
Всяка среща с добър човек се превръ-
ща в свиден празник на душата. Всяко 
съприкосновение с талантлив автор 
е докосване до вечността, от което 
бликва несекващ извор на жива вода, 
на обич и вяра, сила и красота.
На 11 .11.2013г. учениците и учите-
лите от БСОУ „Д-р Петър Берон“ се 
срещнаха с писателя Стефан Кисьов, 
който от началото на 2012 г. живее 
и твори в Прага. Срещата се със-
тоя в Актовата зала на училището 
и беше открита с топли думи към 
госта и към учениците от директора, 
госпожа Мими Михайлова.
 Творческият облик на писателя беше 
представен от г-жа Болчева. След при-
помнянето на най-важните моменти 
от житейската и творческата му био-
графия, тя се спря на три от знаковите 
му романи: „Не будете сомнамбула“ 

/2000г./, „Екзекуторът“ /2004г./, за 
който получава голямата награда на 
фондация „ВИК“ и „Тайната на рицаря 
Капулети“ /2011г/. Представянето 
завърши с поглед върху правдивия 
постмодернистичен стил на сборника 
разкази „Нощта на удавниците“ и ре-
портажите за България, пропити от 
будна гражданска съвест, от нестихва-
ща болка и спотаени надежди.
Младежката аудитория беше явно 
заинтригувана. На срещата присъст-
ваха всички ученици от 7. до 12.клас 
и показаха жив интерес както към най-
важните екзистенциални проблеми, 
поставени в произведенията му, така 
и към някои любопитни подробности 
от творческата му лаборатория: на кол-
ко години е започнал да пише, какво 
мотивира писателското му вдъхнове-
ние, имал ли е моменти, в които се е от-

казвал от писането, дали е преживял 
лично всички любовни истории, защо 
повечето от разказите му са с отворен 
финал, какво мисли за протестите 
в България сега – след „Нощта на белия 
автобус“ студентите ли ще променят 
държавата ни и т.н.Със завладяваща 
искреност, мъдрост и простота Стефан 
Кисьов отговори на всички въпроси 
и спечели сърцата на учениците. Още 
дълго ще се помнят и повтарят нео-
бичайните му истини за живота наяве 
и насън и затуй, че повечето деца имат 
бащи с извънземен произход, но го 
пазят в най-дълбока тайна. 
Директорът на училището г-жа 
Михайлова благодари на писателя за 
хубавите думи и сподели надеждата, 
че доброто семе е посято у нашите 
възпитаници.

Свела Болчева

Среща с писателя Стефан Кисьов

Талантливият съвременен писател 
Стефан Кисьов е вече добре познат 
на българската читателска общност 
в Прага от предишните литературни 
вечери, организирани от сдружение 
„Възраждане“, от разказите и ре-
портажите му в списание „Българи“ 
от великолепните му творби, които 
достигнаха до нас: „Екзекуторът“, „Не 
будете сомнамбула“ и „Тайната на 
рицаря Капулети“.
Новата книга на причудливия майстор 
белетрист беше представена от г-н 
Асен Милчев, дългогодишен сътруд-
ник на Българския културен институт 
в Чехия. Той посочи някои любопит-
ни факти от биографията на автора 
и сподели, че настоящият сборник 
с атрактивното заглавие „Нощта на 
удавниците“ е издание на „Безсмъртни 

мисли“ , което е спечелило 
конкурс на Министерството 
на културата. 
Г-н Милчев ни запозна с някои 
от най-авторитетните мнения 
за художественото майстор-
ство на твореца: „Стефан 
Кисьов е нещо като родона-
чалник на всички постмодер-
нисти в областта на прозата, 

които изхвръкнаха от ръкава на „Лите-
ратурен вестник“ /Деян Енев/
„Нощта на удавниците“ е замислен 
като сборник с разкази, но всъщност 
представлява оригинален опит за ро-
ман на един от най-добрите съвремен-
ни разказвачи Стефан Кисьов. Триде-
сет и шестте истории преминават една 
в друга, те имат един и същ герой, като 
свързващата нишка помежду им е не 
само времето, а и кратки встъпления. 
Голямото предимство е, че лицата, 
описани в тях, са действителни, обри-
сувани съвършено прецизно и един 
ден тази книга ще бъде незаменимо 
четиво за литературните ни нрави 
в годините на прехода...Тя е по-зряла 
от предишните книги на Кисьов, без да 
е загубила нищо от неговия разказ-
вачески дар и усет към най-дребния 

детайл. Еротизмът на текстовете не 
е случаен, а в описанието му Кисьов 
е ненадминат“ /Петър Величков/
Сладкодумният водещ прочете и от-
къс от рецензията на проф. Светлозар 
Игов, публикувана на 14.10.2004 г. 
в „Литературен вестник“ и поместе-
на вместо предговор в началото на 
сборника:
 „Стефан Кисьов се наложи в литерату-
рата ни не с режисура, а с повествова-
телните си качества. Неговата проза 
е умна, защото е добро разказване 
и е добро разказване, защото е умна. 
Той няма нужда да цитира учени книги 
за „баналността на злото“ не само 
защото го е видял в българската дейст-
вителност /умението да видиш нещо 
днес е дори по-рядко от умението да 
го изразиш/, а и защото умее да го из-
образи в разказ, който няма нужда да 
мъти словото, за да изглежда дълбоко“
Слушателите имаха възможност да за-
дадат нови въпроси към талантливия 
творец, да си закупят последната му 
книга и да получат автографи. Литера-
турната вечер продължи в непринуде-
на атмосфера на чаша вино.

Светла Болчева

Литературна вечер  
с „Нощта на удавниците“
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Стефан Кисьов и Асен Милчев


