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Резюме. Удивительно, что спустя почти столетие со времени зарождения основных идей на В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере, 
их актуальность так сильна сегодня. Поэтому есть основание образно выразиться, что за свои научные исследования с блестящей 
прозорливостью мысли В. И. Вернадский может быть оценен как “планетарное явление“. Его идеи и учение о биосфере позволяют 
оценить состояние нашей планеты. В целостной деятельности Вернадского и, особенно в развитии идей о биосфере и ноосфере, 
выделяются его вера в интенсивное развитие научных исследований и исключительный оптимизм за прогресс человечества. Как 
гуманист Вернадский предполагал, что ускоряющийся технический прогресс доведет до торжества разума. К сожалению, это не сбылось, 
и сегодня, в начале ХХI века, на Земле и в околоземном космическом пространстве вместо ноосферы реально мы имеем техносферу. 
При этом оправдались опасения великих ученых, предупреждавших, что достижения интеллекта обгоняют контролирующую роль разума, 
который был взорван бомбами над Хиросимой и Нагасаки в августе 1945 г. Необходимо подчеркнуть гениальную прозорливость В. И. 
Вернадского о роли человека как геологического фактора, чье влияние все сильнее ощущается своими отрицательными последствиями. 
Какую альтернативу мы можем предложить на современные вызовы? Ответ: ЗНАНИЕ. 
 
Въведение 
   Удивително е, че почти столетие от зараждането на 
основните идеи на В. И. Вернадски (фиг. 1) за биосферата 
и ноосферата тяхната актуалност е толкова силна днес. 
Затова има основание образно да кажем, че със своите 
научни изследвания и с блестящата си прозорлива мисъл 
В. Вернадски може да се оцени като “планетарно явление”.  
Той е един гениален учен-класик  и хуманист, изпреварил 
времето си и развил фундаментални идеи за биосферата 
и ноосферата, които днес имат пророчески характер и са 
от особено значение за оценка на сегашното състояние на 
планетата, което е застрашено от дейността на човека. И 
от факта, че действията на човека днес изпреварват 
контролиращата роля на разума. 
   С други думи, застрашена е реализацията на мечтата на 
В. И. Вернадски за единство на биосферата и чове-
чеството. Това е сигнал да осъзнаем, че когато говорим за 
този проблем трябва да казваме: “Човек в Биосферата“, а 
не “Човек и биосфера“. Всъщ-ност  основната идея на 
Вернадски е, че във всичките си прояви човек е част от 
биосферата. 
   Идеята за биосферата (“сфера на живота“) е равита  за 
първи път в биологията от Ж.-Б. Ламарк,  в началото на 19-
ти век за да обясни  голямата роля на живите организми 
при моделиране  на земната кора. По-късно – през 1875 г. 
в монография, посветена на геоложкия строеж на Алпите 
австрийският геолог Едуард Зюс предлага термина 
биосфера за една от обвивките (сферите) на Земята, 
населена от живи организми. Малко по-късно Е. Зюс, в 
капиталния си труд “Ликът на Земята” (“Das Antlitz der 
Erde” – в 3 тома, 1883-1888) формулира основниите си 

идеи за строежа на Земята в светлината на 
контракционната хипотеза. В него той представя една 
система на основните форми на земната повърхност и 
разпределението на съвременните морета, океани, конти-
ненти и планински вериги на Земята. 
 

 
Фиг. 1. Акад. Владимир И. Вернадски (1863-1945) 
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   Цялостно учение за биосферата науката дължи на В. И. 
Вернадски, който през 1926 г. издава своя фундаментален 
труд “Биосфера”. В този труд Вернадски подчертава, 
чесъвкупната дейност на живите организми и човека е 
много важен фактор с планетарно значение. Биосферата 
се изгражда от всички живи организми – бактерии, гъби, 
растения и животни. Според Вернадски човек  също е част 
от биосферата, а неговата дейност е по-силна от редица 
природни процеси: “човек е станал могъща геоложка сила” 
– подчертава той. Освен това Вернадски подчертава, че 
биосферата е планетно явление с космически характер. 
Това е много показателно за широтата на възгледите на 
този велик учен, който е виждал проблемите далеч напред 
във времето. 
   През 1944 г. в последната си статия “Несколько слов о 
ноосфере“ В. И. Вернадски пише следното: “Човечеството, 
взето в цяло, става мощна геологическа сила. И пред 
него... възниква въпроса за преустройство на биосферата 
в интерес на свободно мислещото човечество... Това ново 
състояние на биосферата... е именно ноосферата”. 
Вернадски разглежда своите идеи за ноосферата като 
хипотеза; той никъде не пише за учение за ноосферата. 
   Биосферата започва да се образува още с възникване на 
първите организми преди милиарди години, прониквайки 
постепенно в хидросферата, в горната част на 
литосферата, в педосферата и в долната част на 
атмосферата. Геоложките данни показват, че биосферата 
е вече формирана като глобална земна геосфера в 
началото на камбрия, т.е. след камбрийския пробив в 
еволюцията на организмите.Днес тя овхваща най-горната 
част на земната кора, педосферата, хидросферата и 
тропосферата (долната част на атмосферата), 
ограничавайки се отгоре от озонния екран. 
   Важен етап в еволюцията на биосферата  започва в 
началото на кватернера (геласки век), когато в ранното 
родословие на хоминидитесе появяват първите им 
представители, развиващи умения за изработване на 
оръдия на труда и оръжия за ловуване (Homo habilis – 2,5-
1,8 Ма ВР и по-късно Homo erectus – 1,8 Ма - 300 ка ВР). 
Това е времето, което в археологията се означава като 
палеолит. Първите представители на Homo sapiens 
появяват в интервала 200-150 ка ВР, т.е. в началото на 
средния палеолит. Според идеите на Вернадски,по това 
време трябва да търсим началото на прехода към  
ноосферата, защото по своята същност ноосферата е 
съвременната биосфера, неотделима част от която е 
човека. 
   Всъщност терминът “ноосфера“ е предложен от 
френския математик и философ Едуард льо Руа през 1927 
г., който в своите лекции в Колеж дьо Франс е подчертал, 
че е достигнал до тази идея заедно със своя приятел – 
известният френски теолог и палеонтолог Пиер Тейяр дьо 
Шарден (с докторска степен по палеонтология от 
Сорбоната, един от откривателите на синантропа). 
Очевидно Льо Руа и Тейяр дьо Шарден са били повлияни 
от идеите на Вернадски, изложени в неговите лекции в 
Сорбоната (1923-1924). В интерпретацията на Льо Руа 
обаче има подчертано религиозен подтекст за фина-
листичната намеса на бог. Що се отнася до Тейяр дьо 
Шарден, той пръв обсъжда по-широко особеностите, които 
трябва да характеризират ноосферата. 

   Буквално ноосфера значи “сфера на разума“ – висш етап 
в еволюцията на биосферата, очертан от възникването и 
развитието на висшите хоминиди. Именно (разумната) 
човешка дейност определя характера на по-нататъшното 
развитие на биосферата. За съжаление не може да се 
каже, че човешката дейност винаги е контролирана от 
разума и поради това тя нарушава равновесието в 
природата.  
   В блестящата си книга “Човешкият феномен“ Тейяр дьо 
Шарден (1994) разглежда различни аспекти на 
зараждането и функционирането на ноосферата като 
възход и разширение на разума и съзнанието. За човека 
той пише: “Човекът не е център на Вселената, както 
наивно сме вярвали, а нещо много по-хубаво. Човекът е 
възвисяващата се стрела на биологичния синтез. Човекът, 
представляващ единствено той най-младият, най-свежият, 
най-усложненият, най-нюансираният от всички после-
дователни пластове на Живота”. Човекът е “мислещият 
слой на Земята” и поради това е “отговорен пред миналото 
за нейното бъдеще”. Разбира се има и дилеми: “дали, след 
като е съзрял до Човека, Светът не се е спрял? Или пък 
ако все още се движим, не го правим в кръг? Това напомня 
на Царицата в “Алиса в огледалния” свят на Луис Карол, 
която “бяга на място”. 
   По-нататък Тейяр дьо Шарден подчертава: “Животът, 
доведен до стадия на Мисълта, не би могъл да продължи 
без удовлетворение на структурната му необходимост от 
изкачване все по-нагоре”, така че “да вървим все по-
нататък в посоката, в която всички линии на Еволюцията 
постигат максимума на своята взаимосвързаност”. Това е 
характерно за оптимизма на велики хуманисти като Тейяр 
дьо Шарден, В. И. Вернадски и др., за които противо-
действието ни към закономерностите на ноосферата “не  
трябва да се изразява в отчаяние, а в преразглеждане на 
самите нас”. 
 
Съвременен резонанс на идеите на  
В. И. Вернадски за биосферата и ноосферата 
   Сред предпоставките за възникване на биосферата 
Вернадски приема разселването на Homo sapiens и 
развитието на единна общопланетна (глобална) 
информационна система, което е най-силно изразено в 
съвременната епоха. Освен това важни са развитието на 
науката, откритието на нови източници на енергия – 
специално атомната, развитие на демократична система 
на управление и др. 
   В цялостната дейност на Вернадски и специално при 
развитието на идеите за биосферата и ноосферата 
изпъква неговата вяра в интензивното развитие на 
научните изследвания и изключителен оптимизъм за 
прогрес на човечеството. Като хуманист Вернадски е 
предполагал, че ускоряващият се технически прогрес ще 
доведе до тържество на разума. За съжаление това не се 
сбъдва, а днес – в началото ХХI век на Земята и в 
околоземното космическо пространство реално имаме 
техносфера. При това, оправдаха се опасенията на 
велики учени като М. Борн (1981) и много  други, които 
предупреждаваха, че постиженията на интелекта изпре-
варват контролиращата роля на разума, който беше 
взривен с бомбите над Хирошима и Нагазаки (фиг. 2). 
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Фиг. 2. Взрив на разума! (худ. Н. Николов); Ноосферата 
остава мечта 
 
   В предговора към книгата на Вернадски “Биосфера и 
ноосфера” (2004), Р. К. Баландин пише следното: 
“хуманистичните идеали на Вернадски се оказаха далеч от 
реалностите. Но това в никакъв случай не намалява 
значението на неговото учение за биосферата. Нещо 
повече, само дълбокото осъзнаване и по-нататъшно 
развитие на това учение ще позволи на човечеството да 
избегне бърза и безнадеждна деградация”. 
 
Ранните стъпки на човека 
   Погледът назад във времето и към ранните етапи на 
развитето на Homo sapiens показва, че неолитната 
революция довежда до отделянето на човека от 
природата; за разлика от другите живи същества той 
излиза от естествения кръговрат на веществата в 
природата и с откриване на земеделието, скотовъдството, 
използването на различни полезни изкопаеми създава 
изкуствени геохимични цикли. По този начин човек сам 
създава нови цикли в кръговрата на веществета, 
включвайки въглеводородите, железните оксиди и др. 
елементи, достигайки до източници на ядрена енергия. 
   Редица учени с основание отбелязват, че даже при 
съвременните си постижения човек остава биологически 
вид, част от природата, макар че съзнателно или не той 
действа срещу природата. По характер и поведение човек 
днес не изглежда да се различава съществено от своя 
събрат от началото на неолита. Според някои автори даже 
неговата “психична конституция и агресивност”, оформени 
през ледниковите епохи, когато той се е борил със 
саблезъбите тигри и е ловувал мамути не се е промениила 
съществено (Моисеев, 1996). А всичко това – характер, 
поведение, психична конституция и отношение към 
себеподобните сега е сред главните трудности в 
преустройството на общественото съзнание в епохата на 
глобалните проблеми. 
   Във великолепната си книга “Сенките на забравените 
прадеди“ Карл Сейгън и Ан Друян (2003) разглеждат 
наследствените дадености на сапиенсните хоминиди и 
отговорността на човека не само за собственото му 
оцеляване, но и за запазване на живота върху Земята. Те 

пишат, че “ние сме натоварени с отговорностите по 
собственото си оцеляване” и “да живеем до края на дните 
си в общество, което е леко подобрен вариант на това на 
шимпанзетата”1 (фиг. 3). 
 

 
 
Фиг. 3. Шимпанзетата, генетично най-близките роднини на 
хората, живеят в семеен тип и често използват инструменти 
(снимка: Майкъл Никълс, National Geographic, 2012) 
 
   Трябва да подчертаем голямата роля на поведението в 
еволюцията. Какво е мястото на човека в сложната и 
многообразна система от форми на поведение? 
Палеонтоложките находки показват, че съвременният  
човек е рожба на родословието на човекоподобните 
маймуни. Днес знаем, че човек не е произлязъл от 
маймуните, но има общи прадеди с тях (фиг. 4). "Новите" 
качества, които наблюдаваме при Homo sapiens имат свои 
корени в  еволюцията на животинското царство. Ние все 
още не сме разбрали по  какъв начин са се развили чисто 
човешките качества, но независимо от това, започваме да 
си представяме, макар и смътно, че вероятните и  
възможните предпоставки на поведението на човека 
трябва да се търсят в еволюцията на поведението на 
животните. При всички случаи с оглед бъдещето човек 
трябва да промени своето отношение към околната среда 
и в цяло към биосферата за да продължи своето развитие.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 4. Урок по еволюция  (шега) 
                                                 
1Шимпанзетата и хората са по-близки, отколкото шимпанзетата и 
горилите. 
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   Това не значи издигане на призив “назад към природата”, 
защото това е невъзможно, но поведението за 
хишническата експлоатация на природните ресурси може 
да се регулира чрез ново отношение и ново поведение към 
Земята и нейната биосфера, основано за нови знания и 
нови познания. 
   Господството на човека над околната среда в 
последните столетия нараства неимоверно. Редица 
философи одобряват това. Например, според Френсис 
Бейкън нашите знания и нашето могъщество трябва да 
служат за покорение на Природата. Стремежът към 
покоряване на природата се превръща в доктрина на 
много цивилизации и в крайна сметка ни довеждат до един 
преломен момент – границата между хилядолетията 
очертаха опасността от тази доктрина за господство над 
околния свят. Но постепенно като чели мнозина осъзнават, 
че това ще доведе до гибелни последици както за самия 
човек, така и за живата природа на Земята.  
   В началото на XXI в. действително започваме да 
разбираме, че много неща около нас имат предели – 
самата Земя е с определени гранични възможности на 
много от своите системи, като географско пространство и 
основни ресурси. Повечето от ресурсите на Земята са не 
само с пределни запаси, но и са невъзобновяеми. Сляпата 
представа за неизчерпаемостта на полезните изкопаеми 
ще ни доведе до катастрофа.  
   Все повече се очертава необходимостта от 
преустройство на съвременната глобална картина към 
устойчиво развитие на основата на нови цивилизационни 
начала. Това изисква развитие на нова ценностна система, 
която да постави човека в съответствие с новите условия 
на околната среда, в унисон с природните закони, с 
отпадането на представата, че Той е наместник на Бога. 
Това изисква и ново възпитание на всички – от децата до 
политиците. С това ще се сложи нов етап в 
антропогенезата, подобно на предществащия етап в 
началото на неолита (Моисеев, 1996).  
   Всичко това не може да стане по насилствен път, тъй 
като на Земята има огромни количества ядрено оръжие, с 
което може напълно да се изтребии човечеството и да се 
нанесат тежки последствия на нашата планета, които ще я 
върнат в състояниието й от преди 3-4 милиарда години. 
Нова глобална криза, по подобие на раннохолоценската 
(раннонеолитната) ще доведе до унищожение на цялото 
човечество. “Единственото, което може да ни спаси, е 
старата мечта на човечеството: световен мир и световна 
организация” (Борн, 1981, 111). 
   Дали е постижим този идеал. Трудно е да се каже, но ако 
това не може да се постигне, то тогава лекото падане (или 
падение?) на човека ще се превърне в сгромолясване в 
небитието. 
   В дългата история на живота върху Земята има 
множество примери на борба за съществуване, която 
често се е ожесточявала до борба за оживяване. Когато 
даден вид се бори за своето оцеляване, то той губи 
способността да се усъвършенства; търси пътища за 
оцеляване чрез специализации, които обикновено са 
неперспективна стратегия. 
   Блестящ пример за това са динозаврите – една империя 
в животинския свят, която господства на Земята около 165 
млн. години. Динозаврите са били истински властелини на 
планетата, така както сега Homo sapiens “господар на 
всички живи твари”. 

   В последния етап от своето съществуване динозаврите 
водят невероятна борба за оцеляване, но остават тромави 
и неповратливи гиганти, покрити с брони, шипове и 
всякакви костни израстъци, с малък мозък, остаряла 
физиология и непроменено и непроменящо се поведение. 
Ако използваме изрази от характеристиката на някой 
човек, то можем да кажем, че поведението на динозаврите 
в края на тяхното съществуване се характеризира с 
безотговорност, арогантност и глупост. 
   Въздействието на човека върху биосферата се засилва и 
ускорява в течение на историята за да достигне свои 
върхове в съвременната епоха. Това е част от общата 
закономерност на ускорение на еволюцията, която е 
характерна за развитието на всички динамични системи. 
 
Съвременни предизвикателства 
   Образно може да се каже, че съвременното човечество 
“лети с нарастваща скорост”. Пред очите ни съвременната 
среда се изменя с изключителни темпове; за десетилетие 
сега стават промени, които в миналото са ставали в 
течение на хиляди и милиони години. Всичко се развива с 
нарастваща скорост – техника, технологии, оръжия, само 
конктролиращата роля на разума е застинала някъде в 
предходните векове. Печално е, че с ускорение се 
разширяват също глупостта, масовата профанизация, 
арогантността и агресивността в съвременното общество.     
Ето защо трябва да подчертаем, че за бъдещето ни 
развитие е важен обаче не само климата на планетата, но 
и моралният климат на обществото.  
   Следователно, трябва да признаем и да осъзнаем, че 
ускорението на еволюцията – биологичната, обществената 
и технологичната, е реален факт, който трябва да бъде 
изучаван и отчитан при оценката на бъдещето. Този 
проблем вече не е поле само за теоретични размисли, а се 
очертава като един от най-съществените елементи в 
теорията за бъдещето развитие, макар че все още не е 
напълно осъзнат. 
   Днес нашата планета е “прeтоварена” с проблеми. 
Развитието на световната икономика, “изкачила се на 
гребена на технологичната вълна” не реши основните 
социални проблеми, а доведе и довежда до заплахи за 
равновесието на Земята в най-широк смисъл. Трябва да се 
сложи край на “епохата на безотговорността”, защото  
иначе световната икономика ще се сблъска с пределните 
възможности на околната среда. Бих искал да подчертая 
със съжаление, че не само обикновените хора, но и 
политиците и особено бизнесмените не са разбрали, че 
Земята има не само физически граници като планета, но 
тя има и пределни възможности от суровинни и 
хранителни ресурси. Изглежда безпределни са само 
глупостта и арогантността на човека. 
   Друг проблем са резките климатични колебания и 
очерталата се тенденция към глобално затопляне. 
Следите на глобалното затопляне се установяват по 
записите на дълготрайни измервания на средната 
температура на земната повърхност. Аз споделям 
мнението, че в основата на това явление е слънчевата 
активност, но то очевидно се подсилва от човешката 
дейност, свързана с индустрията, транспорта, 
промишленото животновъдство и масовото изсичане на 
големи горски масиви. Трябва да се подчертае обаче, че 
голямата опасност от глобалното затопляне е, че то 
влияе силно върху динамиката на атмосферата и 
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активизира потециала за резки климатични промени. Тук 
трябва отново да подчертаем гениалната прозорливост на 
В. И. Вернадски за ролята на човека каато геологически 
фактор, чието влияние все по-силно изпъква с 
отрицателните си последствия. 
   За да се разберат проблемите на глобалното затопляне, 
както и други опасни рискови процеси и явления на Земята 
са нужни нови знания. Днес се изразходват стотици 
милиарди долари за покупко-продажби на емисии на СО2, 
а за увеличаване на знанията се отделят мизерни 
средства. Поради липсата на такива знания не трябва да 
се учудваме, че в лавината публикации за глобалното 
затопляне има и доста невежество и спекулации – 
спекулации със страха на хората. Може би Ноам Чомски е 
прав като казва, че “светът се управлява със страх”. 
Човечеството обаче може да отбележи прогрес и да 
защити живота на Земята само чрез знания, а не с 
насаждане на страх. Очевидно Джефри Сакс – професор в 
Колумбийския университет в САЩ2  е прав като отбелязва: 
“Ние не се нуждаем от дипломати около масата за 
преговори. Ние се нуждаем от инженери и учени. Ние 
трябва да поставим картите на масата за нов вид процес 
на развитие”. 
   Днес много от локалните и регионални проблеми са 
често отражение на глобални тенденции. В епохата на 
глобализацията изразът “устойчиво развитие”  фокусира 
най-добре фундаменталните проблеми, от които зависи 
бъдещето на човечеството: климатични флуктуации, 
замърсяване на околната среда, демография, използване 
на природните ресурси, рискови природни явления и 
процеси, ускорение на еволюцията, биологично 
разнообразие и екология, образование, проблеми на 
националната и глобалната сигурност, регионална и 
глобална политика и др. При всички случаи устойчивото 
развитие трябва да се разбира като коеволюция на 
природата и обществото. 
   Заплахата за бъдещето на човечеството не е в 
естествените катастрофални явления: земетресения, 
климатични колебания, вулкани, цунами и др. п., а в 
безумното отношенине към околната природа, към 
люлката-майка Земя. Най-страшното на една природна 
катастрофа не е самото бедствие, а  илюзията, че това ще 
ни отмине. Но ние живеем в един динамичен и свързан 
свят, и образно казано “всички сме в една лодка в бурен 
океан”. За да се спасим и да просъществуваме, трябва да 
заживеем в равновесие с природата и да познаваме 
нейните закони. Иначе мощният технически и 
технологичен прогрес ще се превърне в страшен бумеранг, 
стоварващ се убийствено въру нас след като е обиколил 
Земятя, както облаците на Чернобил. Всички тези 
проблеми са по същество глобални, но те имат конкретни 
локални и регионални измерения, които засягат отделните 
страни, в т.ч. и нашата страна. 
   Каква алтернатива можем да предложим пред 
съвременните предизвикателства и политиката на страха? 
Отговорът е: ЗНАНИЕТО.  

 
 

                                                 
2 Lecture on Globalization in the Era of Environmental Crisis. 2009. 
UNCTAD.ORG 

Основни заплахи за живота на Земята днес 
са: 
Интензивен ръст на населението (1 млрд. през 1800 г., 

6,6 млрд. през 2009 г., 7,057 млрд. – 2011 г. и прогноза за 
2030 г. – над 8,1 млрд. души); 
Интензивна урбанизация и разрастващи са мегаполиси; 
Интензивна експлоатация на природните ресурси; 
Масово обезлесяване, разширяване на пустинните 

райони иунищожаване на хабитатите;  
Нарушаване на равновесието в екосистемите и 

застрашително намаляване на биоразнообразието; 
Замърсяването на сушата, въздуха, океана и 

околоземното космическо пространство; 
Намаляване на количеството на питейната вода; 
Неравенство в стандарта на живот; 
Генни модификации, които водят до намеса в генетичния 

код на организмите, които могат да причинят загубата на 
уникалната генетичена идентичност на местните видове. 
Увеличаване на парниковите газове и климатичните 

промени – тенденция към глобално затопляне. 
 Проблемът с нарастването на населението (над 7 млрд. 

през 2011 г.; 9 млрд. през 2045 г. и т.н.) не е във 
възможността за разселване – днешното население на 
Земята може да се събере в площта на щата Тексас  при 
гъстотата на Ню Йорк. Проблемът са ресурсите – храна, 
вода, енергия (National Geographic, януари 2011, 55). 

 Нарастващата урбанизация е повече от голям трън в 
петата на природната среда – днес половината от 
населението на Земята живее в градовете; мегаполисите 
нарастват с неразумна скорост. Сега има над 20 
мегаполиса с население над 10 млн. души (фиг. 5). Всички 
виждат, че урбанизацията постепенно насочва 
населението към крайбрежията, а утре ще виним 
глобалното затопляне, което ще повиши морското 
равнище. 
 

 
Фиг. 5. Съвременен мегаполис (Internet) 
 

 Интензивна експлоатация на природните ресурси. 
Човечеството не може да се развива без експлоатация на 
природни ресурси. Не необходимо да се прави широк 
обзор на този проблем, но трябва да подчертаем, че 
основните ресурси са полезните изкопаеми – въглища, 
нефт и газ, рудни и нерудни изкопаеми, редки метали и др. 
Всички те са невъзобновяеми, т. е. да подчертаем отново: 
Земята и нейните ресурси са с пределни възможности 
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(фиг. 6). Днес няма кът на нашата планета, където да не се 
търсят и експлоатират полезни изкопаеми. Единственият 
континент, засега незасегнат, остава Антарктида, но в 
бъдеще дали ще запазим този континент от експлоатация 
на ресурсите му? 

 
Фиг. 6. Графичен израз на съвременното отношение на 
човека към нашата планета (Internet – public domain) 
 
  Към проблема за природните ресурси трябва да 
добавим и увеличаващият се недостиг на сладка (питейна) 
вода. Известно е, че около 97,5% от водата на Земята е 
солена, а основната част от сладките води са в ледниците. 
При това количеството на сладка вода застрашително 
намалява. Някои обясняват това с климатичните промени, 
но всъщност се наблюдава рязко увеличаване на 
използването на сладки води в различни производствени 
дейности. 
  Проучване на американската инвестиционна банка 
“Голдман Сакс“ показа, че потреблението на сладка вода в 
световен мащаб се удвоява на всеки 20 години. В бъдеще 
цената на сладката вода ще надмине цената на петрола и 
златото. Лесно е да кажем: “ще обезсоляваме океанска 
вода“. Да, но... нали затова ще бъде необходима енергия – 
така кръгът от проблеми ще се затвори. Следователно 
единственият извод е нова глобална политика за 
пестеливо използване на сладката вода. 
   Освен това икономическият растеж трябва да бъде 
управляван с щадяща програма за интелигентно 
иизползване на природните ресурси. Още през 1972 г. 
Римският клуб проучи “The Limits to Growth”. Растежът на 
никоя система не може да бъде безкраен. Всеки растеж 
има физически граници. Затова е небходимо балансирано 
развитие, което да поддържа равновесието в природните 
системи. Иначе ще следва крах. 

 Или друг проблем – масовото обезлесяване, 
разширяване на пустинните райони, унищожаване на 
хабитатите  и намаляване на биоразнообразието – по 
данни на ООН годишно в света се изсичат над 13 млн. 
хектара гора. При това най-застрашени са тропическите 
гори, които са убежище за 80% от биологическите видове 
на Земята. Чрез индустриалните методи в земеделието и 
животновъдството, както и чрез използване на ГМО се 

нарушава екологическото равновесие на природната 
среда. 
   Видният американски биолог Едуард Уилсън публикува 
през 1992 г. свои изчисления, според които скоростта на 
изчезване на съвременни видове се увеличава и вече 
почти достига средно по три ден. Това е гигантски удар 
върху съвременния жив свят и представлява най-
катастрофалното измиране на видове в цялата 
фанерозойска история на растителния и животински свят, 
т.е. в последните 600 млн. години от развитието на нашата 
планета. Основната причина за тревожна тенденция не е 
удар от астероид, а действията или бездействията на 
човека. 
   Какви са уроците на историята човечеството? 
Защото нашата цивилизация не е първата, която се 
изправя пред криза. Много общества са имали екологични 
проблеми, но са променили начина си на живот навреме и 
са избегнали гибелния упадък (Браун, 2006). Това показва 
историята на исландците през 15-16-ти век, които избягват 
катастрофа като променят земеделската си политика. Но 
повечето са примерите за гибелта на цивилизации поради 
екологически катастрофи – примери за това е изчезването 
на ранната шумерска цивилизация от 4-то хилядолетие 
пр.н.е.; маите и инките са аналог на шумерите в Новия 
свят, чиято удивителна цивилизация е рухнала поради 
рязкото намаляване на производството на храни, 
причинено от обезлесяването и ерозията на почвите. Това 
са само два примера от миналото, които ни показват, че 
развитието на икономика, която природата не може да 
издържи, води до гибел. 

 Силното замърсяването на сушата, въздуха, океана и 
околоземното космическо пространство също заплашва 
екологическото равновесие на планетата. Животът на 
Земята започва да се задушава от отпадъци (фиг. 7). 

Фиг. 7. Замърсяване на Земята 
 

 Неравенството в стандарта на живот не се променя 
(фиг. 8 и 9). При това, както се отбелязва в интересния 
сборник “Пулсът на Земята” (National Geographic, 2008, 25), 
“неравенството има много измерения – между страни и 
индивиди, между групи и полове и дори между различни 
поколения в една страна. И все пак замислете се над един-
единствен пример за разширяващата се пропаст: през 
2007 г. двамата най-богати хора на планетата са имали 
повече пари от общия БВП на 45-те най-бедни страни”.  
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Фиг. 8. Манила (Филипините) 
 

 
Фиг. 9. Маями (САЩ) 

 
 Генни модификации, които водят до намеса в 

генетичния код на организмите и които могат да причинят 
загубата на уникалната генетичена идентичност на 
местните видове. Това е много труден въпрос за 
коментиране и за разрешаване. Защото ако се обявим за 
категорични противници на генното инженерство, могат да 
ни определят като противници на научния прогрес. Заедно 
с това трябва да подчертаем, че генетичният код е 
формиран в рананите етапи на биологичната еволюция и 
повече от милиард години той е осигурил шествието на 
живота върху Земята. Разбираем е стремежа на човека да 
търси новото в името на научния прогрес, особено когато 
се казва, че с това се търсят пътища за лечението на 
тежки заболявания. Да не забравяме обаче, че “пътят към 
ада е постлан с добри намерения”. Имаме урок от 
близкото минало как постиженията на ядрената физика 
бяха използвани за създаване на най-страшното оръжие – 
ядреното, което може не само да затрие живота на Земята, 
но и да предизвика необратими последствия върху цялата 
планета. Вероятно силата на “генетичната бомба” няма да 
бъде по-малка. 

 Увеличаване на парниковите газове и климатичните 
промени – тенденция към глобално затопляне – това е 
сериозна заплаха за природните екосистеми. Независимо 
от горещите дискусии около глобалното затопляне, което 
се обяснава главно с увеличението на парниковите газове 
(СО2, CH4, N2O, флуорно-хлорни въглероди, серен 
хексафлуорид и др.),  не може да не се отбележи, че 
основната причина за климатичната промяна е свързана 
с природни фактори, обусловени от орбитални 
въздействия върху климатичната система на Земята и 

количеството на слънчевото лъчение, идващо до 
Земята. Тази естествена тенденция обаче се ускорява 
от индустрията, транспорта, промишленото 
животновъдство, широкото изсичане на горите, 
замърсяването на околната среда и на атмосферата, и 
специално с увеличението на парникови газове.Поради 
това човек трябва да намали рязко въздействието си 
върху биосферата и да търси пътища за адаптация към 
неизбежните климатични колебания. 
 
С кораб към звездите? 
   Преди години, когато завършвах книгата “Дългият път на 
живота“ – един разказ за произхода и еволюцията на 
живота върху нашата планета, се запитах: А сега накъде? 
Това е естествен въпрос, защото еволюцията ни показва, 
че няма вечни видове, всеки вид има свое начало и своя 
край; видовете могат да бъдат дълговечни, но никога 
вечни (Николов, 1983).  
   Съществуват много екзистенциални рискове, които 
потенциално могат драстично да причинят масова смърт 
на човечеството и на голяма част от живия свят на Земята. 
Научните данни показват, че такива заплахи са свързани 
главно с големи космически катастрофи, които са много 
редки събития. Засега човечеството не бива да се плаши 
от такива катастрофални сценарии, но трябва да знаем, че 
при кризисни ситуации най-напред измират критично 
уязвимите екосистеми на висшите животни и растения. 
   В тази връзка следва да подчертаем отново, че 
финалът на живота върху Земята зависи от 
еволюцията на Слънцето. Учените, които изследват 
нашата централна звезда подчертават, че от образуването 
си преди около 5 млрд. години до днес Слънцето е 
изразходвало  около половината от водородния запас в 
ядрото си. То има потенциал да продължи да излъчва 
енергия поне още около 5 млрд. години, в течение на които 
неговата светимост почти ще се удвои. При този тренд 
“горивото” от водородът на Слънцето ще свърши и ще 
започне реакция на синтез на хелия, при който хелиеви 
ядра ще се превръщат в ядра на въглерода и кислорода. 
Звездата ще започне да губи маса, ще се раздуе и нейният 
диаметър вероятно ще се увеличи около 170 пъти. Поради 
загуба на маса гравитационното поле на Слънцето ще се 
намали; това ще причини разширяване на орбитите на  
всички планети, а Меркурий, Венера и Земята ще бъдат 
унищожени. В този финален етап от своята еволюция 
Слънцето ще разпръсне външните си слоеве, формирайки 
планетарна мъглявина, а в центъра  вероятно ще остане 
горещото му ядро – бяло джудже. От гледна точка на тази 
прогноза животът на Земята реално има перспектива за 
съществуване поне още 4,5-5 млрд. години. Като 
биологически вид Homo sapiens има потенциял за 
съществуване поне още 5-10 млн. години. 
   През 2006 г. при получаване на кралския медал “Копли“ 
великият английски физик Стивън Хокинг каза между 
другото, че “дългосрочното оцеляване на човешката раса 
ще бъде застрашено, докато е ограничено в границите на 
една планета”.  
   В. И. Вернадски е бил горещ привърженик на хипотезата 
за панспермията и поради това е приемал живота като 
космическо явление. Той е приемал, че на Венера и на 
Марс е имало живот.Сходни идеи развива и П. Тейяр дьо 
Шарден, както и много други учени. 
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   Днес човек се е устремил към други светове и това е 
обща закономерност на еволюцията. Новите светове 
винаги са откривали нови възможности, нови хоризонти за 
развитие (фиг. 10). С всяка година нарастват дискусиите за 
смисъла на космическите изследвания, но това не 
намалява интензивността на изследванията на космоса. 

 
Фиг. 10. Човекът ще продължи да изследва Космоса 
 
   През 1958 г. великият физик М. Борн (1981, 84) отбеляза, 
че според него “космическите пътувания са триумф на 
интелекта, но трагичен провал на разума”. Действително 
космическите изследвания допринасят за разширяване на 
познанията ни за света около нас, а също и за развитие на 
нови технологии. Освен това Борн отбелязва, че “тук е 
романтиката на пътуването в неизвестнотои неизпитаното. 
Тук е старият стремеж за освобождаването от майката 
Земя, за достигане на звездите”. 
   Разбира се, никой няма да спре изследванията на 
космическото пространство, защото усвояването на нови 
светове винаги е давало мощен тласък на еволюцията. Но 
преди човек да атакува небето, той трябва здраво да е 
стъпил на земята, да е разбрал къде са неговите корени, 
да е почувствувал своето място и своите отговорности, 
както и дългия път, който са изминали неговите прадеди. 
Засега надеждата за завоюване на други планети, на които 
да се разсели човечеството, не са даже фантазия, а 
далечна мечта. Еволюцията ни показва, че завоюването на 
други светове изисква нова биологическа организация, 
нови генотипове. Човек – Homo sapiens може да кацне на 
други планети, но не може да ги покори. Един от 
множеството уроци на еволюцията показва, че нови 
светове са били завоювани не от един вид, а от 
популации (видове); винаги е имало първопроходци, но 
непосредствено след тях е вървяло множество от 
видове, които в съвкупност са покорявали нови среди и 
са изграждали нови екосистеми. 
   Спомням си един стих на английския поет Джон Дън 
(1572-1631), който звучи с особена поетична сила: 

“Човек не е самотен остров,  
отхвърлен сам и неразбран.  
Човекът е отломка от скала огромна, 
частичка малка от велик океан”. 

   С поетическата си тоналност този стих ни напомня 
истината, че видовете могат да съществуват и да се 
развиват само в съобщества. В този смисъл, всеки вид е 
“отломка от скала огромна“. Еволюцията ни показва 

забележителни успехи, защото силата на групата е била 
движеща при завоюване на нови светове. 
   Какво е бъдещето на човека като вид? Ще ни замени ли 
на Земята нов, по-разумен вид? 
   Всяко развитие се управлява от природни закони, които 
по израза на Стивън Хокинг са “математическо отражение 
на обективната реалност“. От тази гледна точка не може 
да смятаме, че най-“разумното” творение на досегашната 
еволюция – Homo sapiens – ще бъде неин край. 
Безспорно е, че към организацията на човека има какво да 
се добави и пооправи. Ние бихме могли да бъдем още по-
добре устроени: по-умни, по-човечни, по-дълговечни. 
   Променя ли се човек днес? Да, и най-добрият пример за 
това е акселерацията, обусловена от генетични и 
социални фактори. В потвърждение на това е откритието 
от 2006 г. на група ирландски учени от Университета в 
Дъблин на нови гени при човека, които са се появили 
наскоро в еволюцията на Homo sapiens. 
   Вероятно в бъдеще, след хиляди и милиони години, 
нашите потомци ще открият нови пътища на развитие. 
Днешните космически герои напомнят твърде много 
четкоперковите риби, които преди 400 млн. години под 
палещите лъчи на девонското слънце са направили 
първите крачки от водните басейни към сушата, 
осъществявайки най-великото откритие в еволюцията след 
появата на многоклетъчните. В историята на еволюцията 
не един път се е случвало нейните жители, събрали 
“познания” на сушата, да се върнат отново в своята люлка 
— водата. Това е било характерно за земноводните, не 
един път е правено от влечугите (ихтиозаври, плезиозаври, 
крокодили и пр.), бозайниците (китове и делфини). Но 
върналите се са се оказвали в по-изгодно положение, те са 
били по-съвършено развити, с друга нервна система. 
Делфините например са висше достижение на 
цефализацията във водата. 
   Човекът ще продължи своя щурм в космоса, а върналите 
се оттам ще носят все нови и нови познания. Човек ще 
усвои близкия космос, но той ще остане (както 
земноводните) свързан винаги със своята люлка — 
Земята. По пътя към далечния космос може да се роди 
новият човек — вид, различен от Homo sapiens.Такъв е 
законът на еволюцията — нови светове могат да се 
усвоят само от същества с “нова конструкция” — 
интегрален интелект, който ще носи наследствени 
черти от своите прадеди, но ще бъде формиран под 
влиянието на факторите на новите среди на обитание. 
Засега ние оставаме свързани със Земята, от която 
зависим. 
   Някой беше казал, че съвременните хора са като децата. 
На тях трябва да се казва истината, но те не трябва да 
бъдат непрекъснато заплашвани. Защото, както отбелязва 
именитият философ Карл Попър, човечеството трябва да 
създаде такова общество, в което има свобода, но и 
сигурност. Ние се убедихме, че на Земята не може да се 
построи “вечен рай”, но върху нашата планета трябва да 
има мир и мирна конкуренция, за да се избегнат 
патологичните симптоми, проявени особено силно през 
последното столетие. 
   Човечеството има един корен и живее на една планета. 
То не може да разчита други да решат проблемите му, а 
трябва само, в единство и мир да сътвори своето бъдеще. 
Животът може да бъде унищожен или да изпадне в 
гибелна криза не само в резултат на ядрена война и/или 
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на глобална екологическа катастрофа, но също в резултат 
на невежество и равнодушие към реда в собствения 
космически кораб — Земята. Какво ще стане по-нататък: 
ще излети ли корабът към нови висини, или ще се разбие 
на старта? 
   В течение на милиарди години еволюцията е намирала 
оптимален изход пред най-различни препятствия. Затова 
нейният ход е устремен напред, а нейната спирала се вие 
нагоре към звездите. Да се надяваме, че спиралата на 
еволюцията няма да бъде прекършена от само-
мнителността на Homo sapiens. 
   В заключение можем да изразим надежда, че усвоените 
знания за произхода, строежа, динамиката и историята на 
Земята, както и за еволюцията на организмовия свят върху 
нашата планета в течение на милиарди години ще бъдат 
добра основа за реален поглед и преценка на 
съвременното състояние на планетата и очертаване на 
пътища за коеволюция на природата и обществото. Само 
по този път може да се утвърди устойчиво развитие на 
Земята при запазване на биоразнообразието и стабил-
ността на природните екосистеми. 
   Забележителният живот и научно творчество на В. И. 
Вернадски остават добра основа за по-наташното 
развитие на учението за биосферата и за оценка на 
състоянието на планетата Земя. 
   Независимо от трудностите, които човек трябва да 
преодолее с оглед бъднините на живота върху планетата, 

трябва да бъдем оптимисти. Още повече, че основните 
проблеми и трудности, които изпитва Земята като цяло са 
породени от дейността на човека и следователно могат да 
бъдат решени от човека, ако разумът има контролираща 
роля над действията. И да помним една препоръка на 
философите: “винаги трябва да бъдем обути и готови за 
път!” 
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