
Климатът се променя! А аз? 

 

Ригидност, неефективност и дисбаланс- думи, в които природата, в нейната 

цялост и същност, няма как да се вмести. Напротив, точно природата е тази, която 

ежедневно демонстрира най-ефективната йерархична система на нашата планета, 

която не само включва всяка жива твар, но и е способна да прояви сериозна 

гъвкавост и плавно, но сигурно, да преминава през различни фази и да еволюира. 

Тези процеси са привличали вниманието на хората от дълбока древност. 

Първоначално са разглеждани като знаци на боговете, след което се намесват 

учените и обясняват различните явления. От друга страна природата вдъхновява 

милиони художници, писатели и се разглежда дори като учител на философите, 

които най-смирено попиват от гения на природата и се опитват да го предадат на 

себеподобните си. С напредването на технологиите човечеството е способно да 

проследява милионите изменения в околната среда с все по-голяма точност и 

внимание към детайлите. 

   Не е голяма изненада тогава фактът, че климатът се променя, нали? Все пак 

това е само едно от обичайните свойства на природата. Увеличаването на 

глобалната обща температура, която от своя страна води до все по-бързото 

разтапяне на ледниците, което пък повишава нивата на океаните и създава риск 

за островите и бреговете на различни градове и държави. Този примерен домино 

ефект може да продължи безкрайно, понеже както знаем, всичко в природата е 

свързано и поддържа сравнително равновесие. Както от динозаврите днес има 

само бегли следи, вследствие вероятно на климатични промени, така и днес 

настъпва точно такъв процес. Тогава какъв е проблемът, щом това е типична 

стратегия на околната среда? Хората! Едни същества, които с еволюирането си 

сякаш все повече се отдалечават от природата и все по-трудно изглежда 

вмъкването им в големия екологичен план. Привидно сме същества, които са на 

върха на тази йерархия, но с необичайно завишени качества в едно отношение, и 

с много занижени в други, което ни прави уязвими. И точно поради тази причина 

се появява и следната опасност- дали съществуваме в бъдещите планове на 

природата, която от своя страна въдворява ред и възстановява баланса си? Дали 

ще можем да оцелеем по време на “реформите”, ако не фигурираме като 

балансьори, а дори напротив, сякаш влизаме в роля на антагонисти? Докато 

учените отбелязват климатичните промени като извънредния фактор, е редно да 

се обърне повече внимание на извънредните мерки, които човекът взима, за да 

може категорично да се изявява като враг на природата. 

   Първият важен въпрос, предхождащ всички, е къде са хората? Дали сме част 

от тази екосистема и притежаваме интелектуален потенциал, чрез който сме се 

изкчали на върха, или сме по-скоро агресорите, развалящи баланса, опитващи се 

твърде нетърпеливо, алчно и рязко да се насладим на природните блага. Дори има 

много конспиративни теории и дебати относно мястото ни на Земята, което е ясен 

знак, че този въпрос е важен за човека, дори би могъл да бъде екзистенциален 

въпрос. Немският психоаналитик Ерих Фром се интересува и разнищва точно 

този аспект- човешката екзистенция, свободата и идентичността. Показва тяхната 



значимост, но и същевременно лекотата, с която човек е готов да се откаже от 

себе си, намирайки удобство в конформизма на тълпата. Във все повече ситуации 

човекът предпочита да си спести неудобството за сметка на собственото си 

мнение, желания и дори амбиции. И все пак, независимо дали сме част от 

природата или не особено желани гости, правилната стратегия е дипломация на 

професионално ниво. 

“ Преди какви снежни преспи имаше” и много други подобни изказвания на хора 

от по-старите поколения потвърждават една постоянна тенденция към затопляне 

и промяна в климата. Не се знае откога е започнала тази промяна, но при 

проследяването на човешката история се вижда един агресивен прогрес, 

тръгвайки от Индустриалните революции, които масово заместват човешкия труд 

с машините. Болезнено бързата урбанизация. Появява се парната машина, 

засилва се добивът на въглища. След това се появява надпреварата за надмощие 

и сигурност, която ескалира цели два пъти- през Първата световна война и  

Втората световна война. Щетите са катастрофални, глобални и безмилостни. 

Излиза наяве и най-грозното и страшно същество- атомната бомба. След кратка 

глътка въздух следва и Студената война, която от своя страна се характеризира с 

военни състезания, напрежение и със сигурност не особено екологични нагласи. 

И накрая стигаме до сега. Днес имаме изключително бързи темпове на развитие, 

технологии, удобства, свръхпроизводство, консумация и амбициозни визии за 

бъдещето. Но екосистемата реагира на тези остри атаки от наша страна и за да 

запази баланса си, удря със също толкова бързи и силни удари. Неслучайно 

Джулиън Джонсън казва, че “ никой не може да нарушава законите на Майката 

Природа и да избегне нейните наказания”. 

   Сякаш с напредъка на човека се показва и неговото самочувствие и желание 

за надмощие, като по този начин се забравя, че над човека има много по-мощна 

сила. Независимо, че природата го доказва постоянно, показвайки една малка 

част от арсенала си, хората се опитват да пренебрегнат този факт, в името на 

своето его. Призивите на еколози, еко активисти и загрижените за бъдещето си 

хора бе дълго заглушавано от развитието, от необоснованата “нужда” от 

себенадпревара, за все по-бързи темпове на технологичен и икономически 

напредък, което само по себе си създава дисбаланс в самата човешка цивилизация. 

А оттам човекът все по-категорично и остро застава срещу природата, разваляйки 

равновесието, което тя рано или късно ще възстанови. Въпросът е дали ние ще 

сме там, за да го видим. Макар усилията на граждански организации и сдружения 

да имат някаква значимост за подпомагане на екобаланса е редно това да стане 

държавна политика. Пълна промяна на главната цел, оставяне на капитала и 

собственото ни его в един по-заден ред в залата. Човечеството има 

екзистенциалната нужда да спре да се състезава с природата, да сведе глава и да 

се опита да възстанови контактите си с нея. 

  Независимо дали човекът се чувства като част от природата или като пришълец, 

който волево или неволево руши равновесието, е крайно време да се заеме 

страната на “домакинът”. Да се разбере, че силите на човечеството не са по-силни 

от тези на природата, дори не се доближават. Да не се гледа толкова на 

подобряване на превантивните мерки срещу стихиите, а по-скоро на 



възможността да бъдем част от промяната. Да не се стареам да се на върха, а да 

сме част от нещо много по-голямо от нас. Колкото по-скоро и адекватно се 

обърне внимание на климатичните промени, толкова по-голям е шансът да ги 

преживеем. 


