И ЩЕ ДОЙДЕ ЖИВАТА ВОДА
Автор: Зора

С празнично шествие започна юбилейният Пети фестивал на патриотичната песен
„Отечество“, който се проведе на 5 юни т.г. в Плевен и бе посветен на всички загинали
за свободата на България и на 140 години от Ботевата гибел.

Организацията на такъв форум като фестивала на патриотичната песен
„Отечество” изисква не само огромна енергия и талант за комуникация, но и
сериозна визия във времето и мащабите, и основната тежест отново се падна на
областната структура на ПП „Нова Зора” с председател Евгения Иванова, както и
ръководеното от нея творческо обединение „Зора” към сдружение „Евразия”.
Конкурсът всъщност се превърна в традиционна изява в живота на областната
организация на ПП „Нова Зора”.

Съорганизатори на форума са и национално движение „Достойни за България”,
Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Общинският духов оркестър и дефилето на мажоретния състав на гр. Левски поведоха
публиката и гостите към Градската градина и специално изградената сцена пред
Оркестрината – оазис на песента и притегателен център за гостите от всички краища
на България.

Тази година в конкурса участваха 45 вокални групи, пет хорови състава и 17
индивидуални изпълнители (включително и дуети) – това са трите категории, в
които бяха оценявани изпълненията. Присъдени бяха и звания – „Лауреат” както и
специалните награди на в. „Нова Зора”, на ПП „Нова Зора”, на националното движение
„Достойни за България”, което връчи и свои грамоти. Съюзът на офицерите и
сержантите от запаса и резерва награди всички участници с премиерната книга,
посветена на Кайлък, както и с грамоти за добро представяне за Никула Димитрова – с.
Завет; Стефка Манова – гр. Гулянци; вокална група „Северняшки ритми” – гр. Плевен;
вокална група „Жалба по младост” – с. Подем; и вокална група „Брестовчанка” – с.
Брестовица.

Медал за принос от името на организаторите и журито получиха Даниела Заркова, Галя
Кокорска, Силвия Стойчева, Красимира Борисова, Валя Маркова и Живка Петрова.
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В категория „хорове” 1-во място бе отсъдено за хор „Планински звуци” – Плевен; 2-ро
– хор „Еделвайс” – Пордим; 3-то – хор на учителите „Ем. Банчева” – Плевен.

В категория „вокални групи” 1-вото място зае ВГ „Боримски извори” – с. Борима; 2-ро
– ВГ „Дивна” – гр. Левски; ВГ „Студенец” – с. Садово.

В категорията „индивидуални изпълнители и дуети” на 1-во място е Николина
Станчева; на 2-ро – Диана Миленкова; на 3-то – Райна Милетева.

Мажоретният състав на гр. Левски; Димчо Македонски, солист на „Македонски хор” –
гр. Плевен; и младежка вокална група „Белчевите коне” от Червен бряг бяха отличени
със званието „лауреат”.

Специалната награда на в. „Нова Зора” получи ВГ „Дълбокдолско ехо” от с.
Дълбок дол; на националното движение „Достойни за България” – младежка
фолклорна група „Змей Горянин” от с. Зверино, а с грамоти бяха насърчени Калинка
Рачева от Плевен, ВГ „Росна китка” от с. Изгрев, общ. Левски, и певческият колектив
„Здравец” от с. Завет, общ. Бургас.

Журито, което оценяваше представянето на участниците в трите категории прецизно и
справедливо – по оценките на публиката, определи най-добрите изпълнители. Председ
ател на журито бе Елка Недялкова, главен учител и преподавател по народно пеене
в националното училище по изкуства „Любомир Пипков”-Плевен; Ваня Делийска –
диригент на детския хор „Звъника” при ЦРД-Плевен; Валентин Недялков – старши
учител и преподавател по кавал в НУИ „Л. Пипков”-Плевен.

Не бяха пропуснати и журналистите и медиите, отразяващи събитието. Така с юбилейна
монета за петото издание на фестивала на патриотичната песен „Отечество” бе отличен
информационният сайт „Плевен за Плевен”, както и колегите от „ИнфоПлевен” и
журналистката Ирена Николова от медийна група „Зетра.
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Още от началото на форума стана ясно, че в сравнение с първите издания на
фестивала все повече изпълнители заявяват участие, а за публиката – колкото и
екзотично да звучи, - празникът бе още по-голям, защото хората бяха дошли да
съпреживеят и аплодират изпълненията на участниците във фестивала, и най-вече да
усетят красивия полет на изкуството, обгърнал този чудесен музикален ден.

С поздравителни слова към гостите и участниците се обърнаха Евгения Иванова,
областен председател на ПП „Нова Зора” Плевен, която откри фестивала, Минчо
Минчев, главен редактор на в. „Нова Зора” и председател на партия „Нова Зора”.
От името на народния представител от ПГ „БСП лява България” Васил Антонов бе
прочетен поздравителен адрес: „Изразявам своето уважение към всички вас за
упоритата работа и популяризирането на едни от най-прекрасните песни, създавани
някога в световната музикална история. Във време, когато бездуховността настъпва от
всички страни, когато с позволени и непозволени средства се атакува всяка светла диря
на родната памет, когато с всички сили се търси и извършва подмяна на истинските
ценности, това, което правите вие, е безценно...”.

Фестивалът на патриотичната песен „Отечество” в Плевен наистина се превръща в
своеобразен отговор на бруталния днешен делник на българина. Притиснат като
никога досега в клещите на неолибералния модел, наложен в страната, объркан и
тревожен за бъдещето, изпълнен с недоверие и страх към всяка нова „
благородна
” инициатива на управляващия елит, българинът се оказа достатъчно жилав и
същевременно запази духовното уважение към различните форми на творчество и
съзидателност, които сякаш останаха единствената му връзка с традицията и родовите
корени. В такъв смисъл не пошли и тъпоумни реклами като „България без пърхот”
(гениално!), а именно съборността на празници като фестивала „Отечество” могат да
разчупят дори и за кратко вкостенялата обвивка на годините от т. нар. преход.
Всъщност надеждата за по-добри времена, като всяко друго крехко зеленило, се
оказва устойчива и прорицателска. И защото черната вода ще изтече, ще изтече и
сребърната, и златната, и ще дойде живата вода.
Това съвсем не е приказка, а съвършена логика за уредбата на света и хората в него.
Идва времето, когато българинът наистина ще тръсне глава и ще извика „
стига
”. Да му мислят онези, другите, после.
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