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в процес на  раздяла, като 
надеждата за връщане към 
нея е все още жива. В този 
любовен триъгълник на 
Паул ще му се наложи да 
намери себе си и да пре-
осмисли своите представи 
за живота в рамките на 20 
дни: 18 декември, 1934 – 7 
януари, 1935.

Заслуга на Михаил Се-
бастиан е и изграждането 
на апатичния герой – в 
настоящия роман, Паул. 
Чувствеността, тъгата, са-
мотата и споменът са част 
от конструкцията на рома-
на. Завръщането на човека 
към природата и хармо-
нията с нея са свързани 
с планината до Брашов, 
която влияе силно на Паул 
и остава до голяма степен 
чужда за Нора и Ан. 

Романът привлича с 
изключителните живи и 
конкретни описания на 
големия град (Букурещ) 
и на по-малкия град (Бра-
шов), както и на плани-
ната в околностите му, с 
пресъздаването на проти-
вопоставянето на двете 
жени в живота на Паул, с 
преображението на човека 
чрез спорта и силното усе-
щане за съп-
реживяване 
със самотния 
п е р с о н а ж . 
Р о м а н ъ т 
привлича с 
н е п р е к ъ с -
натия полъх 
н а  мо р ето 
от спомена, 
претворен в 
изкуството 
о т  е м бл е -
матичен за 
България и 
Румъния ку-
рорт – Бал-
чик. Самият 
читателят е 
въвлечен и 
във вълну-
ващо пъте-
шествие из 
Румъния в 
една зимна 
приказка, с която трудно 
може да се раздели. 

В един ден, като все-
ки друг, вторник, 29 май, 
1945 г., в 14.00 часа, пи-
сателят, драматургът и 
преподавателят Михаил 
Себастиан отива към уни-
верситета в Букурещ. Това 
е ден, в който му предстои 

Балчик присъства в 
спомените на главния 
герой Паул, който усеща 
повея на вятъра от пла-
жа на Балчик дори кога-
то се намира в планина-
та над Брашов. Балчик е 
и в модернистични плат-
на на художничката Ан. 
Балчик е място, къде-
то героят се е чувствал 
щастлив и жив, в пълна 
хармония със себе си.

Михаил Себастиан 
(кръщелно име: Йосиф 
Хехтер) е роден на 18 ок-
томври 1907 г. в Браила, 
Румъния и умира на 29 
май 1945 г. в Букурещ. 
Той е писател, драматург 
и литературен критик, 
публицист, изучава фило-
софия и право в Букурещ. 
Сътрудник е в списанието 
„Кувънтул”, където се за-
познава с Мирча Елиаде. 
Привлечен е от вълнува-
щите идеи на интелекту-
алците от литературния 
кръг „Критерион”, който 
включва такива имена като 
Емил Чоран, Мирча Ели-
аде и Южен Йонеско. В 
началото на 40-те години 
на миналия век, му се 
забранява да работи като 
журналист, отнема му се 
и лицензът на пледиращ 
адвокат, защото е евреин. 

Сред романите му се 
открояват „Градът на сал-
къмите” (1935), както и 
„Произшествието” (1940), 
който се публикува за пър-
ви път на български език 
в превод от румънски на 
Христо Боев. 

„ П р о и з ш е с т в и е т о ” 
е атмосферен роман от 
епохата между войните, 
стилистично повлиян от 
френските писатели Мар-
сел Пруст и Жил Ренар. 
Романът изпъква чрез мо-
дерната си конструкция 
на фона на плеадата от 
класически румънски про-
извдения от епохата, екс-
периментиращи с цветове, 
сензуално изображение и 
психология. 

Още от първата стра-
ница „Произшествието” 
ни представя пътно про-
изшествие, чиято жертва 
е млада жена (Нора) – тя 
е блъсната от трамвай и 
намира подкрепа в млад 
мъж (Паул), който страда 
от болезнени спомени по 
друга жена (Ан), с която е 

да изслуша лекция за Бал-
зак. В 15.00 часа пресича 
към трамвайната спир-
ка до църквата „Сфънтул 
Николае” по булеварда 
„Реджина Мария“. По иро-
ния на съдбата е блъснат 
от камион: преживял анти-
семитизма и Втората све-
товна война, и подобно на 
своите литературни герои, 
които претърпяват произ-
шествия, за да се докоснат 
по-силно до често враж-
дебния заобикалящ свят. 
Четвърт час по-късно,  
Михаил Себастиан умира 
по нелеп начин само на 38 
години, оставяйки ни своя 
най-завършен от естети-
ческа гледна точка роман 
– „Произшествието”. Ро-
ман за Букурещ, Брашов 
и Балчик. 

Из предговора на рома-
на „Произшествието”

Христо Боев е завършил 
англисйка филология в ПУ 
„Паисий Хилендарски”. 
Доктор по сравнителна 
американска и английска 
литература на универ-
ситета „Овидиус”-Кон-
станца. Преводач от ру-
мънски и английски. Пре-
подавател по английски 

език и литература. 
За „Балчишки теле-

граф” преводачът Христо 
Боев сподели, че по-голяма 
част от романа е превел 
именно в белия град Бал-
чик, място, където се 
чувства жив, подобно на 
героите на Михаил Се-
бастиан.                    /Б.Т./

Излезе 
“Произшествието” на 
Михаил Себастиан- 
роман за Букурещ, 
Брашов и Балчик

Откъси от романа “Писма за оригами” 
на Дияна Боева са преведени 

на френски език от френската 
българистка Мари Врина-Николов  

Дияна Боева в любимия Балчик.

героите се проектират 
в нещо въображаемо“, 
обяснява  френска -
та българистка. „Така 
[Дияна Боева] третира 
български [теми и про-
блеми] по начин, който 
според мен е много 
интересен за всички.“

Мари Врина-Нико-
лов подчертава, че не 
просто харесва, а обича 
всяка книга, която е 
превела. Все пак сред 
тези творби има някол-
ко, с които 
истински се 
гордее: „Ба-
лада за Ге-
орг Хених“ 
на Виктор 
П а с к о в , 
„Естествен 
р о м а н “  и 
„Физика на 
тъгата“ на 
Георги Гос-
п о д и н о в , 
„Майките“ 
на  Теодо -
ра Димова 
и  книгите 
на Емилия 
Дворянова. 
Вече е пре-
вела откъси 
и се надява 
скоро да намери изда-
тели за „Емине“ на Те-
одора Димова, „Project 
Dostoevski“ на Ра-
дослав Парушев, „Со-
фийски дует“ на Иван 
Димитров, „Писма за 
оригами“ на Дияна Бо-
ева и „Черната кутия“ 
на Алек Попов. Други 
български творби, кои-
то оценява високо, са 
„Черни лалета за Кант“ 
на Любов Кронева и 
„Метафизика в есен-
ните пространства“ на 
Филип Дахилов. „

В интервюто пре-
водачката споделя, че 
когато усети, че „един 
текст [я] зове за пре-
вод“, превежда 20-30 
страници, които пуб-
ликува на свой сайт 
заедно със снимка на 
автора, биографична 
бележка и анотация на 
произведението. След 

Романът „Писма за 
оригами” на Дияна Бо-
ева е модерен прочит 
на социалистическо-
то минало на Бълга-
рия през призмата на 
дистопията. Романът 
създава осезаемо мно-
гопластово изображе-
ние, в което героите от 
две поколения са в плен 
на време-пространство-
то на два свята - 80-
те и 50-те години на 
миналия век. Създава 
се усещане за времеви 
капан, в който по-мла-
дото поколение - Ирена 
и Богомил, уловени във 
вихъра на броженията 
и реакциите на властта 
през „Възродителния 
процес“ от 80-те, се оп-
итват да намерят себе 
си в един променящ 
се тираничен режим. 
Знаково е замръзването 
на Богомил в началните 
редове на романа - из-
раз на безсилието му да 
осмисли случващото се 
около него. 

На фона на тези бу-
рни събития изпъква 
значението на дома, 
който е уютен и се 
поддържа от циганка-
та Мевледа, чийто су-
тляш и кафе с канела 
са неустоими. Динами-
ката на предстоящите 
политически промени, 
която пулсира в притес-
ненията и трескавите 
разговори на героите, 
контрастира с вечно-
то море. То присъства 
силно на страниците, 
посветени на 80-те, 
действието през които 
се развива в град К. - 
възможно наслагване 
на географското поло-
жение на Балчик с ня-
кои от архитектурните 
особености на Констан-
ца, Румъния. 

Село Р. е разполо-
жено на север от К. и 
е близо до румънската 
граница. Това е мяс-
тото, където е живяла 
майката на Ирена, Ели 
Хаджидимитрова. Това 
е студен свят на упраж-
нение на репресивния 
апарат на социализма 
от 50-те, за който на-
учаваме чрез прочита 
на дневника на Ели от 
Богомил. Така се запоз-
наваме с един безми-
лостен свят на лагери, 
където оцеляването на 
героинята е под въпрос.

В  и н т е р в ю  з а 
TrueStory.bg Мари Ври-
на-Николов споделя, че 
„колкото един почерк е 
по-индивидуален, тол-
кова повече шансове 
има да докосне всич-
ки“. Дава за пример 
„Писма за оригами“ от 
Дияна Боева. В този 
роман „непрекъснато 
сме на ръба на реал-
ното и въображаемото, 
във всяко реално нещо 

това изпраща имейли 
до десетки по-големи 
и по-малки френски из-
дателства в опит да ги 
„зариби“. Това поставя 
началото на продъл-
жителна и интензивна 
комуникация, докато 
в идеалния случай се 
стигне до договор за 
превод. Именно затова 
Мари Врина-Николов 
смята, че всеки прево-
дач, наред с чисто пре-
водаческите си задачи, 

работи и като „агент.  

Мари Врина-Нико-
лов е френска бълга-
ристка и преводач-
ка. Освен българска 
филология е следвала 
класическа филология 
(латински и старо-
гръцки) в престижния 
Екол Нормал Сюпери-
ор и обща лингвисти-
ка в Сорбоната. Има 
защитена докторска 
дисертация на тема 
„Емоционалните час-
тици в съвременния 
български език“, пуб-
ликувана на български 
(Експресивните час-
тици в българския език 
- Абагар, 1999). През 
2001 г. защитава и ха-
билитационен труд за 
професура. Автор на 
многобройни изслед-
вания в областта на 
теорията на превода, 

Мари Врина Николов 

Христо Боев доктор от университета „Овидиус“ в гр.Констанца. 

лингвистиката и исто-
рията на българската 
литература. Превела е 
на френски редица про-
изведения от български 
автори (приблизител-
но 40 книги). Освен 
преводач, Мари Врина-
Николов е преподава-
тел и изследовател. 
Ръководи магистърска 
програма за литерату-
рен превод в парижкия 
университет INALCO, 
като там работи със 

студенти от около 20 
страни, включително 
България, Полша, Иран 
и Индия. 

Дияна Боева е ро-
дена в гр. Добрич. За-
вършила е българска 
филология. Учител e 
по български език и 
литература в ЕГ „Гео 
Милев” - Добрич. Ра-
ботила е като журна-
лист и редактор. Пуб-
ликувала е в различни 
литературни издания 
и сборници. Пише за 
Портал „Култура”, 
колумнист на plovdiv-
online, има публикации 
в mediapool. Сътруд-
ничи на в-к „Глас”. Ре-
дактор на класическа и 
съвременна европейска 
проза. През 2016 г. из-
лиза първият й роман 
„Писма за оригами“ 
(изд. „Ерго”, Сф.)./Б.Т./

В библиотеката на НЧ 
„Паисий Хилендарски 
1870” Балчик вече го 
има романът „Писма за 
оригами“, който излезе 
през 2016. 

Авторката Дияна Боева 

споделя, че това е първи-
ят и роман и че „ Градът 
ми К. (където се развива 
част от действието) е 
Балчик, Констанца и до-
някъде Добрич. При про-
чита се усеща. Френската 

българистка Мари Врина-
Николов преведе откъси 
на френски с желание да 
ми намери издател във 
Франция.”

Дияна Боева и съпру-
гът и живеят през по-го-

лямата част от годината 
в Балчик и го обичат 
безкрайно.

„Писма за оригами” 
- роман за Балчик и Кон-
станца, с превод на френ-
ски


