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Интервю на Камелия Илиева | Снимки: личен архив на Стефан Иванов

Завещах творчеството си 
на чешкия народ
За чешко-българските културни връзки, за взаимността и симпатията между двата народа е писано мно-

го и, със сигурност, ще се пише и в бъдеще. Едва ли има българин, който да не знае името на поне един 

чех, помогнал за съграждането на младата българска държава след Освобождението й. Днес, обаче, ще 

прочетете за един българин, влюбил се в световноизвестна чешка марка, посветил й таланта си и издал 

първата си книга за нея.

Pamatujete si na Stefana 
Ivanova? Bulhar vydal svou 
první knihu o historii Škoda 
Auto – попаднах на това за-
главие съвсем случайно в 

социалните мрежи, стана ми интерес-
но да науча повече и намерих допъл-
нителна информация на mladaboleslav.
cz. Благодарна съм на автора на мате-
риалите Eliška Štěpánková, която не 
само бе написала две чудесни статии, 
но и посочваше линк, чрез който чо-
век може да се свърже с „героя“ на 
нейния разказ. Така и направих – на-
писах му, после се чухме и по телефо-
на – наистина ми направи впечатле-
ние на талантлив, интелигентен млад 
българин, а какво ми разказа той, мо-
жете да прочетете по-долу.

– Моля, представете се пред чи-
тателите на сп. „Роден глас“.

– Казвам се Стефан Иванов, роден 
съм и съм израснал в Дряново. От 
6-годишен спортувам, като съм пре-
минал през редица спортове: карате, 
футбол, баскетбол, но най-големи ус-
пехи имах в леката атлетика. Няколко 
пъти съм бил шампион на България 
на 100, 200 и 400 м. След завършване 
на средното училище, следвах четири 
години във Великотърновския уни-
верситет, но, поради лични причини, 
не завърших. По време на следването 
ми няколко пъти посетих САЩ на 
студентски бригади, което ми даде го-
лям тласък в живота.

– Кога за пръв път се „срещнахте“ 
с марката „Шкода“ и беше ли това 
любов от пръв поглед?

– Като бях малък, баща ми имаше 
„Шкода“ 120. Ходихме на много мес-
та с нея. Разказвал ми е за двете му 

пътешествия до Чехословакия през 
80-те. Стоях до него, като я ремон-
тираше, и му помагах. Започнах да 
се интересувам от марката и да чета 
за историята й. Повратен за мене мо-
мент беше, като разбрах, че е една от 
най-старите компании в света и че в 
зората на своето съществуването е 
разгромявала противниците си.

– От кого сте наследили таланта 
на художник? Има ли по-специално 
събитие във Вашия живот, което 
Ви провокира или просто подтикна 
да започнете да рисувате?

– Като малък обичах да рисувам. 
Предимно супер герои, чудовища, 
рицари и автомобили. Явно имах ня-
какъв талант и усет за рисуване. През 
2005 г. претърпях жестока катастро-
фа с мотор. Бях 14 дни в кома. Имах 2 
черепно-мозъчни травми, амнезия и 
редица други наранявания. Не можех 
да правя почти нищо. Опитвах се да 
рисувам, но не можех да държа моли-

ва. Когато състоянието ми започна 
да се подобрява, като на шега нари-
сувах един модел на „Шкода“. Полу-
чи се добре и продължих да рисувам 
други модели. Реших да нарисувам, 
колкото се може повече модели и да 
ги подредя по хронология. С времето 
рисунките ставаха все повече и пове-
че, и си поставих за цел тези рисунки 
да бъдат показани на хората под фор-
мата на книги, разказващи подробно 
за историята на марката, а моделите 
да са представени в рисунки. След 
година и половина първа част от ис-
торията е факт.

– Доколкото разбрах, първата Ви 
книга е посветена на най-стария пе-
риод от развитието на автомобил-
ната фабрика – Laurin & Klement. 
Какво представлява творбата Ви, 
откъде черпихте информация и кой 
Ви помогна за издаването й? 

– Да, на 19 октомври 2019 предста-
вих книгата си след година и половина 
работа по нея. Г-жа Димка Господино-
ва от Габрово има основна заслуга за 
създаването й. Книгата проследява 
периода от създаването на компания-
та Laurin & Klement до самия й край, 
когато е закупена и абсорбирана от 
„Шкода“, Пилзен. Разказва се под-
робно за създателите Вацлав Лаурин 
и Вацлав Клемент, за велосипедите и 
мотоциклетите им, за първия им ав-
томобил, за развитието на компани-
ята през различните етапи на тези 34 
години, които са били и много дина-
мични в икономическо, политическо 
и военно отношение. Реших възмож-
но по най-уникален начин да опиша 
историите на най-изявените лично-
сти, обвързани с Лаурин и Клемент: 
механици, състезатели, изобретатели, 

Стефан Иванов
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състезания, рекорди, военни периоди 
и др. Описал съм и историите на пети-
ма от най-големите производители на 
каросерии: Брожик, Содомка, Петър, 
Колер и Улик. Техните творения са не-
надминати. Книгата е 168 страници, 
33х23 см и съдържа около 90 скици на 
моделите Laurin & Klement, които също 
са описани подробно.

– Предвиждате ли Вашата идея да 
се превърне в поредица – т. е. ще има 
ли и следващи книги?

– Идеята е да разкажа цялата исто-
рия на компанията. Това са поне още 
3–4 книги. Следващият период от ис-
торията, който възнамерявам да опиша 
е от 1925 до 1929, когато автомобилите 
вече носят името Laurin & Klement–
Škoda, но от 1926 „Шкода“ започват про-
изводството на техен автомобил Škoda 
Hispano-Suiza до въвличането на Чехо-
словакия във Втората световна война 
през 1939. Този период е белязан със го-
лям напредък, много модели, някои, от 
които са доста трудни за рисуване.

– Каква е най-голямата Ви мечта, 
свързана с настоящата книга и евен-
туално и с бъдещите Ви занимания?

– Основното ми желание е да пока-
жа на читателите чрез книгата по един 
необичаен начин историята на компа-
нията „Шкода“ (Laurin & Klement). За 
това как две момчета с мечти успяват 
да направят нещо различно с животи-
те си и се превръщат в пионерите на 
автомобилната индустрия. Историята 
в книгата е едно голямо приключение, 
което всеки, който я прочете, ще усети. 
Събрах в 168 страници огромно пар-
че от историята на Чехия и народа на 
тази страна, усетих духа, родолюбието, 
храбростта и любовта на тези хора към 
това, което правят. Освен личностното 
удовлетворение и тихата радост от ху-
бавите отзиви на доволните читатели, 
неволно завещах творчеството си на 
чешкия народ.

Скъпи читатели, това е накратко 
историята на този талантлив наш 
сънародник. От скромност, той не спо-
менава, че мечтата му е към книгата 
да прояви интерес компанията „Шко-
да“, защото за нея не е непосилно да 
преведе книгата на чешки език и да фи-
нансира издаването й тук, в Родината 
на прочутата марка. Ако някой от Вас 
има идеи как може да стане това, моля 
да ни пише на редакционния имейл. ◆

Zasvětil jsem své dílo
českému národu

Text: Kameliya Ilieva

Těžko budete hledat Bulhara, který by 

neznal alespoň jedno jméno Čecha, který 

pomáhal při budování bulharského státu 

po jeho osvobození. Dnes si ale přečtete o 

jednom mladém Bulharovi, který se zami-

loval do světoznámé české značky, věnoval 

ji svůj talent a vydal o ní svou první knihu.

„Pamatujete si Stefana Ivanova? 

Bulhar vydal svou první knihu o historii 

Škoda Auto“. Na tento nadpis jsem narazi-

la náhodou na sociálních sítích, byla jsem 

zvědavá, a tak jsem našla další informa-

ce na webové stránce mladaboleslav.cz. 

Jsem vděčná autorce Elišce Štěpánkové, 

která nejen že napsala dva výborné člán-

ky, ale také uvedla odkazy, díky kterým 

bylo možné se spojit s hrdinou článku. 

To jsem také udělala – napsala jsem mu, 

poté jsme se slyšeli po telefonu a opravdu 

na mě udělal dojem talentovaného, inteli-

gentního mladého Bulhara.

Stefan Ivanov se narodil a vyrostl v 

malém bulharském městě Drjanovo. Od 

mala se věnoval sportu, několikrát byl 

šampionem Bulharska v lehké atleti-

ce. Díky svému tatínkovi, který vlastnil 

automobil Škoda a kterému pomáhal s 

opravami, se do této značky zamiloval. 

Začal sbírat informace. Od dítěte rád kres-

lil. V roce 2005 měl těžkou nehodu a 14 

dnů byl v kómatu. Když se jeho zdravotní 

stav zlepšil, začal malovat… modely aut 

Škoda. Postupně bylo kreseb tolik, že ho 

napadlo vydat knihu. Světlo světa kniha 

spatřila 19. 10. 2019, s jejím vydáním mu 

pomohla paní D. Gospodinova z Gabrova.

Kniha mapuje období od vzniku spo-

lečnosti Laurin & Klement až po její konec, 

kdy byla zakoupena a spojena s fi rmou 

Škoda Plzeň. Vypráví o zakladatelích Vác-

lavu Laurinovi a Václavu Klemetovi, o je-

jich motorkách, o prvním automobilu, o 

rozvoji podniku během 34 let, které byly 

velmi dynamické jak z hlediska ekonomic-

kého a politického, tak i vojenského. 

O své knize autor říká: „Sesbíral jsem 

na 168 stranách velkou část historie české-

ho národa, ucítil jsem duch doby, vlaste-

nectví, odvahu a lásku těchto lidí k tomu, 

co dělají. Kromě mé spokojenosti a tiché 

radosti z kladných recenzí spokojených 

čtenářů, jsem nevědomky věnoval svou 

tvorbu českému národu“. Cílem Stefana je 

vyprávět celou historii fi rmy, což znamená 

vydat ještě 3–4 knihy.

Vážení čtenáři, toto je stručná historie 
tohoto našeho talentovaného krajana. Jeho 
snem je, aby se o jeho knize dozvěděla spo-
lečnost Škoda, která by mohla fi nancovat 
překlad a vydání knihy zde, v zemi známé 
automobilové značky. Pokud někdo z Vás 
má nápad, jak by se toto mohlo stát, nechť 
prosím napíše na redakční e-mail.


