
Кога, кой и как за първи път е “прекарал” габровец? 

Модата на тесните панталони и късите 

поли, 

безмоторното летене, 

кибритите с една драскалка, 

монетите от една стотинка 

и .............................................. 

................................................. 

са въведени от габровци. 

С тези думи завършва прочутата и популярна в цял свят хумористична 
книга “Габровски шеги” на габровци, с прекрасните карикатури на 
забележителния български художник-карикатурист Борис Димовски. 

Да прекараш габровец! Где се е чуло и видяло? 

Не, не – това, това не може да е вярно! И как ще го преживеят горките 
габровци, ако все пак някога се случи? 

Не са го сторили близките до града им севлиевци - най-често обект на 
техните неспирни габровски подигравки! 

Не са го сторили и “стиснатите шотландци” от град Абърдийн, с които 
габровци побързаха да станат побратими, тъй като между анекдотите им 
“съществува поразителна прилика”, а “горките и тъпи англичани” са 
обект на неспирните им подигравки - виж “усмихнатата” книга на 
Богомил Герасимов “От Абърдийн с усмивка”. 

Е, кой е тогава, ще се поинтересувате? 

Търпение малко! Ако прочетете следващите редове, ще научите! 

Минавка първа - от малкотърновец! 

Беше някъде към средата на седемдесетте години на миналия век. 
България по това време бе сред развитите икономически страни и 
заемаше някъде към 10 място сред държавите в Европа - имаше развита 
не само икономика, но и спорт, култура и... Имаше време и за хумор, 
дори и за смях въпреки “страхът”, в който живеехме! 

Но да оставим носталгията по миналото!!! 



Аз работех в най-големия подземен минен комбинат – МОК “Бургаски 
медни мини” /с над 3 000 работници и специалисти до 1989 г./, 
разпръснал своите рудници из цялата Странджа планина - от брега на 
Черно море край Бургас, до турската граница при Малко Търново. 

Беше изтекло задъжителното ми тригодишно разпределение, и вместо 
да поема към родната Берковица или София, станах зет на Малко 
Търново /без да съм пил вода от “Големият врис”/, и без да знам, че 
“Хората котка от Малко Търново не вземат, камо ли жена.”. Е, след 42 г. 
семеен живот може й да се поспори...! 

След дълго чакане, купихме “Москвич” ловешко производство и често 
посещавахме малкия град. 

Много интересна личност бе моя тъст Дука Бялков - дълго живял, 
работил и патил. Около 70-годишен старец - нисичък, слаб и 
полупрегърбен, с весели очи и типично странджанско чувство за хумор. 
Понякога вечер, на чаша вино, с дядо Дука бистрихме “световната 
политика” и различни житейски теми. От него научих за интересни 
събития и случки свързани с историята и живота на хората от 
Малкотърновския край - част от тях по-късно използвах при 
написването на моите 16 исторически книги и туристически 
пътеводители за Странджа и Странджанския край. 

При една от тези вечери, както си седяхме на сладка раздумка в 
кухничката на малката ни странджанска къща, разговорът се завъртя 
около едно прочуто качество на странджалии и често обект на присмех – 
“пестеливостта”, което обикновено хората наричат “стиснатост”. Вярно е 
– бедна е земята в този древен български край, и през вековете хората се 
научили да живеят пестеливо. И както си бъбрехме край масата, дядо, с 
тих и загадъчен глас ме попита: 

- А ти Ваньо, знаеш ли къде, кой и как е “прекарал” за първи път 
габровец? 

Изненадан и учуден, зачаках да науча поредната интересна история или 
весела случка. Дядо ме погледна, и без да бърза бавно започна да 
разказва: 

- Било в началото на нашия век, когато се строяло бургаското 
пристанище /открито през 1903 г. - преди варненското/. Там наели 
много работници – сред тях един габровец и един малкотърновец /до 
1913 г. Малкотърновско е под турско робство/. 

Габровецът, често се хвалел с тяхната пестеливост и се присмивал на 
другите работници. Един ден малкотърновецът не издържал, и 
предизвикал стиснатия габровец на облог – кой през следващите три 
месеца ще похарчи по-малко пари за храна на обяд? 

Речено, сторено! 



И започнала мълчаливата надпревара между тях! 

Габровецът - всеки ден носел комат черен хляб, глава кромид лук и 
пълна гаванка със сол. 

Същото - всеки ден за обяд носел и малкотърновецът! 

И така, ден след ден преминало лятото - двамата работници на 
пристанището всеки ден носели за обяд хляб, лук и сол. 

Дошъл последният ден. Габровецът с изненада забелязал - солта в 
неговата гаванка е свършила, а гаванката на малкотърновеца е пълна 
догоре. 

- Как така – не може да бъде? – възмутен, високо извикал габровецът. 
Цяло лято и двамата ядяхме на обяд едно и също – хляб, лук и сол. Солта 
в моята гаванката свърши, а в твоята не! Не! Не - това не може да е 
истина! Ти ме излъга! 

Погледнал го малкотърновецът и се разсмял от сърце. После с 
присмехулен тон се обърнал към разочарования и стиснат габровец, и 
високо извикал: 

- Ти бе, кьорав ли си? Погледни хубаво, по-хубаво моята гаванка! 

Взел я в ръцете си габровецът и какво да види – на отвора на гаванката 
имало стъкло. 

Посрамен, габровецът с неохота признал че е загубил облога – 
малкотърновеца е по-хитър и по-стиснат от него. 

Така завърши своя разказ дядо Дука - за първата минавка на габровец. 
Погледнах го, а след това двамата прихнахме силно във весел смях! 

Минавка втора - от панагюрец! 

Към 70-те години на ХХ век в България бе развита минно-добивна 
промишленост – с големи минни комбинати в различни части на 
страната, в които се добиваха различни видове руди и метали, а 
България по добив на олово и мед бе наравно със световните 
производители. 

Традиция бе да се организират посещения за обмяна на опит. Група от 
Бургаски медни мини посетихме Панагюрище. Разгледахме най-големия 
открит рудник за добив на медна руда МОК “Медет”. С екскурзовод 
посетихме свято за всеки българин историческо място – Оборище, 
скътаното в гъстите гори на Средна гора, а след това и историческите 
къщи, музеи, паметници на славното и героично Панагюрище. 



Вечерта, нашите любезни домакини дадоха “другарска” вечеря в една 
туристическа хижа край града. Присъствуваха ръководители от 
Панагюрище и МОК “Медет” - вдигаха се тостове и наздравици за 
бъдещо приятелство и взаимопомощ. 

Започна веселата част. Разказвахме анекдоти и весели случки. И аз им 
разказах как един малкотърновец, прекарал за първи път габровец. 

След края на моя хумористичен разказ, един от ръководителите на града 
– инж. Лъчезар Цоцорков /днес известен бизнесмен, професор-доктор и 
преподавател във ВМГУ “Иван Рилски” - София/ каза: 

- От Иван научихме за първата минавка на габровец, а аз ще Ви разкажа 
за втората, от панагюрец. 

Било след злощастните за българския народ няколко войни, 1912–1918 г., 
завършили катастрофално и обрекли народа ни на безработица и глад. 

- Един панагюрец имал само един вол, защото нямал пари да си купи 
втори. С него орял малката си нивичка и подържал бедняшкия живот на 
своето многолюдно семейство. Един ден, отчаян решил - отива в Русе и 
продава своя вол. И тръгнал – минал през Балкана при Шипка и 
започнал да се спуска към Габрово. 

Преди да влезе в града, видял селянин да оре с един вол. И онзи 
забелязал пътника и бързо му минало през главата - да спечели с хитрост 
неговия вол. Приближил се до пътника и го попитал откъде е? Когато 
разбрал, че е панагюрец и какво е решил да направи, си помислил - не 
мога да не преметна този глупав панагюрец и да му взема вола! 

- Слушай приятелю, рекъл хитрият габровец. Аз имам един вол, и ти 
имаш един вол. Дай да направим един облог между двамата, и който го 
спечели взема двата вола. 

Панагюрецът го погледнал учудено, помислил малко и накрая се 
съгласил. 

А габровецът предложил – заставаш на едно място, вдигаш глава срещу 
слъцето, затаваряш едното око, а с другото не трябва да мигаш. Който 
издържи по-дълго без да мигне - печели! Ти си пръв! 

Застанал панагюрецът срещу слънцето, погледнал го с едното око и се 
помъчил да не мига. Но, не издържал дълго срещу силното слънце - и-и-
и накрая мигнал! 

След него глава към слънцето вдигнал габровецът – затворил лявото око, 
а дясното облещил към слънцето, без да мигне. Погледнал го 
панагюрецът и разбрал – загубил вола. Отчаян и омърлушен поел 
обратно по дългия път през планината, към родното Панагюрище. 



Изкарал една година, но мисълта за загубения вол от хитрия габровец не 
му давала спокойствие. И щом се пукнала пролетта и станало време за 
оран, поел пеш през Балкана към Габрово, към нивата на неговия “стар 
познат”, който орял нивата с двата вола и весело си подсвирквал. 

Приближил го панагюрецът, и с висок глас му рекъл: 

- Слушай, габровецо! Миналата година ти предложи - спечели облога и 
ми взе вола. Да се разберем по мъжки – хващаме се отново на бас, и 
който го спечели - взема и двата вола. Но този път аз предлагам и ти си 
пръв – да се захапеш за отзад! 

И започнал габровецът да се върти - наляво и надясно, навеждал се, 
измъчил се. Но, да се захапе отзад неуспял и накрая се отказъл. 

- Сега ти си наред, рекъл той подигравателно на панагюреца. И зачакал... 

А онзи го погледнал присмехулно, посегнал към устата - извадил 
изкуственото си чейне, с което се захапал отзад. Усмихнал се - после 
хванал за юларите двата вола и бавно поел отново по пътя. 

А “хитрият” габровец – с изкуственото дясно око, останал с пръст в уста 
край недоизораната си нива. 

Изведнъж залата отново избухна в смях! 

Така научихме и за втората минавка на габровец – този път от 
панагюрец! 

Сигурно има и други “минавки” на стиснатите габровци, които ние не 
знаем - но в техните прочути “Габровски шеги” не ще ги намерите. А аз 
обещавам - науча ли нещо ново и интереснно за габровци, да не го крия! 

Преразказал инж. Иван Михайлов от Бургас - декември 2014 г. 

 
	


