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  За легендарния хоре-
ограф и педагог Юрий 
ГОРШКОВ от Молдова 
направиха документален 
филм, който можете да 
гледате и в интернет- 
пространството.
  За читателите на притурката на 
български език «СВЕТЛИНА» към
Тараклийския общински вестник 
«СВЕТ» представя интерес не-
говата дейност на хореограф в 
самото начало на ансамбъл за 
български народни песни и танци 
«РОДОЛЮБИЕ». Ансамбълът – 
един от първите лястовички във 
възродителния процес в Молдова, 
бе създаден в центъра на българ-
ската общност в републиката – гр. 
Тараклия през 1986 година. Тогава 
Юрий Горшков създаде първите 
хореографски сюити и композиции 
за танцовата формация на «Родо-

  Юни – първи месец на 
лятото. Първи плодо-
ве, ягоди. Изпити на зре-
лостници. Първи пъте-
шествия в по-далечни и 
по-близки краища. Като, 
например, Иван ЦИСАР и 
Виталий ХУЦАНУ от Та-
раклия, които на колела 
минаха стотици киломе-
три по близките румъ-
нски КАРПАТИ. Дуетът 
прави подобни колопохо-
ди по Молдова и Украйна.    
Обичат да въртят педа-
лите Иван АЛАВАЦКИЙ и 
Николай ШАГАН, а поня-
кога с тях е и Димитър 
Боримечков. Усещането 
да управляваш колелото 
е много по-различно от 
това, да се возиш, напри-
мер, с лека кола. Караш ли 
«бегонката», ти усещаш 
земята под краката, а 
кърските пътища ти да-
ват повод на размисли за 
красотата на природата 
и за вечният стремеж да 
достигнеш някога хори-
зонта…
   Свое, поетично видение на 
първият летен месец, у поета 
Нико СТОЯНОВ. «Разноцветна/ тя 
небето пресичаше/ от север към 
юг», пише той за дъгата в стихот-
ворението «ЮНИ». И за «ехото 
на дъжда», за гората, която «при-
тихна, наостри уши», за капките 
дъждовни, които «със звън/ па-

  На 9 юни бе отбелязан 
Международния ден на 
приятелството, обявен 
от Общото събрание на 
ООН.
   Идеята на световната организа-
ция за стимулиране на дружбата 
между  индивидите и народите не 
е случайна. Приятелството е бла-
городното и спояващото чувство, 
способно да хвърли мост между 
държавите и различните култури, 
за изграждането на един мирен и 
по-добър свят. Отнема много вре-
ме да се превърнеш в стар при-
ятел.
   Приятелството не е привилегия 
само на човека, приятелството 
е едно от най-значимите неща в 
живота. Приятелството е специ-
ален вид любов. Любов, която ни 
вдъхновява, прави ни по-добри, 
по-смели, по-истински. «Най-
доброто огледало е истинският 

ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ ЗА ЮРИЙ ГОРШКОВ

любие», които са в репертоара и до 
ден днешен. Затова би следвало 
да разкажем повече за легендата 
на хореографското изкуство и за 
постиженията на Юрий Давидович 
Горшков през годините. Роден е 
на 27 юни 1944 година. През 1962 
г. завършва хореографски отдел 

на музикалното училище «Щефан 
НЯГА» в Кишинев. От 1962-а до 
1983-а е солист на ансамбъл за 
народни танци «ЖОК».
   От 1983 и до 1991 г. Ю. Горшков 
е педагог, завеждащ хореографски 
отдел, зам.-директор на музикал-
но-хореографското училище «Ще-
фан Няга». От 1991 г. е директор 
на Републикански хореографски 
лицей (от 2001 г. – Национален 
хореографски коледж). Юрий 
Горшков е народен артист на Репу-
блика Молдова, кавалер на орден 
«GLORIA MUNCII».
Стефан СТОЯНОВ, Лазар КАЛО-
ЕВ, Стефан ТАНОВ заедно с Юрий
ГОРШКОВ и други бяха в основата 
на създадения през 1986 г. про-
фесионален български ансамбъл 
«РОДОЛЮБИЕ», който възможно 
няма аналог в света.

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

«КАТО КОБИЛИЦА НАДВИСНА ДЪГАТА…»

даха/ в натежалата трева». Няма 
нищо по-красиво от тази небесно-
божествена картина: «Над гората/ 
като кобилица/ надвисна дъга-
та»/…
   В едно друго стихотворение 
също от първата му стихосбирка
«ЗДРАВЕЙТЕ!» (издателство 
«Картя молдовеняскэ», Кишинев, 
1976 г.) с предговор на известния 
български поет, преводач и изда-
тел Андрей ГЕРМАНОВ, Нико Сто-
янов ще напише: «Ний дойдохме 
навреме, и полека се вдигнахме 
в ръст/ край степта обгорена/, от 
степта, от буджакската пръст..
   Синове сме на тази/ топла, юж-
но-равнинна страна/, от която ще 
пазим/ ясен поглед и обич една…».
Това, че ние «дойдохме навреме» 
и «се вдихнахме в ръст», не ще е
съмнение. Както и това, че «сино-

ве сме» на тази «южно-равнинна 
страна», която ни е родила и коя-
то обикнахме още като деца. Ние, 
по-възрастните, можем смело да 
кажем, че сме имали щастливо 
детство и сме бягали свободно по 
кърища и градини. В своята ръко-
пис «Счастливое детство» Иван
Алавацкий много красиво и с лю-
бов пише за онази страна, в която 
никога няма да се върнем.
     Юни е – началото на лято-
то. Според мнозина, най ху-
бавият годишен сезон.Сим-
волично е, че стартът започва 
на 1 юни – Денят на детето. 
А всички ние някога сме били 
деца, или си оставаме такива 
в душата си…
   А над нас «като кобилица 
надвисна дъгата…»

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

ОГЛЕДАЛОТО КАТО ИСТИНСКИЯТ ПРИЯТЕЛ

приятел!» - Джордж Хърбърт. 
«Приятел е този, който знае всичко 
за теб и въпреки това те обича!» 
- Уилям Шекспир. «Приятелят е 
този, който ти дава да бъдеш себе 
си!» - Джим Морисън.

   «Истинското приятелство идва, 
когато мълчанието между двама 
души е приятно» - Дейв Тайсън.

ЕВГЕНИЯ 
И КРАСИН ХИМИРСКИ

ОЛИМПИЙ ПАНОВ КАТО СЪБИРАч 
НА НАРОДНИ ПЕСНИ ОТ С. ШОП-ТАРАКЛИЙ 

    Материалът  "Олимпий 
Панов като събирач на 
народни песни от с. Шоп-
Тараклий" публикуваме  - 
към рождената му дата: 
17 юни 1852 г. Освен че е 
бил военен деец и стро-
ител на Нова България 
след Освобождението 
(1878), О. Панов е събирал 
български народни песни 
в Тараклия, 13 от които 
са били публикувани в 
списание "Знание" на Лю-
бен Каравелов. 
БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР

( РАДА ЗА ВОДА
 ОТВАЖДА)

Рада за вода отважда,
млад змейно вика по нея:

«Чакай ма, Радо, чакай ма,
аз със тебе да дода

студена вода да пия.»
Рада на змейна думаше:

«Либе ле, змейно, либе ле,
не мога, либе, да чакам,
че мама лежи зле болна,
колкото лежи от болест,

дваж лежи, змейно, за вода.»
Змейно на Рада думаше:

«Ми лъжи, Радо, кого щеш,
А змейна не щеш излъга!..
Снощи край вазе заминах,
майка ти сред двор седеше

и ново гърне държеше,
сякакви билки вареше.»

Записана в Тараклия
 (Бесарабия) от Г. Панова

П р и м е ч а н и е:
   Ние мислиме, че последнята 
песен не е свършена, ако нейното 
съдържание и да е твърде инте-
ресно.
Българите вярват, че на тоя свят 
съществуват невидими духове, 

които се наричат змейове и които 
имат с хората ближни отношения. 
Така например мъжките змейове 
се залюбват в момичетата, а жен-
ските в момчета.
   Какви са били ония причини, кои-
то са накарали българският народ 
да вярва в тия духове, ние не зна-
ем, знаем само това, че, по думите 
на народът, змейовете и змеиците 
са влюбени в ония болни създа-
ния, които не виреят, които имат 
бледни синьо-бели кожи и чагави 
очи.
   Дорде змеят или змеицата не са 
дошли при своите възлюбени, то 
тия приличат на огнено кълбо, но 
щом влязат в къщите им, то при-
нимават човечески образ, който 
бива дотолкова хубав, щото горе-
казаните възлюблени заборавят 
земното щастие и човечеството и 
живеят извънреден живот.
   Разказват още, че ако някой лю-
бовник или някоя любовница из-
менят на своите поклонници, т. е. 
ако погледат с добро око на някое 
подобно на себе си същество, то 

тутакси умират.
   Змейовете, а особено змеиците, 
понякогаш водят своите любовни-
ци в своите златни чертоги, които 
повечето пъти се намират под зе-
мята. Змеят има сила да се съеди-
ни със своята любовница даже и 
после смъртта й.
   Знание, година I, бр. 2, 30 януари 
1875 Източник: Любен Каравелов, 
събрани съчинения, том шести, 
раздел «Критика, фолклор», Со-
фия, 1985, издателство «Българ-
ски писател».
   В същия раздел «Фолклор», 
том шести , Любен Каравелов е 
включил и други народни песни с 
обяснения и бележки: «Песента на 
Стефана Караджа», «Мануш во-
йвода», «Сбили ми съ се, побиле», 
«Остана Рада вдовица», «Легнала 
мома, заспала», «У Недини слънце 
грее».
   За фолклорната поредица «Па-
мятники народнаго быта болгар» 
Каравелов събира около 200 
български народни песни. Те тряб-
вало да бъдат основният матери-
ал за третия том на поредицата. 
След като разбира през 1867 годи-
на, че няма да може да ги издаде, 
Каравелов ги изпраща на руския и 
украинския славист Осип Бодян-
ски, но последният не успява да ги 
издаде, а това прави руския учен 
Пьотр Лавров през 1905 г. Кара-
велов публикува някои от тях във 
вестниците «Свобода» и «Неза-
висимост» и в сп. «Знание». В спи-
сание «Знание» Любен Каравелов 
публикува 13 български народни 
песни, записани в село Тараклий 
от Олимпий Панов, наречен ласка-
во от Л. Каравелов «Гълъб Пано-
ва» - чист като гълъб.

 ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

  10 юни… Много десе-
тилетия ние, близки 
и приятели на Сте-
фан ТАНОВ, свързвах-
ме с неговата рожде-
на дата, с човека от 
нашето поколение. А 
остана в паметта на 
поколения тараклийци, 
които ще го помнят за 
добрите му дела.
   На 10 юни 2019 година в Те-
атъра на бесарабските бълга-
ри «СМЕШЕН ПЕТЪК» в Тара-
клия бе скромно отбелязана 
70-годишнината му. Той бе 

СТЕФАН ТАНОВ -- чОВЕКЪТ НА ПОКОЛЕНИЯ
легендата в културата, двига-
телят на културният процес в 
Тараклия от 70-те години на ХХ 
век до 18 декември 2016 годи-
на, когато си отиде от този свят.
За да си спомнят и да разка-
жат за човека и легендарният 
ръководител в културния живот 
на Тараклия Стефан Танов, в 
сградата на театър «Смешен 
петък» в понеделничния ден 
се събраха тези, които работи-
ха с него, съмишлениците му, 
дъщеря му Инга…
   Спомените на културният 
деец и възрожденец Иван БО-

РИМЕЧКОВ за своя учител и 
идеал Стефан Танов, който 
започна своята трудова дей-
ност като механик в киното, а 
после бе директор на Дома на 
културата, завеждащ общински 
отдел «Култура», директор на 
ансамбъл за български народ-
ни песни и танци «РОДОЛЮ-
БИЕ», развълнуваха и самите 
«действащи лица», и публика-
та. Дъщеря му Инга ТАНОВА с 
вълнение и много трогателно 
разказа за своя баща, който 
възпитаваше и даваше жизне-
ни уроци и на трите си дъщери, 
който бе във всичко добър при-

мер – организатор 
и вдъхновител и в 
семейството, и в 
професионалната 
си кариера.
   Своите спомени 
за Стефан Танов 
споделиха също: 
Васил КИРКОВ, 
Георги ЯНЧЕВ, 
Иван АЛАВАЦКИЙ, 
а Димитър БОРИ-
МЕЧКОВ разказа за 
своя приятел като 
автор на проза и 
поезия и прочете 
няколко негови сти-
хотворения.

ДИМИТЪР 
БОРИМИРОВ


