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Марин Антов Начев е роден на 11 май 1924 г. във видинското село Буковец, в
семейството на земеделци. Вкъщи били четири деца и живеели, както било едно време,
в една стая. Марин учил в училището в Буковец до VII клас, а когато навършил 14
години, заминал за Пловдив. За из път обул единствените цървули, които имали
вкъщи... В Пловдив Марин Антов постъпил като музикантски ученик в армията.
Изучавал тромпет, а по-късно е приет за курсант в царското музикално училище в
Пловдив, където учи солфеж и теория на музиката при известния преподавател, а
по-късно професор Асен Диамандиев.
За Марин казармата става негов
втори дом. Тя му дава сигурност и подслон, образование, навици и най-вече - обич към
музиката.
По време на Втората
световна война музикантските ученици от Пловдив са изпратени на фронта.
Осемнадесетгодишният младеж работи като санитар и помага в лазарета на болните и
ранените войници. По-късно става оркестрант и свири във военните оркестри в
Пловдив, Звездец, Малко Търново и Айтос.
Родният край му липсва и през 1969 г. Марин Антов се завръща и постъпва във военния
оркестър на Видинското поделение, където се пенсионира през 1974 г. На село се
отдава на земеделие и животновъдство и свири в известната Буковска музика. Липсата
на казармената атмосфера, военния оркестър с разнообразен репертоар не могат да
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бъдат заменени от забавния жанр. Затова любовта му към музиката и желанието да
остави някому онова, което е научил на младини, го кара отново да промени живота си.
Марин продава част от животните, които гледа, събира спестяванията, които е
направил за семейството си и купува музикални инструменти от приятели и колеги.
Първият етаж на къщата, в която живее с близките си, превръща в музикална школа.
Започва да кани децата от селото и ги учи да свирят на духови инструменти. Обучава ги
да разчитат нотите. Предоставя им професионални школи за медни духови и ударни
инструменти. Първите в музикалната школа на бай Марин са деца на роднини и от
квартала. Интересът към духовата музика е голям и младите ученици започват да
свирят в ансамбъл, който се разраства бързо. За инструменти, които не познава, бай
Марин търси помощ от приятели и колеги, бивши военни оркестранти, които с радост
помагат, както и колеги от Буковска-та музика. Включва се и синът му Николай, който по
това време свирел само на пиано, а по-късно започнал да учи и кларинет.

Вече е сформиран първият състав на новия оркестър. Той взема участия в
мероприятия на местното читалище, околните селища и празници на културата във
Видин. Оркестърът непрекъснато расте. Марин Антов купува нови инструменти, сам
преписва нотите за младите музиканти, оформя репертоар. Съставът е забелязан от
Съвета за култура, следват публикации в местната и национална преса. Окръжният
съвет за култура във Видин взема решение да се отпуснат средства за закупуване на
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нови инструменти. Оркестърът присъства на всеки празник. Село Буковец става
известно освен с Буков-ската музика, и с оркестъра на бай Марин. Всички се радват на
младите оркестранти - първият детски духов оркестър във Видинския край. Марин
Антов с помощта на специалисти от Съвета за култура - Петко Кръстев, Мирослав
Попов и други, търси нови хоризонти за своя оркестър. Така се запознава с
хореографката Надежда Станева, която е руска гражданка, и двамата създават към
детската духова музика мажоретен състав. Интересът на учениците от училището в
Бу-ковец е огромен и новият състав много бързо попълва редиците си. Трескаво се
репетира. Работи се с известни дизайнери, които създават костюмите за оркестъра и
мажорет-ките. Поръчва се авторска музика. Започват да текат покани за
манифестации, празници, състезания. Някои от оркестрантите кандидатстват в
музикални училища и продължават там образованието си. Същевременно редиците на
състава се попълват с нови членове, обновява се репертоарът, осигурява се творчески
отдих на младите музиканти и мажо-ретките. Повечето от младежите, участвали в
детския духов оркестър, дълго след това изкарват "хляба" си с наученото от бай Марин.
Други, продължавайки образованието си в музикални училища, стават професионални
музиканти.
Бай Марин работи с детски духови оркестри в Грамада и Видин. Той
поддържа връзки със свои колеги от Бреговския духов оркестър под ръководството на
Венелин Топчиев, Белоградчишкия детски мажоре-тен състав на Крум Джунински, с
оркестри от цялата страна, с които обменя опит и музикална литература.
Бай Марин почина през 1996 година. Той остави богата музикална библиотека, която е
събирал от 1940 година. В нея има ценни партитури за духов оркестър, писани на ръка,
много издания от 50-те години, репертоар за духов оркестър, писан от него през
всичките години на активна дейност. Съхранил е много музикална литература за
начинаещи, инструменти и пособия.
Семейството на бай Марин дари цялата му музикална библиотека, инструменти и
пособия на духовия оркестър при училището по изкуства "Св.св. Кирил и Методий" във
Видин. Част от инструментите на Буковския детски духов оркестър пък бяха дарени
през 2005 г. от кмета на с. Буковец Стефчо Захариев на същото училище.
Единственото желание на бай Марин бе да остави на младите това, което е научил през
годините. Той даде всичко от себе си, за да създаде традиция в нашия край. Сега
богата му библиотека ще бъде полезна на младите музиканти и винаги ще напомня за
един родолюбив българин, оставил следа с труда си и безпределната си любов към
музиката.
Елица АНГЕЛОВА вестник Видин брой 93 понеделник 21 - 27 декември 2009г
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