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 Да си спомним потеклото
В края на 80-те години на 
ХХ век кореспондирах с 
един забележителен човек, 
от когото често получавах 
книги и различна печатна 
продукция. Непознати-
ят-познат изпращаше ми и 
писма, в които ми даваше 
ценни съвети и ме насър-
чаваше. 
Ето редове от едното от 
тях: «Необходимо е от от-
делните родове да се на-
мерят ентусиасти, които 
да започнат да записват за 
отделните хора в рода по 
важни събития от живота, 
да събират снимки и други 
документи». Авторът им 
е Петър Германов, който 
работеше в ония години 
в Славянски комитет на 
България. 
Тъй като темата за рода 
ми все повече ме интере-
суваше, задавах си редица 
въпроси: кои са хората, 
които са живяли преди нас 
и които живеят сред нас.!? 
Как се отнасяме към свои-
те баби и дядовци? Пазим 
ли техните образи в наша-
та памет? Знаем ли исто-
рията на своя род?
    Прелиствал съм и пак 
искам да прелистя няколко 
страници на моето родо-
словие. Родоначалник на 
рода Боримечкови е Петко 
Илиев. Той е роден в земи-
те на поробената България 
през 1762 година. Верен 
на призива на безсмъртния 
отец Паисий: «Българи-
но, знай своя род и език», 
аз, както и стотици, хиля-
ди българи, търсел съм, 
търся и днес корените на 
своето родословие и връз-
ките между поколенията 
в миналото.    Около че-
тиридесет години след 
преселването на заддунав-
ските българи по нашия 
буджашки край, Петко 

Илиев и жена му Ивана 
имат син Стоил, от когото 
започва нашият род. Стоил 
имал три сина — Трифон 
(р. 1830 г.), Константин (р. 
1832), Минчо (р. 1839).,  
Семейството на Констан-
тин е било най-голямо и 
затова може би казват, че 
аз, Димитър, съм син на 
Иван Костов.
   Прадядо ми Иван е имал 
четири деца (говорим само 
за роднини по мъжка ли-
ния). Единият от тях е 
дядо Васил — бащата на 
моя татко. Той почина на 
1 февруари 1970 година, 
когато и двамата с
брат ми бяхме в казарма. 
Баба ми Улияна склопи 
очи на 10 октомври 1962 
година. Тогава ние с Иван-
чо бяхме още деца, но 
разбрахме, какво е това да 
губиш близки и роднини.
   За тях ни напомнят 
овехтяли снимки, които са 
наша семейна реликва. Аз 
съм благодарен на неизве-
стните фотографи, които 
са запазили скъпите за мен 
образи. Ето на тази сватбе-
на снимка
съвсем млади ме гледат 
дядо и баба. Каква осанка, 
какво спокойствие! Таки-
ва, по разбираеми причи-
ни, не ги помня.  
   Семейството на дядо 
ми от майчината страна 
е било доста голямо. Ди-
митър Петров Карамалак 
и жена му Домникия са 
отгледали девет деца, като 
най-възрастната от тях е 
била леля Мария (имала 
четири деца), а най-мал-
кият — вуйчо Васил. Той 
е живял със семейството 
си в родителската къща, 
което е типично за нас, 
българите. 
   От деветте деца на дядо 
Димитър и баба Домни-

кия днес е жива само леля 
Дона, която със своята жи-
зненост радва нас — мен и 
моите 45  първи братовче-
ди и братовчедки. Въпреки 
възрастта си,
продължава да шета в 
къщи и из двора. Оплак-
ва се, че децата ѝ не са до 
нея: синът Васил бил на 
гурбет в Одеса, а дъщеря-
та Марианна  в Германия. 
Но от друга страна казва: 
«Мите, благодарна съм на
моите деца, те ми купуват 
лекарства, с които поддър-
жам жизнения тонус». 
   Моите родители, Иван и 
Иванна Боримечкови, са 
отгледали три деца -  брат 
ми Иван, сестра ми Анна 
и мен. Анна и Васил Ци-
сари имат пет деца и пет 
внука. Това е най-голямото 
богатство за стандарта на 
едно българско семейство. 
Много е весело, когато се 
събираме всичките заедно, 
и щастливи сме безкрайно. 
Три поколения на едно мя-
сто, под един покрив. 
И всеки със своята си 
съдба, дарба, със своите 
си радости и проблеми. 
Едното поколение сменя 
другото, и всяко от тях си 
има своя памет. Памет. Без 
нея не ще разберем дали е 
достойно мястото ни в тоя 
живот.
Ние не можем да живеем 
без нашето минало, без на-
шите прадеди. Кои сме ние 
без тях?.. Ето защо трябва, 
длъжни сме да знаем и па-
зим историята на своето 
семейство, на своето родо-
словие. 
Човек без род е като дърво 
без корени… Още веднъж 
да си спомним потеклото.

 Димитър
 БОРИМЕЧКОВ

Бесарабски българин
ГР.Тараклия, Р.Молдова

доц.д-р Елена Рацеева, преподавател в Кишиневския и Тараклийски университет, водеща 
научния форум по време на Събора на преселението и г-н Димитър Боримечков, поет, писа-
тел, журналист и фонограф, общественик от Тараклия, са достойно представителство 
на Р.Молдова, заедно с „Въгленчетата“ на г-жа Анна Пагур, писателя Дмитрий Балтажи, 
общественика Петър Бритков, г-н Павел Паскалов и семейството му на тазгодишното 
издание на МФ „Българско наследство“ Балчик, България.                    Фото: Кольо ГАНЧЕВ 

 Пленер в Балчик „Ние и морето”
Под това мото на 
19.09.2021 г. ще се от-
крие поредна арт изява 

в Белия град. Темата 
на предстоящия живо-
писен пленер отново 

обединява група худож-
ници от цяла България, 
вдъхновени от есенно-

то очарование на град 
Балчик и морето. 
Център на творческа-
та изява ще бъде хо-
тел „Хелиос”, чийто 
любезни домакини, 
като партньор в начи-
нанието, предоставят 
на участниците отлич-
ни условия за релакс. 
Създателят е изсипал 
с щедра ръка от своя-
та благодат в древния 
Дионосополис, а това 
безспорно предизвиква 
творците от различни 
краища на България да 
разгърнат своя талант 
и въображение, възпо-
лзвайки се от богатия 
потенциал на маслена-
та живопис. 
В рамките на четири 
дни Симеон Кръстев 
от София, Лидия Кире-
ва от Цалапица, Анета 
Стоянова от Пловдив, 
Флора Начева от Бал-
чик, Лиляна Русева от 
Добрич, Дияна Тоше-
ва от София, Мария 
Маркова от Карлово и 
Александър Стоянов от 
Варна ще творят край 
морето, лодките, риба-
рите, белите баири и 
екзотиката на Двореца. 
Пленерът ще бъде за-
крит на 22.09.2021 г. 
с обща изложба, коя-
то ще бъде открита от 
16:00 часа в хотел „Хе-
лиос”. 
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НАЦИОНАЛЕН ПЛЕНЕР „НИЕ И МОРЕТО”  
ГР. БАЛЧИК 

МАСЛЕНА ЖИВОПИС 

 

 

УЧАСТНИЦИ: 
ДИАНА ТОШЕВА 

ФЛОРА НАЧЕВА 

ЛИДИЯ КИРЕВА 

ЛИЛЯНА РУСЕВА 

СИМЕОН КРЪСТЕВ 

АНЕТА СТОЯНОВА 

МАРИЯ МАРКОВА 

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ 
 

 

 

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА 22.09.2021 Г.  

ОТ 16:00 ЧАСА В ХОТЕЛ „ХЕЛИОС” 


