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Интервю на Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

„Това, че литературата може 
да променя отделния човек, 
е най-голямата награда 
за един писател!“
На 14 октомври български и чешки почитатели на литературата отново имаха удоволствието 
да се срещнат с Теодора Димова – един от най-популярните и обичани съвременни наши ав-
тори. Поводът бе премиерата на чешкия превод на романа й „Майките“, който вече е втората 
книга на Теодора Димова, излязла в Чехия след романа й „Адриана“. 

Литературната вечер бе органи-
зирана от Българския културен 
институт в Прага съвместно 

с Националния литературен музей. 
Книгата бе представена от литерату-
роведа д-р Марцел Черни и издателя 
Петър Щенгъл. Господин Черни за-
позна присъстващите с литератур-
ното творчество на Теодора Димова 
и направи задълбочен анализ на ро-
мана „Майките“, а гостенката успя да 
вникне в словото му благодарение на 
професионалния превод на д-р Елена 
Крейчова, преподавател в Масарико-
вия университет в Бърно. Издателят 
Петър Щенгъл подчерта, че за изда-
ването на книгата са помогнали бъл-
гарското и чешкото Министерство на 
културата; приятна изненада бе и гра-
фичното оформление на романа, кое-
то Теодора Димова видя за пръв път, 
но сподели, че е възхитена и доволна. 
Литературната вечер продължи с от-
къси от „Майките“, прочетени от авто-
ра и от преводача Давид Бернщайн. В 
предверието на салона в Националния 
литературен музей се продаваха двата 
романа на Теодора Димова, излезли на 
чешки език, така че след края на офи-
циалната част се изви дълга опашка 
пред щанда, а раздаването на автогра-
фи продължи почти час. 

На следващия ден, 15.10., Теодора 
Димова се срещна и с възпитаници на 
БСОУ „ Д-р Петър Берон“, гр. Прага, а 
в късния следобед отдели време в на-
товарена си програма, за да даде ин-
тервю за читателите на „Роден глас“.

– Госпожо Димова, за втори път 
сте в Прага. С какво, според Вас, 
чешката столица привлича толко-
ва много хора на изкуството от цял 
свят?

– Със своята артистичност и, 
за мен специално, със своята мис-
тика. Прага е толкова красива; тя 
е като една добра стара приказка, 
така че няма как да не привлича 
хората на изкуството.

– На чешки език вече излязоха 
два Ваши романа: през 2013 г. това 
беше „Адриана“ и сега, през 2015 – 
„Майките“. Как мислите, защо изда-
телят Петър Щенгъл е решил да се 
довери на Вашите книги?

– Мисля, че на първо място това е 
заради прекрасния превод на Давид 
Бернщайн, който кара българския 
език да звучи на чешки по един съв-
сем автентичен начин. Според мен 
самият Бернщайн е заразил издателя 
Петър Щенгъл с желанието си да пре-
веде първо „Адриана“, а сега и „Май-
ките“. Смятам, че Давид е главният 
двигател на това, което се случва.

– Разкажете как се роди идеята 
за написване на романа „Майките“

– Идеята е свързана с действите-
лен случай в Пловдив, един от най-
големите градове в България, къде-
то две 14-годишни момичета убиха 
своя съученичка. Родителите им бяха 
хора от съвсем нормални семейства: 
учители, лекари, психолози. По това 

време моите деца бяха горе-долу на 
същата възраст и аз изпитах истин-
ски ужас от това, че подобен кошмар 
може да сполети всяко семейство. 
Исках да си отговоря на въпроса 
какво е накарало тези момичета за 
един ден да станат убийци. И за-
почнах да пиша. Тогава все още не 
знаех, че този отговор ще прерасне 
в роман. Книгата бе написана срав-
нително бързо, а изводите, до които 
стигнах, са много песимистични и 
неблагоприятни за състоянието на 
съвременното общество – не само 
в България – защото детската прес-
тъпност е глобален проблем.

– Песимистичен е и финалът на 
романа – деца убиват своята обожа-
вана учителка, единствения човек, 
който ги кара да се чувстват сигурни, 
да се чувстват щастливи, техния „ан-
гел“. Кои, според Вас, са причините за 
детската агресия, кое кара децата да 
станат убийци и въобще можем ли да 
кажем, че те се виновни?

– Всъщност това е основната 
тема на романа – темата за детската 
агресия. Тези деца, които извърши-
ха убийството в Пловдив, са деца с 
родители, но в известен смисъл са 
изоставени деца, защото родителите 
нямат време да се занимават с деца-
та си, нямат време да ги изслушват, 
да общуват с тях. Нарушена е една 
от най-важните връзки между хора-
та, тази с децата им. Ние, родители-
те, по това време бяхме заети да се 
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занимаваме с емиграция, с търсене 
на работа, с митинги, със стачки, с 
какво ли не. И като че ли децата ос-
танаха забравени, останаха сами, а 
детската самота е много по-страш-
на от самотата на възрастния чо-
век. Едно дете е предопределено да 
живее в радост, в това, което аз на-
ричам „пашкул от любов“, който да 
действа като буфер срещу външния 
свят. И когато го няма този „скафан-
дър от любов“, децата остават голи и 
незащитени, поемат отрицателната 
енергия и я преработват или в ав-
тоагресия, или в агресия. Всъщност 
децата са виновни, те са фактиче-
ските убийци, но действителните 
виновници са училището, майките и 
бащите – цялото общество.

– Направи ми впечатление, че 
на премиерата на чешкия превод 
на романа „Майките“ присъстваха 
много млади хора – българи и чехи. 
Вярвате ли, че литературата може 
да промени обществото?

– Литературата може да проме-
ни отделния човек, тя не може да 
промени обществото. Но нали об-
ществото се състои от отделни хора 
и когато литературата предизвиква 
вглеждане в себе си, обръщането на 
погледа навътре, тогава ми се стру-
ва, че и самото общество ще започне 

да се променя.

– Ще си позволя да цитирам 
малък откъс от романа: „Интелек-
туалец, артист, човек на словото е 
мръсна дума в България“. Какво е 
отношението на съвременното бъл-
гарско общество към хората на из-
куството?

– Това е отношение на борба – 
борба с чалгата, с шоу програмите, 
които телевизиите предлагат. Като 
че ли литературата непрекъснато 
трябва да доказва необходимостта от 
своето съществуване. Тя има огромна 
конкуренция в лицето на тези шоу 
програми. Театрите вече капитулират 
в тази борба, защото, за да имат пуб-
лика, се стремят да предлагат също 
такова шоу. Сериозният театър, ин-
телектуалният театър, театърът, кой-
то поставя екзистенциални въпроси, 
той не се толерира, а публиката става 
все по-малко и по-малко. Слава Богу, 
литературата още не е загубила тази 
борба. Но борбата е борба!

– Най-големият комплимент, 
който сте получили за романа си 
„Майките“? 

– Най-големият комплимент дой-
де съвсем неочаквано на едно литера-
турно четене в София. При мен дойде 
една жена и каза: „Аз съм следовател, 

разследвам най-тежките престъпле-
ния. Аз съм загрубял човек, със за-
коравяла душа; нямам добро отно-
шение към българската литература, 
но не знам как се случи, че прочетох 
Вашия роман и той много ме трогна. 
След това го дадох на майка ми и след 
като и тя го прочете, усетих, че ней-
ното поведение към мен се промени“. 
Това, че литературата може да про-
меня отделния човек, е най-голямата 
награда за един писател!

– Днес бяхте на среща с децата 
от Българското училище в Прага. 
Усетихте ли какво е тяхното отно-
шение към литературата?

– Знаете ли, срещата беше мно-
го силна, защото всъщност тези 
деца са герои в романа „Майките“. 
Учениците не бяха чели романа, 
аз им го разказах много подробно. 
Усетих тишината, вниманието, с 
което слушаха – аз съм изключи-
телно чувствителна към това как 
публиката и читателите възпри-
емат и слушат. След това нямаше 
много въпроси, но си дадох сметка, 
че те и не могат да задават въпро-
си, ала почувствах, че поставените 
проблеми – за тяхната самота, за 
техните взаимоотношения с ро-
дителите почти у всяко дете бяха 
жизнено важни.  ◆

д-р Марцел Черни, д-р Елена Крейчова, Теодора Димова, Давид Бернщайн, д-р Ангел Маринов, Петър Щенгъл


