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Преди дни на бъл-
гарски излезе поред-
ният румънски кла-
сически роман от 
междувоенния пери-
од. Преводът е на д-р 
Христо Боев. Изда-
нието излиза с подкре-
пата на Букурещкия 
културен институт и 
ИК „Персей”.  Хрис-
то Боев е завършил 
английска филология, 
доктор е на Универ-
ситета  „Овидиус” –  
Констанца, през 2016 
получава наградата 
на името на Ливиу 
Ребряну от Литератур-
ния музея на автора, 
участва в резидентски 

преводачески програ-
ми като представител 
на България. Превел е 
от румънски романи-
те:  „Адела“ на Гара-
бет Ибрайляну, „Доня 
Алба“ на Джиб Миха-
еску, „Адам и Ева“ на 
Ливиу Ребряну, „Жи-
вотът започва в петък“ 
и „Бъдещето започва в 
понеделник“ на Йоана 
Първулеску (носител 
на наградата за лите-
ратура на Европейския 
съюз за 2013), както 
и „Произшествието” 
на Михаил Себастиан, 
„Ангелус” на Руксан-
дра Чесеряну,  „Де-
фект” на Флоин Ири-

Излезе „Рускинята” на Джиб Михаеску : 
роман за една илюзия

мияна  и „Рускинята” 
на Джиб Михаеску . 

През 60-те и 70-те на 
миналия век, когато в 
превод на български 
език излизат редица 
класически румънски 
романи от епохата 
между войните, рома-
ните на Джиб Михаес-
ку не влизат в списъка 
за преводна литерату-
ра, тъй като в някои от 
тях авторът изобразява 
косвените последици 
от погромите, послед-
вали Октомврийската 
революция чрез съдба-
та на руските имигран-
ти при пресичането на 
границата – тогава по 

река Днестър („Руски-
нята”), както и живота 
им в Букурещ („Доня 
Алба”  – роман, вече 
познат на българския 
читател).

„Рускинята” опреде-
лено привлича интере-
са на съвременния чи-
тател. Това е атмосфе-
рен роман за началото 
на ХХ век, разположен 
времево в неопределен 
период между 1920 г. и 
1930 г., като действи-
ето се развива в гра-
ничен участък до река 
Днестър и обхваща 
около една година. 
От гледна точка на 
бежанския проблем, 
който изпитва Евро-
па през последните 
години и всички не-
гови противоречиви 
аспекти, настоящият 
роман представя мно-
го живо участта на 
стотиците бежанци от 
Русия, които навлизат 
в румънска територия, 
пресичайки опасната 

Емил Боев - преводачът 

КЦ “Двореца” отбелязва деня 
на народните будители с 

театрална постановка

По случай деня на 
народните будители в 
Каменна зала на КЦ 
„Двореца“ ще бъде 
изиграна театрална 
куклена постановка  за 
най-малките. Разказът 
„Лакома мецана“  на 
Ран Босилек ще бъде 
пресъздаден чрез му-
зика, смях и настро-
ение от талантливите 
актьорите на ДКТ - 
Варна.

С много любов, май-
сторство и талант те 
ще ни пренесат в света 
на животните и техни-
те взаимоотношения, 
от които децата раз-
бират, че когато човек 
мисли само за себе си 
и пренебрегва прия-
телството, му се случ-
ват твърде неприятни 
неща.

Постановка: Дарин 
Петков

Сценография: Иван 
Цонев

Драматизация: Дарин 
Петков

Музика: Светла Ва-
силева

Участват :  Диана 
Стайкова, Таня Жекова, 
Живко Жеков

За деца над 3 години.
 Очакваме ви на 3 но-

ември, 10ч , в Каменна 
зала.

Вход свободен!

река през есента, зи-
мата и пролетта. Как-
то и с бежанците, сега 
преминаващи Среди-
земно море, прекося-
ването на реката пре-
ди около 100 години 
далеч не е краят на 
проблемите на бежа-
нците по пътя към 
бленуваната свобода. 
Предстои им да се за-
познаят със строгите 
инструкции за трети-
ране на бежанците от 
румънските власти, 
според които няма 
място за компромиси 
и изключения. Въпре-
ки това лейтенант Ра-
гаяк (разказвачът от 
първо лице) е склонен 
да направи всичко за 
осъществяването на 
своя идеал – да срещ-
не рускинята на свои-
те мечти, която той е 
убеден, че ще пресече 
реката. Тази рускиня е 
проекция на предста-
вите, които той има за 
руската жена – амал-
гама от прочетената 
от него класическа 
руска литература и 
гръцката митология, 
като според него тя не 
би могла да устои на 
изпитанията, на кои-
то я подлага новата 
съветска власт.

Заслужава да се спо-
мене и изграждането 
на обобщения образ 
на жената в погранич-
ния район – основно 
бесарабки (молдовки), 
еврейки и рускини, 
които се родеят с два 
прототипа от Стария 
завет – Юдит и Да-

лила, и споделят раз-
лична степен на лука-
вост, отмъстителност, 
фанатизъм и сурова 
красота.

Талантлив хрони-
кьор на своята епо-
ха, Михаеску създава 
чрез перипетиите на 
бежанците и дейност-

та на охраняващите 
подразделения военен 
роман под формата 
на модерна приказка. 
В нея намира сил-
но проявление есте-
тиката на румънския 
модернизъм, като на 
преден план излиза 
метаморфозата на ре-
ката, съпреживявана 
от разказвача, интен-
зивните еротични сце-
ни, предадени много 

чувствено, натура-
листичните сцени на 
човешко страдание, 
както и уплътнените 
с много психологи-
зъм разсъждения и 
диалози. 

А р т и с т и ч н а т а 
двойнственост на из-
ображението – коп-

нежът по романтични 
дела и прозаичната и 
непристойна реалност 
са уловени и от ру-
мънския критик Нико-
лае Манулеску, който 
отбелязва следното: 
„По същество „Рус-
кинята” не е толкова 
роман за един еро-
тичен идеал, колкото 
роман за една илюзия. 
Самият протагонист е 
човек на илюзиите“. 


