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СТРАНИЦА «СВЕТЛИНА»
ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

  Спомням си, това беше през 1986 година, когато 
започнах да редактирам българската страница 
в нашия районен вестник. От Русе, българския 
град на Дунава и лобното място на Олимпий ПА-
НОВ, често получавах писма и дописки. Авторът 
им беше голям патриот и родолюбец Йордан Д. 
КАЛИНОВ.
  Пишеше материали за града, за тържества по 
случай националните празници и за нашия беле-
жит земляк и военен деец Ол. Панов. Както и за 
гостуванията му в Тараклия, а на Петър Кайряк и 
сем. Виткови – в Русе.
   През м. юли т. г. в гр. Русе бе Петър А. Кайряк – 
краевед от Тараклия.
   Посетихме с него музея «Бунта на русофили-
те», Пантеона на възрожденците в града и па-
метника – лобното място на разстреляните ге-

   Утре, на 31 януари 2020 г., 
ще се навършат 106 години 
от рождението на бележи-
тия наш земляк Петър А. 
КАЙРЯК, и 16 години от кон-
чината му. Този, когото вина-
ги ще помним.
  Родолюбеца и големият па-
триот Петър Атанасов КАЙ-
РЯК го наричаха «бесараб-
ският апостол», неуморният 
краевед и родопроучвател,
летописецът на Тараклия.
  Петър А. КАЙРЯК е пося-
вал само добри семена в 
сърцата и душите на своите 
сънародници. Той върна от 
забвението нашите родос-
ловни корени.
   Изучил и направил схеми 
на повече от сто фамилии 
в Тараклия, написа книгите 
«РОДОСЛОВНЫЕ ДРЕВА 
ТАРАКЛИИ», издадени през 

  Петър КАЙРЯК – най-
изтъкнатия български из-
следовател-генеалог в 
Бесарабия, проучил ми-
налото и родословието на 
повече от сто бесарабски 
фамилии.
  В прародината си Петър 
Кайряк за втори път идва 
през 1986 година. Тогава 
той е в състава на делега-
ция при посещение в Нови 
пазар, Шуменско. По вре-
ме на престоя в България 
успява да открие родовия 
си корен и свои родствени-
ци в град Смядово, пише в 
«Исторически календар за
бесарабските българи» 
проф. Калчо КАЛЧЕВ.
  Във вестник «БЪЛГАРИЯ» 
за 1991 г. намираме и ма-
териала на Петър Кайряк, 
озаглавен «РОД КАЙРЯ-
КОВИ В СМЯДОВО И ТА-
РАКЛИЯ», преработен от 
Дечко ЛЕЧЕВ, тогава ди-
ректор на Историческия 
музей в Шумен.
  «Чувах преди години от 
дядо си Васил Атанасов 
КАЙРЯК, роден през 1873 г.
в Тараклия, че родът ни 
води началото си «някъде 
там…». Беше запомнил от 
неговия дядо Иван УЗУНА, 
че баща му се казва СТАН-
ЧУ, и че той не е дошъл със 
семейството си в Бесара-
бия, а останал в България. 
Иван Узуна се заселил в 
Тараклия заедно с братята 
си Илчо и Минчо и майка 
си Стоянка. Споменава, 
че в България е останал 
един негов брат на име Ди-
митър.
   Любопитството ми да уз-
ная нещо повече за рода 
ми се превърна в свое-
бразна страст.
  Използвах едно гостува-
не в гр. Нови пазар през 

ТОЙ ИЗПЪЛНИ ЕДНА 
ОТ ЗАПОВЕДИТЕ НА ОТЕЦ ПАИСИЙ

П.А. Кайряк с последователи на неговото дело: 
Степан Танов, Димитър Боримечков, Иван Аловатски

1999-та и 2002- а година.
  В началото на 70-те годи-
ни на ХХ век става един от 
първите, започнали родо-
любивото дело в Бесара-
бия (Молдова и Украйна). 
Повече от три десетилетия 
изцяло посвещава на крае-
ведска и родопроучвателска 
дейност.
   «Сред бесарабската степ 
Петър Кайряк ни дава урок 
по родолюбие», ще напишат 
за него в един български 
вестник. Думите му са крат-
ки, но хващат за сърцето: 
«Без тебе, Българийо, жи-
вях, но с тебе ще умра».
  «В очите на стария човек 
светеше въгленче от огъня 

на родолюбието, което де-
дите му пренесли през земи 
и векове», са думите на жур-
налистката Вера КАМБЕРО-
ВА от София.
  Роден в Тараклия на 31 яну-
ари 1914 година, той даде 
много от себе си за своите 

земляци. По негова иници-
атива и с неговото активно 
участие се провеждаха ро-

дови срещи. В резултат на 
тези родоизследователски
проучвания и събирания на 
еднофамилци Петър Кай-
ряк обогати генеалогията на 
Молдова, Украйна и Бълга-
рия.
  Благодарение на негова-
та неспокойна душа и със 
съдействието му от 1974- та 
всяка година се изпращаха 
на заслужил отдих хора-
та, навършили пенсионна 
възраст.
  Заслугата му е и в смяната 
на имената на някои улици в 
Тараклия, например,на из-
вестни тараклийци: Олим-
пий ПАНОВ, Лазар РАЕВ-
СКИ, Валерий ЧЕБАНОВ, 
както и на такива като «Но-
вопазарска» и «Българска».
Добрите хора не умират, 
те остават ярка следа по-
дир себе си. Добрите дела 
на Петър Атанасов Кайряк, 
неговата всеотдайност на 
«полза роду болгарскому» 
ще останат винаги в истори-
ята и в нашата памет.

Изпращане ветераните на труда на заслужил отдих

П.А. Кайряк на среща с еднофамилци Муткур

В РУСЕ ПЕТЪР КАЙРЯК СЕ 
ПОКЛОНИ ПРЕД ПАМЕТТА НА ГЕРОИТЕ

рои българи. П. Кайряк положи цветя 
на паметните места и се поклони пред 
паметта  им.

Панеон навъзрожденците 
в гр. Русе, в който се намират  ко-
стите на нашият земляк Олимпий 
Панов 

ПЕТЪР КАЙРЯК - ИЗТЪКНАТ 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛ-ГЕНЕАЛОГ

1986 г. да проверя дали 
някой да е чувал за фами-
лията КАЙРЯКОВИ по тези 
места. За мой късмет при 
една от срещите ми казаха, 
че в Смядово живеят хора 
с такава фамилия.
   Разбира се, аз веднага 
заминах за там. Разказът 
на най-възрастния човек 
от фамилията – Димитър 
Златев КАЙРЯКОВ оконча-
телно ме убеди, че става 
дума за единен корен на 
двата рода.
  Споменатият ни прапра-
дядо Станчу се пресе-
лил със семейството си в 
Смядово от с. Овцарци по 
принуда и под чуждо име – 
Ганчо, тъй като убил един 
турчин и трябвало да се 
спасява от преследване. 
По-късно Станчу (Ганчо) 
прибрал сина си Димитър 
от едно село в Смядово, 
оженил се за една вдови-
ца и по този начин поставя 
началото на смядовския 

род Кайрякови. Той дори 
кръстил природения си син 
Иван, заминал за Бесара-
бия (Иван Узуна).
  На свой ред пра-прабаба 
ни Стоянка също се омъ-
жила повторно, но приро-
дените й деца взели фами-
лията Кайряк.
  Позволих си да разкажа 
тази история по-подробно 
не само за това, че съм 
радостен, задето на-
учих нещо повече за по-
далечното минало на моя 
род.
  Струва ми се, че подоб-
на съдба са имали хиля-
ди други българи в онези 
размирни времена. И мис-
ля, че нищо не ни пречи с 
общи усилия да изучаваме 
своето минало, да съхра-
ним своя език и своите тра-
диции. Да се запазим като 
българи, независимо че 
живеем извън България».

  В  с. Тараклия, Южна 
Русия – Бесарабия (днес 
– Република Молдова), 
на 17 юни 1852 г. в се-
мейството на Спиридон 
и Мита Панови се ражда 
Олимпий ПАНОВ.
  По-късно става револю-
ционер, съратник на Лев-
ски и Ботев, на Каравелов 
и Волов, на Тома Кърджи-
ев и Атанас Узунов… 
Участник е в 12 сражения 
за освобождението на по-
робената България.
  По време на Сръбско-
българската война през 
ноември 1885 година е 
командир на артилерията 
и българските капитани и 
юнаци побеждават в бое-
вете сръбските генерали 
с войските им. Именно 
Панов подписва мирното 
споразумение от българ-
ската страна с победения 
противник – Сърбия.

ОЛИМПИЙ ПАНОВ:
 «ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ!»

  По време на русенския 
бунт на русофилите май-
ор Панов е заловен и 
осъден на разстрел. Пред 
съда той се държи гор-
до. Последните му думи 
са: «Обичам България! 
Борех се за нея, дойде 

ред да умра за нея! Ако 
остана жив, отново ще 
се боря!»
  Авторът на тези редове е 
бил Петър А. Кайряк, кой-
то, както знаете, е клонка 
от бележития род Панови.

П.А. Кайряк с  краеведа, общественик и писател- до-
кументалист Иван Дундаров в София, България.


