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Осмата годишнина на клуб „ТРОП-ТРОП” Балчик бе едно 
възхитително преживяване във вихъра на българското хоро

Този път Галина Гавра-
илова, художествен ръко-
водител на клуба, реши 
да празнуваме рождения 
ден на „Троп-Троп” извън 
Балчик. Изборът падна на 
гр. Силистра. Хореогра-
фите  имат колеги в цялата 
страна. В гр. Силистра жи-
вее Димитър Джамбазов – 
един от тях. Заедно с него 
беше и Димитър Нанков, 
бивш негов корепетитор. 
Той вече е пенсионер, оба-
че подобни срещи с хората 
от своя творческия живот  
значат много за него и той 
не можеше да не участва в 
събитието.
Членовете от двете групи 
на клуб „ТРОП-ТРОП” 
– напредналата и вече по-
расналата с една година 

бивша „бебешка”, коя-
то по-често бе наричана 
„Групата на начинаещи-
те”,  тръгнаха с голям ав-
тобус и с голям ентузиазъм 
към града на Дунавския 
бряг –Силистра. Още в ав-
тобуса се започна първият 
стадий на празнуването: 
шеги, коментари, българ-
ски мелодии и танци, дори 
в много ограниченото 
пространство и условия.
Само една кратка спирка 
по пътя в с. Карапелит. 
Видях сградата на Народ-
ното читалище и исках 
да я погледна отблизо. 
НЧ носи името на Д-р 
Йосиф Йосифов.  Изпит-
вам голямо уважение към 
българските читалища за 
тяхната важна роля в обра-

зованието и съхраняването 
на културните традиции на 
народа. А това читалище е 
на повече от сто години – 
започнало е своята работа 
през 1884 г. Обърнах вни-
мание и на паметника  на 
генерал-лейтенант Иван 
Колев (1863-1917), който 
е пред читалището. Не за 
първи път срещам името 
на този човек. Още едно 
потвърждаване, че споме-
нът за човека се съхранява,  
благодарение на неговите 
дела. 
Галина Гавраилова избра 
най-хубавия хотел в цен-
търа на Силистра – хотел 
„Danube”. 
Най-важното събитие 
започна  в 7 вечерта. 
Ресторантът с название 

„Bartimers” беше резер-
виран не само за нашата 
група. Залата беше пълна 
с хора , които бяха дошли 
за своето парти. Така се 
случи, че балчиклии имаха 
много зрители.
След поздравите и пода-
ръците от различни хора 
г-жа Гавраилова пред-
стави своята част от про-
грамата. Предварително  
беше подготвила по една 
грамота за всички члено-
ве на клуба. Тя е педагог с 
голям опит в работата си с  
различни хора, затова е на-
блюдателна, а освен това и 
остроумна. Един по един 
всички чуха кратка харак-
теристика за себе си, която 
присъстващите одобрява-
ха с гръмки аплодисмен-
ти. Подобна презентация 
беше много вълнуваща 
изненада.
Димитър Джамбазов из-
несе интересна поздрави-
телна програма със своите 
млади танцьори. Публика-
та беше във възторг. Мом-
четата, които танцуваха 
български танци, и мла-
дата двойка, която изпъл-
ни свой динамичен танц, 
получиха много аплодис-
менти от възрастните тан-
цьори. По-големите учас-
тници останаха с нас до 
края на вечерта и танцува-
ха с голямо удоволствие.

Домакинът Димитър 
Джамбазов изнесе музи-
калната част. Отначало 
български мелодии и хора, 
а след това различни по-
пулярни танци, любими 
на много поколения. Това 
беше едно Non-stop тан-
цуване.
 За мен беше интересно да 

наблюдавам хората. Щаст-
ливи лица. Всички като 
един организъм – синхро-
ни движения във вихъра на 
танца. Искам за отбележа  
факта, че имаше няколко 
двойки, в които и двамата 
съпрузи са в клуба. А една 
жена беше със съпруга си, 
който се грижеше за мал-
ко детенце, докато жената 

танцуваше. Много трога-
телно. Всичко това създа-
ваше чудесна атмосфера 
и аура на мястото, затова 
силистринците, които при-
състваха, се интересуваха, 
учудваха и някои се присъ-
единяваха към балчишко-
то настроение.
Напредналата група пред-

стави танци със смешни 
аксесоари, което направи 
вечерта още по-разкрепо-
стена.
 В края на рождения ден 
беше донесена традицион-
на голяма торта. Всички се 
събраха наоколо  – пламва-
не на „бенгалски” огньове, 
светкавици на многоброй-
ни камери, смях, възтор-

жени коментари.
Снимките и записите ще 
запазят спомена за пре-
красната атмосфера на ця-
лото празнуване – краси-
ви жени и мъже, чудесни 
танци, прекрасна музика 
и голяма любов към бъл-
гарското  народно танцово 
изкуство. 

Браво, г-жо ГАВРАИЛО-
ВА! Това е Вашата награ-
да за неуморната работа и 
всеотдаденост  на Вашата 
професия – Ваша виртуал-
на „Грамота за всеотдайно 
популяризиране на народ-
ните танци и запазване на 
българските традиции”.
        
         Людмила ПЕТРОВА

Пътни  бележки. Посещение на гр. Силистра 
заедно с  клуб „ТРОП-ТРОП” Балчик

Този път Галина Гавра-
илова, художествен ръко-
водител на „Троп-Троп” , 
реши да празнува поред-
ната годишнина на клуба 
извън Балчик  и членовете 
му имаха възможността 
да посетят гр. Силистра 
– някои не за първи път, а 
за много от тях това беше 
едно ново откриване на 
интересни места в страна-
та. Този град, с  1900-го-
дишна история, има неща, 
свързани и с отдавна ми-
нали времена  и с по-но-
вия период  в своето раз-
витие. 
Най-хубавият хотел в цен-
търа на Силистра – хотел 
„Данубе”, стана за нас 
дом почти за денонощие. 
Комплекс  „Данубе” е ре-
плика на характерния за 
дунавските градове стил 
от средата на 18 и начало-
то на 19 век.
По волята на случая аз 
попаднах в една стая с Бо-
жидара. Това беше прави-
лен избор за мен, защото 
тя стана мой спътник в 
обиколката на града. Има-
хме повече от два часа 
до насроченото парти и 
отидохме на разходка. За 
съжаление всички му-
зеи имаха почивни дни 
– беше събота. Обаче ние 
получихме удоволствие 
и от гледането на самите 
сгради на Археологиче-
ския музей и Художестве-
ната галерия.
Археологическия музей е 
построен през 20-те годи-
ни на 20 век като клон на 
Румънската национална 
банка.

Художествена галерия 
е  построена през 1892 
г. – една представителна 
сграда в стил „късен сеце-
сион”.  
И двете сгради се намират 
близо до Крайдунавския 
парк. Направихме една 
направо чудесна разходка 
в парка. Река, дървета, ру-
ините на крепостта, храма 

и двореца на античния Ду-
росторум. Наистино едно 
красиво място за отдих. 
Божидара бягаше по брега  
от паметник до паметник. 
Почти винаги тя разперва-
ше ръцете си от емоции, 
които я изпълваха.  Спом-
них си веднага за Рокуел 
Кент, американския ху-
дожник (1882-1971), кой-
то също е харесвал този 
жест. А като  заглавие на 
своята  автобиография той  
използва фраза от религи-
озен химн – „Това съм аз, 
Господи!”  Жестът и думи-

те се допълват един друг 
и са експресивни заедно. 
Жестът с ръцете, разпере-
ни встрани,  стана харак-
терен и за нашата Божи-
дара – има го запечатан на 
всички  снимки.
На втория ден Божидара и 
аз станахме рано, закуси-
хме и отново направихме 
разходка  из града. Нямах-

ме това на ум, обаче пър-
вото място, където отидо-
хме , беше Храмът Св.Ап. 
Петър и Павел. Харесахме 
храма от пръв поглед. 
Чудно! Дряновска архите-
ктурна школа. 1860-1864. 
Построен е със средства, 
завещани от временно-
то руско правителство и 
волни пожертвования на 
силистренци. Издигнат на 
осветеното място на ста-
рата градска църква „Св. 
Георги”. Стенописите са 
на известен български жи-
вописец проф. Кожухаров. 

Кулата-звънарница е из-
дигната през 1904 г. Сега 
това е катедрален храм на 
възстановената през 2003 
г. древнопросияла през 4 
век Доростолска митропо-
лия. Тук искам да напомня 
за трите имена на града: 
Дуросторум – Доростол – 
Силистра. 
Нямахме време да раз-

гледаме всичко, защото 
дойдохме по времето на 
службата и имаше много 
хора вътре. Все пак видя-
хме доста неща.
Близо до входната врата се 
намират 3 изображения на 
Богородица. Две от тях са 
интересни, защото са ред-
ки по сюжет и название: 
„Св. Богородица умножи-
телка на разума” и „Св. 
Богородица седмострел-
ница”.
В храма се намират 4 чу-
дотворни икони (копии) 
на Света Богородица. Ние 

видяхме една от тях. Ин-
тересна и рядка по своя 
сюжет икона – „Света 
Богородица Троеручица”. 
Изработена е от худож-
ника Мирослав Вълев от 
град Троян. До сега съм 
виждала само още две 
икони със същото назва-
ние.
Интересен детайл от въ-
трешната стенопис  е до-
лният ред. В Русия хората 
го наричат „Полотенце” 
(Кърпа). Мисля, че е ряд-
ко срещано изображение в 
българските църкви.
На западната стена обър-
нах внимание на фреска с 
мъчениците. Попитах мо-
нахинята, която беше мно-
го дружелюбна към нас,  с 
информация за тях.
 Тя ме заведе вътре в па-
раклиса зад тази стена, 
която е посветена на мъче-
ниците и разказа интерес-
ни неща за тях. Дуросто-
рум е градът, увенчан със 
славата на светци-мъче-
ници през първите 4 века, 
когато се е утвърждавало 
християнството в тези 

земи.
Св. Дазий Доростолски. 
Убит през 292 г. Той е 
първият от 14-те светци, 
постигнали мъченическа 
смърт в Дуросторум. По 
думите на монахинята, 
римляните искали да го 
наградят с имоти като по-
бедител в борба, обаче с 
условие, че той се моли на 
езически богове. Св.Дазий 
Доростолски  се отказал 
от наградата. До 6 век мо-
щите на светеца са били 
в Дуросторум. След това 
били пренесени в Кон-
стантинопол. А след това, 
в 1204 г., в Анкона (Ита-
лия).  При посещението 
си в България през 2001 г., 
Папа Йоан Павел II дарява 
на България и Силистра 
част от мощите на Св. Да-
зий Доростолски, които 
са поставена в мраморна 
мощехранителница пред 
олтарната преграда.
Св. Димитра Киевска (Си-
листренска). Починала 
през 1878 г. Тя е родена в 
гр. Силистра и се преселва 
с мъжа си (офицер) в Киев. 

След неговата кончина, 
тя приема  монашество и 
взима българско име. 
Имахме малко време за 
интересните сгради в 
централната част на Си-
листра.  Аз много обичам 
стила „модерн”.  Стилът 
се развива в различни 
страни, където носи раз-
лични имена: в Русия 
– „Модерн”, а  Австрия 
„Сецесион”. В Силистра 
имахме възможността да 
видим стил „Късен сеце-
сион”.  Рубежът на веко-
вете е  винаги интересен, 
а стил „модерн” е от края 
на 19 в. и началото на 20 
в. Той възниква паралелно 
с еклектика, смесване на 
различни форми. Основни 
черти: най-различни тех-
ники, декоративен ефект, 
пластичност.
За съжаление имахме 
малко време да посетим 
и другите забележително-
сти на града. Това ще ос-
тане за новата ни среща с 
гр. Силистра, което се на-
дявам да е скоро.
          Людмила ПЕТРОВА


