
Лидия Гълъбова живее в Прага 
от 2000 г. Родена е в Пловдив, 

завършила е българска филология 
в Софийския университет. В Со-
фия е работила в Националното 
радио и Националната телевизия. 
Автор е на четири поетични книги: 
„Изгубеният модел” (1994), „Про-
цеп” (2001), „География на душата” 
(2006) и „Ангелите на града” (2008).

Поетичната вечер беше отговор 
на последната й книга – „Ангели-
те на града”, инспирирана от Пра-
га. „Мисля – каза поетесата – че 
ангелите са един от символите на 
Прага. В центъра на града има едно 
място, което се нарича Ангел. Ми-
навайки оттам преди 5 – 6 години, 
видях, че на една от големите сгра-
ди има строфи, които сякаш летяха 
към небето. Започнах да се интере-
сувам от текстовете и разбрах, че 
са откъси от творби на различни 
чешки поети. Един прекрасен ко-
лаж, който съществува и до днес. 
Впоследствие се навързаха и други 

възприятия и се роди метафората. 
Другият възглед за моите „Ангели 
на града” е, че всички ние сме анге-
ли. До един. Едни имат крила, дру-
ги не. Едни са видими – други не.”

Вечерта, по изключение, преми-
на само на български език. Както 
спомена още в увода Ивана Сръб-
кова, Българският културен инсти-
тут непрестанно представя хора на 
изкуството, но в повечето случаи 
става въпрос за изобразително из-
куство, което се изразява със сво-
еобразно художествено есперанто. 
Съвсем различен е светът за оне-
зи, които работят с думи. Ивана 
Сръбкова цитира българския поет 
Любен Николов, живеещ в САЩ, 
който в интервю с нея споделил, че 
най-много му липсва живия бъл-
гарски език, езикът на пазара, на 
кръчмите и на морето. И че чуж-
дият език е като ръкавица, дока-
то майчиният е като собствената 
кожа. „Думата – отговори Лидия 
– може да бъде изразена и с песен. 

Трудно е, разбира се, да се артику-
лира на език, който не е майчин, 
защото синонимното богатство на 
всеки език е неизразимо. Всичко 
може да бъде преведено, естестве-
но, но думата е дума на езика, на 
който съществува. Както е казал 
Петрарка, „Ако искате да разберете 
нещо – четете в оригинал.”

Колкото и да е трудно за един 
творец да избере и посочи само 
част от творчеството си, Лидия 
Гълъбова прочете само една малка 
част от стиховете си. И в интерес на 
истината, вниманието на присъст-
ващите не отслабна до края, а по 
време на коктейла всеки й поднесе 
най-искрени поздравления.

А бъдещите й планове? „Чо-
век може да има планове за много 
неща, но да се говори за неродената 
мома, не е хубаво. Мога да говоря 
само за онова, което е реализирано, 
защото някои свои планове убивам 
още в зародиш. Понякога написвам 
толкова много, че след това унищо-
жавам голяма част от написаното. 
По-късно, според настроението, 
мога да съжаля, че съм го унищо-
жила. Едно е сигурно – че не мога 
да престана да пиша.” �

�������	
�����
�������������
�

НА 25 ЮНИ, В ГАЛЕРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ, СЕ СЪСТОЯ ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА 
ТВОРЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ПОЕТЕСА ЛИДИЯ ГЪЛЪБОВА. ВЕЧЕРТА БЕШЕ ПОДГОТВЕНА СЪС СЪДЕЙСТВИЕ-
ТО НА СЛАВЯНСКАТА БИБЛИОТЕКА КЪМ НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА НА ЧЕХИЯ И АВТОРКАТА БЕШЕ ПРЕДСТАВЕ-
НА ОТ БЪЛГАРИСТКАТА ИВАНА СРЪБКОВА. СВОЕ ЕСЕ ЗА ТВОРЧЕСТВОТО НА ПОЕТЕСАТА ПРОЧЕТЕ ПРЕВОДАЧКА-
ТА ДИМАНА ИВАНОВА, А МУЗИКАЛНИЯТ СЪПРОВОД ОСИГУРИ РОМАНА ЖАБКОВА.
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На 26 май, в галерията на Бъл-

гарския културен институт, с 
празничен концерт беше отпразну-
ван 24 май – Денят на българската 
култура и славянската писменост.

Пред препълнената зала концер-
тираше една от най-добрите бъл-
гарски пианистки – Анжела Тоше-
ва, лаурет на редица международни 
конкурси в Италия, Португалия, Че-
хия, България и др. С американски 

копродуценти вече е издала редица 
CD, концертирала е из цяла Европа 
и Северна Америка. На празненство-
то в Прага изсвири произведения на 
Леош Яначек и Константин Илиев.

След концерта се състоя официал-
ното предаване на наградите на Ми-
нистъра на културата на България 
Стефан Данаилов за разпростране-
ние и популяризация на българската 
култура зад граница. Награден беше 

младият чешки българист Марцел 
Черни.

Пред публиката беше официал-
но представен сборника „Ролята на 
чешката интелигенция в обществе-
ния живот на Следосвобожденска 
България”, която протече през есента 
на миналата година със съдействие-
то на Марцел Черни.

Празненството приключи с малък 
коктейл.

Ивана Сръбкова, Лидия Гълъбова и Асен Милчев Цветя за героините на вечерта
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