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На 11 ноември в Чешкия център се състоя представянето на романа „Хепиенд“ („Happy 
end“) на чешката авторка Даниела Фишерова, в превод на Маргарита Кюркчиева. Това 
е първият роман на авторката, издаден на български език. Освен него има преведени три 
драми и два разказа, включени в сборник на съвременни чешки автори „Калейдоскоп“.
„Вечерта беше великолепна – казва с греещи очи авторката. – Не съм се и надявала, че ще дойдат 
толкова много хора – залата беше пълна. Което обаче ме трогна най-много и дълбоко, беше отноше-
нието на българските читатели. Дискутираха ерудирано, задълбочено и изключително мило. Освен 
това получих толкова цветя, че ръцете ми не ги побраха. И днес чувствам благодарност към всички 
онези, които присъстваха и които винаги ще помня.“
Не само от думите на Даниела Фишерова става ясно, че България продължава да приема с открит 
интерес чешката култура. По думите на директора на Чешкия център Михаел Велнер Поспишил ситу-
ацията в Париж, например, е коренно различна – парижани са така преситени от най-различни пред-
ложения, че вече е много трудно да бъдат изненадани или заинтригувани. За разлика от софиянци, 
които все още уважават качествената култура.
„Госпожа Маргарита е съкровище – казва Даниела Фишерова за своята преводачка. – Всички мои 
преводи в България са нейно дело и въпреки че не разбирам български, съдейки по нейното търпе-
ние, интерес и въпроси към мен, смятам, че съм във възможно най-добрите ръце. В София имахме 
възможност да поговорим до насита и да установим, че продължаваме да се разбираме. Тя е пре-
красен човек.“
В момента Даниела Фишерова приключва нова театрална пиеса и подготвя детска книжка. Два дни в седмицата преподава творческо писане в Лите-
ратурната академия в Прага. „Преподавам с удоволствие. Но имам двайсет и шест студенти, което значи, че всяка седмица изчитам по двайсет и шест 
писмени работи. Опитайте се да си го представите: с молив в ръце и с пълно съсредоточаване изчитам всяка работа по два пъти. Вследствие на подобен 
род упражнения понякога не знам на кой свят съм, но това е едно от удоволствията в живота ми.“

какво значи „хепиенд“?

През 2008 г., със съдействието на 
чешкото Министерство на външни-
те работи, в София бе издаден сбор-
никът „Антология на сбъдването“ 
– творби на млади чешки поети, ед-
новременно в оригинал и в превод 
на млади български преводачи. Из-
датели са Бохемия клуб и Чешкия 
център в София.
Антологията е част от линията за по-
пуляризиране на чешкия език и ли-
тература, съставна част от която са 
и провежданите в Центъра литературни 
и поетични вечери, с участието на ак-
тьори, литератори и езиковеди. Съор-
ганизатор на Чешкия център е Бохемия 
клуб, българските университети, къде-
то се преподава специалността „Чешка 
филология“ и Дружеството за българо-
чешко и словашко приятелство.
За антологията бяха подбрани стихове 
от Луиза Новакова, Катержина Руд-
ченкова, Радек Фридрих, Радек Мали 
и Мартин Щеер. Преводите са дело на 
победителите в конкурса за млади пре-
водачи „По стъпките на Григор Ленков“. 
Текстовете са редактирани от д-р Йор-
данка Трифонова и Людмила Кроужи-
лова.

антология  
на сбъдването

В три поредни дни, от 11 до 13 декември, във фоайето на Чешкия център се състоя 
дебютът на книгата за деца „Анастасия, свраката без пера“ на Мари-Пол Поспишил, 
издадена от издателство „Валентин Траянов“.
По време на събитието можеха да се купят, както екземпляри от новоиздадената книжка, така 
и оригинални илюстрации и детски пуловери, изплетени от авторката. Дебютът на авторска-
та книжка имаше 
благотворителна 
цел: събраните 
средства бяха 
дарени на чеш-
ките свещеници 
от монашеската 
общност на Сале-
зианите на Дон 
Боско, действащи 
в България.
Поетичният раз-
каз, допълнен 
със самобитните 
и впечатляващи 
илюстрации без-
спорно спечелиха 
сърцата на най-
малките. И не само 
техните.
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анастасия, свраката без пера


