
Будители 

Емили-Слава Петрова, ученичка от 9г клас 

 България! Нашата родина, страна с хилядолетна история, в която има велики постижения и 

черни страници. Важна роля в опазването на българския език и българския дух през вековете са 

изиграли будителите. Това са хората, които ни показват правилния път към знанието и мъдростта, те 

ни помагат да излезем от мрака на невежеството и да погледнем с бистър и ясен поглед на света. Те 

са вдъхновявали народа да пази българското и обичта си към родината, те са го водили към свобо-

дата. 

 Преди повече от едно хилядолетие нашият цар Борис-Михаил  разбира колко е важно за един 

народ  да пише и чете на своя език и като привлича учениците на светите братя Кирил и Методий, 

той дава на българите писменост. По време на царуването на неговия син цар Симеон Велики, Бъл-

гария процъфтява . Тя разширява териториите си и започват да се пишат книги, построена е и библи-

отека. Синът продължава делото на своя баща за просвещението на българите, за запазване на бъл-

гарщината. Буквите са донесли светлината на народа ни. Дали са му силата да отстоява своята иден-

тичност. В България започва възходът на славянската култура. Историята пази имената  на много 

просветители, будители  на българския народ, пазителите на българския дух. Хиляда години след 

цар Борис, в едни от най-тъмните години на нашата история, един смел и образован български мо-

нах написва нашата история и ни показва, че ние имаме толкова право за гордост, колкото имат 

всички други народи. Да, това е Паисий Хилендарски и неговата „История славянобългарска“. Тази 

книга събужда българския народ и вдъхновява дейците на Възраждането -  Любен Каравелов, Хрис-

то Ботев, Васил Левски, Г. Раковски, В. Априлов, Петър Берон, Иван Вазов и още хиляди други наши 

сънародници, които са ни завещали своята обич към отечеството. Някои са пролели кръвта си, дали  

са живота си за свободата на всички българи. Днес  ние носим в сърцата си думите им, следваме  

примера им и се надяваме да бъдем достойни за името българин.    

         В едно свое интервю  Свобода Бъчварова  казва: ‘’България винаги ще се нуждае от будители ‘’ 

и ние ги имаме, будители като нея, като нашите родители и нашите учители. Учителите, които ни 

дават знания и умения, за да можем да живеем като пълноценни и добри граждани на България. 

Учителите, които държат ръката ни при първите букви, които са с нас, когато е трудно, и често са заб-

равени, когато  успяваме. Учителите, тези, които носят светлината на просветата в нашия живот. ”И 

всеки помни по един учител - из стръмното ръката му подал ‘’ . Зад всеки един успял млад човек, 

зад неговите  знания стоят отдадеността и търпението на тези съвременни наследници на Климент, 

Наум и Ангеларий, които са го извели до върха. Нека пазим в сърцата си имената на тези, които са 

ни водили по пътя към успеха. 

 Наш дълг днес е да помним и тачим будителите, да пазим българския дух и да уважаваме тези, 

които го разгарят.  

 Честит празник, будители!   


