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да добавим авторитетното 
и завладяващо присъствие 
на концерт майсторите - 
Кремена Христова /виолон-
чело/, пред която нотният 
триножник бе излишен. Тя 
ни удиви още при изпъл-
нението си в мюзикъла „ 
Котките“ край балчишкия 
дворец, заедно с Ана Фур-
наджиева /цигулка/. 

Изпълненията бяха екс-
пресивни, без излишна на-
прегнатост, обогатени с 
емоционалност , музикална 
отчетливост и образност.

Втората вечер ни изнена-
да с неприятна метеороло-
гична обстановка, въпреки 
всичко вечерта продължи в 
Т И Ц „Мелницата“, а пред 
нас застанаха сърцатите ма-
кедонци от „AD LIBITUM“/
от лат.- по желание/. Те 
доказаха за сетен път, че 
нашите съседи притежават 
устрема на българите, ко-

гато изпаднат в критични 
ситуации. А изкуството 
във всичките му форми е 
коректив на властта. За-
щото зад кларнета стоеше 
огненият Лазар Соколов, 
между нежните и женстве-
ни пръсти уютно и мъдро 
се бе настанила флейтата 
на темпераментната и вглъ-
бена Силвана Чулева – Ата-
насова и пианистката Еми-
лия Кубренова –Филипова, 
която обра възхищенията 
от самото начало. Роман-
тична загадъчност, темпе-
раментно и завладяващо 
звучаха техните послания: 
„Поздрав от Балканите“ от 
Ковач, специалните за тях 
написани „ Миниатюри“ от 
Люпчо Трайковски, „ Двете 
реки“ от Розман, „ Анданте 
и рондо ор. 25 на Доплер, „ 
Унгарски танци“ от Брамс...

Третата вечер подсказа 
как трябва да усещаме кли-
мата на любовта, защото 
пред нас застана арфистка-
та Деница Димитрова,която 
заедно с камерен ансам-

Представляваше осмо-
то издание на музикалния 
фестивал „Балчик класик 
дейз“, който преминава 
отново под патронажа на 
кмета на нашата Общи-
на г- н Николай Ангелов 
и фондация „Академика 
класика“. Поздравителните 
писма от Министъра на 
културата- Боил Банов и от 
д-р В. Георгиева- диригент 
на нашия смесен хор „Чер-
номорски звуци“ прочете 
водещата за четвърти път 
фестивала- Ирена Гъделе-
ва от „ Алегро виваче“ на 
Б Н Р.

Този път сцената между 
хотелите „Мистрал“ и „ 
Марина сити“ се оказа не-
достатъчна за музикантите 
от Варненската филхар-
мония, с диригент Ста-
нислав Ушев, които откри-
ха празника на младостта 
със „ Славянски танц № 

1 /1878г./ от А. Дворжак 
/1841- 1904/, между не-
говите ученици е бил и 
българинът Добри Христов, 
„Валс на цветята“ от П. 
Чайковски, „ Нестинарски 
танц“ на М.Големинов....
Кулминацията на вечерта 
настъпи, когато на сцената 
се появиха новите открития 
на музикалния свят - ро-
дените в гр. Варна братя: 
Александър и Мартин Зай-
ранови, като първият из-
пълни творба на „полския  
Паганини“- Х. Виенявски 
/1830- 1880/ „ Полонез в ла 
мажор”, а Мартин „Лято“ 
от „Годишните времена“ 
на А. Вивалди /1678- 1741/, 
завършвайки заедно вир-
туозно с „ Наваро“ от П. 
Сарасате.  Двамата братя/ 
разлика 2 г. и 4 м./ дефили-
раха пред публиката с отли-
чителна изразителност на 
звука, изящност и пластика, 
радваща слуха. Точна и съ-
вършено усвоена техника 
още отсега. Наред с оста-
налите изпълнители можем 

бъл „Софийски солисти“, 
с дългогодишен диригент 
маестро Пламен Джуров, са 
първите артисти, поканени 
в чужбина да изнесат по-
редния концерт на Пасхал-
ния фестивал в Москва. 

Естествен и  верен на 
своя стил си остана след 
изпълненията си на „Увер-
тюра“ от Муфа, „ Музика-
лен момент“ от Шуберт, 
„Танц на Анитра из „Пер 
Гинт“, „Любовен поздрав“ 
от Елгар солистът Йордан 
Димитров и акомпанира-
щите му музиканти. Колко 
прочувствено и загадъчно 
прозвуча концертът за арфа 
и оркестър от Франсоа- Ад-
риен Боалдьо /1775- 1834/ 
в изпълнението на Деница 
Димитрова, защото тази 
юлска нощ бе посветена 
на нежния ромон, идващ 
под пръстите на нежната 
и хубава артистка - талант. 

Тя за трети път е на 
балчишка сцена и за 
първи път като майка 
на палавата Емма - 
Роза....Колкото до ар-
фата, тя е тайнствено 
нещо /като човешката 
душа/, но тук има 47 
струни, 7 педала, все-
ки педал имал три 
позиции.... Иди после 
го синхронизирай с 
пръстите и с движе-
нието на краката. Тази 
нощ чухме човешката 
въздишка, ромона на 
горското бълбукащо 
поточе, свличащата 
се лавина, болката от 
измамата, подозрение-
то и прозрението на 
влюбените. И много 
естествено се полу-
чи, защото Деница 

чрез арфата събра духа и 
красотата в хармонията 
на човешкото изживяване 
на музикалното изкуство, 
станало нейно призвание. 

Деница е една самостой-
на красота,  умиротворена 
с пълнотата на загадъчно 
закачливата ѝ усмивка-най-
силното оръжие на всяка 
чаровна жена. От предните 
фестивали видях как владее 
английски и руски, онемял 
слушах този път диалога 
на френски и италиански, 
когато разговаряше с въз-
торжени слушатели и видях 
еуфорията, която изпитваха 
децата, прегръщайки ней-
ната рокля... Впрочем това 
говори и за известността 
на балчишкия музикален 
фестивал, който е с нара-
стваща сила и доказва на 
света, че в малка България 
продължават да се раждат  
големи таланти, с разпален 
стремеж към красота и съ-
вършенство!

         
           Георги ЙОВЧЕВ

Вечери от възторзи

Двамата най-млади солисти на Варненската филхар-
мония: Мартин и Александър Зайранови, майстори на 
цигулката.                                       Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Неповторимата и талантлива Деница Димитрова. Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Нашият мъдрец /почти 100-годишен/ Серафим 
Серафимов ни напусна, 

последвал любимата си съпруга в отвъдното 

Радка и Серафим Серафимови с гост Симеон Идакиев.

В нея той проследява 
въпроси за миграция-
та на траките, зараж-
дането на българските 
държави, „сходството 
на обичаите, древната 
и по-нова материална 
култура на могъщата 
някога Бактрия с Вол-
жска и Придунавска 
България, така осезаемо 
видима в Националния 
музей в столицата Кабул 
/Афганистан/, ако все 
още талибаните не са 
унищожили своята и... 
наша веществена /“до-
кументална“/ история“- 
пише той.Причина за 
масовото изселване на 
древните траки от При-
евксинските земи на из-
ток и югоизток е дейст-
вителното катастрофич-
но явление„Потопът“ 
– повишеното нивo на 
езерото Евkсин и

наводняването на ог-
ромни приезерни плодо-
родни земи. Проследява 
се посоката на северната 

Познавам Ви и Ви 
вярвам внуци на ст.н.с. 
доц.Серафим Серафи-
мов, че ще продължите 
неговата борбеност и 
всестранност на инте-
ресите. Скоро изпрати-
хте своята любима баба 
ст.н.с. Радка Серафимо-
ва по нейния път към 
вечността. Сега я пос-
ледва и дядо Ви, който 
много скърбеше за нея 
и до последно я жалеше. 
Когато бяхме в края на 
май във Вашата вълшеб-
на Ботаническа градина, 
дядо Серафим ми показа 
мястото, където е падна-
ла и издъхнала неговата 
съпруга, живели заедно 
повече от 70 години. 
Много ми е мъчно за 
човека Серафим Сера-
фимов, за приятеля, за 
този, който ме подтикна 
да започна издаването 
на сп.“Форум“, където в 
бр.1/2016 г. първата ста-
тия е от него и се нари-
ча „Ариаднина нишка“. 

и южната миграцион-
ни посоки: предимно 
между

Каспия и Урал в по-
сока югоизток към Бак-
трия и земите около 
реките Мари /Мургаб/ 
и Аму-Даря. Там през 
Фригия – Персия естест-
вено се свързва счаст от 
насочения към Месо-
потамия миграционен 
поток. Временно усед-
налите в Бактрианския 
районпреселници- тра-
ки формират държавата 
Маргуш,исторически от-
белязана в Триезичния 
клинописен

надпис на Бехистун-
ската скала в Персия. 
Тук сеформира смесено 
тракийско-бактрианско 
население с обогатена 
материална и езикова 
култура. Вероятно под 
влияние на езика на 
завареното бактриан-
ско-индийско население 
придобива названието 
Бългкхари /българи/.

Поради ново разши-
ряване на пустинята 
Кара-Кум, траките/ мар-
гушианци/ се връщат 
като „пра–българи“ по 
познатите миграционни 
маршрути към Тракия. 
Като основен езиков „ 
артефакт“ в този дву-
посочен миграционен 
път се предлага почти 
неизменяемото древно-
персийско название на 
бадема /„миндал“ (ами-
гдал) / - своеобразен 
жив „фосил“ - „ари-
аднина нишка“. По-
мощни връзки в този 
процес са присъствието 
на тракийската богиня 
Майка Кибела и някои 
елементи на културата 
на древното пуштунско 
население, носещо и до 
днес песенна култура 
с „трънски“ хороводни 
ритми.“ Ето какво напи-
са в своя послепис Той 
- Мъдрецът Серафимов: 
„Смущаващи са може 
би някои нестандартни, 
еретични дори, данни 
и идеи.

Задачата е: предиз-
викване поява на нови 
изходни данни, нови 
идеи, Нека да са спорни, 
еретични.

„Който търси – на-
мира“!

Моите съболезнова-
ния към Вас, скъпи вну-
ци и към майка Ви, коя-
то е достойна дъщеря 
на учените-ботаници 
и агрономи:Радка и 
Серафим Серафимови. 
Споделям с всички впе-
чатляващите цветове 
от майската Серафи-
мова градина в с.Велика 
/общ. Царево/.

Маруся КОСТОВА

Роден на 18 март, 1920 
г в с. Орешене, Ловеш-
ко.Завършва  гимназия 
в гр. Луковит (1939), 
Ж.П. Училище София 
(1941-1943) и Агроно-
мическия Факултет при 
Софийския университет 
(1945-1948) „Св.Кл. Ох-
ридски“. През декември, 
1948 г. е привлечен от 
Акад. Проф. Д. Костов 
за асистент при Катедра-
та по Еволюция и Теоре-
тични основи на селек-
цията. От 01.01,1949 г е 
назначен като директор 
на Новооткритата Оп-
итна Станция по Южни 
Култури в гр. Царево 
(Мичурин),преместена 
през 1950 г. край гр. 
Поморие. През 1963 г. се 
отказва от администра-
тивната работа и се от-

СЕРАФИМ СЕРАФИМОВ

дава само на научни из-
следвания -  отначало по 
субтропичните култури, 
но бързо се пренасочва  
и до 1983 г. работи по 
бадема: биология, се-
лекция сортоизучаване и 
интродукция, През 1965 
до 1969 г е на работа 
при Министерство на 
земеделието, гр.Кабул, 
Афганистан. Осмисля 
този период с изучаване 
на богатия фонд от диви 
видове на бадема и общо 
овощарството в Афга-
нистан. Пенсиониран 
е през 1983 г, но про-
дължава да работи по 
темата без прекъсване. 
Като основен резултат 
от тази 50-год.дейност е 
издадената монография 
„БАДЕМ“, съчетана с 
отдел  за практическо 

пособие / 
учебник / 
з а  с т у -
денти-аг-
р о н о м и . 
Подготвя  
студия по 
с и с т е м а -
т и к а  н а 
бадема по 
м а т е р и -
алите от 
п р оу ч ва -
нето на  в 
Афганис-
тан и дру-
ги страни.  
П о л з в а 

умерено до  говоримо 
френски, руски, англий-
ски и Есперанто. Участ-
ва лично или с научни 
доклади в  международ-
ни симпозиуми и срещи 
по проблемите на баде-
ма и овощарството във 
Франция, Турция, Русия, 
Полша, Испания и у нас. 
Издадени са самостоя-
телно или колективно 
8 книги по бадема, ци-
трусовите, методики по 
интродукция и над 120 
научно-популярни бро-
шури и стати в списания 
и вестници... Създал е 6 
нови сорта бадеми: Ас-
парух, Поморие, Юби-
лей, Старт, Адриатиче-
ски, Несебър и др и нов 
сорт кайсия  Роксана. От 
1956  г. работи  с учени-
овощари от САЩ, Фран-

ция, Русия и др. страни,  
особено активно с  Д-р 
А,А,Рихтер, Русия до 
1987г., а с Dr Charles 
Grasselly, Франция –  
все още без прекъсване. 
Преди 17 години овла-
дява ползване на ком-
пютърна работа.. Сам 
изпълнява рисунките и 
снимките за илюстраци-
ите на печатаните книги.  

Доцент (с.н.сотр. II 
gr.), пенсиониран 1983 
г, продължавапрепода-
вателса работа в малка 
смесена ботаническа 
градина в с. Велика, 
8271 Бургаска област. 
Професионална науч-
на област овощарство 
- частно Бадеми ( би-
ология, сортознание, 
ботанически въпроси) 
и субтропичникултури. 
През 1965 - 1969 г. нау-
чен съветник по овощар-
ство при Министерство-
то наа земеделието на 
Афганистан,осмислил 
работата си там с об-
ширно изучаване на 
м н о го в и д о вото  б о -
гатство на Amygdalus 
(Prunus) comminis. Оп-
исал нови за науката 
видове бадеми; създал 
нови сортове бадеми: 
Поморие ,  Аспарух , 
Юбилей, Старт. Изу-
чава нови подложки за 
бадема за почви с ниско 
киселинно число....

Im Memoriam


