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ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Всеки народ има своите празници. По-малки или по-големи, по-свети
или по-незабележими – всички те тръгват от вечния народен календар, за
да прокарат тясна пътечка или широк друм към човешката ни духовност.
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Но като че ли няма друг народ, който да чества в определен ден от
годината своите будители.
България прославя просветата, науката, азбуката, книгата в деня на
славянските първоучители – братята Кирил и Методий – 24 май. Първи
ноември е друга светла дата в българския календар, вдъхновена от
всенародния порив и зов за духовност.
Първи ноември (по стар стил денят на чудотвореца Св. Иван Рилски
– небесният закрилник на България) днес отбелязваме тържествено като
Ден на народните будители.
Макар корените на този празник да са в първата половина на
миналия век, той има превратна съдба. Отречен незаслужено и даже
забранен след 1945 г., в началото на последното десетилетие на 20 век, 1
ноември отново се възражда като ден за всенародна прослава на
народните будители.

Думата “будител” е трудно преводима на чужд език. Тя не означава
единствено “просветител”, а и “борец”, който пробужда народа от тежкия
сън на робството, от мрака на невежеството, от примирението към робската
участ, от изтляването на народното самосъзнание. Ако в тесен смисъл
“будител” олицетворява героичната епоха на Възраждането, то в наши дни
тази дума придобива още по-дълбок смисъл, който вмества и “радетел” на
народни правдини и просвета, за изява на свободния човешки дух, за
всестранен възход на род и родина.
Колкото по-тъмна е нощта, толкова по-ярко светят звездите на
нощния небосклон. Колкото по-непрогледна е тъмнината на бездуховността
и робството, толкова по-сияйно на историческия небосклон грее ореолът на
тези, които с любов и преклонение наричаме народни будители. По отдавна
вкоренена традиция у нас е възприето да се смята, че пробуждането на
българското национално съзнание съвпада с появата на малката ръкописна
книжка с надслов “История славянобългарска за българския народ, царе и
светии и за всички български деяния и събития”, завършена в лето 1762-ро
в Света гора.
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дълговечната следа в народностното ни самоопределяне. Живата частица,
останала от мислителя Паисий, откровението му към “рода болгарски”,
въплътено в 83 ръкописни листа, броди по земята на поробените, множи се
и откъдето мине, след него оживяват чудни легенди, чаткат копитата на
конете, свистят стрелите на юнаците, воюващи за славата на българското
име.
Но епохалната Паисиева творба има своите отколешни предвестници
в духовния ни живот, предопределили и импулсирали нейната поява.
Ако през първата половина на ХVІ в. дейността на редица бележити
представители на Софийската книжовна школа (Поп Пейо, Матей Граматик
и др.) бележи несъмнени патриотични тенденции, то през 1569 г. се появява
първата българска печатна книга – отпечатаният във Венеция псалтир от
софиянеца Яков Трайков. Събуденият порив към книжовност подтиква към

усилени книжовни занимания. Мракът на българската духовна пустош
започва бавно да се разсейва.
Софроний Врачански е вторият забележителен представител на
Българското възраждане, който след Паисий Хилендарски дири пробуда за
българския народ от вековния му сън. Просветителската, обществената и
политическата
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Софроний, служител на църквата, работи повече за хората, отколкото за
бога
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Автобиографията му “Житие и страдание грешнаго Софрония” наред с
Паисиевата “История славяноболгарская” е измежду първите оригинални
произведения на възрожденската ни книжнина.
Почетно място сред плеядата будители на народния дух и
самосъзнание е отредено и за абаджийското чираче от Котел, което достига
до върховете на европейската научна мисъл, като остава завинаги
свързано със своя народ. Петър Берон и неговият “Рибен буквар” отдавна
са се превърнали в едно неделимо цяло в представата ни на българи за
народополезна дейност. Ученият д-р П. Берон, чието име се нарежда до
имената на най-видните европейски учени от ХІХ в., е национална гордост
за нашия народ. Научното и философското му наследство, събрано в
повече от 25 тома, писани на различни езици, включва енциклопедични

изследвания в различни научни области – философия, физика, химия,
биология, астрономия, метеорология, филология, педагогика. Дръзнал да
обобщи цялото човешко знание в единна система, П. Берон допринася за
развитието на науката и културата, като никога през живота си не помисля
за себе си. Гордостта и славолюбието са му непознати. Познато му е
единствено желанието да служи чрез книгата на своя народ.
Паисий, Софроний, П. Берон – те са само началото. Техният зов би
останал само зов, ако не идваха след тях нови имена, които да продължат
напред.
Васил
Априлов

–

книжовникът,
създателят

на

новобългарското
образование,
съгражда

който

Габровското
училище

–

“люлката

на

българската
литература и на
българското духовно възраждане”.
Неофит Бозвели – сеячът на просветното дело, неуморимият
радетел за издигане на българския народ, за неговото национално
самосъзнание и самоопределение, борецът за опазване на българския език
и за признаване на българската нация.
Неофит Рилски – пословично скромният черноризец, притулил
настрана всяка човешка жажда за слава, свързан в нашето съзнание с
градежа на българската просвета, отдал целия си живот и дарования за
издигане на народа си до културното ниво на напредналите народи.

Братята Димитър и Константин Миладинови – най-видните дейци
на Българското възраждане в Македония, народни учители, борци против
фанариотското и турското робство, поети с големи заложби, събирачи на
българския фолклор, автори на сборника “Български народни песни”, найзабележителният народоведчески труд от онова време, с непреходна
стойност и днес.
Константин Фотинов – останал в историята на родната култура,
просвещение, журналистика и литература, създател на първото българско
периодическо списание “Любословие”.
Найден Геров – защитникът на родното слово, ученият, изградил
безсмъртен паметник на българската реч в своя “Речник на българския език
с тълкуване речите на български и руски”, поет, учител, дипломат,
безпределно отдаден на любовта си към България.
Иван Богоров – докторът – лечител на българския дух, книжовникът
с много широк диапазон – езиковед, историк, географ, фолклорист,
икономист, журналист, пионерът в българското вестникоиздаване.
В първите редици на най-бележитите народни будители са и дейците
на българската литература:
Добри Чинтулов – поетът на героичната ни история, патриотът,
накарал ни да се гордеем, че сме българи, че никога не сме скланяли глави
пред поробители и потисници.
П.Р.Славейков – символът на България, но не на робската и
мълчалива България, а на осъзналата своите сили, тръгнала смело по пътя
за собствено училище, за независима църква, за политическа свобода.
Добри Войников – родоначалникът на оригиналната българска
драматургия и музика, смелият публицист, вдъхновеният оратор и
неуморим педагог.
С историческото величие на нашия град завинаги ще се свързват
имената на забележителните писатели – народни будители:

Любен Каравелов – самобитният български мислител, публицистът,
творецът на българската, сръбската и руската литератури, революционерът
и родолюбецът.
Иван Вазов – патриархът на българската литература, поетът, възпял
звучното българско слово,страстно влюбен в красотите на българската
земя.
Захарий Стоянов – летописецът на революционните борби на
българския народ, биографът на забележителни личности в българската
история.
Великото дело – пробуждането и възраждането на българския народ
и началото на българското изобразително светско изкуство – обезсмъртява
имената на Захарий Зограф, Станислав Доспевски, Николай Павлович
и на архитекта на Българското възраждане – Никола Фичев.
Няма по-велико нещо от саможертвата в името на един народ. Тя
нарежда борците за национално освобождение сред най-забележителните
народни будители. Дълъг е списъкът с техните имена: Георги Мамарчев,
Георги Сава Раковски, Панайот Хитов, Филип Тотю, Хаджи Димитър,
Стефан Караджа, Баба Тонка Обретенова, Ангел Кънчев, Васил Левски,
Христо Ботев, Георги Бенковски, Панайот Волов, Тодор Каблешков,
Райна Княгиня, Бачо Киро…
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Тогава, когато рискувахме да бъдем унищожени като народност, да бъдем
превърнати в чужденци в родната си земя; тогава, когато можеше да
заглъхне нашият звучен и красив български език, а от нас да не остане дори
и спомен.
Затова за нас, днешните потомци, народните будители не са
потънали в забрава, там в отминалите епохи. Те присъстват в нашата
българска душевност и самобитност. Преклонението пред тези титани на
духа и просвещението ни извисява и ни прави истински българи “на хребета
на третото хилядолетие”. То ни

приобщава към многоликия образ на

обединена Европа и към необозримото пространство на християнската
цивилизация.
Защото в преклонението на един народ към миналото му се корени
силата на неговото настояще, а миналото и настоящето заедно оправдават
желанието му да има бъдеще.

гл.ас., д-р Емилия Димитрова Недкова,
Катедра Български език, литература и изкуство
Русенски университет „Ангел Кънчев”

Всяка година на 15-ти септември ученици и родители се събуждат с особено
трепетно чувство: започва първият учебен ден! Обличат си празнични дрехи, слагат
си най-хубавите обувки, грабват чантата с нови тетрадки, химикали, линийки и
други помагала, старателно подготвени през лятото, купуват красиви букети с цветя
за учителите и се запътват с вълнение към училище!
Какво ли ще им донесе новата учебна година? Какво ще научат децата? Какви
успехи ще постигнат в учението? Как ще са старите приятели и съученици? Какви
нови другарчета ще срещнат? В коя класна стая ще бъдат? Има ли нови учители?
Множество въпроси, на които децата са нетърпеливи да открият отговорите още
същия ден.

С блеснали погледи и усмивки на лицата деца, родители и учители се сбират в двора
на училището. Поздравяват се, прегръщат се, подаряват цветя, щракат фотоапарати.
Несравнима е еуфорията на новото начало и очакването на нещо толкова
традиционно и същевременно толкова различно и ново всеки път. Празник е!
Открай време за българите първият учебен ден е различен от всички други дни в
годината: по-значителен, по-вълнуващ, по-одухотворен.
Защото нищо не може да остави такива трайни следи в живота ни като знанието,
което сме придобили. И нищо не може да ни издигне толкова или да ни накара така
да се гордеем със себе си, своя род и родина като постиженията в учението и
науката. Честит първи учебен ден на всички българи! Независимо къде са и на
какъв език учат математика, биология, физика,… Знанието ще ви отвори
неотворяеми врати и ще ви открие неподозирани пътища. На добър час на всички
ученици и не забравяйте по стар български обичай да целунете ръката на учителя,
който редом с вас извървява всяка стъпка към светлината и познанието!
Ивелина Чизмарова, Ph.D.
гл. редактор на вестника на Българо-канадското
дружество в Британска Колумбия

Камерен хор Варна
кани
нови хористи – всички гласове
Репертоарът
на
хора
включва
произведения от световната хорова
литература
от
всички
епохи,
български народни песни и църковнославянски песнопения.
Репетициите се провеждат в Douglas
College - New Westminster всеки петък
от 19:00 до 21:00 часа.
Миналия сезон Камерен хор Варна
осъществи
първото
си
турне.
Хористите имаха изключителната възможност да изпълнят едно от най-красивите
произведения за хор и оркестър, „Реквием” на Моцарт, заедно с Kamloops Symphony
Orchestra.
Камерен хор Варна е в непрекъснато развитие и търсене на нови певци. Ако имате
желание да развиете Вашия талант и да общувате с хора с Вашите интереси, Вие сте
добре дошли!
Първата репетиция от новия сезон ще бъде на 29-ти септември 2006 г. от 19 часа.
За повече информация може да се обадите на Наталия Александрова-Манолов,
диригент на Камерен хор Варна, тел. (604)-294-1212, e-mail: nataliesong@hotmail.com.

Българското футболно общество в Lower Mainland и Българоканадското дружество в Британска Колумбия отправят покана към всички
пристрастени към Голямата Игра да се присъединят към нас и да се явят на "зеления
килим" да погоним "коженото кълбо"...
Ден:

всяка неделя от 10:30 ч.

Място: Нume Park (или Sapperton)
Разочаровани и върнати, както
обикновено – няма да има.
За повече информация и детайли,
звънете или пишете на:
Пламен Великов тел.: (604)-992-3503,
e-mail: plamvel@yahoo.com
Пепи Киряков
тел.: (604)-825-7565,
e-mail: info@peter-homes.com
Деян Дяков
тел.: (778)-238-2929,
e-mail: deyan.dyakov@gmail.com

Футболният отбор „Български лъвове” 2003 г.
Снимката е предоставена от Пепи Киряков

p.s: Това е още една възможност да се измъкнете от … досадните домашни неделни
задължения ;)

Българо-канадското дружество в Британска
Колумбия
www.bcsbc.ca
Търси

двама
помощник-редактори,
доброволци,
които
отлично
владеят
български и английски
език, и притежават
нужните знания, за да
редактират и превеждат
текстове за вестника на
дружеството на двата
езика.

Работата не е обвързана с
фиксирано работно време
и ще ви даде възможност
да натрупате полезен
канадски
опит,
да
обогатите
автобиографията си и да
получите ценни писмени
препоръки за работа. За
информация, пишете на
ivelina@bcsbc.ca.

Българо-канадското дружество в Британска
Колумбия вече приема платени обяви,
съобщения и реклами във вестника на
дружеството! За подробности, погледнете
тук.
За всички членове на Българо-канадското
дружество в Британска Колумбия се полага
по една безплатна обява в един брой на
вестника годишно и големи отстъпки в
цените за всички останали платени обяви!
Не пропускайте тази възможност
информацията за вашия бизнес и вашите
умения да стигне до повече хора!

Българо-канадското дружество в Британска
Колумбия
www.bcsbc.ca
Изказва искрена благодарност на гл.ас., д-р Емилия Недкова,
Михаил Митов, Наталия Александрова-Манолова и на Българското футболно
общество в Lower Mainland за помощта им при изготвянето на настоящия брой на
електронния вестник на дружеството.

Тук може да отворите вестника в pdf формат на български и на английски език
BCSBC Newsletter 3 BG.pdf
BCSBC Newsletter 3 ENG.pdf

Вестник на Българо-канадското дружество в Британска Колумбия
www.bcsbc.ca
Абонирайте ме

Прекратете абонамента ми

