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«РОДОЛЮБИЕ» – ФОЛКЛОРНИЯТ
СИМВОЛ НА СЕЛО КАЛЧЕВА
(Продължение.
Начало на 1 стр.)
Приноса на ансамбъла в
културния живота на Калчева
е огромен – в продължение на тези 30 години нито
едно мероприятие в селото
не преминава без участието на «Родолюбие», както
и участието им в различни
културни мероприятия на
съседните села, райони, на
областта и дори на международно ниво е огромно. С изкусния си талант и искрените
песенни изпълнения те пленяват сърцата на всички, които се оказват техни зрители.
Да споделят юбилейния празник на ансамбъл
«Родолюбие» в този ден дойдоха скъпи гости: Анатолий
Касим – кмет на с. Калчева, Ашот Каспарян
– съветник на председателя на Болградската
райдържадминистрация, Марина Минова –
началник на отдел «Култура» на Болградската
райдържадминистрация, Марина Перели
– отговорен секретар на в-к «Роден край»,
Иван Парапан – директор на ЧП «ХОРС»,
Людмила Парапан – завеждаща на детската градина в с. Калчева.
Кметът на селото Анатолий Касим поздрави невероятните участници с 30-годишнината от основаването на ансамбъла,
като изрази благодарност за таланта им, за
прекрасните концерти, с които те създават
добро настроение и истински празници за
местните жители. Г-н Касим връчи грамоти
от кметството на Калчева за дългогодишна
творческа дейност на активните участници
в ансамбъла.
За 30 години творческа дейност Народният
ансамбъл „Родолюбие“ украсява не само
концертите на село Калчева, но е постоянен
участник в множество мероприятия, организирани от районния Дом на културата и
в различни села на района.
От името на председателя на Болградската
райдържадминистрация Денис Мусиенко
поздравителни думи изнесе съветник-председателя Ашот Каспарян: «Честито прекрасната годишнина на ансамбъла! Огромна
благодарност за това, че пазите и предавате на младото поколение традициите на
предците. Сигурен съм, че децата всичко
това ще продължат и ние още дълги години
ще се радваме на този талантлив колектив».
Началникът на отдел «Култура» на Бол
градската райдърждминистрация Марина
Минова с особено вълнение и гордост поздрави участниците, като акцентира, че в
този ден е празник не само за калчевци,
но и за цялата култура на Болградски район. «Ансамбъл «Родолюбие» е един от водещите в района. Ежегодно достойно и на
високо ниво той демонстрира културата
на нашия Бесарабски край и представя не
само своето село, но и целия район, цялата област далече извън пределите й» – каза
г-жа Минова и покани на сцената за награда
първия ръководител на ансамбъла Мария
Терзи и днешния Анна Братанова, под
чието ръководство ансамбълът има такова
лице, което днес виждаме.
За дългогодишен плодотворен труд, голям
личен принос в развитието, съхраняването и
популяризирането на българската народна

песен, вокалното изкуство, за активно участие в районни, регионални, международни
фестивал-конкурси и по случай 30 години на
Народен ансамбъл «Родолюбие», с грамоти
от Болградската райдържадминистрация,
Болградския райсъвет беше отбелязан ансамбъл «Родолюбие», първия ръководител
на ансамбъла Мария Терзи, днешния ръководител Анна Братанова и редица талантливи дългогодишни участници в ансамбъла.
Юбилярят бе поздравен от Всеукраин
ската Асамблея на българите в Украйна и
в-к «Роден край» с главен редактор и президент Дора Костова. Марина Перели, отговорен секретар на вестника, връчи грамота на ансамбъла за тазгодишното участие
в Роденкраевския събор «Кубрат събира потомците си» в с. Мала Перещепина,
Полтавска обл., по време на който достойно беше представена българската народна песен. Всеукраинската Асамблея на българите в Украйна, в знак на благодарност
на ансамбъла, делегира участниците му на
Международния фестивал-конкурс «Есенни
шуменски вечери», гр. Шумен, България,
където спечелиха I място, а дуетът от същия колектив спечели призово трето място.
В тази вечер се събраха всички желаещи
да се докоснат до музикално-танцовото изкуство. След официалните приветствия и
поздрави започна представянето на 30-годишната история на ансамбъла от създаването му през 1988 г. Основателите на
ансамбъла са Мария Федоровна Терзи и
нейният верен спътник, съпруг, бивш директор на Калчевския Дом на културата Иван
Илич Терзи. Идеята за създаване на хорова група, която да изпълнява български песни, се ражда у Мария Федоровна отдавна. В
онова време беше допустимо да се впишат
2-3 песни на български език в концертната
програма. Но зрителите на по-възрастното поколение с вълнение очакваха именно
родния фолклор. Наблюдавайки подобни
хорове в съседните села, Мария Федоровна
си каза, че в Калчева ще има не по-лош ансамбъл. Ансамбълът е пътувал не само в
селата и предприятията в района, но и на
сцените на Киев, Одеса, Измаил и съседна
Молдова. Нееднократно били записвани на
радио и телевизия.
Всеки вокален ансамбъл няма да може да
твори без помощта и подкрепата на музикант-инструменталист. От самото начало на
създаването на хора бессменен акомпониа-

тор беше Степан Николаевич Дерменжи,
който, за съжаление, вече не е сред нас. Той
беше не е просто акордеонист, а и пълноправен участник на хоровия колектив. Заедно
с Мария Федоровна той създава песни в
два и три гласа. А основния репертоар на
ансамбъла се състоеше от песни на местния фолклор, грижливо събирани от Мария
Федоровна от местното население.
Всичко това от сцената потвърди основателя на Народния хор «Родолюбие» – опитен хоромайстор, ентусиазирана и обичаща
професията си жена – Мария Федоровна
Терзи. Последва интересния разказ за това
как се е създавал ансамбъла, какви трудности е срещал в началото си. «Да забравиш
това, което е създадено от народното творчество, е просто престъпление» – започна
разказа си Мария Федоровна. – «Спомням
си как малка съм бягала на вечерно хоро,
на седянки, за да чуя как пеят нашите баби.
Ние, малки момиченца, се качвахме на
най-високия фидан да ги чуем как пеят.
Вече като пораснах, ходих из селото и записвах стари песни. После събрах жени и
ги обединих в един хор. В началото беше
сложно, всеки си имаше семейни грижи,
но въпреки всички трудности те идваха на
репетиции, благодарение на което хорът
се съхрани и до днес» – каза г-жа Терзи
и с благодарност се обърна към жените –
нейните връстници за тяхната подкрепата.
Тя им пожела здраве, щастие, дълголетие
и да предават на своите деца и внуци старите български песни.
С собено уважение на сцената беше поканен първия състав на хор «Родолюбие» ,
който зарадва зрителите с папури от български народни песни и песента «Малка мома».
Българската народна песен «Събрали се,
набрали се», която винаги е била в действащия репертоар на «Родолюбие», с особена
гордост беше изпълнена заедно от три състава: хор «Родолюбие», Народен ансамбъл
«Родолюбие» и вокален ансамбъл «Дивчата».
За всяка участница в ансамбъла може да
се говори много и дълго. Всички те са обединени от голямо и силно приятелство, любов
към песента и творчеството. Вече в продължение на много години в жега и студ, в дъжд
и сняг, отлагайки домакинските работи,
участниците в колектива бързат на репетиции, винаги с настроение и с блясък в очите.
Любовта към народното творчество, към
българската народна песен винаги привлича

Под ръководството на Анна Братанова
през последното десетилетие ансамбъл
„Родолюбие“ успя достойно да се представи на районно, регионално, всеукраинско и дори международно ниво.
През 2009 г. се състоя първото представяне на ансабъл «Родолюбие» в чужбина
– той става участник в Международната
фолклорна среща за българите «Земя, наречена България», гр. Пловдив, Р България.
През 2011 г. взема участие в концертната програма по случай отбелязването
на 30 години от образуването на Община
Тунджа, Р България.
През август 2012 г. колективът е поканен в Община Генерал Тошево за участие в Добруджанския фолклорен събор
«Богородица».
През 2012 г. трио от участниците на
«Родолюбие» станаха дипломанти в
Международния фолклорен фестивал
„DIALOG INTRE CULTURU“, Румъния.
През 2012 г. взема участие в районния вокално-хореографски фестивал
«Бесарабски венец».
Есента 2013 г. взема участие във
Фестивала на българската култура по
случай Деня на бесарабските българи в
АР Крим.
През 2015 г. на фестивал-конкурса
«Чистые росы» става лауреат I степен.
През 2015 г., 2017 г. взема участие в
Международния фолклорен фестивал
«С България в сърцето», гр. Каварна,
Р България.
През 2017 г. взема участие в празника
на художествена самодейност «Хоро се
вие, песен се пее» в с. Тенево, Р България.
През 2018 г. взема участие в районния
Фестивал на хормонистите «Пролетно
надсвирване».
През юни 2018 г. взема участие в
Роденкраевския събор «Кубрат събира потомците си», с. Мала Перещепина,
Полтавска обл.
През август 2018 г. взема участие във
Фестивала на украинското творчество
«Усім серцем з Україною», гр. Болград.
През септември 2018 г. взема участие в Международния фестивал-конкурс
«Есенни шуменски вечери», гр. Шумен,
България, където печели I място, а дуетът от същия колектив печели призово
трето място.
и въодушевява участниците в ансамбъла. В
репертоара на колектива важно място заема украинската и руска народна песен, които
добре се комбинират в концертните изпълнения с песните на съвременните композитори.
В юбилейния концерт се включиха всички колективи, действащи към Дома на културата в с. Калчева: танцови ансамбли
«Български сърца» и «Гармония», детски
вокален ансамбъл «Дивчата», танцови колективи «Веселушки» и «Джентельмени».
Оригинални музикални поздрави за своите
колеги поднесоха соловите изпълнители Олга
Нотевска, Анна Семенцова, Оксана Кирнева и
дуетът на Раиса Сарабейская и Иван Братанов.
В края на празничния концерт на сцената
се качиха възрастни и млади участници, събрани, за да празнуват 30-годишния си рожден ден! До късна вечер те свириха, пяха и
танцуваха под нестихващите аплодисменти
на публиката.
Празникът нямаше да стане без неравнодушните към творчеството на ансамбъл
„Родолюбие“ хора – спонсорите. Огромна
благодарност за тяхната подкрепа в провеждането на юбилейният концерт, който
създаде добро настроение и истински празник в сърцата на местните жители и гостите, пристигнали да се насладят на песенното изкуство на Народния вокален ансамбъл
„Родолюбие“.
Марина ПЕРЕЛИ,
Калчева-Одеса

