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Със съдействието на: Юлия Петкова, изд. „Colibri“ | Снимки: Орлин Огнянов

„Перото“ 
представи 
Милан Кундера

На 1 април – най-голямата литературна сцена на Со-
фия – Литературен клуб „Перото“, отбеляза рожде-
ния ден на един от най-големите писатели на ХХ век –
Милан Кундера – с излизането на новото българско
издание на неговия първи роман „Шегата“.

Книгата е публикувана на чешки език през 
1967 г., на английски излиза две години по-
късно. В едно от интервютата си, дадено през 
1968 г. на френски език, Кундера описва жи-
вота в Чехия в онези години като „трагична 

гротеска“. „Все си мислех, че съм написал любовен роман, 
а хората го възприеха като политически“, казва Кундера 
за „Шегата“. Сам по себе си сюжетът на романа е гигант-
ска шега, един абсурден и провокативен за времето си 
разказ за дехуманизацията и обезличаването на човека в 
рамките на авторитарната държава. Само че „Шегата“ не 
е приет на шега – предизвиква истински скандал в Чехия. 
Действието на романа започва през 1948 г. и проследява 
една лична история като свидетелство за произвола и 
безумието на тогавашния политическия режим. 

Новото издание на романа бе представено от Светлозар 
Желев, директор на Националния център за книгата, извес-
тен като ревностен почитател на творчеството на чешкия 
писател. „Всички знаят за моята пристрастност и пристрас-
теност към Кундера, който е част от моя живот, макар че ни-
кога не съм бил в Прага, никога не съм бил в Чехия“, сподели 
той, и добави: „Наскоро в едно интервю ме попитаха дали 
аз съм открил Милан Кундера за България, защото явно 
толкова много говоря за Кундера, че по някакъв начин са 
започнали да свързват моето име с него, което за мен е ог-
ромна чест и гордост. Но не аз, а издателство „Colibri“, от-
кри Кундера за България. Всяка една от книгите на Кундера 
е лично изживяване, което се случва благодарение на пре-
водачите на Милан Кундера (преводът от чешки на българ-
ското издание е дело на Васил Самоковлиев, б.ред.) и въз-
можността за среща с този гениален писател, но „Шегата“ 
винаги остава романът на Кундера със запазено и специал-
но място в сърцата на всеки читател. Именно в този роман 
Кундера прокарва мотива за самотата и изолацията, който 
бележи атмосферата на цялото му творчество“.

Интерес предизвика излъчването на вече споменатото 
интервю с Милан Кундера. То се представя за пръв път в 
България, а екипът на „Перото“ се беше постарал освен суб-
титрите да звучи и превод на български език. 

В рамките на събитието взеха участие доц. д-р Ани Буро-

ва (бохемист) и доц. д-р Добромир Григоров, който според 
думите на Светлозар Желев, е най-добрият познавач на Кун-
дера в България; сред присъстващите бяха и преводачите на 
талантливия писател: Росица Ташева и Боян Знеполски. До-
бромир Григоров разказа малко известна история във връз-
ка с излизането на английския превод на романа „Шегата“, в 
който издателството си позволява да съкрати текста на 2/3 и 
изобщо пропуска втора глава. Реакцията на Кундера е неза-
бавна – написва възражение срещу подобно посегателство. 
„Всеки преводач е ръкоположен от самия Кундера – преци-
зирал е с тях стотици детайли“, подчерта доц. Григоров, а 
доц. Бурова добави: „Знаменателно е, че писателят е роден 
на 1 април, защото текстовете му са метаиронични и смехът 
при него е онтологична категория. Кундера изгражда своя 
концепция за романа като начин за обяснение на света“. 

Боян Знеполски и Росица Ташева споделиха свои впе-
чатления от работата си върху преводите на Кундера и 
фактът, че световноизвестният писател обръща изключи-
телно внимание на преводите, дори на такъв малък език, 
какъвто е българският. 

Публиката успя да се наслади на откъси от „Шегата“, 
прочетени на български, чешки език и френски език. 

На финала Светлозар Желев напомни, че Кундера е 
писател, който трябва да бъде споделян, а неговите книги 
заслужават да намерят нови верни читатели.  ◆
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Милан Кундера е роден през 1929 г. в Бърно, Чехословакия, но от 1975 
г. живее във Франция. Всепризнат е като един от най-забележителните 
съвременни белетристи и експериментатори. Творчеството му е израз на 
съпротива срещу традиционните методи за съблазняване на читателя, а 
всяко негово произведение е свързано с другите по силата на една завла-
дяваща полифония на емоции, мисли и преживявания.
Милан Кундера е автор на есета, пиеси, сборници с разкази и поезия. Све-
товна популярност постига с романите „Шегата“ (1965), „Смешни любови“ 
(1963-1969), „Животът е другаде“ (1970), „Валс на раздяла“ (1971), „Книга 
за смеха и забравата“ (1978), „Непосилната лекота на битието“ (1984), „Из-
куството на романа“ (1986), „Завети и предателства“ (1993), „Безсмъртие“ 
(1989), „Бавно“ (1995), „Самоличност“ (1996), „Незнанието“ (2000), „Праз-
никът на незначителността“ (2014).

Светлозар Желев – пристрáстен и пристрастéн към Кундера

Гениалният писател очевидно има свои почитатели сред младите

доц. д-р Ани Бурова и доц. д-р Добромир Григоров – за Кундера с усмивка

доц. д-р А. Бурова, доц. д-р Д. Григоров, Боян Знеполски, Росица Ташева

Сред уюта на Литературен клуб „Перото“

Кориците на българските издания 
са сред любимите на чешкия писател

Милан Кундера


