
Поетът-прозаик-литературовед-дра-
матург гостува на XV-тия панаир на 
книгата и литературния фестивал 
„Светът на книгата“, организиран 
на 14–17-ти май 2009 в Прага от 
„Literature Across Frontiers“ и „Svět 
knihy s.r.o.“.
Кориците на неговите книги пред-
ставят един автор, изкушен от 
съблазните на постмодерната лите-
ратура, който (скромно) се оттегля 
от своите текстове и ги оставя да за-

живеят свой собствен 
живот с думите: Под 
името Георги Господи-
нов излизат книгите 
„Лапидариум“ (1992), 
„Черешата на един 
народ“ (1996, 1998), 
„Естествен роман“ 
(1999, 2000), „И други 
истории“ (2001), „Пис-
ма до Гаустин“ (2003), 
„Балади и разпади“ 
(2007).
Пражката среща беше 
елегантно модерирана 

от Ивана Сръбкова, чиито прево-
ди „Gaustin neboli člověk s mnoha 
jmény“ (издателство „Lidové noviny“, 
2004) и „Přirozený román“ (издател-
ство „Lidové noviny“, 2005) са щаст-
ливо естествено съзвучие между 
писателя и неговия преводач. 
Георги Господинов прочете откъ-
си от „Естествен роман“, „И други 
истории“ и стихове от „Лапидариум“, 
последвани от чешките им прево-
ди в изпълнение на Пршемисъл 

Рут – самият той театрал, писател 
и музикант в едно лице. Някои от 
„лапидарните стихове“, преведени 
талантливо от Ондржей Заяц, бяха 
публикувани през март в литератур-
ния двуседмичник „Tvar“. Цялостното 
книжно издание на стихосбирка-
та на чешки се очаква до края на 
2009-та година.
Въпросите на публиката поставиха 
Георги Господинов в любимата му 
роля – на разказвач на истории, за 
когото дори делничните неща крият 
зрънцето на вълнуваща случка. 
Едно магическо познание дължи на 
двегодишната си дъщеричка Рая: 
Докато човек е малък, всички чудеса 
на този свят се случват специално 
за него. Когато стане родител, той 
се превръща във вълшебник, който 
прави чудеса за своето дете. Може 
би следващият жанр, който Георги 
Господинов ще добави към широкия 
си диапазон, ще бъдат приказките 
за деца?

Маргарита Симеонова

георги господинов и други истории
Събота сутрин в десет. Слънце грее, дъжд вали, мечката се жени. тъкмо време за виртуал-
ното кафе, на което георги господинов кани своите читатели.
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