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Отбелязваме 70-годишнината на българския поет от 
Бесарабия Димитър Боримечков 

Димитър Боримечков участва в III и IV Международен форум “Българско наследство” в Балчик, 
България. През 2018 г. му бяха връчени от г-жа Маруся Костова, директор на форума, специален 
плакет, грамоти и книги. Негови лирически произведения ще бъдат отпечатани в бр.4 на 
сп.”Форум”/2019 г.                                                                                                 Фото: Павлина ВАСИЛЕВА 

Български възрожденец, в 
най-добрия смисъл на думата 
-  това е Димитър Боримечков 
от българския град Тараклия,  
днес в молдовския дял на Бе-
сарабия.  
Първите му публикации са на 
страниците на чадърлунгския 
вестник „Знамя“  („Знаме“) 
през 1965 година. Следва 
журнали- стика  в Кишинев-
ския университет. След за-
вършването му  работи като 
кореспондент в тараклийския 
в. „Свет“, а после става ре-
дактор на българските стра-
ници „Пламък“, „Дружба“. 
Вече 4 години и три месеца 
той редактира притурката на 
български език „Светлина“. 
   От 1991 г. г-н Боримечков 
подготвя и издава в. „Бъл-
гарски глас“ - трибуна за 

българите в Бесарабия. Съ-
трудничи и на българските 
печатни издания: в. „Родно 
слово“, Кишинев, Молдова, 
и на в. „Роден край“, Одеса, 
Украйна. 
Животът и работата на Дими-
тър Боримечков са едно без-
крайно пътуване.
   Името му е и на страници-
те на печата и в електронните 
издания в  България. Неговите 
публикации и снимки илюс-
трират живота на българите в 
Молдова и Украйна, съхране-
ните обичаи, поминък и бит, 
както и връзките на тамош-
ните българи с отечеството,  
развитието на националната 
култура сред нашенците из-
вън  пределите на България.  

В. „Земя“, март 1993 г.                                        
ВЛАДИМИР  БОЙЧЕВ, 

На 1 май 2019 г. Д. Боримечков ще окръгли  70
За него и за творческата му дейност пишат:
Писмо от България

 КАТО  БУДИТЕЛ  НА БЪЛГАРЩИНАТА
 УВАЖАЕМИ  Г-Н  БОРИМЕЧКОВ,

Получих в. «Български глас», за който останах с отлични впечатления.  
Поздравявам цялата редакция за професионализма и заявеното намерение 
вестникът да се развива като будител на българщината!
   Много ме зарадва и това, че вляво от главата на вестника е изобразен 
катедралният храм «Свето Преображение Господне» в Болград, защото 
вярата в Бог е тази, която е съхранила българите като народ през черните 
векове на робството и в изгнание. Безбожието  всъщност е основната 
причина за тяхното сгромолясване, лишиха народите от най-естествения 
критерий – що е добро и зло!
Затова, ако приемате дружески препоръки, отделяйте и за в бъдеще поне 
една колонка в «Български глас» за Вярата, за православните празници.

   гр. КазанлъкПетър  МАРЧЕВ,
редактор в литературното списание «Кула»

ДИМИТЪР  БОРИМЕЧКОВ  ИЗВАЙВА  
ДУШЕВНИЯ  ПОРТРЕТ НА НАШИТЕ  

СЪНАРОДНИЦИ  В  БЕСАРАБИЯ
Поетът, журналистът и фоторепортерът ДимитърБоримечков е известен 
не само в Бесарабия, но и се радва на голяма популярност в своята 
прародина – България. Защоторедакторът и фоторепортерът на литературно-
публицистичния вестник «Български глас» в гр. Тараклия е «фанатичен 
родолюбец, излязъл от тараклийската земя и за когото тя е част от неговия 
живот», са думите на Иван Забунов, известен учен и председател на 
културно-просветното дружество «Възраждане»  в Кишинев. 
   Но главното е, че той с неизменна любов и преданост извайва душевния 
портрет на нашите сънародници в Бесарабия, разбира се, в черно-бели 
фотоси, в които бялото се надбягва с черното, както обикновено това става в 
живота – след тъгата идва и радостта…
Неговите изложби разказват за различни страни от живота на българите от 
този район, както и за техните обичаи, традиции и култура. 
   За да си изградим представа за писателския му образ, би трябвало да 
прочетем книгитему:  «Вселена на откровения» (лирична проза, 1997 г.), 
стихосбирката  «Синята далечина» (1998 г.). И дветеса с негови снимки и с 
предговор от поета Нико Стоянов.
Великотърновското издателство «Витал» издаде книгата му «Аз искам утре 
да живея пак», която добавя щрих към творческия му портрет. С тези книги 
е приет за член на Съюза на независимитебългарски писатели. 
   Чрез цялата си дейност на журналист, художник-фотограф и писател, 
Димитър Боримечков защитава интересите на българите в Бесарабия. 
Поетът и преводачът Александър Миланов пише за него «да бъде чут и 
българският глас» (бройпърви на в. «Български глас», 1991 г.).
Димитър Боримечков е не само радетел на българщината, но и една 
ентусиазирана личност, която с родолюбивото си дело сплотява българите 
зад граница и тук, в България.

                             София                                                                                                     
НЕЛИ  ДЕЧЕВА

ВЪЗРОЖДЕНЕЦЪТ ОТ ТАРАКЛИЯ

Журналистът Димитър 
Боримечков от Бесарабия 
е един от съвременните 
апостоли на българската 
духовност, която се  про-
бужда сред компактните 
български общности из-
вън България.  
   Един от новите будите-
ли на това възраждане на 
българщината в Бесарабия 
е журналистът Димитър 
Боримечков. Той издава 
вестник „Български глас“ 
в гр. Тараклия, Молдова.  
   Д. Боримечков е един 
истински българин, израс-
нал далеч от майка Бълга-

рия, но съхранил в себе си 
българския дух и нацио-
нални традиции. В своите 
публикации и книги той 
воюва страстно в защита 
на родното, българското… 
   Прям и състрадателен, 
лиричен и заклеймяващ 
човешката неправда, Бо-
римечков показва в своето 
творчество и публицисти-
ка любовта към 
България. Жив да си, бра-
тко Димитре!   

   В. „Искра“, бр. 43, 
29 октомври 1999 г.                       
ПЕТЪР  МАРЧЕВ, 

Казанлък 

БЪЛГАРСКИ  БУДИТЕЛИ   ИМА  И  ДНЕС 
Сънародниците ни зад граница 

Димитър Боримечков е 
потомък на бесарабски-
те българи, прокудени от 
поробеното отечество по 
време на Руско-турските 
войни. 
   Здраво свързан  с ро-
дословните си корени, в 
своя житейски и творче-
ски път, Димитър Бориме-
чков остава верен на заве-
тите и на най-светлите 
добродетели на своите 
предци. За него словото е 
съдба. Той е автор на ли-
рични есета и миниатю-
ри, затрогващи стихове, 
новели. 
   Поезията на Боримечков 
е изповедна и, както пише 
поетът Нико Стоянов, 
„силна в своята искре-
ност, трогателна в своята 

чистота“. 
   Прочетох в една негова 
статия, че Тараклия е една 
малка точка върху картата 
на Молдова. Но от тук, 
от родния му град, зву-
чи гласът на журналиста 
и поета, който изпраща 
своите словесни послания  
на чист български език до 
всички българи от негова-
та родина Молдова и до 
българите от отечеството 
му България. 
   Колко вярно звучат сти-
ховете на силистренския 
поет Симеон Маринов, 
посветени на Д. Боримеч-
ков: „Съвестта си друг да 
мие/ в древната река 
Йордан -/ аз на Шипка 
съм хаджия/ там е моят 
Божи храм“. 

БЪЛГАРСКИ  ГЛАС  В  МОЛДОВА 

Искам да Ви запозная 
със съдбата на братя-
та Боримечкови, чий-
то живот е неразривно 
свързан с Молдова - ро-
дината им,  и България  - 
тяхната прародина. 
Иван Боримечков е по-
младият брат, но твор-
ческата му биография 
отдавна е преминала 
през границите на много 
държави. Той е емблема-
тична фигура за град Та-
раклия - създател и вдъ-
хновител на българския 
театър „Смешен петък“. 
Пръв председател на 
Народното читалище 
„Майор Олимпий Па-
нов“. Като читалищен 
деец, режисьор и тво-
рец, успешно представя 
не само на българския 
език и  българската дра-
матургия, но и възпитава 

младото поколение в лю-
бов и признателност към 
културата и историята, 
към безценното духов-
но богатство на българ-
ския народ и държава.  
Години наред Иван Бо-
римечков с неугасващ 
ентусиазъм съхранява и  
разпространява българ-
ската култура в Тараклия 
и Молдова, посещава 
с  културна цел редовно 
прародината България 
на фестивали, конкурси, 
народни празници, вина-
ги и навсякъде с жертво-
готовност служи на бъл-
гарщината. 
  Димитър Боримечков 
също е изпълнен с про-
словутото бесарабско 
трудолюбие като е пре-
върнал творчеството в 
начин на живот. Един 
нешлифован диамант, 

БРАТЯ  БОРИМЕЧКОВИ  -   СТОЖЕРИ  НА  
ПАТРИОТИЗМА  И   

РОДОЛЮБИЕТО  В  ДУХОВНАТА  СТОЛИЦА  НА  
БЪЛГАРСКАТА  ДИАСПОРА  - В  ГРАД  ТАРАКЛИЯ,  

РЕПУБЛИКА  МОЛДОВА 

ЛИРИЧНИ  МИГОВЕ 

ДИМИТЪР  БОРИМЕЧКОВ 

Ето - написах книга. 
Малка. За голяма “Вселена”. 
Време за всичко не стига - 
философска проблема.  
                *   *   * 
Защо дойдох на този свят: 
лъжлив, красив, коварен?.. 
Да пиша стихове от яд, 
все с грижи претоварен?! 
                 *   *   * 
Ту често се смея, ту пиша ядосан - 
в измислици вярвам и в нежни неща. 
Животът измина - дали е прахосан?.. 
Какво ще остане от мен след смъртта?! 
                 *   *   * 
Посветил съм стихове на близки, 
дали ми живот и светъл дух. 
Автор съм на малките ми книжки, 
пряк потомък, може би, на Аспарух. 
                  *   *   * 
Лирични мигове за вас, 
които преживях - написах. 
Към върховете на Парнас, 
изкачвайки се, тих, се слисах. 
                  *   *   * 
Стихотворения - белези от рани: 
страх, тревоги, ужаси и смърт. 
През сутрените летни ставам рано - 
волята и мислите ме правят твърд. 
                   *   *   * 
В тресавището не искам да затъна - 
не предавам нито себе си, 
нито пред силния ще се прегъна: 
ценя и уважавам - мене си. 
                    *   *   * 
Студено е навън. Студено е в душата. 
Самотна вечер за един самотен мъж. 
И размислите сливат се с тъгата 
в очакване на срещи и на дъжд. 
                    *   *   * 
На лошите спомени - сбогом. 
На тъжните мисли аз махам с ръка. 
Не знаех, че всичко аз мога. 
Не знаех едно - да мълча. 
                     *   *   * 
Над цялата планета тишина, 
или така поне все ми се чини. 
Аз имам пред света една вина, 
че съм роден от многото причини.  
                      *   *   * 
Липсва ми житейска перспектива: 
цял живот живея в самота. 
Чувствата си тихичко преливам 
в думички най-нежни на света.  
                      *   *   * 
Плътта е тленна. Това се знае. 
Духът е вечен - кой ще оспори.  
Известно е, че тялото страдае, 
но вечността над нас гори.  
                      *   *   * 
Арена на вътрешна полемика 
са мойте плахи стихове. 
И в тоя свят мой личен и различен 
все нещо ще се изкове.  
                      *   *   * 
От любовта остават три стихотворения, 
но не и сто, но не и сто. 
Ах, моите творения - 
защо ли не са сто, защо ли не са сто?... 
                      *   *   * 
Ти, Габрово, и снежна тишина! 
Един далечно-близък морен свят. 
Пред мен снежинки като падаща стена 
в красивия реален необят. 

изровен от Буджашката 
степ. Човек с многото 
страни в своята дейност, 
заема достойно място в 
литературата и журна-
листиката на Бесарабия. 
И той,  и  брат му  Иван, 
са родени в Тараклия, но 
и двамата заявяват, че 
имат две родини, едната 
е съдба, а другата - меч-
та.  
   Двамата братя са като 
две половинки от една 
обща идея, посвещават 
живота си на възрож-
денската мисия и това е 
техния избор. Те са две 
половини на едно цяло - 
два живота, два пътя, две 
звезди, сияещи в духов-
ния небосклон. 

Сп. „Краезнание“, 
бр. 17, 2017 г.                                                  

СТОИЛ  СТОИЛОВ,                                          
гр. Добрич 


