
                                                                                                        ОБЩЕСТВО                                  22 - 28 октомври 2020 г.         2                                                                                ОБЩЕСТВО                      28 септември - 4 октомври 2017 г.  4                                                                     ОБЩЕСТВО                             19 - 25 ноември 2020 г.          2

Книгата „Паяжината на паяка” от 
Чела Сеги е вече при нас 

Румънска класика от 1938 
година, близо век, след като 
е издадена в Румъния, вече 
е преведена и издадена и на 
български език. Това е най-
новата преведена книга от 
Христо Боев „Паяжината 
на паяка” от Чела Сеги.
 На 19 октомври в Худо-
жествената галерия на 
Балчик Христо Боев пред-
стави напълно неизвестния 
роман за нас, описващ в го-
ляма част от съдържание-
то си красотите на нашия 
град, а в настоящия момент 
книгата може да се намери 
в библиотеката към чита-
лище „Паисий Хилендар-
ски-1870”Балчик. 
 Книгата представлява ав-
тобиографичен роман за 
израстването и  любовта 
на героинята Диана Славу, 
която с погледа на мла-
достта прави прекрасни и 
неповторими описания на 
Балчик и околностите, и 
селища като Екрене (Кра-
нево), Базарджик (Добрич) 
и морето, като по онова 
време са част от Румъния. 
Същевременно тя се бори 
с живота като обикновен 
човек и разказът ѝ за град-
ския бит възкресява неис-
тово атмосферата на 30-те 
години от миналия век.
 „Чела Сеги, с рождено име 
Чела Маркоф е от българ-
ски произход по баща. Тя 
е писател, публицист и 
преводач, един от най-за-
бележителните майстори 
на прозата в румънската 
литература между войните. 
Чела Маркоф приема псев-
донима Чела Серги по име-
то на дядо си, Серги Мар-
коф, който е от български 
произход. Семейство Мар-
коф са от стар добруджан-
ски род и авторката остава 
привързана през целия си 
живот към родния край, 
като морето оказва силно 
влияние върху детството 
ѝ. С началото на Първата 
световна война, семейство 
Маркоф е принудено да 
търси убежище в Браила и 
липсата на морската шир 
и разбиващите се вълни 
остават болезнени следи 

върху впечатлителната 
Чела. След кратък престой, 
семейството се премества в 
Букурещ, като малкото мо-
миче е принудено да сме-
ня не само училища, но и 
градове, и бързо да свикне 
с нова среда. В столицата 
следва Право и придобива 
адвокатска правоспособ-
ност през 1931 г. За извест-
но време практикува ад-
вокатура. Под псевдонима 
Чела Марин пише репор-
тажи и театрални хроники, 
които се радват на голам 
успех.
През 1937 г. в списание 
„Ревиста фундациилор” се 
появява първият фрагмент 
от романа „Паяжината 
на паяка”, първоначално 
озаглавен „Първи недора-
зумения”, като романът е 
публикуван в пълният си 
текст през 1938 г. Дебю-
тът е впечатляващ и твор-
бата е оценена високо от 
Камил Петреску (автор 
на „Последната нощ на 
любовта, първата нощ на 
войната”). Висока оценка 
получава и от други двама 
големи румънски класици 
– Михаил Себастияну и 
Ливиу Ребряну, и двамата 
добре познати на българ-
ската читателска публика 
съответно с класиките си 
„Жени”, „Градът на салкъ-
мите”, „Произшествието” 
и „Гората на обесените”, 

„Йон”, „Чуляндра”, „Адам 
и Ева”. Романът на млада-
та авторка излиза с банде-
рол, където е упоменато, 
че тримата големи писате-
ли препоръчват тази кни-
га. Известно време Серги 
живее в Париж, като след 
1945 г. публикува статии 
за списанията „Фемеи”, 
„Флакара”, „Виаца румъ-
няска” и др. Прави преводи 
от френски език: „Харесва 
ли ви Брамс?” на Франсоаз 
Саган и „Къщи от хартия” 
на Франсоаз Мале-Жори. 
През 1950 г. излиза вто-
рият ѝ роман – „Зидовете 
падат”, който е пренаписан 
през 1965 г. под заглавие-
то „Книгата на Мирона”, 
а през 1972 г. излиза като 
„Мирона”. Следват новели, 
повести, като през 1970 г. 
излича мемоарът „По ниш-
ката на паяка”, в който са 
разкрити прототипите на 
повечето от героите на де-
бютния ѝ роман. Не е из-
ненадващо, че образът на 
Алекс е отчасти базиран 
върху самия Камил Пе-
треску, с когото Серги има 
романтична връзка. От съ-
щото произведение науча-
ваме и че двамата по-млади 
бъдещи класици на румън-
ската литература – Камил 
Петреску и Михаил Себас-
тиян формират приятелски 
кръг с Чела Сеги, в който 
се разизскват литературни 
и драматургични тенден-
ции, политика, култура. Те 
са и тези, които чуват раз-
казите на младата Чела за 
трудностите на своето дет-
ство и моминство, както и 
за неудачния ѝ брак, който 
по това време още не е при-
ключил. Двамата писатели 
са силно заинтригувани и 
настояват Чела да пише. 
Самата тя до този момент 
е коментирала произведе-
нията им и е давала съвети 
най-вече на Камил Петрес-
ку, който променя някои 
свои романи под нейно 
давление, в това число и  
най-известния си роман, 
„Последната нощ на любо-
вта, първата нощ на война-
та”. Последвалите романи 
на Серги са много добре 
приети от читателите с по 
над 3 и 4 издания всеки. 
Сред румънската читател-
ска публика остава извест-

на най-вече с дебютния си 
роман, с който и печели 
признанието на румънска-
та критика. С настоящият 
превод романът „Паяжина-
та на паяка” излиза за пър-
ви път на български език.
 Най-забележителният 
факт за читателската пуб-
лика у нас, вероятно, ще 
бъде обаче магическото 
присъствие на Балчик меж-
ду войните, което, като 
описание и пресъздадени 
случки, може да съперни-
чи с друго забележително 
възпроизвеждане на града 
от Южна Добруджа – Ка-
варна през 30-те години на 
миналия век от румънския 
писател Антон Холбан в 
романа си „Йоана”. Както 
и изображението на Хол-
бан за Каварна, литератур-
ният Балчик на Чела Сер-
ги остава най-поетичното 
пресъздаване на този бъл-
гарски град до момента, а 
текстовете на двамата ру-
мънски автори са особено 
ценни за нас и поради това, 
че с описанията си на Ка-
варна и Балчик, те създават 
модерен роман-пътепис. 
Тези техни впечатления са 
важен документ за епохата 
и това, само по себе си, би 
била достатъчна причина 
да се обърнем към този 
текст. Има обаче и други 
причини настоящият ро-
ман да ни интересува живо 
сега. Следващите страници 
ще ни разкрият изключите-
лен психологически анализ 
на женската душевност с 
определен феминистичен 
привкус, модерно топо-
графско пресъздаване на 
градски бит и среда в ре-
дица градове: Букурещ, 
Браила, София, Силистра, 
Мангалия, Констанца и 
Балчик. Тъй като романът 
е автобиографичен, основ-
ната му героиня и разказ-
вач от първо лице, Диана 
Славу, следва бежанските 
движения на семейство 
Маркоф, като така пред нас 
изникват автентично пре-
създаденият бит и култура 
на споменатите места.” /Из 
предговора към книгата на 
Христо Боев „Паяжината 
на паяка”/
  Магдалена ВЪРБАНОВА
Библиотекар н НЧ „Паисий 
Хилендарски 1870” Балчик
 

Загадката на 
Константинополския кодекс

Познавам Георги Джиля-
нов  от 2017 г. когато не-
гови приятели от родното 
му село Гурково, община 
Балчик, ми го препоръ-
чаха за председател на 
журито на Международ-
ния форум „Българско на-
следство” в Балчик. Тази 
година, по случай праз-

ника на Добрич- 25 сеп-
тември, Кукленият театър 
представи пиесата му „С 
„Корабът на мечтите”.  
Георги Джилянов е роден 
през 1959 г. в гр. Балчик. 
Завършва философия в 
СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ и международни 
икономически отношения 
в УНСС.
Работил е като репортер 
в Младежка редакция 
на Националното радио 
и като сценарист в пре-
даването „Каналето“. 
Певческата му кариера 
минава през Ансамбъла 
на Българската армия, Ка-
мера опера - Благоевград, 
Българска хорова капела 
„Светослав Обретенов“.
В продължение на десет 
години концертира в раз-
лични страни от Западна 
Европа. От 2010 г. е в тру-
пата на Държавния му-
зикален театър „Стефан 
Македонски“.
Автор е на около 200 ста-
тии в периодичния печат 
и Националното радио, 
сътрудничи с политиче-
ски анализи и коментари 
на централния руски пе-
чат. Автор е на два сце-

нария за документални 
филми, на четири книги, 
както и на куклени пиеси 
за деца, с които има спе-
челени няколко конкурса 
- Националния конкурс 
за куклена драматургия 
„Дора Габе“ - Добрич 
(1990), Националния кон-
курс за куклена драматур-

гия „Михаил Лъкатник“ 
- Ямбол (2007, 2015).
Като автор на музика за 
деца два пъти е печелил 
Наградата на детската 
публика и веднъж Награ-
дата на педагогическото 
жури на Конкурса за дет-
ска забавна песен „Слад-
копойна чучулига“ - Бур-
гас. Печелил е награди 
от поетичните конкурси 
„Поколенията за Ботев“, 
„Море от вино“, „Любо-
вта е пиянството“ и др.
Има издадени два автор-
ски албума с песни за 
деца: „Добрина“ и „Ва-
канция“. Негови куклени 
пиеси се играят у нас и в 
чужбина.
Георги Джилянов е разно-
посочна личност. Освен 
като певец в Музикалния 
театър „Ст.Македонски” 
София, се изявява като 
автор на музика, на дет-
ски пиеси и като автор на 
книги. Само преди дни 
излезе книгата му „Кон-
стантинополският кодекс” 
на изд.”Изкуства”София. 
Първата му книга е краев-
едска за рода Джилянови.
написал е много сърцато 
книга за попуярния опе-

рен певец Арон Аронов.  
През 2017 г. издава коме-
дийния роман „С фрак и 
потури”.
Само преди дни излезе 
криминалният му роман 
„Константинополският 
кодекс”. Събитията, кои-
то разисква в книгата си, 
Георги Джилянов казва 
пред Дариккафе, че са от 
късната античност:1-2 век 
от Хр. Към тези далечни 
истории известният певец 
в Музикалния театър „Ст.
Македонски” София, се 
насочва, след като преди 
години му е дадена ролята 
на Кайафас. За да разучи 
образа на този древна про-
тиворечива личност, която 
стои между чука и нако-
валнята, т.е . между офи-
циалната римска власт 
и интересите на юдеите, 
Г.Джилянов научава мно-
го неща, които застъпва в 
книгата си: откъде е сим-
волът на турското знаме-с 
луната и звездата; как ще 
тълкуваме мистичността 
на „Петък 13”; какъв е бил 
Христос като историческа 
личност, какво е значе-
нието на Несторианската 
църква.
„На дъното на Черно 
море, край нос Калиак-

ра, е намерена амфора 
с документи от Късна-
та античност - разказва 
пред Дариккафе нашият 
добруджанец. Докумен-
тите принадлежат на 
Несторианската църква, 
предшественик на днеш-
ната Асирийска източна 
църква. Те мистериозно 
изчезват от Института по 
археология към БАН, къ-
дето са се изследвали и 
превеждали. Единият от 
изследователите е убит. 
Кой има интерес ценната 
находка, наречена „Кон-
стантинополски кодекс”, 
да бъде скрита? И защо? – 
коментира Иво Райчев от 
„Дарик кафе”, който уме-
ло интервюира писателя 
Георги Джилянов. 
Книгата „Константино-
полският кодекс”  е роман 
с криминален сюжет. Тя 
е предшествана от пиеса, 
която Г.Джилянов напис-
ва преди 3 години. Но 
романът е с по-широко 
представяне на филосо-
фията на древността и 
паралелите със съвремен-
ността.
            Маруся КОСТОВА

Д-р Христо Боев представя пред БАЛЧИШКА публика в Художествена 
галерия “Балчик” преведената от него книга на Чела Серги “Паяжината на 
паяка”. Авторката е обявена за румънски класик, а ние трябва да сме горди, 
че тя има наполовина български корени. Голяма част от сюжета Чела Серги 
е посветила на морето и живота в Балчик, непосредствено преди Втората 
световна война. Книгата я има в библиотеките на Балчик, а на лични 

съобщения можете да си я поръчате при д-р Боев.

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, 
с които студентите самофинансират образованието си. 
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