
Б ългарският павилион от-
далече привличаше с  ори-
гиналния триметров фар, 

направен от (български) книги – ин-
сталация на бургаските художници 
Атанас Стоянов и  Генчо Радев, ко-
респондиращ с главната тема на Из-

ложението. Остроумният символ не 
само извикваше усмивка на устни-
те на посетителите, но като магнит 
привличаше децата, които си пра-
веха в „подножието“ му импровизи-
рани шоколадови паузи, по време на 
които сричаха на кирилица.

Програмата на българското учас-
тие включваше литературни чете-
ния в оригинал и в превод на чешки 
език, срещи с преводачи и издатели 
и най-вече с български автори – ря-
дък деликатес за живеещите в Чехия 
български книгомани и за българис-

MEЖДУ 17-ТИ И 20-ТИ МАЙ, В РАМКИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „SVĚT KNIHY“ („СВЕТЪТ НА КНИГАТА“), БЪЛ-
ГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ОРГАНИЗИРА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА, ЕЗИК И КНИЖНА 
ТРАДИЦИЯ. ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЛЕД ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ, БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ БЕ С  ПАВИЛИОН, КОЙТО 
ВКЛЮЧВАШЕ ЕКСПОЗИЦИОННА ПЛОЩ, ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖЕСТВЕНА ИНСТАЛАЦИЯ, АУДИТОРИУМ И БИБЛИОТЕКА.
ОСЕМНАДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА КНИГАТА СЕ ПРОВЕДЕ В ПАНАИРНОТО ГРАДЧЕ 
В ПРАГА (VÝSTAVIŠTĚ PRAHA – HOLEŠOVICE). НЕГОВИ ОРГАНИЗАТОРИ СА СЪЮЗЪТ НА ЧЕШКИТЕ КНИЖАРИ И ИЗДАТЕЛИ 
И „СВЕТЪТ НА КНИГАТА“. ПОЧЕТЕН ГОСТ ТАЗИ ГОДИНА БЕШЕ РУМЪНИЯ, А ОСНОВНА ТЕМА – „ЛИТЕРАТУРАТА НА ЧЕРНО-
МОРИЕТО“. УЧАСТВАХА 395 ИЗЛОЖИТЕЛИ ОТ 36 СТРАНИ И РЕГИОНИ.

Писатели & журналисти 
в „Света на книгата“

РОДЕН ГЛАС · брой 3 · 9

Т
А

Л
А

Н
Т

 
И

 
Т

В
О

Р
Ч

Е
С

Т
В

О

�  ТЕКСТ И СНИМКИ: Ели Мандажиева



тите. Бяха представени книги на Ди-
митър Кенаров, Стефан Кисьов, Ка-
лин Терзийски и Иво Тодоров. Беше 
вдигната завесата и  пред един нов 
проект – подготвената за издава-
не на чешки „Antologie bulharského 
diabolismu“ („Антология на българ-
ския диаболизъм“), съвместно начи-
нание на Българския културен ин-
ститут и Катедрата по българистика 
към Карловия университет.

Първата представена книга 
бяха новоизлезлите на чешки език 
„Apokryfní zvířata“ („Апокрифни 
животни“), на поета и  журналиста 
Димитър Кенаров. Книгата пред-
стави нейният преводач, Марцел 
Черни, редакторът, Ондржей Заяц 
и издателят, Петър Щенгъл.

Петър Щенгъл изрази удовлетво-
рението си от романа и задоволство, 
че е  положено начало на сътрудни-
чество с  български автори. „Чувст-
ваме се като литературно благотво-
рително дружество – въздъхна обаче 
той. – Средствата не са достатъчни. 
До голяма степен разчитаме на до-
броволен труд. Издателството не 
е основният източник на приходи за 
никого от нас.“

Писателят Стефан Кисьов, беше 
представен от българистката Ивана 
Сръбкова. „За пръв път научих за 
Стефан Кисьов през 2004 година – 
разказа тя, – по повод материала за 
българската литература, който съв-
местно с  Ани Бурова подготвихме 
за сборника „Литературата по све-
та“. Можете да си представите из-
ненадата ми, когато през миналата 
година той ми се обади с новината, 
че понастоящем живее в Прага. Ето 
как, когато Българският културен 

институт се обърна към мен с пред-
ложение за съвместна изява със 
Славянската библиотека, си казах, 
че това е  идеалната възможност да 
представим Стефан Кисьов в  Пра-
га.“

Галина Тодорова, директор на 
Българския културен институт, 
представи писателя и журналист Ка-
лин Терзийски, който насити атмос-
ферата с  динамика и  пърформънс. 
Застанал прав, чаровен, благодарящ 
на публиката на звучен английски, 
той караше да спират и онези, които 
явно нищо не разбираха.

Писателят и журналист Иво Тодо-
ров разказа за най-новата си книга 
– романът-приказка „OMG“. Споде-
ли, че първичната инспирация е по-
лучил от Дж. К. Роулинг и нейният 
Хари Потър: „Нима само тя може да 
напише толкова интересна история? 
Сигурно не!“ – казал си той и резул-
татът е пред нас.

Всеки, който се замисли над гос-
тите на Института, безспорно ще на-
прави равносметката, че основната 
дейност на повечето от представе-
ните автори е журналистиката. Съв-
падение при организацията, тренд 
в литературата или необходимост за 
оцеляването? �

Още преди самото представяне, Ивана Сръбкова 
сподели вълнението си, предизвикано от откровението 
в изречението „Прага беше неговият Виетнам“ в книга-
та на Стефан Кисьов „Екзекуторът“. Разказа, че е разго-
варяла и с колеги, и никой не си спомня чужда творба, 
в която 1968-ма година да е отразена по такъв начин. „Не 
става въпрос за събитията като такива – конкретизира 
тя, – а за реминисценцията в конкретна човешка съдба. 
Събитията през 1968-ма стартират трагедията на ця-
лото семейство на главния герой. Ще се радвам, ако ме 
поправите, но мисля, че това е първият подобен пример 
в чуждата литература и се радвам, че Стефан Кисьов го 
е отразил и разработил в романа си.“

„За мен – откликна Стефан Кисьов, – 1968 година ви-
наги е била важна дата. За нашето поколение, Чехосло-
вакия и  1968-ма бяха пример за подражание. Често се 
питахме защо нямаме наша „1968-ма.“

Ивана Сръбкова припомни известното изявление на 
Гюстав Флобер: „Мадам Бовари съм аз!“. Дали и Стефан 
Кисьов ще каже същото за себе си и своя герой? „При 
писането на романа съм използвал в равни части въоб-
ражението и спомените си от детството – отговори пи-
сателят. – Както се казва: в най-голямата лъжа трябва да 
има малко истина, за да бъде по-убедителна. И тъй като 
литературата е една измислица, трябва да бъде поднесе-
на така, че да звучи истински.“ �
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А какво ще каже за литературния процес? Дали пише 
на ръка или на компютър? „Затова, предполагам, се каз-
ва „писател“ защото идва от думата „писане“, а  не от 
„печатане“. Днес много писатели направо „печатат“ на 
лаптопа си. Започнах да пиша, когато бях на 12 години 
и реших да се възползвам от съветите на автори като Хе-
мингуей, който пише на ръка, дори прав. В процеса на 
писането започнах да установявам, че това сигурно има 
значение, защото ръката следва природата на писателя 
и, пишейки на ръка, той е много по-искрен и естествен. 
Който иска да става писател – съветът ми е да пише на 
ръка!“

Главният герой е убиец? „За мен самият беше много 
мъчително написването на онази част от романа, в коя-
то героят изпълнява смъртни присъди. Мога да призная, 
че изпаднах в депресия. След това обаче започнах да на-
блюдавам такива хора в  живота и  установих, че много 
малко от тях приличат на героя на Достоевски, който 
е измъчван от угризения. Повечето убийци нямат угри-
зения. Съжаляват, естествено, но нямат проблеми със 
себе си и спят спокойно. В по-общ смисъл, примери мо-
жем да намерим сред бившите екзекутори, ченгета и до-
носници на фашизма и комунизма, които не само, че не 
се срамуваха, но се и гордееха с това, че са работили за 
родината си. За пример можем да вземем и Чърчил, кой-
то е нареждал бомбардировки над немски градове. Всеки 
от тези хора е убеден, че е нямал друг избор. Моят герой 
не изпитва повече съжаление и не страда повече от тях. 
И той, както много други, е жертва на системата.“

Какво носят срещите с читателите? „Едно от големите 
ми удоволствия е, когато на подобни срещи идват хора, 
които споделят, че самите те или някой от семейството, 
е  бил в  затвора. Харесваше им, че е  написана подобна 
книга, тъй като в  България, а  може би и  в  Чехия, как-
то и  в  целия бивш Източен блок, комунизмът не беше 
сложен на мястото, което от гледна точка на историята 
заслужава. Той успя да се реформира, да се настрои към 
новото време и  всички негови престъпления останаха 
ненаказани, нямаше съд за тях.“

Бъдещи планове? „Работя над един ръкопис. Не знам 
какво ще стане от него. Събирам различни истории. 
В крайна сметка ще покаже духа на нашето време.“ Дали 
престоят му в Чехия ще бъде инспириращ? „Разбира се, 
но при мен нещата стават малко бавно. Това, което ме 
вдъхновява в момента, ще даде резултат най-рано след 
пет – шест години. Когато преживяванията се натрупат 
– ще изригнат.“

„С тези думи започват срещите на анонимните алкохо-
лици и аз започвам така нашата среща“ – прикова внима-
нието на аудиторията Калин Терзийки. – И това е както 
шега – така и не е. Срещата на хора, които са изкушени от 
литературата, е като среща на анонимните алкохолици.“

Калин Терзийски, представящ книгите си, няма 
нищо общо с Калин Терзийски – писателят. Писателят 
е с фина, ранима душа на поет, която долавя гърмежа 
на крилете на бръмбара при полет. Хуманист, изпъл-
нен с тревога за времето, в което живеем. „Защо станах 
психиатър? – пита той. – На пръв поглед, причините 
изглеждат противоположни. От една страна смешната, 
детинска суета, а от друга – стремежът да бъдем с най-
бедните и  най-нещастните, стремежът на майка Тере-
за и  може би на Св. Франциск. Да бъдем онзи, който 
взема малките бели червейчета от раните и  ги връща 
обратно – защото има милостиво сърце. На пръв по-
глед причините са противоречиви, но всъщност става 
въпрос за едно и също: копнежът на младото сърце за 
изява. Може би станах психиатър, защото исках да бъда 
герой. А  станах писател, защото винаги съм искал да 
бъда писател.“

Както личи, на срещите с читатели пристига шоумен, 
чиято остроумна мисъл е олекотена с шега и поръсена 
с  провокации. „Литературата в  България се свързваше 
със социализма и с изключително етичните за социали-
зма фалш, помпозност, досада и скука. Сега сме в нача-
лото на едно ново начало. И аз се опитвам да съм част 
от него – човек, който от литература, която е казионна 
и  безинтересна, прави литература, приличаща на рок 
музиката – силно атрактивна и любима за всички.“

„Българската литература е реципрочна на българска-
та икономика и политика. Колкото са по-зле – толкова 
по-добра е  литературата. Затова аз много разчитам на 
икономиката и политиката – да са колкото може по-зле, 
за да бъдат литературата и културата все по-добри. От 
друга страна съм сигурен, че дори и България да започне 
да се развива като силен и пълноправен член на Евро-
пейската общност, литературата ни вече е набрала инер-
ция и ще продължи да върви в Възраждане.“

Първият му роман, „Алкохол“ е автобиографичен от 
две гледни точки: веднъж като споделени лични прежи-
вявания и втори път като професионален опит на пси-
хиатъра. „Аз наистина съм алкохолик, но от 4 години не 
пия. Най-важният роман, който съм написал, се казва 
„Алкохол“ и разказва за живота на един алкохолик, кой-
то спира да пие. Препоръчвам го и като ръководство за 
лечение на алкохолизма. Но това е  и  роман за цялата 
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културна ситуация в България от края на 90-те и нача-
лото на милениума. И поема за времето.“

Последната му книга – „Ной дава последни указания 
на животните“ – е с разкази. Хонорарът от нея и печал-
бата на издателството се даряват за лечението на болно 
момче – Пламен, който страда от Таласемия майор. „Това 
е прецедент в България – казва Калин Терзийски. – Като 
християнин знам, че когато дясната ръка дава, лявата не 
трябва да знае. Но поемам този грях – да правя реклама 
на доброто, защото в наше време за добрите неща трябва 
да се дава пример. Защото хората страдат от един голям 
проблем: не са сигурни дали има добро и дали трябва да 
го правят.“

Творчеството на Калин Терзийски безспорно се раз-
вива към все по-ярък хуманизъм. Романът, който в мо-
мента пише, „Войник“, разказва за мъжеството и  без-
компромисната смелост. В този дух е и разказът, който 
той прочете на Изложението – „Дяволът“. „Описва как 
като войник по ужасяващо жесток начин застрелях две 
сърни. Разказът беше поръчан за екологичен сборник, 
но това въобще не е екологичен разказ, а за това, как чо-
век може да учуди със злото, което прави, дори дявола.“

„Като психиатър знам, че среща на анонимните алко-
холици може да има ефект, само ако има пълна искре-
ност и дълбока задушевност – беше второто изречение 
на Калин Терзийски на Изложението. – Който говори за 
литература досадно, тъпо, неискрено и  без душа – той 
говори срещу нея.“

Романът, който писателят и журналист Иво Тодоров 
представи на Изложението, се ражда така, както би тряб-
вало да се раждат истинските приказки: „Много исках да 
напиша приказна история – споделя писателят. – И така, 
преди две години, в една вълшебна, снежна нощ между 
Коледа и  Нова година, се попитах: само Дж. К. Ролинг 
ли може да напише толкова интересна история, която 
целият свят да чете? И си казах, че сигурно не. Може би 
е дръзко от моя страна, но реших и аз да напиша такава 
история.“

Романът разказва за двама братя, Питър и Тони Сън-
шайн на 10 и 15 години. Започва през една страшна нощ, 
когато по-малкият брат, Питър изчезва, отнесен от зага-
дъчен, черен човек. Воден от любовта си към него и от 
някакво чувство за отговорност, Тони тръгва да го тър-
си, за да го спаси. По пътя до Черния замък, където е от-
несен Питър, той преминава през много приключения 
и попада на различни герои.

Специфичен е начинът, по който книгата е написана 
– действието се развива динамично, на отделни, кратки 
сцени, като всяка следваща глава започва, припомняйки 
какво се е случило в края на предишната. „Фен съм на 
американските телевизионни сериали – споделя авторът 

– в  които има внезапни, неочаквани обрати и  написах 
този роман като сериал. Бих искал с повторението в на-
чалото на главата да създам представата за сериал. И се 
надявам да е приятна и лесна за четене.“

„Когато започнах да пиша, исках да се получи изця-
ло приказна история. Оказва се, че страшният, черен 
човек е Смъртта. Един от интересните въпроси според 
мен е какво е Смъртта – мъж или жена? Смъртта винаги 
ли е била Смърт? Работила ли е нещо друго преди това? 
Възможно ли е да бъде убита? Защото големият брат раз-
бира, че точно това е единственият начин да спаси мал-
кия – да убие Смъртта. А финалът, според мен, е абсо-
лютно неочакван – дори за мен, преди да стигна до него.“

Всеки автор споделя с  читатели усещането си, че 
в един момент героите му оживяват и започват да водят 
на страниците на творбата свой собствен живот. „Много 
е трудно да си автор – споделя и Иво Тодоров. – Особе-
но, когато трябва да вземеш решение за съдбата на героя 
и то е, че той трябва да умре. Когато пишех последни-
те страници на романа, ми стана лошо. Не знам дали се 
разболях или емоцията от завършването на текста беше 
толкова голяма.“

Писателят се спря и на заглавието на романа: „OMG“ 
с  подзаглавие „Момчето, което искаше да убие Смър-
тта“. „Заглавието означава „Oh, my Got!“. Исках да звучи 
интернационално, така, че който и да го види, да разбере 
в някакъв смисъл какво означава.“

За себе си, Иво Тодоров казва, че е преди всичко жур-
налист. Бил е  журналист в  радиостанциите „Експрес“, 
„Дарик“ и  „НЕТ“, води предаването „Добър ден“ по 
програма „Христо Ботев“ на БНР. Главен редактор е на 
сутрешния блок на Милен Цветков в  телевизия „EBF“. 
На изложението представи и стихосбирката си „Чай от 
спомени“. „Обичам да пиша различни неща. Първо си 
мислех, че в 21 век, когато живеем ужасно динамично, 
препоръчителни са кратките форми. Онази нощ между 
Коледа и Нова година реших да напиша нещо по-голямо 
и пак не се получи голяма книга. Може би защото съм 
журналист, а  той трябва да подава новината в  кратък 
текст.“

Бъдещи планове? „В момента приключвам една сти-
хосбирка и се надявам скоро да излезе. Пиша и крими-
нален роман, но искам да опитам нещо друго – да напра-
вя сериал. Отдавна имам желание да снимам филм – или 
сериал.“ �
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