
ЗЕМЛЯНИ 

 

Добре дошли в бъдещето – годината е 2031 и е зима. Всички са по бански и времето е 

идеално за море; море обаче няма. 

 

Представете си света без 

природата; ще ви повярвам, 

ако кажете, че е 

невъзможно. В нас 

природата е въплътила най-

висшата си форма и 

претенцията за връх на 

еволюционната пирамида 

не е ли просто приписване 

на заслуги? Хората 

неубедително защитават тази позиция; та те не знаят какво правят - няма други 

същества, които съзнателно да унищожават местообитанието си, които сами да се 

„прецакват”. Възможно е само след 15 години да ни се наложи да проверим какви са 

последствиятa... От своя страна човек е способен да сътвори неща, които го 

превъзхождат многократно, без сам да е в състояние да се издигне на тяхното ниво - за 

какво ни е, че разгадахме човешкия геном и космосът е наш втори дом, след като пред 

нас така безцеремонно стои факта, че ставаме безпомощни и мимолетни без две минути 

кислород? 

Животът на нашата планета, такъв какъвто е днес, е резултат на повече от три 

милярда години биологична еволюция. На 25 съм и всички ми казват колко много имам 

още да видя и разбера. Сигурно е така, но отдавна, от съвсем малка знам достатъчно –  

че само когато останем без храна и горива, тогава ще се научим, както трябва, да ценим 

и уважаваме сегашните си благини.  

Природата ни обича! Ние сме привилегировани да живеем в един свят, който 

сякаш е създаден, за да задоволи всичките ни нужди и желания. Хората нямаме право с 

типичната си самонадеяност и  неоправдана дързост да я манипулираме и 

застрашаваме, а сякаш имаме вродена склонност да правим точно това – играем си с 

огъня и ето ти пожар! Под снега на места Витоша още чернее...  

 Природата има да каже повече от мен, но ще поставя в светлината на 

прожекторите човекът и за да не е така общо, нека човекът съм аз. Ще е хубаво, ако 



такава централна роля взема и в помощта за нашето общо оцеляване – моето и на 

Земята, защото тя може без нас, а дали е вярно реципрочното твърдение? Колко се 

старая, за да облекча изменението на климата? Как ще живея, ако се движа единствено 

със собствени сили и ям само картофи?  

Не искам, не трябва и 

няма кой да ме 

замества в 

самосъзнанието и 

личната отговорност. 

Защото не парите, 

големите политици 

или дори великите 

идеи не променят 

света  и хората в него. 

Те са само много нули една след друга, ако пред тях не сложиш единица, която да 

осмисля всички тях, а именно собствения принос за предотвратяването на Голямото 

изчерпване – на храни, горива и надежда; надежда за живот на място в което, 

неразделното ни общо съществуване, на човека и Земята, е достигнало до степента на 

образуване на хармонично цяло от две симетрични половини. Или по-посредствено 

казано – да мислим за бъдещето и да си дадем шанс да оцелеем. Това може и трябва и 

ще се случи, ако го искаме, а вярвам, че е така. 

 Преди много време, преди измислянето на четката за зъби, появата на 

елетричеството, по-преди даже от раждането на Христос, огромните земни 

пространства са представлявали безкрайни гъсти гори с чуруликащи птици и зелени 

дъбрави с уханни цветя, сенчести реки, долини и великолепни планини... Добре звучи, 

нали? За нещастие накрая само това ще ни остане – да звучи, да си спомняме и да се 

каем. Ние, хората, странно защо, считаме земните блага за даденост и забравяме, ще 

щом вземем, трябва да дадем. Нима не разбираме, че една птичка в гората е по-добре от 

две в торбата? Защо ли всички искат да се върнат назад към природата, но никой пеша? 

Защо ли когато животно убие човек, това се нарича жестокост, но когато човек убие 

животно, това се нарича спорт? Ще съумеем ли да оценим нашата планета и спрем да я 

използваме неправилно с тази човешка склонност да превръщаме всичко в сгъстен 

суров комерсиализъм, без да спазваме рамките на допустимото? А знаем ли кое е то? 

Ще чакаме ли да се убедим в безвъзвратността на нещата? Много отдавна е крайно 

време да го разберем, за да не съжаляваме, щом е твърде късно, както редовно става.  



Енергийните и хранителни запаси скоро ще се изчерпят, екологичните промени 

ще се задълбочават все повече в бъдеще,  но при него най–хубавото е, че не е константа 

и от нас зависи  да го направим такова, каквото го искаме, а в искането поне сме добри. 

Мечтая за хуманитарно изменение на планетата, което да се превърне в символ-

обобщение на устойчиво поведение. Смесвайки разум и любов да допринесем със свои 

сили за правото да се наричаме Земляни! Да благодарим и да показваме това. Много е 

модерно да критикуваш, да сочиш с пръст, въпросът е как да заслужиш да те сочат за 

пример.  

Живеем в апокалиптични времена. От нас се изисква по много от всичко и 

постоянно, затова ни е съдено да бъдем глобални - да, активни - добре, но активни – 

как? Ще ви припомня протестите –  като символ, като порив, като нещо добро и 

красиво, но и като последно отчаяние, като жертва, като спазъм. Причина на следствие, 

като край на безкрая? Какъвто и смисъл да се привижда на журналистите в желанието 

на хората да останат близки и свързани с родната Земя, да не позволят на лошите да я 

предадат и продадат, едва ли ще могат публицистично да обяснят как се обича. 

Последният пример при паметника на патриарх Евтимий артикулира инстинкта да 

останеш жив и духовно, защото различен свят не се прави от безразлични хора! 

Уви, повечето общности 

продължават да се държат 

потребителски и да не се вълнуват...  но 

ще им се наложи да започнат, заради 

собствения си екоморален канибализъм. 

Потресаващо е как, не като трупи, а 

като истински трупове лежат наредени 

огромните стъбла на многогодишните 

борове, за да се нагледаме на чудеса от глупост в Банско. Без коментар, с удивителен!  

Напредъкът на индустрията понякога ми прилича на напредък към ръба на 

пропаст, над която обаче, вярвам, че може да намерим мост. Нека не забравяме, че не 

съществува вълшебна пръчка, която да размахаме и да задоволи прищявките ни, да 

„редактира” Земята. Да се сетим за невъзможността да приемем тази провокация с 

твърде висока компенсация, да не си правим мечешка услуга, като не си признаваме и 

не поправяме стореното. Заедно с това да помним, че не сме виновни, че нещата са 

такива, каквито са, но сме виновни, ако те си останат същите. Не казвам, че Земята ще 

загине – поне не веднага, не и ако направим нещо. Да, в случая ние правим нещо и то е, 

че го позволяваме 



Съгласна съм, че е много изкушаващо да се правиш на Бог, но природата няма 

да толерира съществата, които смятат, че са по-велики от създателя си. Струва ми се, че 

не си струва, да ни боли, да се превърнем в мазохисти; на мен ми омръзна 

екстравагантните  капризи на глупостта да клатят света и както често се случва, всяко 

идиотско начинание да си намира философско оправдание, превърнато в отвратителна 

карикатура на намеренията своя автор. А е факт, че климатичното равновесие е 

нестабилно, биоразнообразието крехко, хората незаинтересовани в нужната степен. 

Страхувам се да мисля за това, страхувам се и от прекомерната сеч, от печалбарството, 

от замърсяването и още и още...  

Трудно е да се уцели деликатния баланс на една предматова позиция с желаното 

от всички благоденствие. Независимо дали предвижданите фатални последствия са 

мними или необратими, важно занапред е да оценим адекватно уникалността на 

заобикалящата ни среда, докато все още я имаме, да осъзнаем, че промяната (и в 

мисленето) е пирамидална и трябва да изберем върха, за да дадем импулс и надежда на 

нашето естествено, по-устойчиво утре. Да спрем нарочно да се преструваме, че 

бъдещето на Земята е безкрайна величина, понеже успехът не се измерва с това колко 

далече си отишъл, а каква посока си избрал. 

Когато излизаш навън, ти всъщност се прибираш у дома си…  


