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Второ издание на Дните на румънската литература в Морска Добруджа
Добрич, Балчик и Шабла домакини на „Край границата“

Писателят, преводач от английски и румънски език, преподавател 
д-р Христо Боев, издател на издателство „Нордиан“.                                                                                                        
                                                                                      Фото: Дияна БОЕВА 

Румънският писател Богдан Боеру, специален гост на Балчик, от-
говори на въпроси за книгата си „770“, посветена на римския поет 
Овидий, заточен в Томис /дн.Констанца/. Фото: Дияна БОЕВА 

Децата на писателите - голямата на Хрис-
то Боев и малката на Богдан Боеру. 
                                           Фото: Дияна БОЕВА 

Г-жа Дияна Боева, преподавател и литера-
турен критик, говори вещо за румънските 
книги, преведени от съпруга ѝ д-р Христо 
Боев.                         Фото: Маруся КОСТОВА 

Среща с румънски писатели и техния 
преводач д-р Христо Боев се провежда за 
втори път в Балчик по инициатива на 
Читалищната библиотека към НЧ „Паисий 
Хилендарски 1870“ и библиотекарката г-жа 
Магдалена Върбанова, която представи гос-
тите.                     Фото: Маруся КОСТОВА 

За втора поредна година До-
брич, Балчик и Шабла бяха 
домакини на „Край граница-
та: Дни на румънската лите-
ратура“. 
Събитието се организира от 
Регионален исторически му-
зей – Добрич, Библиотеката 
към НЧ „Паисий Хилендар-
ски – 1870“ – Балчик, НЧ 
„Зора“ – 1894 – Шабла, Изда-
телство „Нордиан“ – Балчик. 
Премиерите на книгите се 
осъществиха със съдействи-
ето на издателствата „Ерго“, 
„Изида“ и „Персей“. и с под-
крепата на Букурещкия кул-
турен институт.
Добрич  на 10.IV.2019 (сря-
да), 17.30 в Дом-паметник 
„Йордан Йовков“. 
Балчик на 11.IV.2019 (чет-
въртък), 17.00 в библиотека-
та към НЧ „Паисий Хилен-
дарски – 1870“ 
Шабла на 12.IV.2019 (петък) 
от 17.30 в НЧ „Зора“ – 1894.

Тази година специален гост 
на „Край границата“бе писа-
телят Богдан Боеру от Кон-
станца. 
За авторите и книгите 
Йоана Първулеску (1960, 
Брашов) е писател, есеист, 
публицист, литературен кри-
тик, преводач от и на френ-
ски и немски език, професор 
по литература в университе-
та „Букурещ”. 
Романът на Йоaна Първулес-
ку „Когато светът беше неви-
нен“ (Изд. Ерго, Сф.) излиза 
за първи път на български 
език в този превод. Автор-
ката е позната на български-
те читатели с романи, които 
предизвикват широк отклик в 
Европа чрез преводите им на 
над 10 езика. „Когато светът 

беше невинен“ изследва гра-
да (Брашов) чрез своеобразно 
пътуване във времето – прет-
вореното детство на героите, 
като в поредица от свързани 
тематично новели проследя-
ваме различни случки и при-
ключения на разказвачката 
Ана като малко момиче по 
времето на комунизма. Кни-
гата се фокусира върху жи-
вота на едно семейство – това 
на Ана, в един свят, изпълнен 
с редица вълнуващи епизоди 
от края на 60-те и началото на 
70-те на миналия век. 
Богдан Боеру (1975, Констан-
ца) пише поезия и новели, 
през 2015 излиза вторият му 
роман „770“. Богдан Боеру е 
хард рок, хеви метъл и блек 
метъл музикант и вокалист, 
който участва в групите „Ин-
теритус Деи“ и „Мистерия“. 
С тях има над 100 концерта 
в страната и чужбина, като е 
част от подгряваща група на 

„Хелоуин“в Германия. 
В „770“ (Изд. Нордиан, Бч) 
Богдан Боеру пресътворява 
последните години от живота 
на Овидий в съвременен ис-
торически роман, който пред-
лага възможни отговори за 
енигмата, обграждаща смър-
тта на великия поет, заточен 
в Томис, днешна Констанца, 
Румъния. Със затаен дъх про-
следяваме приключенията на 
Овидий и неговия убиец, пре-
създадени достоверно, живо 
и динамично. 
Михаил Себастиан (1907, 
Браила – 1945, Букурещ) е 
писател, драматург и лите-
ратурен критик. Също така 
е активен публицист, води и 
музикална рубрика. Михаил 
Себастиан изучава филосо-

фия и право в Букурещ. На 
българския читател Михаил 
Себастиан е познат с романа 
си за Балчик, Брашов и Буку-
рещ „Произшествието“.
Сборникът с новели „Жени“ 
(Изд. Персей, Сф.) е книга, 
която може да се разглежда и 
като роман, защото четирите 
новели на Михаил Себастиан 
съдържат един основен ге-
рой – мъж (Щефан Валериу) 
и 6 жени, с които той има 
различни взаимоотношения. 
Младият мъж е дипломиран 
румънски лекар, завършил 
френски университет. Пре-
карва известно време в райо-
на под Алпите и Париж, като 
през това време установява 
отношенията си с въпросните 
жени. Книгата цели да раз-
крие женското начало чрез 
градски приказки, основно 
ситуирани в Париж и Буку-
рещ.
„Градът на салкъмите“(Изд. 

Персей, Сф.) е атмосферен 
роман на Михаил Себастиан 
от епохата между войните. 
Книгата е надстройка над 
„Жени“, като развива герои 
деца, преминаващи от своето 
детство към юношеството и 
зрелостта в поредица от свър-
зани мининовели, в които 
основните герои са Адриана 
и Джелу. Наред с тях ни по-
среща цяла плеяда от други 
интересни герои на възраст 
между 15 и 20 години, всеки 
изпъкващ със своите черти. 
Романът излиза за първи път 
на български в този превод. 
Антон Холбан (1902, Буку-
рещ – 1937) е писател, есеист 
и литературен критик. Запис-
ва се във Филологическия 
факултет на Университета 

в Букурещ със специалност 
„Френски език и литература“. 
Започва да пише докторат по 
литература във Франция, 
който продължава в Румъния, 
но не успява да го завърши. 
Между 1928 г. и 1932 г. е пре-
подавател по френски език в 
гимназия в Галац. 
„Една напразна смърт“ (Изд. 
Изида, Сф.) е роман от Антон 
Холбан, който ни представя 
разказвача Санду от първо 
лице, като действието се раз-
вива основно в две държави – 
Франция и Румъния. От осо-
бено значение за този роман, 
както и за „Йоана“, е раздяла-
та между двамата влюбени и 
последствията от нея. Двата 
романа излизат за първи път 
на български в този превод.  
„Йоана“ (Изд. Изида, Сф.) е 
роман за Каварна между вой-
ните и всичко, което ни дава 
морето. В стил Марсел Пруст 
авторът Антон Холбан прави 
психологическа дисекция на 
изневярата и всички нейни 

последици. „Йоaна“ и „Една 
напразна смърт“ са свързани 
с общ разказвач. 
Преводачът на романите 
Христо Боев (1973, Плов-
див) е завършил английска 
филология в ПУ „Паисий 
Хилендарски“, доктор по 
сравнителна американска и 
британска литература на Уни-
верситета „Овидиус“ – Кон-
станца. Симултанен и писмен 
преводач, преподавател по 
литература, английски, френ-
ски и румънски език, както и 
български за чужденци. През 
2016 г. е награден от Литера-
турния музей „Ливиу Ребря-
ну“ за превода си на романа 
на Ливиу Ребряну „Адам и 
Ева“ Интересите му са свър-
зани с изкуството на превода, 
геокритицизъм, литературен 
урбанизъм и сравнителна ли-
тература.
Книгите бяха представени 
от: д-р Христо Боев, д-р 
Кремена Митева и Дияна 
Боева 

Приключи „Крайграницата“ 
в Добрич, Шабла и Балчик
В три поредни дни жителите 
и гостите на област Добрич 
бяха съпричастни с Второто 
издание на „Край граница-
та: Дни на румънската лите-
ратура“. В Добрич, Балчик 
и Шабла бяха представени 
премиерите на преводните 
романи „770“ (Богдан Бое-
ру), „Когато светът беше не-
винен“ (Йоана Първулеску), 
„Жени“, „Градът на салкъ-
мите“ (МихаилСебастиан), 
„Една напразна смърт“ и 
„Йоана“ (Антон Холбан). 
Специалният гост на Вто-
рото издание бе Богдан Бо-
еру. Книгитеса в превод на 
ХристоБоев излизат за първи 
път набългарски със съдей-
ствието на Букурещкия кул-
турен институт и издател-
ствата „Нордиан“, „Ерго“, 
„Изида“ и „Персей“.
Добрич. Ударно литературно 
четене на румънски романи 
в Дом-паметника „Йордан 
Йовков“. Помагат ни уче-
ниците от ЕГ „ГеоМилев“. 
Предварително съм раздала 
откъси, от които всеки, кой-
то иска може да си избере. 
Получи се нещо като съвре-
менна драматургия на прин-
ципа на контраста и прели-
ването. Хората и романите 
са различни и имат право 
на собствени емоции – това 
си мислех, докато слушах и 
гледах.
Пасажите сеп убликуват в 

социалните мрежи, споделят 
ги и ме питат за „онзи“ ди-
алог от  романа „Жени“ на 
Михаил Себастиан, случай-
но дали знам нещ оповече по 
въпроса.
“Рьоне Рейняма красиво 

тяло, ръцете – са деликатни, 
тънки и нежни в китката, 
краката треперещи и плахи, 
лицето матово, устните, на-
пукани от непрестанна трес-
ка и очите потъмнели. Об-
лечена, има, въпреки добре 
скроенитe ѝ рокли, непохва-
тен вид, който ги  превръща в 
чужди и неподходящи за нея. 
Само вечер, когато се захла-
жда, и тя мята копринения си 
бродиран шал на раменете, 
който я обвивац ялата, успя-
ва да възвърне грацията си 
на растение, която Щефан бе 
забелязал в нея с безразличие 
още от първия момент, кога-
то я бе видял. Гола изглежд 
амного по-млада, отколкото 
е и хълбоците ѝ се очертават 
ясно и безсрамно заради дъл-
гите ѝ момински бедра.
– Рьоне, ти си най-голата 
жена на света.
– Говориш глупости. Как 
може една гола жена да е по-
гола от друга?
– Може. Не разбираш, но 
може. Понеже да си гол  не 
означава да си съблечен. Има 
голи и съблечени жени. Ти си 
от голите”. Из „Жени“ от Ми-
хаил Себастиан
Балчик. Питам Богдан за ис-
торията, музиката, поезията 
и неговия исторически ро-
ман за Овидий – „770“. „От-
казахте се от музиката, а от 
поезията възможноли е да се 

откажете и как я обвързвате 
с историята?“ Богдан ми каз-
ва с усмивка, че историята е 
изкуство, както и поезията. И 
че чрез романа си се стреми 
да запълни информационна 
празнината от последните 
дни на Овидий.
Продължавам с това как си 
обяснява интереса на съв-
сем млади хора към него. 
Отвръща ми като настоящ (и 
някогашен?) хеви метълист. 
„Концертите и рокът са ме 
научили, че не мога да седър-
жа  педантично с хората, те 
са ми равни“.
Шабла. Жителите и гостите 
на града се радват, че са им 
дошли отново нагости от 
другата страна н аграницата. 
А литературата помогна това 
да сеслучи.
“                                    Аз вяр-
вам, че всеки човек трябва 
да има своя собствена тайна, 
за да бъде истински хубав. И 
още вярвам, че всяка книга 
трябва да има свой собствен 
таен живот, за да бъде истин-
ски добра. Тези тайни не е 
добре да бъдат разкривани на 
други,освен на хората, които 
имат възможност да поемат 
доста неща вътре в себе си. 
Когато загубиш своя тайна, 
или когато я научи, не който 
трябва, е все едно да обед-
нееш, да се снижиш на ръст, 
вместо да пораснеш. Но ако 
я кажеш на човек с голяма 
душа, това те прави още по-
силен. Тайните на книгитет 
раят години наред. Книгите, 
които имат своя тайна, могат 
да бъдат четени и след сто 
години, дори след хиляда 
години. Обичайно писате-
лят ги е написал, понеже е 
страдал от тайна болка или 
за да развесели някого, кой-
то е тъжен, или да забрави, 
че той самият е много болен, 
или пък да спечели любовта 
на някой друг, ако този човек 
не му обръща внимание, или 
доридапоръсикапкаавантюра 
в монотонниясиживот. Ното-
ванетрябвадасевижда в кни-
гата, книгата се преструва, 
че не знае тайната на писате-
ля. А писателят на свой ред 
се преструва пред книгата, 
че не иска от нея да разкри-
ва потайностите си, оставя 
я дори да го заблуждава. Но 
истинската тайна все пас съ-
ществува и свързва писателя 
с книгата, а после свързва 
книгата с читателите. Из 
„Когато светът беше неви-
нен“ от Йоана Първулеску
                           Дияна БОЕВА


