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Добър ден! Много ти благодаря, че се съгласи да се срещнем и да разговаряме.
Искам да те попитам първо просто да се представиш. Да ни кажеш как се
казваш, как са двете ти имена?
Стефан Неделчев Тодоров. Родом съм от Бръшлен. Живея в Русе. От пет години съм
пенсионерин и се завръщам - ремонт по къщата, не знам какво, и останалото време
- на Дунава.
Коя година си роден?
1955-а.
А откога си рибар?
От като се помня от дете още все по Дунава. Баща ми работеше в държавния
риболов тогава навремето и край него съм се закрастил и аз сигурно.
Пазиш ли от баща си пръчки, куки?
Имаше захапки такива, които също ги пазя. Те бяха с мрежи в държавния риболов, с
дървените лодки риболуваха по двама човека в бригада, нали има спуснат план за
риболова. Изпълняват си плана и си получават заплати. Това им беше рибарството.
Имаха една къща ей там, рибарска къща, която имам една снимка, съм я запазил,
съм се снемал, кат съм бил на 14-15 години. Сега къщата е съвсем друга построена.
След 75-а година някъде още „Държавен риболов” им отпуска субсидии и със
собствени средства, нали труд, пък те си материалите ги купуват, нали от плана им
обръщат и тогаз.
И какво, ходи като на работа, а пък ходи за риба?
Не, за риба идвах събота и неделя, и отпуската, докато бях в града, в Русе. Ама от 5
години съм пенсионерин, втора категория и се пенсионирах на 50 и оттогава вече.
Ами, щото ми каза, че от баща си го знаеш рибарството. А той е ходил като на
работа?
Той - на работа да, в „Държавен риболов” на работа бяха. Нали план им се спуска,
мрежи им се даваха от държавата, лодките и изпълняват плана и оттам си получават
заплатата.
Колко такива лодки имаше в Бръшлен?
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Тука бяха 4 лодки или 5. За 4 съм сигурен, че бяха лодките, защото имаше и други,
пенсионерска група, защото те бяха повече накрая пенсионери.
И за коя година ми говориш това долу-горе?
Ами, да кажем 65-6-а, защото по-малък, да кажем, по нали, идвал съм с него, но
десетинагодишен вече е друго. Аз и с колелетата идвахме от село тука тъй да ги
видим.
Къде си предаваха рибата?
В Бръшлен имаше пункт за изкупуване. И оттука теглят рибата от място, пишат
колко килограма е и те се придвижваха с колелета, каруца и рибата я придружават
документи до магазина докато стигне. Защото в него време правят и проверки, си
беше, и ако отдели 2-3 килограма повече, да имат за тях, да могат да ги хванат,
като отидат да теглят рибата. Тъй че това нещо значи говорим от 62-3-5-а, нали вече
по, иначе хептен малък.
А, помниш ли го колегата на баща си, с когото са били?
Да, да, помня го, но той беше много по-възрастен от баща ми и той почина преди
това. Помня всички, които бяха тогаз тез, колегите им - Кънчо, Андрей, Георги. Те
всички бяха една група, с различни лодки нали, но рибата на едно място беше.
И тази лодка на баща ти, тя какво се е случило с нея?
Те бяха на държавния риболов, им ги осигуряваха от държавата. И след това като
закриха, и те лодките ги прибраха, бракуваха ли ги, не знам. Ама от тях лодки няма
и помен. Те дървени лодки бяха, тъй че.
А, ти каза, че по-скоро като пенсионер си се върнал тука?
Да. Инак - отпуската, когато съм отпуска, вземам отпуската преди забраната, след
забраната, нали в периода, който е есента.
Ти имаш ли си лодка?
Да.
Колко побира една лодка? Колко хора побира?
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Ами, дават я за 4 човека, стандартът 6 метра и половина както са, за 4 човека я
дават. Събира и повече де.
Колко най-много риба може да събере?
Ами, предполагам, че към тон и двеста килограма може да събере.
Ти сам ли ходиш за риба с лодката?
Не. Имам и един колега, комшия от Русе и той пенсионерин, и с него ходя.
Как делите улова?
Ами той, ако има някъде да дава, аз, ако имам някъде да подарявам и каквото е
останало, продаваме го и като вземем някой лев, си делим парите, естествено.
Къде риболувате най-често?
Точно ей тука отсреща на Малък Бръшлян, да го кажем Бекира, на острова, защото
като станах пенсионер, след това забраниха риболова с винтери, станочи, мрежи и
оттогава се отказах, защото трябва да давам всяка година ей тъй по 200 лева за
нищо, и минах на любителски риболов, с пръчки нали, което е вътре, щото инак не
ми се дават за стопански риболов, защото не можеш да си избиеш парите.
Т.е. ако си с мрежа…
С мрежа и актчето 500 лева, пък инак мрежите като бяха, на всяка мрежа пломба се
слага от инспекцията, от ИАРА. На всеки винтер пломба се слага. Ама като
забраниха винтерите, вече няма смисъл, за какво да слагам винтер вече. По-хубаво
да ги махам и край.
За този остров каза, че се казва Малък Бръшлян, как му каза другото име?
Не, този е Голям Бръшлян или Голям Бекир му викат, значи то Бекир е турско име,
пък малкият е тука по-нагоре от нас на 50 метра. Той е Малък Бръшлян. Пък тоз е
Голям Бръшлян, айде да бъде.
Имат ли си отделни имена тука местата?
Ами, на Малкия Бръшлян на острова му викаме нагоре по средата Сютлюка - едно
име. За какво е кръстено? Пък ей тоз Голям Бръшлян, Бекира дето му викаме. Има
още един, той го кръстиха Виолета. Да кежем, той се създаде както пясъкът
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отсреща някъде към 73-4-а година. Тоз пясък, всичко се образува тогаз, тоз остров.
И то има още един, но тоз там не може да се стигне сега, защото няма вода. Трябва
да го заобикаляш чак до 23-а, иде долу.
Ами, чувал ли си, има ли някакви вярвания, някакви поличби за това, кога ще
има риба, кога няма да има?
Е, като се усеща времето, че почва да се разваля, значи няма да има. Плюс това то
като почне и вятърът, трябва да излезеш. Виж, обикновено като си тука, като гърми,
разчиташ на винтерите. Преди това разчиташ на сом. Като гръмне, изглежда, че
нещо го раздвижва отдолу и той бяга към брега, защото те винтерите са от брега
нали наслагани. Тогаз на туй разчитахме, като гърми вечерта, значи ще имаме
риба.
Ами, ако духа вятър или ако птиците летят ниско нещо?
Не, вятър като духа ни е ясно, че няма какво да правим във водата. Пък за птиците,
те тука тъй по пясъка винаги.
Чувал ли си за сънища, които предсказват, ако сънуваш утре трябва да отидеш
за риба да хванеш?
Абе за такова не съм сънувал. Знам, че като сънувам риба, ще имаш ядове след
това.
Ти сигурно мрежите ги знаеш, кое как се казва?
Да, да, да.
Можеш ли да ми разкажеш малко, на кое как се вика?
Да. Значи на дъно мрежа да се тече, това значи, че мрежата долният край върви по
дъното на Дунава и тапите отгоре държат да е изправена малко, да не е да легне от
течението. Тя се казва „на дъно“. Пък „на фаца“ те са 3-4 метра дълбоки и като
спускаш, те тапите са отгоре. Дълбочината само толкова слиза, колкото е мрежата
надолу. Туй е „на фаца“ мрежата. И винтерите ви казах вече.
Ами има ли значение, колко е голямо окото на…?
Да, да и за всяка риба, да кажем, пролетта за скумрията като я пуснат, окото трябва
да е 35-6 милиметра.
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Ама има ли си име тая мрежа? Някак си казва ли се?
Значи, скумрийник ѝ казваме, защото само за скумрия. Няма радина на мрежата, за
да не влиза друга риба, защото те я пускат по-рано, преди да свърши забраната, тъй
че като се блъсне скумрията нали, която се опрегне, само такава риба можеш да
вадиш.
Няма какво ми каза?
Няма радина. Туй са допълнителни очи на мрежата. Да кажем, окото трябва да е 40
милиметра, 45, то 40 е най-малкото, което е разрешено за тези видове риба. А
другата радина, окото трябва да е 30-35 милиметра, спрямо очите, които са. И инак
за облез, за дребна риба, дето им викаме тука облез, пък по-надолу боблет му викат
към Тутракан нали, за облез тя трябва да е 16-17 милиметра.
Тя как е, викат ли ѝ някак на тая мрежа?
Оклейник.
Ами едно време кой ги правеше мрежите?
Значи, тези, които са рибарите, те им даваха платовете и те са се научили да си ги
вържат, и си ги правеха сами. Само че платовете не бяха като сегашните - капрони,
найлони. Бяха памучни. Филдеко му викаха и такива работи. И тогава се работеше и
с дифани имаше, той много гъст и е по-дебел. То със 7-8-10-ина човека се накичват
на въжето и накрая пускат. Заобикалят едно място, дето е по-чисто, като ей тука
тъй пясъка и почват да дърпат. Като магарета, въжето на врата и я събират към
брега, и тя върви по дъното и отгоре. И каквото има, там вече всякаква риба се
хваща.
А кой ги учеше да плетат мрежи?
Е, че предполагам, са научили от някъде да ги плетат, защото нямаше готов плат в
началото. След това вече почнаха да им носят платове нали, ама изглежда, че някои
от държавния риболов като навремето е било, са ги научили. Сега вече всеки си
плете. Нали вземат плата и си ги върже самичък. Слага си въжето, радина, олово,
тапи.
Значи една мрежа, ей тъй като я разпънеш, как се казават различните части на
мрежата?
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Значи, дето се върже, тапите дето се нанизват и оловото отдолу, да кажем според
окото, може да са 2-3 очи, се казва четка. Там преминава, да кажем, 10-15
сантиметра конец, нанизваш тези 3-4, да може да се получи, като пуснеш мрежата,
да се получи почти като ромбоид надолу. Защото инак, ако е, ще се съедини и тя
рибата няма как да върви тъй плоско.
А нагоре, горе има ли някакво…?
По същия начин пак с четки се хваща въжето. Нанизват се по няколко очи от
мрежата.
Ами каза „винтери“. Какво е винтер?
Винтер мога да ви покажа, какво е винтер. Туй представлява 4-5 обръча, кръгове.
Единият, първият е най-голям и към края все по-малки и по-малки. Все едно, че
децата дето си въртят на кръста кръговете. Пак с плат е, само че по-дебел плат и
отпред се оставя един отвор, лимба се казва. И навътре към следващите обръчи,
защото са 4-5, пак е лимба се казва, първото е квадратно, другото само
правоъгълно. Тя като влиза рибата гледа да се натика. А отпред има парче мрежа 23 метра, зависи колко е голям винтерът, казва се каната. Да може като се завърже
тази мрежа за кола, който е от брега, се върже горе и долу, да може да се опъне
мрежата. А отдолу най-накрая се събират всичките обръчи плата и това е за
винтера.
Ти, като казваш, плат за мрежата, носиха им плат от „Държавен риболов“,
нямаш предвид някаква тъкан, ами имаш предвид мрежите, нали?
Не, не, мрежа, да, мрежа.
А, какво е кърмаци?
Кърмаци, ние тука по нашия край не ползвахме кърмаци. Кърмаци се ползват от
Свищов, Видин, ей там в тоз район. Ползваха се, ама и те ги забраниха.
Да де, ама аз питам?
Кърмакът е едно въже, опънато с 2 тежести от край до край като майка, му казват,
и от него въже са напуснати куки там на 50-70 сантиметра от въжето. И на всяка
кука, те са много остри, на всяка кука се слага или коркова тапа или и крушка за
осветление да е, да може да държи куката изправена от въжето. Въжето, както е
опънато отдолу нали, куките да бъдат нагоре и те просто 2-те куки, те не са 2, ами
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една срещу друга като започнат и която риба мине оттам, и се боцва вътре и се
набива на кърмака и след това се вадят.
Каква риба се лови с кърмаците?
Нагоре ловяха повече есетри, моруни, сом. Говорим за по-едра риба, не говорим за
дребна риба.
Намалява ли рибата, бай Стефане?
Направо след демокрацията мога да кажа, че в Дунава повече от 50 %-а я няма
рибата.
Защо?
Ами след демокрацията бяха почнали бомбите по Дунава. Разпуснаха я и всеки
бомбаше и всичко се върти. Сега модерно пък тръгнаха на токове да бият от
лодката, че не се и чува. Онуй поне като гръмне, се чува, че гърми и виждаш. Но
рибата драстично е намаляла. Затуй няма и хора много със стопански риболов тука.
Ама според тебе е заради бомбите и заради…?
Абе, предполагам, че популацията, затова е намаляла. Ей на, като дойде водата,
както тази пролет дойде, стигна до дигата. Гледаш, тука по пътя се разкарват
шараните. Виждаш ги, защото се прехвърляш с една лодка от дигата до тука, защото
тука е по-високо, а туй остава метър вода залят пътят. И рибата я виждаш. И има
риба като погледнеш. Дренът като вземе да се изтича оттука, ей тука една вада има
едно каналче, като вземе вече да пада водата по камъните, гледаш рибчета по 2-3
сантиметра шаранчета, шляпат, шляпат отгоре по плиткото.
Коя ти е най-голямата риба на тебе? Ти ми каза.
94 килограма сом на винтер. Пък от 92-3-а година почнах да минавам, да чукам и на
кльонк. На кльонк най-големият ми е 70 кила. Нали 30-40, но най-големият ми е 70
кила на кльонк.
Има ли сезони за различните видове риба? Напролет да има една, па есен друга?
Да. Значи пролетта, тя затуй е нали забраната, пускат скумрията, вече като почне да
се връща. Говоря за мрежи. След туй, като пуснат рибата, тръгва мряната. И след
мряната, още рано пролетта тръгва и сомът. И като дойде юли месец, август вече
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стоим ей тъй на Дунава и се гледаме, и си пием ракията. Идваш за някое друго
дребно сомче, за някоя бяла рибка, нещо. Сега върви ей тоз период морунаж,
платика, е естествено и толстолоб, който тече на фаца.
И до кое време?
Ами, докато падне снегът. Като стане студено вече всеки се прибира. Айде още сега
тука палим печката, почна да става студено.
Каква растителност има по островите?
По тоз остров отсам топола, то се знае, че има. Бряст има и лиани, ей таквоз. Оттука
надолу има много блатно кокиче. Много е едро кокичето, то става и високо де.
Блатно кокиче и вече другото.
Има ли заливни горите и водата да залива горите?
Ами като дойде водата, като стане на 6 метра и половина, тука ви казах, тука пътят мътят, тука всичко е под вода. Островът отсреща е целият под вода. Няма сухо
място. Тука една година беше стигнало 990 кота. Щеше още малко и да прехвърли
дигата.
Ами такива блата, в които да има риба, както в затоните, например?
Значи има канали ей тука, то баш в блатата, ама като са пълни каналите, защото
залива блатата, също има риба. Но сега тука по тези канали, защото преди това ги
чистиха, „Напоителни системи“ ли бяха, подпочвено нали калта отдолу минаваха с
багерите и го очистваха, да може да влиза водата. А пък сега напоследък се затлачи
всичкото и като падне водата, трудно я поема вътре, защото не се чисти вече.
По кое време се излиза за риба - сутрин, вечер, нощем?
Ами ние тука напоследък тръгваме, да кажем към 5 часа вечерта и стоим до към 89, защото почва да се мръква. То сега почва и 8. И излизаме на брега. И сутринта
вече към 5-6 часа, до към 10-11, защото напича пък слънцето и гледаме сянката.
Ама за вас или заради рибата?
Заради рибата или заради нас. Защото като стане, напече по обед, нищо не кълве и
затова се прибираме. Пием по една ракия, почиваме си 1-2 часа. Като стане 4-5
часът, хайде обратно на вода.
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Чувал ли си едно време да е замръзвал Дунавът и да са ловили през дупка?
Да, да. За през дупка - не, при нас не през дупка, не като оттатък.
А, как?
Да замръзне изцяло. Не съм чувал, виждал съм го изцяло замръзнал, оттука до
Румъния.
Кога това? Малък ли си бил?
Е, малък, разбира се, пък инак да кажем до преди 7-8 години замръзва, ама не е
100 %. Замръзва към 80 %. Остава да тече.
Ама тука не сте, нямате навика, тъй да ловят през отвор, през дупката на леда?
Не, не, никога не съм чувал и не съм виждал тука. То обикновено по язовири и
такива работи правят тез работи. На течаща вода тука - не. Но ледът е бил тука
дебел по 40-50 сантиметра.
Едно време как се е съхранявала рибата през лятото?
С ей туй както ви казвам 40-50 сантиметра лед, идат тука, секат леда, товарят го на
калъпи, каруците и в село го носеха. Имаше една, сега дето е кооперацията на
центъра, магазини, имаше една голяма като маза, нали със слама и тез бузи лед,
блокове направо, се пускат вътре в сламата и докато свърши лятото лед вътре има.
Не може да се разтопи, защото то е в земята, нали отгоре само покривът до земята е
опрян и всичкият лед. И оттатък също правехме преди 10-ина години, едно друго
фургонче имам ей там малко. То първото беше, дето го докарах още на 17 години. И
бяхме изкопали една шахта два на два. Бяхме я покрили отгоре с найлони и
аморфата, туй храстите, и една стълба. И от село носим лед, слагаме го вътре,
касите бира, и през цялото време имаш студено. Пък сега носим по 10-ина бутилки
лед замразени от фризера, и тука 1 хладилник, и ги нареждаме вътре, защото не си
струва за 1 килограм риба да ходиш обратно.
А, там дето ми каза, за нали тука едно време дето е било за кооперацията, и
тогава хората дали са си вземали по къщите от такъв лед?
Не. Значи те изглежда, че повече от рибарите да са го секли, може да са наемали и
някои други нали.
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Има ли риба, която е само за печене и друга - само за пържене или само за
чорба?
Значи, обикновено за чорба мряната е хубава, ама трябва да ѝ махнеш костите, да я
обезкостиш първо, защото тя има бая кости, ама ако ти е по-едра мряната. Мряна,
бяла риба, сом за чорба са идеални и за всичко друго, и за пържене, и за печене
пак става. Едрата платика също става хубава за скара, ама говоря едра платика 2-3
килограма, като тавичка. Като я сложиш на скарата или на барбекюто.
А, на коя риба се събира хайверът?
Без мряната, на всичката риба се яде хайверът, без мряната. Пък за есетровите, те
за нас нали имаме забрана, там за 10 години да не се ловят, той вече е най-скъпият
и се продава нали, пък от тази риба нашата тука, речната, само мряната, защото помазен ли какво нали, само той не се ползва.
Едно време като си бил малък, помниш ли за хайвера на моруна да са
разнасяли?
Не помня, но съм ял. Нали, като се улови тука някоя моруна по-малка и се задели по
някое бурканче.
Кои птици изяждат най-много риба?
Абе, тука от няколко години завъртяха много пеликани и абе, туй другото…
Корморани?
Не, не, корморани много има тука. Пак от тез забранените птици, пеликанът и
лебеди. Тука от няколко години много нещо е. По 50-100 броя стоят на пясъка. Но
тука повече гледам тез рибарчета, чапли дето им викат. Сме ги гледали, застава
тарикат на пясъка и бялата риба като подгони облеза, дребната и той се пръсва по
пясъка, и онуй отива и почва само туп-туп-туп-туп наготово кълве, хапва си, и само
върви край брега.
Има ли животни, които ядат риба?
Има, видрите.
Тука има ли много видри?
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Много - не, но се понавъдиха по някоя друга. Защото сме ги виждали, те от
живарника вадят рибата направо. От винтерите, както е във винтера, стиска през
мрежата, плата и я надробява, и край. Усещаш, че има риба, вадиш, вътре останали
кокалчета, нещо от нея. Ей тука тъй с винтерите като бяхме отсреща със зет ми,
лека му пръст, с него риболувахме, бяхме наслагали 20-ина винтера по брега. На
другия ден много пече, той вика: „Абе, шуре, айде да прескочим, днеска да не ги
търсим”, щото в жегата и водораслите вече, август месец е било. И минаваме, ние
отиваме да претърсваме винтерите. Отиваме на втория ден, поглеждаме още оттука
като пресичаме Дунава към винтерите и викам: „Виждаш ли бе, вчера да не отидем,
гледай, сомът се е обърнал вътре, удавил се е.” Той изплувал отгоре вътре във
винтера. Отиваме, тя 1 голяма видра мъжка, не си е разчела, че може да излезе. Тя
е влязла вътре през лимбите, дето ти казах, че минават, влязла вътре, ама не е
разчела времето и се удавила вътре. Имаше един други ловджия, дето все викаше
една приказка: „От яд ще си изям и мъдите!” И му викам, той беше и той на риба,
рекох: „Ела сега да видиш, къде съм ти я вързал, обаче има мъди”, рекох „вързали
сме я.” Очатка я и свършва.
На Никулден как се празнува?
На Никулден зависи какво е времето. Ако е по-хубаво времето, някой път идем тука,
събираме се от няколко фургона и сядаме, и туй то. Пък като не е, всеки вкъщи.
А, едно време като беше държавния риболов, правеха ли някакви по-големи
празници?
Не, не, всичко в селото.
Да, де и в селото?
В селото на Никулден нямам спомен да са правили, защото баща ми е именник.
Тогаз беше нали Неделчо и нямам спомен нещо да са правили, докато сега
напоследък е модерно рибен фест. Ей тука скоро преди 20 дена ли беше тука и то
много народ. Рибен фест, пък сега чухме и в София рибен фест. Нерде нере от
Искъра ли я правят?
А на Никулден задължителна гозба?
Абе, задължителното е риба да имаш.
Ти как я правиш твоята риба?
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Жената, като наближи сега есента, като има някое шаранче и го разпорва само през
стомаха, и го замразява, защото на Никулден няма да дойда да го хвана. И тя вече
гъби, ориз нали прави плънка, пълни го, зашива го и във фурната го опича. Пък аз
най-обичам да отида да си купя 3 скумрии морски и да ги сложа на скарата, да ги
разцепя на две, отколкото дунавска.
Кажи ми сега за бракониерите?
Абе, засега тука нямаме такива бракониери, ама като минават ей тези с лодките със
сонарите, дето гледат, не можеш да кажеш, че само гледа ли, като чука на кльонк,
само гледа ли или пуска и жиците. Няма как да го видиш.
Те къде си продават рибата?
Значи тука, които идват със сонарите, няма нито един местен. Идват повече от
Мартен, Русе.
Кой следи за бракониерите?
ИАРА, инспекцията. По едно време бая начесто идваха тука, аз затуй не рискувах да
глася друго. Идат, завъртат се, де по вода идат, де по брега идат.
Ами граничарите? Как си общувате с тях? Познавате ли се? Пречат ли ви?
Никакъв проблем толкова години. Не, нищо не ни пречат, абсолютно нищо. Толкоз
години, то като направиха Гранична полиция, ние си бяхме тука. Тъй че, като
дойдоха, да кажем 1-2-ма, които отговарят по района, запознават ни. Като дойдат Здравей. Здрасти. Как е? Що е? Има ли коли надолу? Няма ли коли? Слизат си
надолу. Ей, снощи дойдоха, завъртяха се зад фургоните ей там, спряха. Айде
обратно Гранична полиция и се прибраха.
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