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Теодора Димова и Стефан Кисьов
гостуваха в Българското училище

С още две вълнуващи 
срещи може да се пох-
вали Българското учи-
лище – с писателите 
Стефан Кисьов през 

ноември и с Теодора Димова през 
декември. 

Стефан Кисьов, който от няколко 
години живе и работи в Прага, беше 
гост в училище на 11-и ноември тази 
година. Посрещнат и поздравен от 
директора, г-жа Михайлова, той бе 
представен на публиката от Светла 
Болчева, учител по литература, коя-
то разказа моменти от биографията 
му и разгледа негови произведения, 
като се спря по-подробно на трите 
знакови за автора романа: „Не бу-
дете сомнамбула“ (2000), „Екзеку-
торът“(2003) и „Тайната на рицаря 

Капулети“ (2011). Романът „Екзе-
куторът“ е първият, който печели 
наградата „Вик“ за български роман 
през 2004 г. Образът на изпълнителя 
на смъртни присъди в затвора, па-
лача, екзекутора по чужда поръчка е 
многопластов, той не е просто уби-
ец, но и жертва на системата, макар 
и част от самата нея. Роман за на-
деждата и оцеляването, за тайните 
на човешката душа и загадките в жи-
вота на човека. Последният роман 
на Стефан Кисьов „Тайната на рица-
ря Капулети“ разказва по нов начин 
безсмъртната трагедия на Шекспир. 
Писателят е събирал материал за 
романа си, обикаляйки библиоте-
ки и музеи, посещавайки различни 
градове в Италия. Романът е толко-
ва увлекателен, че Деян Енев с пра-

во заявява: „Стефан Кисьов надбяга 
Дан Браун!“. Г-жа Болчева се спря и 
на сборника с къси разкази „Нощта 
на удавниците“, създадени, докато 
авторът е водил рубрика „Кримина-
ле“, както и на последните му статии 
за България, изпълнени с тревога за 
ставащото там.

Учениците се бяха запознали с 
някои от произведенията на г-н Ки-
сьов и въпросите към него бяха мно-
го – защо оставя отворен финал на 
разказите, как е възникнала пиесата 
„Гларуси“, какви професии е упраж-
нявал, кога е започнал да пише, пи-
сал ли е някога поезия, какво е мне-
нието му за протестите в България... 
Писателят отговори изчерпателно на 
всички тях и като добър съвет към 
младите хора прозвучаха думите му: 

Текст: Милка Кралчева | Снимки: БСОУ „Д-р Петър Берон“ и „Роден глас“

В хубава традиция се превърна идеята съвременни български творци на словото да се срещат с учениците от 
БСОУ „Д-р Петър Берон“ при гостуването си в Прага. Младите хора, които поради липса на книжарница с българ-
ска литература не могат да бъдат изкушени от новите книги на издателствата, поне имат шанса да разговарят с 
утвърдени имена в най-новата ни литература, да чуят техни произведения, да прочетат публикуваните в интер-
нет творби и да усетят удоволствието от общуването с хора на духа и изкуството, разглеждащи такива екзистен-
циални проблеми в текстовете си, които вълнуват цялата ни нация. Много запомнящи се бяха срещите с Антон 
Дончев, Божана Апостолова, Ивайло Диманов, Маргарита Петкова и Деян Енев – всички те успяха да се докоснат 
до сърцето на нашите възпитаници и да повдигнат интереса към новата българска литература.
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„Най-смисленият начин на живот е 
да твориш!“

Много вълнуваща и обогатяваща 
бе и срещата с писателя – драматург 
Теодора Димова, дъщеря на беле-
жития ни романист, вероятно най-
европейският сред писателите ни 
– Димитър Димов. На девети декем-
ври г-жа Димова пристигна в учили-
ще, придружена от Галина Тодорова, 
директор на Българския културен 
институт в Прага. Гостите бяха сър-
дечно поздравени от г-жа Михайло-
ва с добре дошли, а г-жа Тодорова 
отбеляза, че поводът за гостуването 
на Теодора Димова в Прага е изли-
зането и представянето на романа й 
„Адриана“ на чешки език.

Творческата биография на автор-

ката бе представена от учителя по 
литература Снежана Таскова, която 
се спря на много от произведения-
та на гостенката заедно с наградите, 
за които са били номинирани или 
са спечелили, и не пропусна факта, 
че Теодора Димова е израснала в 
писателско семейство, завършила е 
Английската гимназия в София, а 
след това – английска филология в 
Софийския университет. По-късно 
специализира драматургия в Лон-
дон, работи като журналист в редак-
ция „Радиотеатър“ на Българското 
национално радио.

Още първата пиеса на Теодора 
Димова й носи признание – „Фюри“ 
печели през 1987 г. награда в БНР. 
Следват пиесите: „Стая №48“, „Ери-
капайос“, „Калвадос, приятелю“, 

„Игрила“, „Платото“, „Неда и куче-
тата“. През 2000 г. „Стопър“ печели 
първа награда на прегледа за нова 
българска драма в Шумен и специ-
алната награда на името на Марга-
рит Минков на Третия национален 
конкурс по драматургия. Получава 
и номинация за драматургия на 
Съюза на артистите за 2000 г. През 
2001 г. пиесата й „Замъкът Ире-
лох“ печели субсидия за постанов-
ка в конкуренция с драматурзи от 
почти всички балкански страни. 
Последните й четири пиеси „Без 
кожа“, „Кучката“, „Змийско мляко“ 
и „Любовници“ напълно затвърж-
дават нейното име на водеща фи-
гура в съвременната ни драматур-
гия. Теодора Димова е участвала и 

в множество международни уърк-
шопове по драматургия във Варна, 
Будапеща, Охрид и Лондон.

Но, освен като драматург, Теодо-
ра Димова печели много награди и 
признание и с прозата си. Първият 
й роман „Емине“ е номиниран за 
престижната награда „Христо Г. Да-
нов“ през 2002 година. Следващият 
– „Майките“ (2006) е преведен на 
няколко езика и печели голямата на-
града на конкурса „Развитие“, както 
и две награди през 2007 – тази на 
Bank Austria за източноевропейска 
литература и наградата на София в 
раздел „Литература“. Подобна е съд-
бата и на третия – „Адриана“ (2007) 
– преведен на няколко езика, номи-
ниран за наградата „Вик“ (2008). По-
следният й издаден роман „Марма, 

Мариам“(2010) печели национална-
та награда за литература „Христо 
Г. Данов“ и е сред номинираните за 
наградата за съвременна българска 
проза „Хеликон“. Освен романите, 
Теодора Димова е автор и на множе-
ство статии, в които ясно изразява 
позицията си като колумнист в пор-
тал „Култура“.

След като бяха запознати с твор-
ческия път на Теодора Димова, уче-
ниците имаха възможност да чуят 
прочетен от нея откъс от романа й 
„Адриана“, който е своеобразно про-
дължение на „Роман без заглавие“, 
недовършеният роман на нейния 
баща. И след това...въпросите на 
учениците заваляха един след друг – 
какво е различното при писането на 

роман и на пиеса, имат ли прототипи 
нейните герои, как трябва да се леку-
ват раните на обществото – детската 
престъпност и чувството за безнака-
заност у нарушилите закона, лесно 
ли се правят пари от литература, чете 
ли българинът и какво, какви ще бъ-
дат новите й творби.

Писателката бе приятно изнена-
дана от проявения жив интерес и 
сподели, че ролята на цялото обще-
ство за отглеждане и възпитание на 
културно и образовано поколение е 
огромна, също толкова важна, както 
ролята на семейството.

Дано и през следващата година 
учениците от БСОУ „Д-р Петър Бе-
рон“ имат възможност за запомнящи 
се срещи със съвременни литератур-
ни творци и хора на изкуството!  ◆

УЧ
ЕН

И
Ч

ЕСК
И

 К
А

Л
ЕЙ

Д
О

СКО
П


