
Изхранване и ежедневие при евентуален колапс на екосистемите и 

недостиг на горива и храни след 15 години 

„Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я вземаме назаем от нашите деца.” 

Индианска поговорка 

 

Всеизвестна истина е, че нищо не трае 

вечно. Всяко живо или неживо 

същество рано или късно ще престане 

да съществува. Тази истина е валидна 

и за света, в който живеем, колкото и 

да ни се струва, че до свършека му 

има още много време и вероятно тези 

от нас, които обитават планетата в 

настоящия момент, няма да са живи, 

когато този край настъпи. Модерният 

човек страда от едно заболяване, което 

се изразява в безпрекословна вяра в 

собственото му величие и в пренебрегване или неосъзнаване на ефекта, който действията 

му оказват върху природата, която го заобикаля. На фона на всички процеси, които 

протичат на и в земята в течение на милиарди години, човекът е един подрастващ 

индивид, тепърва осъзнаващ мащабните последствия от своите недообмислени и в много 

случаи прибързани действия. Както младежите, които въпреки че често упорстват в 

грешките си, след време признават, че не е било добра идея да се доверят на непознат или 

да се оставят на течението на конформизма, така и човечеството е в процес на осъзнаване 

на грешките си. Какво се случва обаче когато е твърде късно да се поправи някоя грешка?  

         От зората на съществуването си човекът е живял в хармония с природата, набавяйки 

си най-необходимото от нейното богатство. Но, както е казал Хераклит, „Всичко тече, 

всичко се изменя и ние не можем да влезем два пъти в една и съща река”. Може да се 

спори дали суровата алчност е движеща сила на човешките действия или стремежът към 

прогрес, но когато вредата е вече сторена, малка е ползата от исторически дебати. 

Отсичането на вековни гори, за да се прочистят площи за земеделие е вероятно първият 

директен „сблъсък” на невръстното човечество с Майката Земя. С любезното съдействие 

на своето въображение можем да приемем, че Майката не се е разгневила много на този 

акт на детинска безочливост, а се е примирила с жертвата в името на добруването на 

човечеството, което заблудено е повярвало, че търпението на Майката е безгранично. Но 

се е излъгало. Следващият акт на неподчинение, познат на простосмъртните като 



Индустриална революция, не е приет толкова добре от Родителката. С Индустриалната 

революция настъпва обратът, който вземат отношенията между човечеството и природата, 

защото коренно променя ключови аспекти от живота на хората. Машинизирането на труда 

не само лишава голяма част от работниците от средство за препитание, но и бележи 

началото на края за екосистемите. 

 Последиците от тази революция върху природата и екосистемите се осъзнават чак около 

200 години след началото ѝ, когато промени във функционирането на екосистемите 

започват да се регистрират. 

Думите на вожда на индианско 

племе в Сиатъл никога не са  

звучали по-зловещо: „Белите 

също ще изтлеят, вероятно 

по-рано от всички останали 

племена. Осквернете леглото 

си и една нощ вие ще се 

задушите в унищожената от 

вашата ръка природа. Но във 

вашата смърт вие ще 

блестите ярко, подпалени от 

силата на Бога, който ви 

доведе на тази земя и с някаква специална цел ви даде превъзходството над тази земя и 

над червения човек. Тази съдба е мистерия за нас, защото ние не разбираме избиването 

на всички бизони, опитомяването на дивите коне, тайните места на гората, напоени с 

мириса на толкова много хора. И старите хълмове, опетнени от говорещи жици.” Колко 

остава до сбъдването на това своеобразно пророчество? Бързите темпове, с които се 

изменя светът ще доведат ли до евентуален колапс на екосистемите 15 години след 

настоящия момент и какъв план на действие би се следвал в такава ситуация? Едва ли ние 

сме първите, които мислят толкова песимистично. Такъв тип въпроси са си задавали 

много хора преди нас, вероятно и много хора след нас ще го правят. 

         Нека предположим, че се е случило немислимото и недостигът на горива и храни е 

достигнал връхната си точка през 2031 година. Политиката, която би трябвало да се 

следва е същата, която влиза в сила при бедствено положение, каквото е несъмнено 

повсеместният глад. Производителите на храни ще имат задачата, да мултиплицират 

производството. Отделно Европейският съюз и Съединените щати ще следва да се 

споразумеят за цените на продуктите, за да се справят с натиска на гражданите 

данъкоплатци. Ще се наложи спешно разработване на международен устав, регулиращ 

дистрибуцията на горива. Същият този устав ще забрани временно всички военни 

действия. Накратко подобен екологичен колапс, за който досега сме чели само в научно-

фантастични произведения, ще изисква интензивно съдействие на световните лидери. А 



как ще протича ежедневието на средностатистически човек, попаднал в тази обстановка? 

Дали ще се ограничи от всякакви физически натоварвания, за да минимизира разхода на 

енергия? А какви промени ще настъпят в обществото? Дали ще се развие канибалско 

съсловие? Дали ще възникнат нови работни места за хора, нямащи нищо против да 

приготвят деликатес от далака на съседа си? Дали ще избухнат нови оризови бунтове? 

Дали човекът от 2031 година ще е свидетел на световна революция под наслова „Хляб, 

вода, гориво!”? Можем само да гадаем, въпреки че способностите на Ванга не са 

превалентни у голяма част от човеците. 

         Преди този кошмар да е станал реалност, можем да предприемем действия и да 

работим по предотвратяването му. Едуард Аби казва: „Растежът заради самият растеж е 

идеологията на раковата клетка.” Раковите клетки нямат избор, но ние, хората, имаме. И 

ако продължаваме да бъдем ракови клетки в организма на Земята, няма съмнение, че ще 

споделим края ѝ и ще се сбъдне предсказанието на индианския вожд. 


