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За минотаврите, заключени в нас

А те, почитателите, бяха 
толкова много, че ня-
кои останаха прави в 
дъното, други се на-
редиха покрай стени-

те, а трети седнаха направо на пода. 
Безспорно, премиерата на чешкия 
превод на романа „Физика на тъгата“ 
на най-популярния в момента роден 
писател си заслужаваше големия ин-
терес от страна на публиката. Според 
собствените ми наблюдения, не по-
малко почитатели събра и младият 
преводач на романа Давид Бернщайн. 
Организатори на събитието бяха из-
дателство „Лидове новини“, на което 
чешките читатели дължат излизането 
на романа, и Българският културен 
институт в Прага. Сред публиката 
видях представители на универси-
тетските и културните среди, много 
студенти – всички те създадоха не-
повторима атмосфера – на благогове-
ние пред хората на словото, към един 
български писател в сърцето на чеш-
ката столица. И когато на импрови-
зираната сцена излязоха „героите“ на 

вечерта, нямаше нищо по-естествено 
от продължителните аплодисменти. 
Присъстващите имаха възможност 
да чуят откъси от романа – на бъл-
гарски език, изпълнени от Георги 
Господинов, и на чешки език – от ак-
тьора Ростислав Новак-старши. Като 
представител на „Лидове новини“, 
свои мисли сподели Веселин Вачков. 
Той изтъкна, че чешкият превод на 
„Физика на тъгата“ е осемнайсетият 
по ред превод на романа, факт, който 
говори за наистина голяма популяр-
ност. Г-н Вачков не скри обичта си 
към творчество на Г. Господинов, за-
щото той умее да пише проникновено 
за своето „особено“ поколение, поко-
лението, родено през 1968 г. Според 
Веселин Вачков, романът „е лабиринт 
от истории и преживявания, които са 
едновременно български, източноев-
ропейски, общочовешки – закотвени 
във времето, но и извън него“.

Гледната точка на литературния 
критик бе представена от Марцел 
Черни, който е автор на послеслова 
в чешкия превод на романа: „Съв-

местното пътуване през тъгата на XX 
век е романова рефлексия на вечната 
тема за историческата памет и чо-
вешките дела, която в крайна сметка 
се завръща към първичното лоно на 
старогръцката легенда за Минотавъ-
ра, намиращ майка си в тълпата“. Са-
мият послеслов е интересно изслед-
ване не само на конкретната книга, 
но и на редица явления в съвремен-
ната българска литература. 

Когато словото бе дадено на Георги 
Господинов, той се пресегна с усмивка 
и с чувство за хумор към своя роман, 
миришещ още на мастило, и каза, че 
го вижда за пръв път. Огледа корица-
та и я одобри – защото харесвал об-
лаци и празни пространства и обича 
синьото – затова и повечето му книги 
са със сини корици. А после заговори 
за вдъхновението: „Книгата носи за-
главието „Физика на тъгата“, но тя не 
е само тъжна. Докато я писах, нямах 
заглавие. Исках да разкажа няколко 
истории – едната е мой спомен, когато 
съм бил на 7–8 години. Стоя в тъм-
на стая в малко градче и понеже ме е 
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„Аз сме“. Едно момче говори – от подземния лабиринт на Минотавъра, от мазе в края на Войната, от приземна 
квартира през 1970-80-те, от старо бомбоубежище утре. Роман за емпатията и нейното чезнене, за световната 
есен, за минотаврите, заключени в нас, за възвишеното, което може да е навсякъде, за елементарните частици 
на тъгата и вечното време на детството, което ни предстои. Роман с преплитащи се коридори, отклонения и 
стаи, който смесва минало и настояще, мит и документ. Събира истории и животни от всеки род, прави капсули 
на нетрайното заради онзи, който има да идва – постапокалиптичен читател, бог или охлюв.

На 22 ноември, уютното кафене „Кампус“ (Kampus) в центъра на Прага отвори вратите си за почита-
телите на българския писател Георги Господинов. 
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страх да бъда сам, стоя с гръб към тъм-
ното и гледам през прозореца. Живеем 
на приземния етаж, т.е. прозорецът е 
на нивото на тротоара. Гледам навън 
и виждам хората само като крака. 
Страх ме и се чувствам изоставен. И 
това чувство на самота изведнъж ми 
се връзва с едно много далечно мито-

логично същество – Минотавъра – и 
си помислих, че той всъщност е едно 
3-годишно дете, дете, изоставено от 
родителите си в мазето на двореца. 

В този роман, освен историята 
на моето поколение, е историята на 
баща ми, на дядо ми, на целия XX 
век, но исках да има и историята на 
Минотавъра, неговата версия, него-
вата съдба“. 

Много положителни отзиви бяха 
отправени и към работата на Давид 
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ОРоманът „Физика на тъгата“
е носител на следните награди:
- Международната Награда „Ян Михал-

ски“, 2016 г., която Г. Господинов приема за 
своя литературен „Оскар“ 

- Национална награда за най-добър 
български роман, 2013

- Национална награда за литература 
„Христо Г. Данов“, 2012

- Наградата на Столична община за 
ярки постижения в областта на културата, 
раздел „Литература", 2012

- Награда „Цветето на Хеликон“ за най-
продавана българска книга, 2012.

Финалист е на 7 международни от-
личия, между които призът за най-добра 
преводна книга в САЩ, наградата на Аме-
риканския ПЕН за преводна книга, итали-
анската „Премио Стрега Еуропео“, немската 
„Брюке“, Берлин и др., в чиито номинации 
за първи път влиза български автор. Ро-
манът е обявен от италианската критика 
за една от трите най-важни книги, излезли 
през 2013 г. там. Посочван е сред най-до-
брите романи на годината в Швейцария, 
САЩ, Германия и Холандия.

Георги Господинов
е един от най-превежданите български 

автори след 1989 г. Автор е на „Лапидари-
ум“ , „Черешата на един народ“ , „Писма 
до Гаустин“ , „Балади и разпади“ . Съавтор 
е на две книги-мистификации „Българска 
христоматия“  и „Българска антология“ . Ро-
манът му „Естествен роман“  е публикуван 
на 17 езика. Сборникът с разкази „И други 
истории“  излиза във Франция, САЩ, Чехия, 
Македония, Австрия, Италия. Американско-
то издание на книгата е номинирано за на-
градата „Франк О’Конър“ . Пише сценарии 
за късометражни филми, последният от 
които „Омлет“  (реж. Н. Косева) е отличен от 
журито на кинофестивала Sundance 2009. 
Като драматург е създал пиесата „D.J.“ , 
която печели Годишната награда „Икар“  за 
най-добър български драматургичен текст 
(2004) и е поставяна в Австрия и Франция. 
„Апокалипсисът идва в 6 вечерта“  (2010) 
печели „Аскеер“ за най-добър драматурги-
чен текст и е избрана за международния 
театрален фестивал в Манхатън, Ню Йорк 
– „HotINK at the Lark“ .

Бернщайн, осъществил превода на 
книгата. По време на литературната 
среща той превеждаше и думите на 
писателя, за да станат достояние на 
чешката част от публиката. 

Признавам си, че докато седях и 
премислях какво да напиша, прегле-
дах доста коментари за романа – по-

вечето положителни и възторжени, 
но срещнах и негативни отзиви. Ще 
завърша с мнението на Марин Бода-
ков, публикувано във вестник „Кул-
тура“: „Аз четях Георги Господинов, 
докато той четеше мен... Писането на 
Господинов е колективното ни (и не 
само литературно) несъзнавано“, и 
с убеждението, че всеки читател сам 
намира своя автор и няма как да го 
стори, докато не прочете много кни-
ги. Ами, приятно четене! ◆

Почитателите на Георги Господинов запълниха залата до краен предел

Георги Господинов, актьорът Ростислав Новак-старши, Марцел Черни

Георги Господинов


