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Година - 2017                                     Брой 5 

24 май – 

Ден на българската просвета и 

култура и на славянската 

писменост. 
ЧАСТ I I 

 

 

        КЛЕМЕНТИНА ПОДО  
е  родена в Италия  и  живяла в чужбина през по-голямата част от 

живота си.  Специализира "Модерна литература" и в продължение 

на няколко години преподава езици в Италия и извън страната –

Германия / Кьолн. Във Франция / Гренобъл, е била секретар на 

Италианския културен институт.  Работила е и като журналист във 

вестник "Il Giornale d'Italia", писала литературните статии  на 

списание "Стил на живот - Made in Italy "(на английски език), и 

списание „Minerva”. Автор е на 40 книги на различна тематика. 

Клемементина Подо е  издала осем книги поезия и четири -  с есета. 

Нейната проза  / книгите  с кратки разкази / е посветени най-вече на жените и 

съвременните им проблеми. Пише романи (25 издадени до момента), включително и 

четири автобиографични книги. Тема на  по-голяма част от творбите й   са семейния и 

социален  живот и отразяват   реалността . Езикът й е ясен, но никога дидактически. 

Персонажите й  са с богата душевност.  

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
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Нейните романи разказват събитията от първо лице  и по този начин тя разкрива 

замисъла на автора, показва сюжета в неговата цялост и дълбокия смисъл на нейните 

чувства. Всяка книга  предлага на читателя  нов  поглед  към живота и начин да  

съпреживее пълноценно  различните превратности, описани в тях. Клементина Подо се 

спуска в глъбините на  човешката  душа до онази точка, в която опознаваме и 

разбираме себе си и другите. Написаното от нея  не само представя събитията, но 

представлява и едно задълбочено изследване на същността  и търсене на истината. 

Творбите на Клементина Маглуло Подо винаги са получавали  признанието на 

критиците и   читателите, тя  е носител на различни литературни награди. 

Кратко представяне на творбите й:   

 първата публикувна е "Memorie di 

un'affamata" - история, разделена на три 

части, които се пресичат  във времето и  

показват съзряването  на главния герой  - 

пианист. 

 " Oltrel’albero" -  разказва историята на 

жена, която се опитва да намери себе си 

след катастрофа, в която напълно загубва 

паметта си. 

 "La femme au miroir"-  е измислената 

история на  френски писатели, 

включително и тази на писателя Jobert, с  

който се  идентифицира Клементина. 

 "La meravigliosaavventura" е 

автобиографична книга. 

 "Dove scorrel'acqua" -  завладяваща 

книга, в която се сравняват две 

различни култури, с противоположните 

им  начини за възприемане на живота. 

 "C'erochanchio" - за момиче в кома, 

което може да чува всичко около нея, и 

след това се включва в събитията. 

 "Confessonid'amore" и "Tango 

rossofuoco"   - за любов, секс, битки за 

любов. 

 "Il Viaggio" разказва историята на 

българско момиче, което е принудено 

да проституира, но с всичките си 

бунтове, успява да намери  себе си. 

 "Diario di unamadre", е историята на една 

майка 

 "La spade, il Maglio, la Croce" е роман, 

който разказва за фамилния  произход на 

Подо. 

 



[Type text] 

 

 

 Тук  е невъзможно да бъдат изброени и представени книгите на Подо поради 

обема на информацията. 

 

 

 

 

 
 

ЗА „КЛУБ ДЖСП” КЛЕМЕНТИНА ПОДО НАПИСА: 

CLEMENTINA MAGLIULO PODO 

БЪЛГАРИЯ 

Бях на 9 години, когато видях България за първи път. 

Бях прекрасно дете, любопитна, свикнала да пътува поради работата на 

родителите ми, а тази страна, толкова различна от другите, които познавах – 

Бразилия, Малта, Египет, Холандия, ме докосна дълбоко.Най-вече хората, които 

срещнах през годината, когато светът  беше пред война, а размириците 

напредваха през граници и държави. Това ми даде възможноста да опозная хората 

на тази красива земя, но преди всичко да се докосна до голямата им милост към 

непознати, дошли да работят, да помагат, да създадат истинско приятелство.                    

Веднага ни бе предложена помощ, толкова чистосърдечно и мило, по начин по-

който надали бихме получили в друга държава. 

В къщи имаше една млада жена – Драга, винаги усмихната, която се грижеше 

перфектно и бързо за домакинството,  приготвяше ни непозната храна, която ние 

децата много харесвахме. Тя беше тази, която ми разказа за фестивалите, 

любовта, ревността, празниците по случай 1-ви май и летния фестивал на 

любовта. 

Благодарение на нея аз усъвършенствах моя български език, който вече учех в 

основното италианско училище в Пловдив, където живеехме. Имахме учител, 

българин, който ни се караше понякога, но имаше голямо сърце.  

Излизах от вкъщи с двамата ми малки братя, единият в количка, а другият ме 

държеше за ръка. Отивахме на улицата, сигурни, че ще намерим други деца, които 

веднага идваха да си играят с нас. Това никога не се беше случвало в Холандия, 

тъй като за тях бяхме чужденци – италиянци. Родителите ми бяха много заети, 

татко с управлението на училището, мама с множеството уроци, които даваше, но 

когато бяха свободни ни развеждаха наоколо, за да се запознаем с красивия 

Пловдив, София (ходихме няколко пъти) и Родопите. 

В тези случаи чувствахме тръпката от пътуването с каруца, теглена от два коня, 

върху сняг, покриващ клоните на дърветата, обграждащи пътя, по който 

пътувахме. 

http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://photoshop-brushes.ru/wp-content/uploads/2009/11/raz1.jpg&imgrefurl=http://tennisvkontakte.weebly.com/blog/razdeliteli-dlya-teksta&h=250&w=500&tbnid=ZeIEnAqpxfuvLM:&zoom=1&docid=Toul9j0T9MgjpM&ei=v5t2VbuODoaVsgHZhbnwAg&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://photoshop-brushes.ru/wp-content/uploads/2009/11/raz1.jpg&imgrefurl=http://tennisvkontakte.weebly.com/blog/razdeliteli-dlya-teksta&h=250&w=500&tbnid=ZeIEnAqpxfuvLM:&zoom=1&docid=Toul9j0T9MgjpM&ei=v5t2VbuODoaVsgHZhbnwAg&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0
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Родителите ми направиха невероятно парти по случай края на учебната година, 

на което аз пеех на италиански и танцувах облечена в Тиролска носия. По-

възратният ми брат играеше готвач, облечен с типичните за тази професия дрехи 

в бяло и с висока шапка. 

Бяхме на събитие, на което присъстваше цар Борис в красива униформа със 

златни ширити, а съпругата му царица Йоанна беше великолепно облечена. 

Родителите ми ме заведоха при тях, а те като се усмихваха Царят ме подаде ръка, 

а Царицата ме целуна по челото. Бях объркана и притеснена, не знаейки как да 

отвърна на това внимание. 

Зимите бяха много студени, със сух студ и ние затопляхме къщата, най-вече 

всекидневната, която беше пълна с керамика в различни цветове. Всички сядахме 

там, включително и Драга, защото живееше с нас, пиехме различни видове чай и 

ядяхме „сладко“, което ние децата много обичахме. 

Когато се разболяхме от морбили, също така се и зарадвахме. Тогава майка ми ни 

събра трите деца в една стая, разказваше ни шеги, които вече знаехме или 

щастливи се биехме с възглавници. Всички тези щастливи спомени са живи в 

паметта.  

През пролетта приситгнаха немските войски. Започнаха да лагеруват в 

покрайнините на Пловдив, близо до къщата ни. Тогава баща ни забрани да се 

разхождаме там. Въпреки това го направихме още няколко пътн, докато един ден 

баща ни не видя, как няколко млади войници, усмихвайки се ни предлагат 

шоколад, вкусен шоколад, но може би прекалено сладък за нашият вкус. 

Пристигането на германската армия в България - страна пълна с гостоприемни  и 

любезни хора, доведе до промени в начина на живот. 

Една вечер чух родителите ми да говорят във всекидневната с други италианци за 

война в България. Чух в гласовете им страх от неизвестното, а една вечер чух 

баща ми, да казва на малко по-висок глас с голямо съжаление, че ще трябва да 

напуснем страната. 

За мен това бяха много тъжни времена, тъй като трябваше да се сбогувам не само 

с малките си скъпи приятели, които имах в квартала и училището и които 

нямаше никога повече да видя, а и с този град – Пловдив, река Марица, която 

понякога преливаше, с тези огромни поля пълни с всички цветове на живота, 

разположени около града. 

Все още си спомням с нежност България, страна на остроумни, интелигентни, 

трудолюбиви хора със силен характер, които ни дадоха приятелство и разбиране, 

но които се изправят с възмущение пред недоразуменията, несправедливата борба, 

бунтувете със сила. Хора, които в детството ми успяха да ми дадат кураж, да се 

изправя пред пречките в живота. 

Не, просто не мога да забравя България!       

Автор:  Д. Христова   

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

Редактор:  
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