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Думите, подобно на отронените листа, придобиват други цветове и смисъл, а дъждовното време предраз-
полага към меланхолично настроение и размишляване. Просто идеално време за четене на книги или... 
за среща с литературни творци.

Нямах никакви колеба-
ния, когато разбрах 
за гостуването на 
Кристин Димитрова 
в Прага на 23 октом-

ври, организирано от БКИ и бърнен-
ското издателство „Větrné mlýny“ по 
повод представянето на стихосбир-
ката й „Сутринта на картоиграча“ на 
чешки език. Отдавна съм почитател 
на поезията, а нейната „Поправка на 
талисмани“, излязла през 2001 г., е 
една от книгите, които взех със себе 
си от България, когато през есента 
на 2002 г. пристигнах да работя тук. 
Така, както някои си носят лекар-
ствата и храната, с които са свикна-
ли и не могат да намерят в чужбина, 
аз си нося книгите, без които не бих 
могла да оцелея.

В кафенето „Krásný ztráty“ на 
улица „Náprstková“ сме се събрали 
почитатели на литературата, развъл-
нувани от предстоящата среща. Ето 

я и самата Кристин – буйните и чер-
ни къдрици се спускат неукротими 
около одухотвореното й лице, раз-
вълнувана е и самата тя от първата 
си среща с пражката публика. Така 
че изпълненията на средновековна и 
ренесансова музика на трио „Вилане-
ла“ идват съвсем на място, за да ни 
настроят на вълна „изкуство“.

Марцел Черни, преподавател във 
Философския факултет на Карло-
вия университет представи книгата 
и авторката на чешки език. Той под-
черта, че Кристин е съвременничка 
на познатия на чешката публика с 
„Естествен роман“, стихосбирката 
„Лапидариум“ и сборникът с разкази 
„И други истории“ Георги Господи-
нов. И че, също като него, тя пише 
и стихове, и проза, донесли й много 
награди и преведени на над 20 езика. 
Че е завършила английска филология 
в Софийския университет, където е 
и старши асистент в катедра „Чужди 

езици“, а преводът й на стиховете 
на Джон Дън е отличен с наградата 
на Съюза на българските преводачи 
през 2004 г. в раздел поезия. Че ро-
манът й „Сабазий“ печели анонимен 
национален конкурс на издателство 
„Инк“ като част от международната 
програма „Митовете“ на шотланд-
ското издателство „Канънгейт“. Че, 
освен поезия и проза, пише и сцена-
рии за филми: „Козел“ по творби на 
Йордан Радичков и в съавторство с 
режисьора Георги Дюлгеров се класи-
ра на първо място през 2006 г. в кон-
курса на Националната художестве-
на комисия за нови игрални филми, а 
„Етиен“ е създаден по едноименния й 
разказ в съавторство с режисьорката 
Светла Цоцоркова през 2007 година. 
А освен всичко това, сякаш, за да за-
сили чувството, че пред нас стои не 
обикновена жена, а магьосница на 
словото, Кристин е авторка и на една 
книга за картите Таро – „Таро: вра-
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тите навътре“ (2002 г.). Като обобщение 
Марцел Черни цитира думите на проф. 
Елка Константинова за стихосбирката 
„Хората с фенерите“от статията й „Геоме-
трия на зрящия разум“: „Със стряскаща 
понякога проницателност – смес от остър 
ум и още по-изострена чувствителност 
– Кристин Димитрова преминава през 
безцветните делнични пространства, 
откривайки в тях неподозирани зевове, 
отваряйки непризнати и непризнаваеми 
ранимости, виждайки с жестока яснота 
невидими неща“.

След обширния преглед на творчест-
вото й, Кристин бе лаконична за себе си 
– сравни пътуването си в Чехия с пъту-
ване от Милан Кундера (роден в Бърно) 
към Франц Кафка (Прага), от „Шегата“ 
към „Процесът“. Каза, че й е направил 
впечатление фактът, че книгите на чеш-
ките автори са на видно място на витри-
ните в книжарниците, което означава, че 
тук се обича и цени родната литература, 
а не само чуждата. И че й харесва изклю-
чително стилното, издържано в черно, 
чешко издание на „Сутринта на картои-
грача“. След което, заедно с преводача Он-
држей Заяц представиха избрани творби 
от стихосбирката: „Преместване“, „След 
Вавилон“, „Планетата на пенсионерите“ 
„Четиво за из път“, „Това, с което разпола-
гам“, „Санаториумът на чуждата смърт“, 
„Тибет“, „Понякога не е важно кой пее“, 
„И така ще летим през Космоса“ и др. От 
разказите бе избран „Изповедта на една 
секс кукла“, прочетен на чешки от Мар-
цел Черни. Слушателите реагираха одо-
брително на произведенията, оценявайки 
свежия хумор, унищожителния сарказъм 
или различния поглед при третирането на 
уж банални случки и фрагменти от еже-
дневието, съчетаващи отчаяние и надеж-
да, движение и застой, промяна и невъз-
можността тя да се случи.

Организаторите от БКИ Прага на-
правиха интересна изненада за автор-
ката – неин портрет, нарисуван от ху-
дожника Румен Саздов, който също 
присъстваше на срещата и лично подне-
се почитанията си.

В края на срещата Кристин дълго 
раздаваше автографи и разговаряше с 
почитателите на творчеството си, които 
търпеливо изчакваха реда си. А за чи-
тателите на „Роден глас“ нека кажем в 
аванс, че съвременната писателка се съ-
гласи да сътрудничи със свои произведе-
ния в списанието.   ◆
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