
Съвременни будители, 
благодаря Ви, че Ви има!

„Когато сред хората спящи будуваш…
тогава живееш със светлата мисъл,
че твоят живот е изпълнен със смисъл!“

Това е част от едно пре-
красно стихотворение, 
което получих написано 
в картичка, към един от 
букетите по време на 

откриването на първата ми самос-
тоятелна фото-изложба. По-късно 
самата аз го написах в друга картич-
ка, която подарих на скъпа за мен 
учителка, защото именно нея от-
крих в стиховете. 

Тези няколко реда изплуват в съз-
нанието ми и днес… на 1-ви ноември! 
Един от безспорно най-българските 
празници – редом с 3-ти март и 24-
ти май. Празник на просвещението и 
просветителите! Празник на народ-
ните будители!Ру
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мостоятелна изложба в Дома на ху-
мора. Художникът лично представи 
изложбата си от 68 свои скорошни 
творби, обединени под закачливото 
заглавие „Островърхи парадокси“. 

Третата и четвъртата гостуващи 
изложби идват от далечния Изток. 
„Градът и гражданите“ е колекция, 
показваща най-доброто от еднои-
менния Международен конкурс за 
карикатура, провеждан ежегодно в 
гр. Табриз, Иран. Изложбата пред-
ставя 43 творби на 36 художници от 
12 държави, сред които и творби на 
български карикатуристи, участ-
вали в конкурса. Темите са разно-
образни и разкриват проблеми, с 
които се сблъскват както огромни-
те мегаполиси, така и малките сели-
ща по света. 

Със самостоятелна изложба гос-
тува и главният инициатор и орга-
низатор на Международния конкурс 
– художникът Рахим Асгари, който е 
избрал да се представи с 22 карика-

тури. Покана за гостуване в Габрово 
е отправена към г-н Рахим Асгари и 
официална делегация от представи-
тели на Международния конкурс в 
Табриз. Специално за откриването 
на изложбата от София пристигна и 
г-н Мохаммад Али Киани – културен 
аташе в Посолството на Ислямска ре-
публика Иран в София. 

Домът на хумора и сатирата се 
включва в общия „Карикатурен 
десант“ с една от безценните си ко-
лекции – творби на безспорния май-
стор на карикатурата, верен прия-
тел, съмишленик и дарител на Дома. 
„Борис Димовски: На габровци – с 
любов“ представя 241 оригинала 
на художника, които се съхраняват 
в художествения фонд „Хумор на 
народите“ – карикатури, шаржове, 
скици, илюстрации на крилати сен-
тенции и на анекдоти за габровци. С 
представителната изложба екипът 
на ДХС отбелязва 90-годишнината 
от рождението на бележития кари-

катурист и почетен гражданин на 
Габрово и му отдава заслужена по-
чит. На откриването на изложбата 
присъстваше дъщерята на художни-
ка, г-жа Валерия Димовска. 

По-късно през октомври към из-
броените изложби се присъедини 
и интересната колекция от карика-
тури по актуална тема „Свобода на 
словото. Независимостта на медии-
те през погледа на белгийски и бъл-
гарски карикатуристи“. Изложбата 
е организирана от посолството на 
Кралство Белгия в София и Нацио-
налната библиотека „Св.св. Кирил и 
Методий“ като акцент в програма-
та на десетото издание на Дните на 
Белгия в България. Габрово е втори-
ят град след столицата, в който из-
ложбата беше показана.

Гостуващите изложби ще останат 
в залите на Дома на хумора до края 
на годината и ще бъдат на разполо-
жение на всички любители на хумо-
ристичното изкуство.  ◆

„Будител“ – замисляли ли сте се 
за определението на тази седембук-
вена дума? В тълковния речник срещу 
нея е изписано „човек, който през це-
лия си живот активно популяризира 
и извежда в приоритет знанието за 
националната ни история, правилна 
употреба на майчиния език, както 
и преклонението към родната кул-
тура и национален дух“. Веднага след 
като прочетем това, в съзнанието 
ни изплуват образите на Паисий 
Хилендарски, Софроний Врачански, 
Неофит Рилски, Петър Берон, Геор-
ги Раковски, Добри Чинтулов, Любен 
Каравелов, Христо Ботев, Иван Ва-
зов – хората, чиито имена звънят 
като камбана в нашата история. 

Нашите народни будители!
На празник като днешния неми-

нуемо се обръщаме към миналото, 
към тези светли личности, за да им 
изкажем своята благодарност и при-
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знателност. За да склоним глава пред 
святото им дело! Можем да се учим 
от тях, да следваме примера им, да се 
гордеем, но не можем да живеем в ми-
налото. И тук идва въпросът: Има 
ли днес, в двадесет и първи век, хора, 
които можем да наречем будители? 

Има ги и днес, разбира се! Те носят 
искрици от духа на предците ни, раз-
палват ги и ги даряват на света. Те 
всеки ден се борят за запазване и обо-
гатяване на духовните и културни 
ценности на народна ни. Те – днеш-
ните будители са хора, отдадени на 
професията си, хора с достойнство и 
отговорност, хора, даващи на обще-
ството ни тласък да върви напред. 

Прекланям се пред делото на 
писателите, които овладели изку-
ството да рисуват чрез богатата 
палитра на словото, са оставили 
и оставят безсмъртна следа чрез 
своите творби и герои. Покланям 
се и пред музикантите, артистите 
и творците! Които сътворявайки 
изкуство, превръщат поредния кон-
церт, постановка или изложба в ис-
тински празник за душите! А също и 
пред историците, хората, които не-
уморно ни напомнят откъде идваме 
и, че трябва са следваме примерите 
на великите личности от истори-
ята ни, докато градим бъдеще. Те 
всички заслужават уважение!

За мен обаче съвременните българ-
ски будители са тези, които „създа-
ват човеци“ – българските учители! 

Тези хора всекидневно, всеотдай-
но и неуморно изграждат духовната 
крепост на знанието. Те се борят с 
кризата, но не материалната, а по- 
тежката – духовната! Те са тези, 
които ни помагат да вървим по 
пътя, по който сме тръгнали, за да 
станем истински пълноценни хора. 

Те са принудени да преподават в 
овехтели класни стаи, с не особено 
добра материално-техническа база 
и без почти никакви нагледни мате-
риали, но въпреки всичко го правят с 
жар и всеотдайност. Защото какво 
значение има, че географската кар-
та е избеляла, след като върху нея 
с пръст чертаем пътя на мечти-
те си. Какво значение има на колко 
години са епруветките и колбите, 
в които правим експериментите в 
часовете по химия, след като 30 чи-

фта грейнали очи гледат с интерес 
случващото се в тях. Какво значе-
ние има и това в какъв цвят са боя-
дисани стените в стаите (и кога за 
последно са боядисвани), след като 
учителите умеят да изпълват съ-
щите тези класни стаи с присъст-
вието си, да ни пренасят в необ-
хватния свят на литературата, да 
ни потапят в подредения свят на 
математика, да ни разкриват въл-
шебния свят на науката и пъстрия 
– на изкуствата! 

Учителите разкриват пред очите 
ни нови хоризонти! Те даряват свет-
лина, посока, цел! Те насърчават, под-
крепят и окуражават! Правят много 
повече от колкото се очаква от тях, 
много повече от това, което пише в 
длъжностните им характеристики – 
защото да бъдеш учител, е призвание. 

А тяхната награда са думите на 
благодарност и грейналите искрици 
светлина в детските очи! 

В живота на всеки от нас има 
поне двама учители, оставили 
ярка следа, дали много повече от 
поредната оценка за срока. Хора, 
които никога няма да забравим и 
на които дължим много, които са 
допринесли не малко за изгражда-
нето ни като личности!

Първият е учителят, който за-
палва искрата! Може да преподава 
литература, история, чужд език, 
химия или музика… всъщност това 
няма значение. По-важното е, че точ-
но този Човек преподава предмета си 
с жар и отдаденост, които разпал-
ват в сърцата любов към точно тази 
област на изкуството или науката. 
Този учител вдъхновява! Показва кои 
са големите цели, към които да се 
стремим и ни помага да ги достигнем. 
А веднъж открили „своето място“ 
можем да се развиваме, да се стремим, 
да постигаме успехи. 

Вторият учител, греещ в споме-
ните ни е този, подал ръка в труден 
момент. Тук малко се измествам от 
конкретната тема за преподава-
нето и се съсредоточавам върху съ-
щинския образ на добрия учител – да 
бъде Човек. Този учител вдъхва дове-
рие, подкрепя, насърчава, съветва… 
и също преподава, освен отредените 
по учебен план уроци и онези най- ис-
тинските – житейските! 

Редом с учителите, и деятелите 
на българщината отвъд пределите 
на Родината, също с гордост могат 
да се нарекат Днешни будители. 

Там, някъде в чуждата земя, къ-
дето животът далеч не е лесен, има 
хора, които организират български 
неделни училища, фолклорни съби-
тия, певчески и танцови школи, ка-
нят български писатели, музиканти, 
певци, ансамбли, провеждат курсове 
по български език, издават български 
вестници и списания, съхраняват 
всяка разгоряла се искрица българщи-
на. Без значение къде се намират по 
света, те носят България в сърцата 
си. Като спомен! С обич й наричат 
успехите си, гордеят се, че са наслед-
ници на славни родове, помнят мина-
лото и традициите, а сърцата им 
туптят в ритъма на ръченицата. 
Те разгарят в себе си и в наследници-
те си пламъка на българското. И се 
връщат в Родината, та макар поня-
кога и само в мислите и спомените си. 
А тяхната отплата са препълнени-
те салони, интересът на чужденците 
към родното и българското и безцен-
ното – грейналите очи на малките 
българчета, живеещи в чужбина, 
които пеят „Хубава си, Татковино“ 
на родния си език!

Това са те – героите на съвремен-
на България! Днешните будители! 
Тях ще ги познаете лесно – по погледа 
и по чистата българска реч, по миле-
енето по родното и значимото. Те не 
смятат за подвиг всичко, което пра-
вят, не привличат вниманието на 
журналисти и медии, ала техните 
имена са изписани със златни букви 
в сърцата ни, защото те са хората, 
водещи Бъдещето за ръка, просвети-
тели на народна, последната искри-
ца, съхраняваща историята и градя-
ща бъдеще! 

Днес е първи ноември! Сведете 
глави пред святото дело на народни-
те будители, допринесли за съхраня-
ването и развитието на българска-
та история! Но назовете и имена 
на днешните български будители, 
застанете пред тях с благодарни 
очи! Те заслужават нашата призна-
телност и благодарност, защото 
без тях светът наистина няма да 
бъде същият!

Благодаря Ви, че Ви има!  ◆
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