
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 
Тази седмица в поредицата „Модерна европейска про-

за“ на Издателство „Ерго“ (Сф.) излезе романът-ре-
троспекция на едно детство „Когато светът беше неви-

нен“ от румънската писателка Йоана Първулеску 

“Когато светът беше не-
винен” продължава темата 
за детството от първите 
два романа на Йоана Пър-
вулеску чрез своеобразно 
пътуване във времето, като 
в поредица от свързани те-
матично глави проследява-
ме различни случки и при-
ключения на разказвачката 
Ана като малко момиче в 
Брашов по времето на ко-
мунизма. Книгата се фоку-
сира върху живота на едно 
семейство – това на Ана в 
един свят, изпълнен с въл-
нуващи събития от края 
на 60-те и началото на 70-
те години на миналия век. 
Надникваме и в по-ранни-
те години на комунисти-
ческия режим в Румъния. 
Реконструираното детство 
от спомена е предадено с 
ирония от дистанцията на 
времето от порасналата 
Ана – филолог и писател. 
Така се запознаваме с ко-
лоритни персонажи, всеки 
със своите житейски пери-
петии, чрез които се раз-
криват множество улавящи 
духа на времето моменти 
от историята на Брашов. 
Книгата ще представлява 
интерес не само за тези, 
които искат да съпреживе-
ят с децата герои един спо-
мен от Румъния, напомнящ 
донякъде и за България по 
времето на социализма. Тя 
ще е любопитна и за оне-
зи, които не помнят този 
период в нашата страна и 
за които той е възпроизве-
ден достатъчно прецизно, 
с топлота и хумор от една 
от най-изтъкнатите съвре-
менни румънски писател-
ки.

 Романът излиза с фи-
нансовата подкрепа на Ру-
мънския културен инсти-
тут. Превод от румънски 
Христо Боев. Художник 
Лиляна Дворянова. 

Йоана Първулеску е ро-

дена на 10 януари 1960 г. 
в Брашов, Румъния. Тя е 
есеист, публицист, лите-
ратурен критик, преводач 
от и на френски и немски 
език, професор по литера-
тура в Букурещкия универ-
ситет и писател. През 1999 
г. придобива научната сте-
пен доктор по филология, 
като защитава дисертация 
на тема „Литературните 
предразсъдъци: удобните 
мнения при тълкуването на 
румънската литература“. 
От 2004 г. е професор по 
литература в департамента 
по Литературни студии в 
Букурещкия университет. 
Романът ѝ Когато светът 
беше невинен е публику-
ван през 2016 г. от издател-
ство „Хуманитас“ и излиза 
за първи път на български 
език в настоящия превод. 
Авторката е позната на 
българските читатели с 
романите си, които предиз-
викват широк отклик в Ев-
ропа и са преведени на над 
10 езика.

Христо Боев е роден 
в Пловдив. Завършил е 
английска филология. 
Доктор по сравнителна 
английска и американска 
литература на Универси-
тета „Овидиус“ (Констан-
ца). Преподавател по ан-
глийска литература в ШУ 
„Епископ Константин Пре-
славски“. Преводач от и 
на румънски и английски. 
Преподавател по англий-
ски, френски и румънски 
език, както и български за 
чужденци. 

откъс
По това време за мен къ-

щите имаха лице. Човешко 
лице, искам да кажа. Така 
ги рисувах: винаги с два 
прозореца, които бяха очи-
те им, а по средата долу 
- залостена портичка, коя-
то бе устата и бе подута. 
Наместо око им слагах по-

някога глинени гърнета с 
червени цветя. Никога цве-
тята не бяха други на цвят: 
моят свят бе най-обикно-
вен и всичко в него се пов-
таряше, без да ме отегчава. 
Някой ми каза по-късно, че 
това е дори определението 
за Рая.

Разбира се, когато се 
разхождах по старинните 
улици на града, в който 
съм родена, къщите ми се 
показваха по най-разли-
чен начин, но пак имаха 
човешки лик. Спомням си 
за една голяма, с цели осем 
очи, от които едно счупено 
и превързано с бинт, но 
понеже все ѝ оставаха се-
дем здрави, не я смятах за 
кьорава, за разлика от дру-
га, истински автентичен 
пират с едно-единствено 
око, като другото бе цялото 
покрито от бръшлян. Що 
се отнася до хотел „Аро“, 
който се намираше зад 
нас, той бе покрит с очи от 
горе до долу. Нос къщите 
от детството ми нямаха и 
това им придаваше колкото 
се може по-благоприличен 
вид. 

Нашата къща се роди в 
същия град заедно с мен. 
Живеехме заедно на улица 
„Владимир Маяковски“, 
име, което никой не знаеше 
как да напише правилно. 
Само за най-старите име-
то Маяковски се пишеше 
много просто, а именно 
Сфънту Йоан, и така, ма-
кар и да не би си казал, че е 
възможно, през живота си 
къщата ни с изба и таван 
смени два пъти адреса си: 
веднъж през 1950 г., когато 
се премести от „Сфънту 
Йоан“ на „Маяковски“, и 
втория път през 1990 г., ко-
гато се върна от „Маяков-
ски“ на „Сфънту Йоан“. 
С очите ѝ нещата не бяха 
перфектни, имаше едно 
повече или по-малко, зави-

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 37 
22 71                        /10-8/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Балчик, 
Каварна, Шабла, Г. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-10/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

*  Заменям апарта -
мент за земеделска земя 
или давам под наем  
тел.0896699046

* Давам къща под наем 
целогодишно, обзаведена 
тел. 0886690650 в Балчик 

* Давам квартира под 
наем обзаведене, дъл-
госрочно. в бл.35. те. 
0888702805                 2-1

* Търся квартира /гар-
сониера, апартамент, стая/ 

* Продавам част от 
къща в центъра на Бал-
чик. Ул.“Хр.Смирненски“ 
№ 6 тел. 0897 617 426                         
/10-8/

* Продавам апарта-

целогодишно в ж.к. „Бал-
чик“ Балчик. Тел. 0885 
079116                       /4-3/

* Сдружение „Българ-
ско наследство“ Балчик 
организира екскурзия по 
родните места: Констан-
ца, Сараюрт, Саръгьол, 
Бая, Еникьой, Тулча. 2 
нощувки, 2 вечери, 2 
закуски+пътни разхо-
ди. Екскурзовод: Иванка 
Унгуряну. Цена на екс-
курзията .150 лв. Тел. 
за справки и записвание 
0887983113 /Деспина Ма-
ринова, водач/

* Продавам ябълки, еко-
логично чисти, българ-
ски сорт. Цена 1.20 лв./
кг.Тел.0885933055 Иванка 
Стоянова

мент в бл.2 ж.к.“Балик“ 
Балчик  тел.0898 440 709                         
/10-8/

* Продавам къща в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия
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Жалони на чувствата

Колко необходима беше 
появата на стихосбирката 
„ Нарисувай ми думa“ от 
нашата землячка- кавар-
налийката Керанка Да-
лакманска, за да открием 
още истини за света и за 
себе си, защото винаги 
зад поезията стои исти-
ната. А от словоредите 
на Керанка Далакманска  
разбираме и малко пове-
че за човека и за неговото 
емоционално оцеляване. 
Керанка е поетеса. Тя 
умее да разкрие загадъч-
ните разнообразия на 
душите ни, стремящи се 
към съвършенството. 

 „ ...Следа от 
пърхащи криле

рисува въздух
- от твоя хоризонт
до моя бряг... Красиво 

е...
И е живот,
и все сме двамата - въл-

на и бряг-
до хоризонт....“ 
Преди 25 века Пиндар 

ни завещава своята мъд-
рост: „ Делата умират, 
думите остават“. Това 
послание  поетесата пре-
чупва през призмата на 
своето светоусещане и 
постига без усилие най-
важното: без насилие да 
споделим нейните ми-
гове на преживяване в 
петте посоки на света. 
Все изстрадани мигове, 
с усмивка към предизви-
кателствата и законите на 
собствената ѝ природа.

 Ако всички сме 
граждани на Вселената, 
то поетите са нейни-
те апостоли на Земята.
Щастливи хора ли са по-
етите? Мисля, че те се 
страхуват да бъдат щаст-

ливи. И Керанка е такава, 
зад нейната плаха усмив-
ка в дълбочинен план тя 
съхранява тайно и рев-
ниво от другите крехката 
своя нежност и неведома 
болка-не ги виждаш, но 
ги усещаш. Тя раздава 
своята доброта без оста-
тък и ние

чувстваме всичко пре-
живяно от нея като свое.

„Окосени, чувствата ми 
падат някъде/ след извър-
вяното. / Въздухът е сух 
до задушаване./ Потъвам 
в кладенеца на нощта./ 
Самоизгубвам се...“ 

Представянето на сти-
ховете на Керанка бе 
съчетано с красивите 
картини в каварненската 
художествена галерия, 
подредени от нейната 
братовчедка- румънката 
от Констанца- Лаура Нис-
тореску Сениук, за изку-
ството и силата на кръвта 
граници няма. И двете са 
почувствали топлината 
на общия възторг и не-
повторимите предизви-
кателства, усещането за 
съразмерност, добрина и 
съпричастност. Навярно 
искат да ни подскажат, че 
дните ни занапред трябва 
да бъдат спорни, да не се 
разделяме с красотата, 
която създават. Ако мо-
жем вече всички заедно, 
без уговорки, да осъщест-
вим своята отговорност 
пред емоционалния свят 
на поета, възторгнати 
от стремежа на Керанка 
Далакманска да разпали 
нашето въображение към 
прошка, възторг и нирва-
на, то може би ще бъдем 
за миг щастливи. 

Георги ЙОВЧЕВ

си как ги гледаше: две на 
партера, доста сблъскани 
едно в друго, и три на ета-
жа. Ако се вгледаше добре, 
навесът с керемиди имаше 
и той две изцъклени очи, от 
които само едното се осве-
тяваше нощем мистериоз-
но. Тънката му правоъгъл-
на уста бе точно колкото 
да може да погълне, при 
необходимост, в корема си 
кола. Това обаче се случ-
ваше рядко, когато идваха 
гости от друг град, обичай-
но се тъпчеше само с хора, 
четирите семейства и ние, 
четирите деца на къщата. 
Бяхме две момичета и две 
момчета – братя, сестри и 
братовчеди, по реда на поя-
вяването им на белия свят: 
Дина, Дору, Матей и Ана. 
Ана съм аз, както знаеш. 
Дина имаше овално лице, 
бяла кожа, очертана в рам-
ка от кестенява коса и сини 
бадемови очи с извити 
мигли. Бе красавица и се 
носеше сякаш над нещата. 
Дору имаше същите цве-
тове като сестра си, само 
че бе ниско подстриган и 
говореше по-малко от нея, 
с леко заекване, което дори 
не забелязвах, когато има-
ше да казва нещо важно. 
Той обаче сам привличаше 
вниманието ни върху тази 
подробност, понеже всич-
ки бяхме много радостни, 
когато можехме да се пох-
валим с нещо необичайно. 
Брат ми Матей имаше зе-
леникави очи, пронизващ 
поглед, наследен от дядо, 
и идеи, колкото да стигнат 
за всички, понеже вина-
ги измисляше нещо ново. 
Бе като живак. Дина бе 
със 7 години по-голяма от 
мен, Дору с 5, Матей с 2. 
А аз, аз тогава имах лице, 
закръглено като пълната 
луна, очите, закръглени 
и те, черни, и се носех 
след по-големите, без да 
схващам нищо. Сутринта 
къщата ни пускаше навън 
през същата уста, по реда 
на тръгване към училище 
и детската градина, който 
случайно съответстваше 
на този на пристигането ни 
на света. Аз бях последна-
та дошла и заминала. 

Вътре в корема ѝ се 
случваха чудеса. Най-труд-
но за разбиране бе, че не 
всички, старци, възрастни 
и деца, живеехме в съща-
та къща, тоест тя заемаше 
формата на поколението, 
което приютяваше. За ста-
рите, които я бяха купили 
много отдавна, къщата бе 
страна, позната само за 
тях, изпълнена с битови 
нагласи, които сега бяха 
изчезнали: легла с вълно-

образни рамки като морски 
водорасли и долапи с орна-
ментика по ръбовете, висо-
ко венецианско огледало с 
кристално чисто отраже-
ние като в бистър извор, 
което бе преживяло две 
световни войни и бе оста-
нало непокътнато, сребър-
ни прибори за хранене с 
инициали, изографисани 
на дръжките, един съд от 
слонова кост с наяди, кар-
тини, които ми се струваха 
доста начумерени, с бели 
снегове, оголени от листа 
дървета и черни птици, 
рокли, целите в копчета, 
ластуни и плисета, като 
да бяха някакви миниа-
тюрни ветрила, салфетки 
и покривки за маса с мо-
нограм и фестон, пандел-
ки, които се превръщаха 
в пеперуди, един бастун и 
нагръдник. И цяла грамада 
шапки, които пробвахме 
и на всички ни закриваха 
половината лице. Ако си 
завреше носа в долапа, ми-
ришеше на парфюм и наф-
талин. Думите на старците 
сякаш и те бяха облечени 
във фестон, плисета и мо-
нограми. Веднъж ги чух да 
си говорят съвсем тихич-
ко за петлета, и наострих 
уши: мислех си, че иде 
реч за малките пиленца на 
кокошката и много ми се 
щеше да ги видя и чуя как 
кукуригат, но не попитах 
нищо.

За възрастните, които 
бяха децата на старците, 
къщата бе повод за страх, 
както бяхме и ние, техни-
те деца, и понякога бяха 
доволни от нея или от нас. 
Възрастните са били и те 
деца в същата къща. Сега 
искаха да я променят, да 
я поправят, да я позакър-
пят: я покрива, през който 
влизаше дъждовна вода, я 
люпещата се боя, някоя и 
друга врата, която не ис-
каше да се затваря, поду-
та от влагата, някои стари 
тръби, запушения канал, 
мишките на тавана, в край-
на сметка не я оставяха и 
миг да си почине, и тя, на 
свой ред, им отвръщаше 
подобаващо – не им дава-
ше мира. Казваха, че е ста-
ра, че не е била замислена 
добре от началото, че няма 
място там за всички нас. 
Да не говоря, че непрекъс-
нато продаваха по нещо 
от нея – чак душата да те 
заболи. Казваха, че нямат 
друг избор. Казваха, че не 
трябва да се привързваш 
към предметите. Казваха, 
че имат нужда от пари. 
Казваха: „Ние да сме здра-
ви!“.

В Добрич има силни бридж 
състезатели

Бляскава победа в двой-
ковия шампионат на 
17-я Национален бридж 
турнир“Сливен 2018“ по-
стигна добричкият състеза-
тел Йордан Щерев,който за-
едно с партньора си Христо 
Иванчев от Шумен не оста-
ви шансове на много от све-
товно известните български 
бридж звезди и заслужено 
спечели първото място.

На второ място се класира-
ха Георги Първанов и Танчо 
Койнов от Димитровград, а 
трети са бронзовите меда-
листи от световното отборно 
първенство, състезателите 
на софийския „К1“ Иван 
Нанев и Владимир Михов/
също роден в Добрич/ 

 Йордан Щерев потвърди 
високата си класа и отлич-

ната си спортна форма в 
която се намира в момента и 
завоюва и бронзовия медал 
в отборния шампионат за-
едно с партньора си Христо 
Иванчев, Калин Караиванов/
Варна/ и Иван Величков /
Ст.Загора/. Победители тук 
станаха третите в света-
състезателите на софийския 
„К1“-Диана Дамянова, Вик-
тор Аронов, Иван Нанев и 
Владимир Михов, а втори е 
отбор „Видев“ с капитан Ко-
льо Видев от Любимец.

 Държавните шампиони 
от отборното първенство за 
тази година“Бридж+“ с ка-
питан Ангел Ванчев /Плов-
див/ останаха на 4-о място. 

На снимката-шампионът 
Йордан Щерев с приза за 
първото място 


