СРЕЩА С ПИСАТЕЛЯ ТОДОР КУРУЕВ И НЕГОВИТЕ “ЖИВОТОПИСИ“
Автор: Евгения ИВАНОВА

В навечерието на празника на Народните Будители, Творческо обединение „Зора“, в гр.
Плевен, проведе среща с един от най-известните и безкомпромисни публицисти в
България – писателят и дългогодишния зам. главен редактор на в. „Дума“, Тодор
Коруев. Повод за срещата, която се проведе при голям интерес в салона на „Х.Г. Дарение Светлин Русев“, бе новият сборник “Животописи”, който издателство „Захарий
Стоянов“ отпечата наскоро. Побрал публикациите на Тодор Корув от 2012г насам,
сборникът подчертава неизменният интерес на автора по най-животрептящите
проблеми на българския ден. Нито един проблем не убягва от окото и перото на Тодор
Коруев. Написани с вещина и правдивост, послеписите към всяка по-далечна във
времето негова публикация, проследяват развитието на проблема в ролята на
обществена контролна инстанция. Тези послеписи, откритие на Тодор Коруев, са като
неизменна позиция и непреклонна кота, в защита на правдата и истината.

На срещата, не бе отмината и другата славна книга на този неповторим изследовател на
българския бит и род - „Овньо ле вакал каматан или...жалба по славното родопско
овчарство“. Книгата е неповторимо изследване на народностния бит и традиция, в този
изконно български край, крепост на българщината, огласян от легенди за комити,
прославян в песни и предания за „вакли стада и люти овчаре“.
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Притихнали в залата, хората съпреживяваха ведно с автора, неговият неповторим,
майсторски разказ, в който България и всичко българско се разливаха в море от думи и
образи - „От Дунав до Егея бял и от Албанската пустиня до Черноморските води!“

Приветствието на Евгения Иванова, председател на ПП „Нова Зора“ в областта и на
Сдружение “Евтроазия”, осмисли и главно изрази вълнението и задоволството на
препълнената зала с думите й казани на изпроводяк: „Да е благословена ръката, която
държи това талантливо и честно перо! Будете народа, спасявайте Отечеството!
Родината има нужда от Вас“
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