
I v českých zemích již dostatečně 
populární spisovatel, ve světě pro-

slavený svým Přirozeným románem 
(1999, česky v překladu Ivany Srb-
kové, Nakladatelství Lidové noviny, 

2005), který byl přeložen do celé řady 
evropských jazyků (angličtiny, něm-
činy, francouzštiny, italštiny, dánštiny 
a dalších), v Bulharsku známý i jako 
autor knihy Třešeň jednoho národa, 
básnické sbírky, která se během jede-
nácti let dočkala neuvěřitelných čtyř 
vydání (1996, 1998, 2003 a 2007), byl 
hostem tří pořadů. 15. 5. se zajímavé 
debaty na téma Revoluce před brana-
mi: Transformace hlavních měst zemí 
střední Evropy po roce 1989 účastnili i 
Ingo Schulze z Německa, Dan Sociu z 
Rumunska a zástupce České republiky 
Jaroslav Rudiš. Spisovatelé se vyjadřo-

vali k vývoji hlavních měst bývalého 
východního bloku a jejich reflexi v li-
teratuře. V sobotu pak v pořadu Bou-
rání zdi: Převratné události roku 1989 
v literatuře za železnou oponou četl 
Přemysl Rut krátký Gospodinovův 
esej reflektující rok 1989 a dobu po 
něm Přízraky (spolu s dalším esejem 
Suvenýr a symbol vyšly v překladu I. 
Srbkové v časopise Plav 4/2009).

Vrchol autorova pobytu v Praze byl 
pořad věnovaný pouze samotnému 
Georgimu Gospodinovovi a jeho dílu 
především v českých překladech.

Tento pořad připravila a modero-
vala Ivana Srbková spolu s Přemyslem 
Rutem, který četl ukázky z autorova 
díla přeložené do češtiny, zatímco v 
originále prezentoval své texty sám 
Georgi Gospodinov. Během dvojja-
zyčně probíhajícího pořadu tak za-
zněly ukázky z Přirozeného románu, 
povídka Moucha v pisoáru ze sbírky A 
jiné příběhy (2001, česky kniha vyšla 
pod názvem Gaustin neboli Člověk 
s mnoha jmény, přeložila I. Srbková, 
Nakladatelství Lidové noviny, 2004) i 
ukázky z poezie – básně Milostný zajíc 
a Zprávy v překladu Ludmily Krouži-
lové a verše Jezuitská, Jedenáct pokusů 
o určení a Láska z autorovy prvoti-
ny Lapidárium, kterou pro tento rok 
chystá nakladatelství Literární salon 
v překladu O. Zajace. Právě několik 

básní zaznělo i v originále. I díky pro-
fesionálnímu výkonu Přemysla Ruta 
se všechny ukázky setkaly s velmi pří-
znivou reakcí publika, které na závěr 
dostalo příležitost i ke krátké debatě s 
Georgim Gospodinovem.

Nejen během rozhovoru autora s 
Ivanou Srbkovou, který byl součástí 
programu, se tak návštěvníci pořadu 
mohli dozvědět zajímavé názory G. 
Gospodinova – autor například ne-
přikládá velkou váhu formě, ve které 
se vyjadřuje. Nepreferuje prózu před 
poezií, přestože si uvědomuje větší po-
pularitu neveršovaného projevu.

Složení publika bylo také velmi za-
jímavé. Kromě očekávaných studentů 
pražské bulharistiky, jejich vyučujících 
a v Praze žijících Bulharů seděli mezi 
diváky i studenti bohemistiky či šéfre-
daktor literárního obtýdeníku Tvar (ve 
kterém v čísle 09/06 vyšly ukázky Go-
spodinovovy poezie) Lubor Kasal, což 
ukazuje na proniknutí textů Georgiho 
Gospodinova mezi širší odbornou ve-
řejnost.

Během své krátké návštěvy Prahy 
stihl spisovatel také dva rozhovory 
mimo půdu Výstaviště (s Ivanou Myš-
kovou pro Český rozhlas-stanici Vlta-
va a s Annou Čmejrkovou pro časopis 
Plav) a jeho návštěvu reflektoval por-
trétem také Ondřej Horák v Lidových 
novinách. �
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V POLOVINĚ KVĚTNA LETOŠNÍHO ROKU ZNOVU ZAVÍTAL DO PRAHY JEDNAČTYŘICETILETÝ ROMANOPISEC, POVÍD-
KÁŘ, BÁSNÍK, DRAMATIK, LITERÁRNÍ MYSTIFIKÁTOR A LAUREÁT NĚKOLIKA LITERÁRNÍCH CEN GEORGI GOSPODINOV. 
NA PRODLOUŽENÝ VÍKEND HO DO HLAVNÍHO MĚSTA ČESKÉ REPUBLIKY PŘIVEDLA POZVÁNKA NA TRADIČNÍ KNIŽNÍ 
VELETRH SVĚT KNIHY, KTERÝ SE ODEHRÁVAL 14. – 17. 5. 2009 JAKO OBVYKLE NA VÝSTAVIŠTI V HOLEŠOVICÍCH.

Dne 4.června byla v prostorách Bulharského kulturního institutu v Praze zahájena výstava obrazů mladého, ani 

ne pětadvacetiletého, bulharského umělce Lyubena Petrova.

Mladý umělec se narodil v Burgasu. Malovat začal ještě jako žák v přímořském městě a nakonec absolvoval Sofij-

skou Akademii výtvarných umění, ve specializaci nástěnná malba. Je překvapivé, že ve svém věku má za sebou již 

dvě samostatné výstavy ve svém rodném městě a účast na více než dvaceti společných výstavách a workshopech.

Větší část jeho výstavy v Praze je očividně inspirována mořským světem, k čemuž odkazují názvy jednotlivých děl 

(Plankton, Dno, Mušle, Mořský herbář, Mořské formy, Dar moře). Jsou namalovány v abstraktně-figurálním stylu, 

s dobrým smyslem pro prostor a s příjemným „podvodním“ koloritem – tyrkysově modrá, fialová i zlatá barva 

moře. Druhá část jeho tvorby – olejomalby – je vystavena v dolní galerii a zachycuje úplně jiný styl. Představuje 

jeho životní tematický pohled vyjádřený antropomorfními figurami králíků a psů. Tentokrát jde o reálné alegoric-

ko-satirické práce vypovídající o zralosti filosofického poslání mladého autora.

Zahájení výstavy zaznamelo velký úspěch, což je spojeno s i faktem, že Lyuben Petrov žije již nějakou dobu v Brně. 

Možná že Praha je pouze jednou ze zastávek na jeho cestě po evropských galeriích. Což mu ze srdce pořáli všichni 

přítomní – Češi i Bulhaři. A to si také, podle toho co zde předvedl, zasluhuje. 

„Dary moře“ Lyubena Petrova

Ivana Srbková a Georgi Gospodinov na veletrhu
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