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В силата на традицията 
се убедихме всички учас-
тници в XVI Междунаро-
ден пасторален фестивал 
в гр. Тулча-с.Саръгьол, 
Румъния, който се про-

веде в средата на месец 
май под патронажа на 
тяхното Министерство на 
културата и национална 
идентичност, Окръжния 
училищен инспекторат в 

Тулча, Културен център 
„ Жан Барт“, Аграрен 
колеж „ Николае Корне-
зяну“, община Бейдаут, 
Артистичен ансамбъл 
„Дор“, Асоциация за кул-

тура „Дор“, с директор 
Думитру Каймакан, кой-
то се проведе в средата 
на месец май. От бъл-
гарска страна, по покана 
на тяхната администра-

ция, участваха два наши 
фолклорни състава от с. 
Владимирово,общ.До-
бричка, с читалищен се-
кретар Антоанета Стамо-
ва и „Шарено коланче“/ 

брауцел пестриц- рум./ 
град Каварна, с художест-
вен ръководител Невели-
на Василева. Изборът на 
тези два наши състава 
не е случаен. Минала-

та година, при тяхното 
участие в Международ-
ния балчишки фестивал 
„Българско наследство“, 
с директор г-жа Маруся 
Костова, най-много вла-

димировци и каварналии 
са впечатлили представи-
телите на нашата северна 
съседка. 
Над 800 участници от 
22 фолклорни състава 

Пасторалният  фестивал  в село 
Саръгьол и град Тулча убедиха 
всички в силата на традицията

Кметът на с.Саръгьол, Антоанета Стамова, читалищен секретар на с.Владимирово общ.Добричка; 
Думитру Каймакан,оглавен организатор на фестивала; Дико Иванов от с.Владимирово, общ.Добричка 
при посрещането на всички гости в Саръгьол.                                                             Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Владимировските музиканти Велин Великов /
гайда/ и Райко Райков /акордеон/  

се събраха в с. Сарагьол 
де Деал, с кмет Камбури 
Константин и зам.- кмет 

Пашата Стерика, за да 
отпразнуваме и станем 

съпричастни на веков-
ните традиции, утвърде-
ни в животновъдството, 
жътвата на различни 
земеделски култури по 
румънските земи, къде-
то са живели българи и 
други етноси и сега жи-
веят много и различни 
етнически групи. С нас 
бяха и представители 
от Сърбия-гр. Обрено-
вац, липовански хорове, 
приятелите ни ансамбъл 
„Босилче” от град Търго-
вище, Румъния, „Деца на 
Добруджа” от град Кон-
станца, изцяло детски 
турски ансамбъл,  пред-
ставители на град Суча-
ва, Брашов, Синая и др.
 И този път нашите учас-
тници бяха оригинални 
със своите изпълнения, 
заедно с музикантите: 
гайдаря Велин Великов /
основател на каварнен-
ското „Шарено коланче“, 
което тази година навър-
ши 20 години/ и акорде-
ониста Ранко Ранков/. За 
всеки състав бяха опре-
делени 15 минути на сце-
ната. Но за значително 
повече време във вихрено 
темпо представителите 
от с. Владимирово и гр. 
Каварна изиграха : „ Та-
лима“, „Бръсни цървул“, 

„Лявата“, „Калчо Ивано-
во хоро“, „ Добруджанска 
ръка“ и „Сърба офецири-

яска“. Последваха песни-
те „Лале ли си“, „Донка 

платно белеше“, „Бре 
момиче“, „Снощи ходих 
байно“, „Знай Радо“, „Бре 
момиче сънливо“, въз-
произведе се българската 
седянка на румънска сце-
на. Отново добруджанци-
те показаха вечната сила 
на традицията като морал 
и философия. 
Откровената песен и 
танц събират всички въз-
расти, за да се слеят в 
едно радостта и тъгата, 
страданието и надежда-
та. Така всеки народ е 
съхранил думите си, от-
гледал ги е, както храни, 
облича и обича своите 

деца. Може би затова е 
възкликнал във времето: 
„От лоша дума песен не 

става!“ Само мъдрите 
народи могат да демон-

стрират  нравственост и 
почтеност на човешкия 
дух, въплътен в песен и 
танц. Това е наша приви-
легия - да живеем, упо-
ени от тяхната мъдрост 
и да се грижим и обо-
гатяваме непрекъснато 
всичко това, като мерило 
за нашата човешка благо-
дарност и почтеност към 
всичко, което ни заоби-
каля. А чрез песните и 
танците ние изразяваме 
благодарността на все-
ки народ към силата на 
фолклора, която ни пази 
от изчезване!

Георги ЙОВЧЕВ

Прощаване в с.Владимирово, пред обновеното читалище, с участниците от Каварна и Балчик. 
                                                                                                                                                                  Фото: Б.Т. 

На сцената на фестивала в с.Саръгьол: Българска седянка.                                 Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Децата от ансамбъл „Шарено коланче“ град Каварна, пред мемориалната 
плоча на Васил Левски в с.Еникьой, Румъния /дн.Михаил Кугълничану/, където 
Апостолът на българската свобода е бил даскал и свещеник. 

Участниците във фестивала разгледаха град Тулча, Музея „Делтата на река 
Дунав“ и Паметника на загиналите във войните от град Тулча, издигнат на 
символичен тулчански хълм над река Дунав, където има с големи букви надпис 
награда.                                                                                                           Фото: Б.Т. 


