
е-списание в областта на хуманитаристиката 
Х-ХХI в. год. VII, 2019, брой 14; ISSN 1314-9067 https://www.abcdar.com 

 

 

                
          
                                                         

 
 

Dimitré Dinev. Angels’ Tongues. Translated from German by Gergana 
Farkova. Sofia: Ciela, 2019, 520 p. ISBN 978-954-28-2984-3 
 
 
ABSTRACT 
 
Ever since its publication, Angels’ Tongues has become a phenomenon in German-language 
literature. As writer Dimitré Dinev has become a sensation in Austria and has come to be 
compared to Chekhov and Günter Grass, critics have begun to talk about a Dinev style in 
literature. The Plovdiv-born author has won numerous literary awards while his plays have 
enjoyed great success on the Austrian stage. 
Angels’ Tongues is a large-scale saga about fate, personal choice, roots, borders and 
loneliness which unfolds against the backdrop of Bulgarian and European history after the end 
of World War II. In Dinev’s marvellous world real historical events and fiction create a 
dramatic, ridiculous and sad magical tale that simultaneously makes one engrossed in thought, 
involved and elevated. 
Dimitré Dinev gives us a grand, tragicomic panorama of 20th-century European history… and 
a genuine literary sensation! 
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РЕЗЮМЕ 
 
Още с издаването си „Ангелски езици“ се превръща във феномен на немскоезичната 
литература. Писателят Димитър Динев става сензация в Австрия и дори е сравняван с 
Чехов и Гюнтер Грас, а критици говорят за стил „Динев“ в литературата. Роденият в 
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Пловдив е носител на редица литературни награди, а пиесите му се радват на голям 
успех на австрийска сцена. 
„Ангелски езици“ е мащабна сага за съдбата, личния избор, корените, границите и 
самотата на фона на историята на България и Европа след края на Втората световна 
война. В чудния свят на Димитър Динев реални исторически събития и художествената 
измислица изграждат драматичен, смешно-тъжен магически разказ, който 
едновременно замисля, увлича и издига.  
Димитър Динев представя грандиозна, трагикомична панорама на европейската 
история на XX век… една голяма литературна сензация! 
 
 
 
 


