
Обичах и да се повдигам на пръ-
сти, за да отворя долапа, в който 
грижовно и внимателно беше нареде-
но любимото ми сладко от смокини. 
Същото това сладко, което днес баба 
ми отново вари. От същото смоки-
нено дърво, на същия двор, наситен с 
дъх на смокини, в същата бяла калай-
дисана тава. 

Уважаеми читатели, в миналия, 5-ти, брой на списанието публикувахме есето „Съвременни будители, благодаря Ви, че Ви има!“ на 
нашето българче Ани, кореспондентът ни от Родината. В края на ноември до нас достигна добрата новина, че този материал е спе-
челил Втора награда в конкурс, посветен на българските будители, организиран от „Ротаракт“, гр. Дупница. Браво, Ани, честита 
награда! С нетърпение очакваме следващите ти литературни откровения, вдъхновени от България!

И въздухът отново се изпълни с 
аромат. Мирише на дим от огнище 
и на смокини. На детството. Омай-
ва. И отново завърта калейдоскопа 
от спомени.

Баба се суети и аз край нея.
Сладкото става с цвят на кехлибар. 
Въздухът ухае. 
Есента напомня за себе си с лек 

ветрец. Вятърът разнася аромата 
на сладко от смокини, приютявам го 
в сърцето си. Някога, напред във вре-
мето, с усмивка ще се връщам и към 
този ден, и към този спомен с дъх на 
смокинено сладко. 

Баба ми вари сладко от спомени.
Зимата ще отворя поредното 

бурканче детство. ◆
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Текст и сним
ки: д-р Елена Крейчова

Вечер с превода
на българската литература
На 2.12.2015 г. студентите от Масариковия университет в Бърно, изучаващи български език, се срещ-
наха с младия преводач на българска художествена литература Давид Бернщайн. Срещата беше орга-
низирана от студентите от специалност „Българска филология и балканистика“, с активната помощ на 
техния преподавател по български език, д-р Елена Крейчова и с подкрепа на Фондацията на студенти-
те от Философския факултет на Масариковия университет.

Поводът за срещата беше излезлият 
неотдавна превод на Давид Берн-
щайн на романа на Теодора Димова 
„Майките“, но срещата изобщо не се 
ограничи само до разговор за този 

роман. В неформална и сърдечна атмосфера, не 
в сградата на университета, а в близкото кафене 
„Ангел“ вечерта премина в приятелски разговор 
за това как работи преводачът на художествена 
литература, как си избира произведение, което 
да преведе, какви са трудностите при превода на 
произведенията на българската художествена ли-
тература и конкретно за „препъни-камъчетата“, 
с които самият Давид Бернщайн се е срещал при 
неговите преводи. Младият преводач разказа на 
заинтригуваната студентска аудитория и за своето 
следване, за своите първи стъпки в изучаването на 
български език и за първия допир до българската 
литература. Той с удоволствие се върна към годи-
ните, когато е бил преподавател по чешки език в 
Софийския университет и разказа как той и сту-
дентите му са превеждали чешка поезия. Много-
бройните въпроси, които студентите му зададоха, 
бяха доказателство за това, че той успя да заинтри-
гува много от тях и да им представи своя неугас-
ващ ентусиазъм за работа с езика, чрез който пре-
водачът става мост не само между две литератури, 
но и между две култури, два свята.  ◆

д-р Крейчова, студентите-българисти и Давид Берщайн

Интригуващ разговор за професията на преводача
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