
В НАЧАЛОТО НА ТЕАТРАЛНИЯ СЕЗОН, В МАЛКИЯ САЛОН НА ТЕАТЪРА СЕ СЪСТОЯ ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР, ПОСВЕ-
ТЕНА НА НОВОИЗДАДЕНИТЕ СТИХОСБИРКИ НА ТРИМА АВТОРИ: ЕВА ОУБРАМОВА, ПАВЛИНА ЛЕСОВА И ГЕОРГИ 
ГОСПОДИНОВ. СЪАВТОРИ НА ВЕЧЕРТА БЯХА ИЗДАТЕЛСТВОТО НА ТРИТЕ КНИГИ – „LITERÁRNÍ SALON“ И БЪЛГАР-
СКИЯТ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В ПРАГА.
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По всичко личеше, че вечерта 
е  изпълнила стропроценто-

во предназначението си, а  именно 
да събере любителите на поезията 
и желаещите да послушат такава.

Встъпителните думи на главни-
те организатори бяха кратки. С  ня-
колко изречения те представиха 
авторите (нямащи нужда от пред-
ставяне, разбира се) и  издадените 
книги: „Co zbývá?“ на Ева Оубрамо-
ва, „Dítě mlhy“ на Павлина Лесова 

и „Lapidárium“ на Георги Господинов. 
След това думата беше дадена на 
артистите, които прочетоха откъси 
от поезията им. Музикалният съ-
провод, който отделяше четенето на 
откъси от книгите на авторите, беше 
поверен на Михал Бистров и Войтех 
Коуржимски.

Издателство „Literární salon“ 
е съвсем младо, основано през 2006 
г. Четирите съоснователки Тереза 
и  Вероника Ридлбаухови, Вероника 

Хиксова и Хелена Шантава се насоч-
ват към издаването на поезия и то на 
дебютиращи, млади чешки автори. 
Паралелно с това организират лите-
ратурни четения в салона в дома на 
Тереза и Вероника Ридлбаухови.

Георги Господинов е първият чужд 
автор, чието творчество издават. 
Както подчертаха – Издателството 
не се е отклонило от линията си, за-
щото, въпреки че Георги Господинов 
е  известен писател, стихосбирката 
е негов дебют в областта на поезията.

Идеята за издаването им е  под-
хвърлена непряко от техния прия-
тел, любител на поезията и  фен на 
Издателството Ондржей Зайац, кой-
то често посещава литературните 
им вечери. Той изпраща на Тереза 
откъси от поезията на Георги Госпо-
динов с предложение да ги включат 
в четенията. Както признава Тереза, 
текстовете дотолкова ги очароват, че 
решават да ги издадат. Едва по-късно 
се запознават с останалото творчест-
во на Господинов, което е преведено 
и издадено на чешки. Лично не се по-
знават и до днес.

При подготовката на книгата, 
Издателството се обръща към бъл-
гарския художник Валентин Попов, 
който живее в  Прага и  с  готовност 
предоставя свои картини за графич-
ното й оформление. �
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ВКУСЕН ЛИ СЪМ, МИЛА?
Думите са дребни риби
пълни с костички – съгласни
Позволи да ги почистя миг
преди да се стопя в устата ти

– УЕ   ИЪ,   И А?

Котка
Невинна си като дете

което беси котки
по дърветата

напролет
в
и
с
я

върху
усмивката

с която си от
и

в
а

ш

Муххххххххххх-ххха
Ако постигнете скорост
17 „Х“-та в секунда
ще чуете леко жужене
и текста
                отлита

Йезуитско
Бог е червен
Напращял и завършен
Бог е домат
Няма нищо обидно в това
И за двамата

CHUTNÁM TI, ZLATO?
Slova jsou malé rybky
plné kostiček – souhlásek
Dovol mi je vykostit dřív
než se rozplynu v tvých ústech

– U Á   I,   A O?

Kočka
Nevinná jsi jako dítě

které věší kočky
po stromech

na jaře
v
i
s
í

m
na úsměvu

se kterým od
ch

á
z

í
š

Mušššššššššššššš-ššška
Když dosáhnete rychlosti
17 eŠ za sekundu
zaslechnete lehké bzučení
a text
                odlétá

Jezuitská
Bůh je červený
nalitý k prasknutí a definitivní
Bůh je rajče
Není v tom nic urážlivého
ani pro jednoho

СТИХОВЕТЕ ИЗ КНИГАТА „LAPIDÁRIUM“ НА ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ПУБЛИКУВАМЕ В СПИСАНИЕТО ДВУЕЗИЧНО.
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