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Първите ти впечатление от 
Браила? Дори не е минал 
половината ти престой в 
този град.
Това е град с изключително 
впечатляваща старинна ар-
хитектура, която може да се 
види на почти всички улици, 
приветливи хора и вездесъщо 
присъствие на един от двама-
та много големи писатели на 
града – Панаит Истрати, дру-
гият, незабележим в сегашни-
те публични пространства, е 
Михаил Себастиан.
Пое ангажимент да напи-
шеш пътепис на румънски 
за Браила специално за про-
грама FILIT. Какво мислиш 
да включиш в него?
Имах първоначалната нагласа 
да потърся българските следи 
в един от ключовите румън-
ски градове за българското 
освобождение и възраждане. 
В Браила се основава БАН 
през 1869 г., когато новата 
българска държава още не 
съществува. Имах желанието 
да потърся и следите на д-р 
Кръстьо Раковски (Кристиян 
Раковски), племенник на Г. С. 
Раковски, който е прекарвал 
доста време в Браила през 20-
те на миналия век, когато се 
е срещал с Панаит Истрати. 
Българинът от Котел е доктор 
на науките от Франция, виден 
съветски дипломат, румънски 
културен и политически деец, 
първият министър председа-
тел на Украйна, приятел на 
Л. Троцки и близък познат на 
Дж. Оруел сред много други 
неща. Самият Оруел ползва 
Московските процеси (1936-
1938) , сред които и този сре-
щу Д-р Кръстьо Раковски, в 
които са осъдени на смърт 
над 150 души, след разследва-
не от НКВД, поръчано от Ста-
лин, екзекутирани по заповед 
на Берия, като модел на при-
знанията във всякакви скалъ-
пени престъпления на хора с 
промити мозъци в шедьовъра 
си „1984”. Несъмнено Раков-
ски е много интересна лич-
ност от световно значение, за 
която в България се знае мно-
го малко. Разбира се, струва 
си да опиша и сегашното 
състояние на нещата, така че 
тази статия ще бъде разход-
ка в миналото – ще ползвам 
наличните архиви в окръж-
ната библиотека на Браила, 
и впечатления от настоящето 
– както го виждам аз, за това, 
какво представлява Браила за 
един българин през юли, 2018 
г. Несъмнено, място трябва да 
заеме и настоящето присъст-

вие на Михаил Себастиан в 
Браила. Както казах, това на 
П. Истрати е видимо с невъо-
ръжено око.
Преводач си на Михаил Се-
бастиан, Браила е родното 
място на този писател. Как 
се чертаят мостовете между 
българо-румънския бряг?
Трудно ми е да отговоря ед-
нозначно на този въпрос. 
Българският бряг е далеч 
обратно по течението на Ду-
нава, Браила е бил и си ос-
тава мултикултурен град с 
население от около 200 000 
души понастоящем. Това, 
което виждам, е присъствие-
то на гърци, евреи и молдов-
ци. Също така, присъстват и 
ромите с цветните си носии, 
внасяйки доста допълнител-
на светлина по окъпаните 
от слънце улици на града.От 
разговори с местни култур-
трегери разбирам, че бро-
ят на българите в града се 
брои на пръстите на едната 
ръка. Балчик, като далечен 
български бряг на морето 
се появява неколкократно в 
„Произшествието“(1940) на 
М. Себастиан, който изграж-
да сантиментална представа 
за този град, тогава в рамки-
те на Румъния. Тук, разбира 
се, е живял известно време 
и Христо Ботев, чийто бюст 
се намира на една от най-
красивите старинни улици 
на града, „МихайхЕминес-
ку“. Разбира се, не можем да 
забравим и за „Немили-нед-
раги“(1883) на Иван Вазов, 
където Браила присъства 
осезаемо и където е била 
кръчмата на Странджата. 
Отношенията на браилските 
културни институции сега са 
основно с Велико Търново и 
Шумен, но със сигурност не 
са много активни. Тук се на-
мира и „Българската църква“, 
перманентно заключена с 
ръждясал катинар, никой не 
знае защо. Мога да кажа, че 
съвременните българи са чу-
вали за Браила от страниците 
на произведението на Вазов. 
Съответно Раковски е считан 
за „хлъзгава“ фигура, свър-
зана най-вече със Съветския 
съюз, макар че е бил румън-
ски и български гражданин. 
Научих, че Христо Ботев е го-
ворил румънски много добре, 
докато Раковски е допускал 
грешки, с което си е спечел-
вал присмеха на П. Истрати, 
като с последния понякога е 
говорел на френски. Може 
би, на твоя въпрос най-добре 
отговаря бюстът на един от 

най-знаковите български по-
ети, разположен на улицата с 
името на един от най-значи-
мите румънски поети, и два-
мата със световно значение, 
спомен от някогашното ак-
тивно българско присъствие 
в града и настоящо обещание 
или предпоставка за възраж-
дане на по-близки отношения 
между нашите две страни.
Има ли нещо много специ-
ално в Браила, как би го 
формулирал?
Това е град, в който можеш 
да се влюбиш от пръв поглед. 
Атмосферата му е неулови-
ма – смесица от внушител-
на старинност и динамично 
съвремие. Винаги можеш да 
преминеш от едното състоя-
ние в другото, а понякога са и 
насложени. Несъмнено, тряб-
ва да се пише за Браила, може 
би в страниците за този град, 
хората ще могат да усетят и 
специалното в него.
Какви ангажименти има 
един преводач след посе-
щението си в подобна рези-
дентска програма?
Моите, както и на колегите 
ми в другите румънски гра-
дове, са да преведа 20 стра-
ници от румънски класик, за 
предпочитане непревеждани 
до момента. Престоят по 
програмата, по същество, е 
признание за извършения до 
момента труд на преводача – 
преведените от него или нея 
произведения от румънски на 
друг език, с които е осъщест-
вен принос за разпростране-
нието на румънската култура 
в чужбина.
Разбираш ли защо българ-
ските  хъшове избират Бра-
ила?
Напълно!
Следващия автор, който 
искаш да преведеш? И на 
какво се дължи привърза-
ността ти към румънската 
литература, доктор си по 
сравнителна американска 
и английска литература… 
Искам да преведа много, 
не един и лошото е, че ми е 
много трудно да определя 
следващия, по-скоро мога 
да говоря за следващите. От 
съвременните, имена като Д. 
Теодорович, К. Г. Балан – с 
втория му роман, първия вече 
го преведох и предстои да 
излезе – „Мошеник ЕООД“. 
Втория роман на Ф. Иримия, 
първият му – „Дефект“ вече 
излезе в мой превод. Има 
произведения на М. Калинес-
ку, които много си струват. 
От класиците, М. Друмеш, 
някои романи на Л. Ребря-
ну, но с това не се изчерпва 
списъкът. Румънската лите-
ратура ме привлича неусто-
имо със своята откровеност 
относно това, което може да 
се нарече „човешкото със-
тояние“ (thehumancondition), 
това, което определя наше-
то житие-битие в дадена-
та епоха, начина по който 
индивидът гледа на света. 
Това е литература, която са 
занимава много пряко с чо-
вешката душа – съвсем пряко 
например в „Адам и Ева“ на 
Л. Ребряну, като четем тази 
литература, можем да си 
представим, дори да повяр-
ваме, че съществува такава 
и по този начин това четене 
е докосване до безсмъртие-
то. Тази литература съдържа 
изключителна универсал-
ност, което предопределя 
и големия брой преводи от 
румънски на други езици.От 

тази гледна точка, аз виждам 
по-голяма връзка с произве-
дения от американската лите-
ратура – напр. „Спасителят в 
ръжта“на Дж. Д. Селинджър. 
Румънските пиеси, включи-
телно тези на М. Себастиан 
– напр. „Звезда без име“, „Ос-
тровът“, „Последният час“ми 
напомнят на произведения на 
Т. Уилиамс като „Стъклената 
менажерия“, „Котка на горещ 
ламаринен покрив“и „Трам-
вай желание“, или „Случка 
в зоопарка“на Е. Олби – на-
помня ми на „Живот на един 
перон“ на О. Палер, макар и 
последното да е роман. Не 
липсват връзки в тази насока 
и с британската – напр. „Каля 
Викторией“на Ч. Петреску 
в своето безкомпромисно 
изображение на града (Буку-
рещ) като място на крушение 
на човешки съдби напомня 
силно на произведения на Ч. 
Дикенс, където е изобразен 
по сходен начин Лондон. Има 
редица произведения и в три-
те литератури – румънската, 
американската и британска-
та, където градът присъства 
много силно, което много 
ми харесва, напр. „Произ-
шествието“ и „Градът на 
салкъмите“на М. Себастиан 
(Букурещ), „Лорелай“на Й. 
Теодоряну (Яш), „Когато све-
тът беше невинен“ на Й. Пър-
вулеску (Брашов), „Животът 
започва в петък“и „Бъдеще-
то започва в понеделник“на 
Й. Първулеску (Букурещ), 
„ДоняАлба“на Дж. Михаеску 
(Букурещ), от американската 
литература се натрапват име-
на като Дос Пасос с „Манха-
тън Трансфър“, „САЩ“(Ню 
Йорк, Чикаго). Пол Остър, 
Дж. Френзън и Т. Улф – Ню 
Йорк и т.н.Споменатите тук 
се нареждат сред любими 
мои автори и произведения
В България е известно нача-
лото на повестта Немили-
недраги на Вазов:„Нощта 
беше влажна и мрачна и 
браилските улици пустееха. 
Студената декемврийска мъг-
ла, която обикновено пада 
покрай бреговете на Дунава, 
се беше напластила в една от 
главните улици на града и за-
душаваше с отровния си дъх 
последните минувачи, които 
бързаха да се приберат у дома 
си.“…

ФИЛИТ е най-голямото ли-
тературно събитие за цяла 
Югоизточна Европа, като 
брой участници и профил-
ни събития. Резидентската 
програма ФИЛИТ дава въз-
можност на преводачите 
на румънска литература 
на чужди езици да обменят 
опит помежду си, да се срещ-
нат със съвременни румънски 
писатели и да се потопят в 
атмосферата на Румъния, 
като участват в редица 
културни събития в града, в 
който се намират (Яш, Бра-
ила или Бистрица). ФИЛИТ 
насърчава мобилността на 
преводачи професионалисти 
и подкрепя техните проекти. 
Христо Боев е завършил 
английска филология в ПУ 
„Паисий Хилендарски“, д-р 
по сравнителна американска 
и британска литература на 
Университета „Овидиус“ – 
Констанца. Симултанен и 
писмен преводач, преподава-
тел по литература и англий-
ски, френски и румънски език. 
Живее в Добрич и Балчик.

 Източник: ФИЛИТ

Браила помни активно 
българско присъствие, но 

днес „Българската църква“ е 
заключена с ръждясал катинар
Разговор с преводача от Добрич д-р Христо Боев – българският 
представител в резидентската програма ФИЛИТ

Дни на класиката в Балчик

За девети пореден път 
Балчик ще събере почи-
тателите на музиката с 
таланти от европейската 
сцена в най-голямото му-
зикално събитие в региона 
„Дни на класиката в Бал-
чик“. Очакваната култур-
на проява започва на 21 
юли на сцена „Мистрал“. 
В рамките на осем фе-
стивални вечери на брега 
на морето публиката ще 
се докосне до голямото 
музикално изкуство на 
творци като Марио Хо-
сен, Софийски солисти, 
Букурещки духов ансам-
бъл, Еделина Кънева и 
Орлин Павлов, Оркестъра 
на Бургаската държавна 

опера, музикантите от 
Ансамбъл „Изкуството 
на барока“. По традиция 
една от вечерите остава 
запазена за джаз и латино 
ритми. Тази година фиес-
тата е поверена на Калин 
Вельов и горещата група 
„Тумбаито“.
За пръв път на сцената на 
фестивала ще бъде пред-
ставен оперен спектакъл. 
„Тоска“ - едно от непре-
ходните свидетелства за 
гения на Джакомо Пучини 
ще се играе от състава на 
Държавна опера Варна. 
В главните роли ще по-
срещнем сръбските гости 
- оперната прима Драгана 
Радакович – Тоска и Вук 

Зекич – Барон Скарпия. 
В ролята на Марио Кава-
радоси ще гостува Милен 
Божков.

И тази година Балчик ще 
събере млади таланти в 
майсторски клас на проф. 
д-р Борислава Танева. По 
време на фестивала те ще 
се обучават в концертната 
зала на Културен център 
„Мелницата“, а на 26 юли 
ще бъдат на голямата сце-
на, за да покажат научено-
то пред публика. 
Всеки концерт от „Дни на 
класиката в Балчик“ ще 
бъде предаван на живо във 
фейсбук страницата на 
фестивала.

Организатор на събитието е Фондация “Академия класика” с изключителната 
финансова подкрепа на Община Балчик и патронажа на кмета Николай Ангелов. 

ПРОГРАМА
21 юли 

Държавна опера Варна 
Тоска 

Джакомо Пучини
Диригент: Деян Савич 

Режисьор: Кузман Попов 
В ролите: Драгана Радакович, Вук Зекич, Милен Божков, Евгений Станимиров, Гео 

Чобанов, Христо Ганевски, Димитър Ряхов, Петър Петров, Благовеста Статева 
-- 

22 юли 
Ансамбъл “Изкуството на барока” 

В. А. Моцарт - Концерт за клавир и струнен оркестър №14 в ми бемол мажор (K449) 
В. А. Моцарт - Дивертименто за струнни 

Й. С. Бах - Ария за струнни 
Й. С. Бах - Концерт за два клавира и струнен оркестър в до минор (BWV1062) 

Солисти: 
Василий Илисавский - клавесин, хамерклавир 

Галина Драганова - хамерклавир 
Зефира Вълова - барокова цигулка и 

Гергана Делийска - цигулка 
Ивайло Ангелов - виола 

Теодора Атанасова - виолончело 
Илина Жабленска - контрабас 

-- 
23 юли 

Марио Хосен и приятели 
Р. Шуман- Клавирен квартет 

А. Дворжак- Клавирен квинтет 
Марио Хосен, цигулка 

Марина Димитрова, цигулка 
Марта Потулска, виола 

Антон Никулеску, виолончело 
Анна-Магдалена Кокитс, пиано 

-- 
24 юли 

Латино фиеста със златни български песни 
Калин Вельов и “Тумбаито” 

-- 
25 юли 

Държавна опера Бургас 
“Не си отивай, Лято” 

Солисти: Еделина Кънева и Орлин Павлов 
-- 

26 юли 
Концерт на учениците от Майсторския клас на проф. Борислава Танева 

-- 
27 юли 

Моцарт среща Бетовен
Духов ансамбъл Букурещ 

В.А.Моцарт - Пиано квинтет KV 452 Ми бемол мажор 
Лудвиг ван Бетовен - Пиано квинтет оп.16 Ми бемол мажор 

Валентин Гита - обой 
Андрей Теодору - кларинет 

Кристиан Боркан - валдхорн 
Лорентиу Дарие - фагот 

Ралуца Оату - пиано
-- 

28 юли 
Софийски солисти представят шедьоври от световната музикална класика 

дир. Пламен Джуров


