото, което говорим досега. Знаеш ли на какво ми 

приличат хората и глобалното затопляне?  

Погледнах го. 

- Представи си човек, който върви по средата на железопътни релси по 

нанагорнище и на сто метра пред него вижда фучащия насрещен влак, 
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който му свири оглушително и непрекъснато. Влакът се движи с все по-

голяма и и по-голяма скорост. Очевидно няма как да спре. Но човекът 

уплашен ли е според теб?  

- Да, естествено. 

- Не е естествено. 

- ?! 

- Защо ли? Защото си мисли, че влакът все някога ще спре преди да го 

стигне. Той е убеден, че щом в момента е добре и може да изпълнява 

жизнените си функции, влакът няма да се подчини на естествените 

физични закони. Влакът е извън неговия свят. Той е друга вселена. 

Въпреки, че вижда влакът да приближава, допоследно този човек мята 

ръце нехайно около себе си. Не, не, че не иска да живее. Иска. Поне 

твърди, че обича живота. Но трябва да мисли за по-важни неща и не 

обръща внимание на това , че светлината на влака става по-голяма, звукът 

от свирката става по-непоносим, релсите треперят по-здраво…И 

“изведнъж” мрак. През ум не му е минало да направи крачка встрани. 

Съгласи се, че е малко налудно.  

-  Не е малко. Климат, разкажи ми за някои от оплакванията, които 

получаваш. 

- Ох, не ми говори, че и сега, като се прибера вкъщи, имам да 

доработвам. Остават ми още няколко милиона от днешните.  

- Хайде де, кажи ми за някое скорошно например. 

- Добре, веднага се сещам се за жалбата с номер пет милиарда шестотин 

и трийсет милиона четирстотин и деведесет хиляди сто осемдесет и едно. 

Беше от една птица, не й помня името, пък и за мен всички същества са с 

еднаква стойност. Не знам защо ги класифицирате, но за твое улеснение 

ще казвам птица. Та тя пишеше, че се чувствала зле, защото много от 

нейните приятели започвали да загиват без наглед видими причини. Затова 

през 2004-та наела един учен-орнитолог да разкрие мистерията. 
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Резултатите от неговото проучване показали, че глобалното затопляне 

променя климата в хабитата на птицата, който от своя страна изисква 

различна генотипна същност на птиците, за да  могат да оцелеят. Сам се 

сещаш, че която птица (а това са всички) не може да развие тази същност у 

себе си толкова бързо, умира. Просто и ясно.  

- Защо писмото е дошло чак сега, като изследването е от 2004-та? 

- Защото пощата е била на хиляда километра и поради отслабените си 

сили птицата е стигнала дотам за шестнайсет години. Отговорът, който й 

написах, ми беше върнат като “недоставен”, защото никой не живеел на 

адреса за кореспонденция. 

- Тъжно. 

- Наистина... Но има и доволни от ситуацията! 

- Да, знам, хората с парите. 

- Не само! Казах ти за моите приятелки интригантки, дето забъркват 

върволици хора в сплетните си. 

- Инфекциозните болести ли? 

- Точно! Всеки ден ми пращат благодарствени писма. След едно от тях 

реших да проверя защо са толкова благоразположени. Излезе, че през 

2015-та група китайски учени откриват, че имайки предвид, че 

инфекциозните болести са пространствено и времево ограничени от 

климатичните промени, някои болести ще изчезнат, но ще се създат 

благорпиятни възможности за развитието, оцеляването и 

възпроизвеждането на други. Тоест някои ще станат дори по-силни 

опреди, а и по-разпространени. Например на територии, където преди не 

са чували за определена болест, тя ще се появи без илишни предизвестия и 

въведения.  

- А от хора имаш ли писма? 

- Да, номерът на оплакването беше три милиарда… 

- Моля те, няма нужда. 
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- Ами казвам го, защото ми изглежда, че има хора, които се вълнуват 

повече от подробностите на нещото, отколкото от същината и въобще има 

ли нещото същина. 

- Аз не съм от тях. 

- Извинявай, извинявай. Ти не приличаш много на вида си, или пък те не 

приличат на вида си. Кой знае? Жалбата беше написана от тези дето си 

въобразяват, че имат право да казват на другите животни какво да правят? 

- Фермери ли? 

- Да! Тези казваха на кравите, овцете и козите какво да правят. Нямали 

мляко, не им се раждали нови животни и не знам си още какво. Тук, обаче 

бях подготвен, защото съм запознат с изследването на група индийски 

учени от 2016-та за влиянието на моите промени (понякога тази слава ме 

убива) върху животните, които дават мляко. Резултатът е, че удължените 

периоди на висока топлина и влажност излагат на риск способността на 

животните да разсейват излишната топлина. Това влияе на приема им на 

храна, производството на мляко, репродуктивните възможности и 

намалява млекодобивът. Чудя се дали, ако дам на тези хора пари, които да 

покрият загубите и да им осигурят големи печалби, ще се сетят някога, че 

кравата им вече не е същата? 

- Аз ще ти кажа - не. И аз, когато имам проблем мисля само за него и 

щом го реша, забравям за това, че той е част от много по-голям проблем. 

Това е извън мен. Като човека и влака. 

- Хареса ти, а?  

- А има ли смешни оплаквания? 

- Ха-ха-ха - прогърмя климатът- Благодаря, че ме подсети. Значи двама 

от тези, които заливат вашата паяжина…. 

- Мрежа. 

- Да, де. Мрежата е пълна с тях.  

- Кои? 
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- Дето спят на улицата. 

- Това не е смешно, те са бездомници. 

- Нееееее… имат дом или поне така мисля, но решават да се правят на 

клоуни по пътя към вкъщи и попадат в абсурдни ситуации. 

- Аааа, пияници. 

- Ха-ха-хе-хе…(продължава 3-4 минути да ми разказва как гледал един 

пиян, който се качвал на мотора си, а там стояла жена му и направил 

такова движение, че съборил и нея, и мотора, и себе си.) Двама такива ми 

писаха, че виното вече не било вино, а и някои магазини спрели да 

продават. Драмите на Чарлз Дикенс не биха могли да се сравнят с 

трагедията, която тези хора ми описваха. Но тъй като един ден били по-

трезви от очакваното, прочели за изследване на френски учени през 2016-

та. Резултатите показали, че с увеличаването на температурите, много 

райони, където се прозивежда вино, са изложени на водни дефицити, 

което намалява винодобива и променя качеството на продукцията. 

- А освен интригантките, има ли други положителни отзиви? 

- Няма, но попаднах на нещо, което ме накара да помисля върху това 

дали по случайност няма да излезем от задаващата се криза.  

- Ха! Как би било възможно? 

- Бразилски изследователи със свое проучване от 2019-та предвиждат, че  

възобновяемите източници на енергия ще се използват в значително по-

големи проценти през настоящия век.  И то в полупустинни райони или в 

такива, за които има изгледи да станат полупустинни, защото там няма 

вода или петрол.  Получава се парадокс - кризата сама създава условия за 

преодоляването на кризата. Нещо повече - тя задължава да бъде 

преодоляна. Странно, нали? 

- Кое е най страшното, което четеш в писмата? 

- Е знаеш - изчерви се, но не от горещина - не искам... 

- Плодородието, нали? 
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- Не искам да говорим за това - изчервяването премина в тънка черта на 

лицето му от носталгия като към нещо, което предстои да бъде загубено. - 

Но няма да ме оставиш на мира. В това си приличаме. Не се отказваме от 

получаването на отговорите си. Учени от Австралия (този път не се 

усмихна), Швеция и Англия предвиждат, че моите промени ще окажат 

тежко въздействие на фертилността при животни, растения и гъби. А това 

ще доведе до…- спря за малко, но не като докторите, на които само 

привидно им е жал за близките, на които съобщават лошата вест - до.. 

- Изчезване на човечеството - помогнах му. 

Не каза нищо повече и се обърна с гръб. Винаги за мен е било непонятно 

как Климатът може да бъде толкова груб от време на време, но и 

извънредно чувствителен и състрадателен. 

- Това не е сигурно, Климат - докоснах го по леко потреперващия нагоре 

надолу гръб - това е просто… 

Говорих му, но всъщност моите мисли бяха в научния труд на друга 

група китайски учени от 2017-та, в, който се изследва влиянието на 

климатичните промени върху смъртността, причинена от външната 

топлина. Повишаването на температурата води до повишаване на 

кръвното налягане, съответно до увеличение на пациентите със  сърдечно-

съдови и мозъчно-съдови усложнения. Друг извод е, че хората, живеещи 

извън градовете са по-уязвими, но мисля, че това не е толкова важно, 

колкото големият проблем със затоплянето. Защото тези, които са в града 

получават по-бързо лечение, но ще могат ли болниците да отговорят на 

лавина от нови случаи? Следователно максимата “никой не е застрахован” 

важи и тук, а аз бих попитал и какво, ако си застрахован. Ще понесеш ли 

разрухата да се случава около теб? 

- Така че, не мисли за това - продължавах аз, но движенията на гърба му 

ставаха по-силни - най-вероятно…. 
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Говорим за живот, за опазването на живота, но алчността, за, която стана 

дума някъде в началото, си казва думата по най-чудати начини. Например 

бизнесът ще понесе големи загуби в Швейцария. Това откриха 

швейцарски учени през 2015-та в проучване, посветено на влиянието на 

климатичните промени вурху снега в Швейцария. Според учените 

снежната покривка в планините ще намалява като дълбочина и освен това 

ще се увеличава височината на планините където има сняг. Т.е. на места 

под 500 метра се очаква да вали сняг едва два дни годишно. Възхищавам 

се на бизнесмените, които нямат притеснения за живота и здравето си. 

Браво! Смелост трябва. Спасете печалбите, това е по-важно от всичко. 

- И колкото повече слънчева енергия и дървета - но той не ме слушаше, 

плачеше неудържимо, без да издава звук, с притиснати ръце в лицето. Аз 

не се отказвах… 

Ами агресията и насилието... На източния фронт нищо ново - и те ще се 

увеличат.  Казвам го с тъга, както само Йори от “Мечо Пух” би го казал. 

През 2019-та двама учени от университета в Айова правят анализи на 

влиянието на климатичните промени върху агресията и насилието. 

Заключението - бързите климатични промени ще доведат до създаването 

на благодатна почва за засилването на криминалната дейност с оглед 

борбатата за останалите ресурси. Предвиждат се граждански войни, по-

голяма терористична дейност, увеличение на битовата престъпност. В 

момента доколкото знам много затвори са пренаселени и може би 

бизнесмените от Швейцария, които се тревожат за снега, могат да се 

насочат към строителстовото на затвори.  Това е бъдещето. 

- Климаааат, Климааааааат - но той избяга, без нито за миг да пусне 

лицето си. 

Стигаме до началото. Личните действия. Добре, аз мога да засаждам 

дървета, но не мога да спра камионите натоварени с дърва, които минават 

през село всеки не Божи, а в случая Безбожен ден. Мога да ходя пеша, но 
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не мога да спра производството на автомобили с бензин, дизел или газ. 

Мога да огранича отпадъците си, но не мога да спра търговията с боклук.  

Мога да обработвам земя, но не мога да спра безпощадното изоставяне на 

имоти в малките населени места. Мога да захранвам къщата си със  

слънце, но не мога да спра атомните електроцентрали.  

Затова искам да те попитам: “Ще ми помогнеш ли да махнем стъклото?” 


