
Съвременни будители-надежди и разочарования 

Будителите на новото време. Всички толкова различни... 
Има хора, според които съвремието ни е пълно разочарование. Има такива, които 

живеят с надеждата за утре.  А аз, като едно съвсем обикновено момиче на осемнадесет 
години, заставам по средата на двете крайности: будителите на двадесет и първи век ми носят 
радост и тъга. Вярвам в бъдещето, помнейки миналото. 

Нека изградя този си диалог с вас на основата на противопоставянията. Миналото и 
настоящето все ми се преплитат... Според тълковния речник, значението на думата „будител“ е 
„деец от епохата на Българското възраждане, който е работил за просвещението и 
националното самоосъзнаване на българския народ“. Няма човек, който не знае кои са Левски, 
Ботев, Паисий, какво са направили за свободата ни. Но те отдавна останаха в миналото.  

Аз съм човек, за когото да знае последните новини, не е приоритет. От обща култура 
обаче знам, че номинираните за „Будител на годината“ са обикновено хора, които създават 
организации за вид помощ на определена прослойка от обществото, разбира се, хора, 
занимаващи се с изкуство във всичките му форми. Тоест, те са днешните будители. Не ме 
разбирайте погрешно: тяхното дело може да се сравни с това на предците ни, но аз винаги 
имам своите съмнения. Тези съмнения се изразяват в мащаба на действията. Идва ред да Ви 
представя виждането си за тези действия: започнахме с Левски, един от борците за свобода, 
всички знаем, че три години той е обикалял страната ни, създавайки тайни революционни 
комитети. За кого го е направил Дякона? За себе си ли? От една страна, да, все пак и той е част 
от обществото, от друга страна, главната цел е било самото общество, самият народ. 
Поставихме  мащабите на картата и на едно велико дело. Толкова голямо и едновременно 
толкова малко (за времето си). Ще питате „Защо малко?“ Защото той е направил само една част 
от общото. И само да довърша: дори някой да каже, че Апостола е правел всичко това, 
мислейки само за своето спасение, винаги ще мога да го оборя с факта, че не го е направил от 
желание за показност, а егоизъм... Боже! Какъв егоизъм? (Считайте, че с последните ми думи 
под ръка вървят с едно намигване.) Нека не бягаме от темата за просвещението. Паисий. Той 
съвсем не е направил нещо, с което да се изтъква. Той е дал живот на културата, на историята, 
на живота ни днес. И „История славянобългарска“ е още един, както младото поколение би се 
изразило, мащабен проект. В този ред на мисли, се сещам за една култова реплика, 
представена ни от великия Тодор Колев: „Вече не се казва „да скова кочина“, казва се „да 
реализирам кочина““. Та така и младите по новому реализират и реализират... Но какво? 

Модернизацията... Ако Левски живееше в наши дни, то вместо три години, щеше да 
загуби три минути в социалните мрежи да създаде комитети. Паисий нямаше да пише с 
години, а евентуално месец. Седмица след  публикуваното от тях, нямаше да има и помен... 
Така както, например, това мое есе ще остане един смътен спомен не само в главите на хората, 
които го прочетат, а и в моята. Не ме мислете за дивак или прероден аристократ от 
осемнадесети век, за когото компюърът е нещо, първо, ненужно, второ, непознато. Опитвам се, 
с бедния си речник, да Ви обясня, че връзката между хората се губи. Което поражда част от 
моите разочарования. Което прави ролята на будителите на новото време съвсем изкривена и 
както Добри Войников е написал: „криворазбрана цивилизация“. Да, не мога да оспоря, че  
става по-бързо, че лесно достига до повече хора, но разберете ме, истината не е тук...  

Съществува едно противопоставяне на времената, изразяващо се чрез връзката 
свобода-робство. Някак заложен ни е този проблем от векове назад. Каква е ролята на 



будителите? Те са връзката. Ще дам пример с турското иго, под което сме били пет века. За 
мен будители са учителите; какво ли щеше да ни се случи, ако не бяха те тогава. Ако нямаше 
кой да изучи децата, да ги запознава и със света, но първо с милата ни родина. Известен на 
повечето факт е, че те са правели това с цената на живота си. Направихте ли вече връзката? Да, 
точно така! В този ред на мисли, будителите са едни смели хора. Няма вечно да изреждам 
негативи, затова ще Ви споделя още едно свое мнение: както преди, така и днес 
възрожденците на българската култура проявяват смелост, демонстрират силен характер, 
биват опора на нуждаещите се. Но замислете се за едно, както аз разкривам мислите си пред 
вас в момента, няма ли разлика между, например, учителите тогава и учителите сега. 
Времената са други, ясно е, но липсва онова усещане, че вършим доброто на всяка цена. Не 
казвам, че няма наистина  посветени хора, но са единици пред „цялото“ преди. И не само в 
тази сфера е така. По време на робството е нямало организации за помощ на сираци, 
например, тогава всички са се борили, в група или не, за да няма такива изобщо. От друга 
страна, в днешно време, проблемите са повече и различни хора се борят за тях; както се казва: 
„Има хора за всичко“. Светът е много по-открит, хората са по-отворени за другите, разбират 
проблемите. Но, за съжаление, се появява поредният проблем: светът е натрупал толкова 
много проблеми, народите имат толкова много премеждия, през които да минат, че се 
създават толкова много фондации... Не ме разбирайте погрешно, да, те са нужни, но не се 
съсредоточаваме върху един основен проблем, който с дружни усилия да разрешим. Получава 
се едно разделение, което разпокъсва будителите и всеки се е заел със своята кауза, за която 
се борят малко, недостатъчно хора. Сговорна дружина-планина повдига... 

Нека се завърнем с размишленията в двадесет и първи век, където се борят изкуството 
и точните науки. Бързам да Ви запозная с едно от най-големите си разочарования. Вероятно 
някъде в дълбините си е заключило капка надежда... Книгите, поезията, прозата... Творците на 
новото време. Смятам, че един ден това наше време ще бъде определено като втори и 
безкраен философски индивидуализъм. През последните десет години всеки знае много, всеки 
се е превърнал във вселенски емпат, всеки е съпричастен към болката на другия, използвайки 
я за своите петнадесет минути слава. По-лошо-всеки се представя като изстрадал творец, пише 
книгата си, за да ни запознае с грешките си. Няма да Ви връщам за пореден път в миналото и 
да се обяснявам как е имало една обща кауза. Не. Разочарованието ми е друго. Хора, които се 
провъзгласяват за литературни творци първо, правят елементарни правописни и лексикални 
грешки по претекст, че звучи красиво... В кръга на шегата очаквам до пет години стихосбирка 
със заглавие „Аз когото на мене си тряваха нови имоций“. Правилно прочетохте. Не съм 
обвинител, не съм съдия, но в случая има виновни. Предполагам се досещате кои са, няма да 
задълбавам, така или иначе казусът е неразрешим... Разочаровам се как се издават книги по 
обем като „Под игото“, като съдържание като празен лист. Но някъде там, дълбоко, има 
автори, които си заслужават. Има и произведения, които да препрочиташ, да наизустяваш и да 
започваш отначало до разлепването на корицата. Има надежда за новата българска 
литература! 

Умишлено не използвам имена. Говорим за будителите. Хората, които нямат нужда от 
представяне. Само от благодарности за деянията си. А имената им ще се пишат след време в 
учебниците по история.  

Не ми е много приятно да го призная, но живеем във времена, в които инфлуенсърите 
имат огромна роля в ежедневието ни. За жалост. Питам се дори как се появиха. Не знам 
точното определение за професията им, но ми приличат на хора, на които им се плаща да 



рекламират продукти. Явно се вадят добри пари?.. Технологиите са напреднали дотолкова, че 
гледаме видеа в социалните мрежи на хора, които ни обясняват как да живеем: кое е 
здравословно, какво да си купим, къде да отидем. А хилядите последователи, които се 
интересуват от живота им, спомагат доходите им по един или друг начин. С надеждите за 
новото време идват и разочарованията-светът е едно комерсиално пространство, където освен 
парите, само външната красота има значение. Свят, в който човешката душа е заличена. Където 
културата няма толкова голямо значение.  

Скачайки от тема в тема, искам да Ви накарам да мислите. Искам да Ви дам поводи за 
разговори, за дебати. Кое е илюзия, кое е реалност? Едното принадлежи на оптимистите, 
другото на реалистите и песимистите. И често се преплитат като съдбите на хората. Как да Ви го 
обясня... Получава се трансфер на мисли и позиции. Сякаш от селото да отидеш в града или 
обратното. 

 И като заговорих за селото. Знаете ли какво? Там са истинските будители! Там живеят 
хората, които истински поддържат културата, пазят традициите, борят се за съществуването на 
родината ни. И знаете ли защо надеждите ми се крепят на тези хора? Защото част от културата 
ни е отглеждането на плодове и зеленчуци, животновъдството; традициите и обичаите като 
Лазаровден, Коледуване се спазват в най-чистия си вид; родината ни е истински жива, 
благодарение на тях, благодарение на това, че те в пъти повече знаят що е това живот 
отколкото поредния „мислител“, изказал се с два коментара в социалните мрежи. Не казвам, 
че в града няма истински и достойни хора, всеки с поминъка си, но сега говорим за будители. 
Сега говорим за хората, заради които днес ни има на световната карта. Ще направя и малка 
препратка към началото на размислите ми-селата са едни консервативни общества, в които 
живеят малко хора, по-близки помежду си, споделящи в доста отношения една обща кауза, 
борейки се за нея. Хората там „по комшийски“ си обменят опит относно образованието на 
децата, някоя гозба, прехвърлят си през оградата по някоя книга, защо не и вестник. Селяните 
са будители, защото вършат всички тези, и още много, добрини, вярно, само един за друг, но 
без да искат нищо в замяна. И най-важното: не искат пари в комерсиалния ни свят.  

С надежди или разочарования, те са тук, те са факт-будителите на новото време. Ще си 
позволя да цитирам Апостола: 

 
И не забравяйте-времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него 

обръщаме. 
 
Всички деяния се помнят. Понякога от близките, понякога от света. Надеждата ми е 

една: България ще я има винаги. Колкото и разочарования да имаме, толкова успехи сме 
записали в историята си и тепърва още толкова ни предстоят. Наречете ме непоправим 
оптимист, наречете го глупост. Аз вярвам. Вярвам в будителите, вярвам в помощта им.  

Не зная отговорих ли подобаващо, не зная имаше ли смисъл... Като един млад човек, 
като част от бъдещето на отечеството, целта ми бе една: след прочита на всички мои 
обвинения, терзания, разочарования и надежди отговорете си, моля, на въпроса „Аз будител 
ли съм и ще дам ли всичко за България“. А от мен към всички тях, към всички, които будят 
възхищението ни днес, будят и сърцата ни... Благодаря! 

 
 

 


