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Медоносната пчела е
едно от чудесата на при-
родата. Едно от най-уди-
вителните неща у пчели-
те е техният социален жи-
вот. Трудно е да се разка-
зва за него, ако не си спе-
циалист пчелар. Но аз ще
предам само детайл, кой-
то гледах в един удивите-
лен документален филм
за пчелите.

В кошера се появява
втора царица, двете се
сбиват за надмощие,
борбата им  завършва
наравно и девствената
млада царица повежда
половината рояк навън.
След дълго скиталчест-
во и перипетии те се за-

селват в хралупа на дър-
во. Но тук не е така си-
гурно, както в кошера.
Нападани  са от стърше-
ли, които са много по-
големи и по-силни от
тях. Истински хищници,
въоръжени с чудовищ-
ни оръжия. Но, макар
изправени срещу такъв
неравен и свиреп про-
тивник, пчелите не се
предават. Нахвърлят се
безстрашно върху агре-
сора. Силите са нерав-
ни, но пчелите са само-
жертвени до смърт. Би-
тката продължава дълго.
Борбата е на живот и
смърт в буквалния сми-
съл. Стършелите са ги-

гантски чудовища спря-
мо пчелите и те дават
много жертви. Битката
изглежда безнадеждна и
изгубена. Изглежда та-
кава за нашия човешки
разсъдък. Но явно в тех-
ните малки пчелни мозъ-
чета е заложено нещо
друго, което ги кара да не
се страхуват, да не се пре-
дават и да не отстъпват.

Пчелите – много на
брой – заобикалят стър-
шела и с трептенето на
крилцата си го прегряват.
Той се задушава и умира.

Не зная как да нарека
този инстинкт. Не е инс-
тинкт за самосъхране-
ние. Не е инстинкт за съ-
хранение на индивида, а
инстинкт за съхранение
на общността. Едни се
жертват заради други.
Едни умират, за да ожи-
веят други. Животът на
едни е цената, за да оце-
леят други. Това се сре-
ща не само в животинс-
кия свят. Среща се и в
човешкото общество.
Но тази цена е страшна.

От инстинкта за съхра-
нение на общността
днес ни е останало са-
мо това – да отдаваме
почит на саможертвата.
На Втори юни, когато
завият сирените. На
символичните провер-
ки, когато коленичим и
тържествено се произ-

насят имената на Ботев,
Левски, Бенковски, Во-
лов, Каблешков…

Това ни е останало от
социалния инстинкт на
саможертвата. Превър-
нали сме и нея в парад-
на церемония.

Защото днес, в 21-ви
век, ние сме станали по-
умни от хората през 19-ти
век. Днес инстинктът за
оцеляване е заменил инс-
тинкта за саможертва.

И ето, оцеляваме.
За да оцелеем, дори

напускаме България.
Два милиона българи
вече живеят и работят
другаде. Напуснаха съ-
щата България, за която
хиляди други българи от
19-век пожертваха живо-
та си. Едни я напускат
със сълзи на очи, други
я напускат с хулни думи
на уста. А тези, които
оставаме, сме вътреш-
ни емигранти. И също
едни от нас плачат, а
други непрестанно хулят
и ругаят.

Всъщност исках да
разкажа за отстояване-
то на свободата. Исках
да кажа, че свободата е
по-голямата, по-висша-
та ценност от живота. И
когато ценностите са по-
дредени именно в този
ред, тогава обществото
просперира. Независи-
мо дали е пчелно или

човешко.
Българското общест-

во, българската държа-
ва са просперирали ико-
номически, духовно, со-
циално в първите десе-
тилетия след Освобож-
дението, докато прин-
ципът на саможертвата
е бил жив, бил е досто-
ен за подражание. Как-
во чувство за обич към
България, за достойнст-
во и дълг към нея са
имали онези стотици
български студенти,
учещи в европейските
университети, които са
се връщали тук, за да се
запишат като добровол-
ци в Българската армия
през Балканските войни.
И да загинат – като под-
поручик Димчо Дебе-
лянов. Да жертват живо-
та си за България.

През това време шме-
кери трупат богатства.
Именно това започва да
разяжда обществото.
Когато индивидуализ-
мът вземе връх, общес-
твото вече не е органи-
зъм. Случва се същото
и когато духът напусне
тялото –  живият орга-
низъм се превръща се в
разлагащ се труп. За по-
благозвучно, за да не ни
стряска толкова този из-
раз, използваме друг,
по-благовъзпитан –
тленни останки.

Тленни останки оста-
ват, когато ценностите
разменят местата си, ко-
гато ценностната скала
се преструктурира, ко-
гато животът стане по-
голямата ценност от
свободата.

Когато отстояваш
свободата си, отстоя-
ваш живота си, но обра-
тното не е вярно – кога-
то отстояваш единстве-
но живота си, губиш и
свободата си и много
други ценности и така
животът се превръща в
самоцел, самодоволст-
во и самодостатъчност.
Когато отстояваш живо-
та си като най-важна
ценност, плащаш жесто-
ката цена да изгубиш
другите ценности.

И започва разложени-
ето…

Това са размишления,
породени от нашите не-
мощни, хилави, бездуш-
ни, страхливи, безлюдни
и безплодни протести.
Ето защо са безплодни.
Ето защо ще трябва да
търпим Пеевски да ко-
мандва ако не ДАНС, то
поне медиите и лафки-
те. Ще аплодираме ду-
дука и ще се надяваме
да ни донесе свобода.
Ще пуснем бюлетина за
цензура без България.
Ще повтаряме – демок-
рация, демокрация….

Ще си лягаме рано, ще
спим до късно, ще ру-
гаем ранобудните, защо-
то е недемократично да
се окупира.

Ще чакаме правител-
ството да падне само, ко-
гато политическите сили
се изпокарат помежду
си или когато задкулис-
ните кукловоди решат.

Ще учим украинците
на демокрация. Ще
учим Ботев на демокра-
ция. Ще учим Левски,
Бенковски и поп Грую
Бански на демокрация.

И всичко това е, защо-
то животът вече е по-го-
ляма ценност от свобо-
дата. И в резултат на то-
ва са се разпаднали и
другите ценности, кои-
то градят обществото.

Затова вече не вярва-
ме и в Иисус, защото
Той казва, че Свободата
е по-висша ценност от
живота и показва, че жи-
вотът може да бъде жер-
тван заради Свободата.
Това е Истината, която
ни прави свободни.

С тази Истина се жи-
вее трудно, а без нея по-
лесно. Затова я отстра-
няваме от себе си, отма-
хваме я, да не нарушава
спокойствието ни.

Спокойствието на су-
рогатите и ерзаците.

Теодора ДИМОВА
http://kultura.bg/

Община Балчик ще
кандидатства за присъж-
дането на приз в между-
народния проект “Пред-
приятия за производство
на зелена енергия” /
Green Blue Energy Fac-
tory/. Проектът, който ще
представи местната ад-
министрация, е реализи-
раното осветление на
крайбрежната алея, пос-
редством фотоволтаич-
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ни елементи. То обхваща
участък по дамбата ме-
жду Морска гара и Дво-
реца. Всяка от близо 70-
те светодиодни лампи е
с мощност 20 вата. Ин-
вестицията бе реализира-
на през миналата година
и е на стойност 140 хиля-
ди лева. Парите бяха оси-
гурени чрез проект ”Пи-
лотен модел на изграж-
дане на слънчево улич-

но осветление в Черно-
морските общини”. При-
зът, за който Община Бал-
чик ще кандидатства,
има за цел да насърчи
производството на енер-
гия от възобновяеми
енергийни източници
сред участниците в про-
екта GBE - България, Ита-
лия, Германия, Австрия
и Словакия.

/balchik.bg/

По крайбрежната алея от Морска гара до хотел „Реджина Мария” бяха монтирани
светодиодни лампи, които са енергоспестяващи, екологични и естетични. Те са
резултат от осъществения проект за икономично и екологично осветление.
Партньорите Община Балчик и Асоциация на българските черноморски общини, в
продължение на 13 месеца (април 2012  май 2013) осъществиха проекта на обща
стойност 138 030 лв. чрез финансиращата организация: Програма за малки проекти

на Глобалния Екологичен фонд.                                                           Фото: Сава ТИХОЛОВ

Ñúïðóãàòà íà Èâàéëî Ïåòðîâ ïðèáðàëà
îò áîêëóêà êðàëñêè ñòîëîâå è ìàñà

Най-новите експо-
нати в гостната на
Държавен културен
институт „Двореца“
от тази година са
оригинални столове и
маса от орехово дърво,
съобщи директорът на

културната институ-
ция Жени Михайлова.

Мебелите, които отда-
вна били изчезнали се
появили отново, благо-
дарение на това, че съп-
ругата на именития ни
писател Ивайло Петров

Офелия, ги прибрала
от… боклука. История-
та е любоптина, разказ-
ва Михайлова.

„Оказва се, че през 70-
те години на миналия
век столове от кралска-
та гостна и маса, която
някога била част от об-
завеждането на днешна-
та вила „Принц Нико-
лай“, били натоварени
на каруца и изхвърлени
на боклука. Именно там
ги видяла съпругата на
Ивайло Петров  Офелия,
и ги прибрала. Семейс-
тво Петрови дълги годи-
ни съхранявало столо-
вете и масата, които са
масивни от орехово

дърво, като наскоро ги
дариха на „Двореца“
разказва Михайлова.

Културната институ-
ция ангажирала худож-
ника Николай Савов,
който живее и работи в
Канада за тяхната реста-
врация, която той извър-
шил в рамките на кра-
тък престой в България.

Така новият сезон Дво-
реца ще посрещне с об-
новена колекция, като че-
тирите масивни стола, ще
бъдат подредени в гост-
ната на кралицата, къде-
то Мария е събирала ели-
та на Европа. В гостната
ще бъде поставена и ма-
сата.          /balchik.com/
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