
П роизведенията на Ян Яндро-
урек пристигнаха в  България 

няколко години преди самия автор. 
Разкази и откъси от негови романи 
се появяваха в сборници и в перио-
дичния печат и неизменно печелеха 
симпатии. Специално за ЛИК той 
написа шеговито есе за писателя 
и неговите врагове и посочи на пър-
во място семейството, което не го 
оставя да работи спокойно вкъщи, 
после вечно недоволните критици, 
издателите, които не плащат, плащат 
късно и малко, читателите, които не 
знаят кое е добро за тях, приятелите, 
псевдоприятелите и колегите, и раз-
бира се авторът – неприятел на са-
мия себе си.

Ян Яндоурек (1965) е  чешки пи-
сател, есеист, социолог, журналист, 
доктор по философия. Завършва 
Теологически факултет, няколко 
години е  католически свещеник, 
по-късно учи социология във Фи-
лософския факултет на Карловия 
университет. Автор на 6 романа 
и  8 научни труда, („Социологиче-
ски речник“, „Увод в социологията“, 
„Възход и  падение на съвременния 
атеизъм“ и  др.). Художествените 
му произведения свидетелстват за 
трезвен поглед към заобикалящия 
го свят и безспорно професионално 
майсторство.

Понастоящем е  старокатоличе-
ски свещеник в Прага, привърженик 
на либералния католицизъм, т.нар. 
старокатолицизъм, който отрича 
някои официални догми (целибата, 
непогрешимостта на папата, нетър-
пимостта към хомосексуалистите, 
противозачатъчните средства и др.). 
Личност с  главна буква, изключи-
телно ерудиран, позволяващ си да 
изказва собствени становища, не 
всекиму приятни и не винаги буде-
щи симпатии към автора. Щастлив 
баща на 3 деца.

Издателство „Ерго“ има основа-
ние да се гордее с  издателската си 
програма: то поднася на читателите 
все стойностни заглавия от майсто-
ри на перото. Представяната книга 
носи необичайно заглавие – афо-
ризма на Мартин Лутер „Když do 
pekla, tak na pořádné kobyle“. Вестник 
„Стършел“ квалифицира романа 
като ироничен, млада журналистка – 
като атеистичен. Студентка го наре-
че любовен, друга читателка – насо-
чен срещу фанатизма и  суеверието. 
Маргарита Кюркчиева го характе-
ризира като политически, разказващ 
за повратните събития през послед-
ните десетилетия и  за присъстви-
ето на църквата в  тях. Тоест всеки 
открива в текста, каквото сам търси 
и  има нужда да намери, чете го със 

собствените си очила, с  чувството, 
че разлиства огромен албум с  без-
брой портрети на какви ли не хора, 
попада на сцени, характери и съдби, 
описани от познавач на човешката 
душевност, с  присъщата му изиска-
на ирония и  самоирония, с  хумор, 
достигащ сарказъм. Литературният 
критик и изкуствовед Митко Новков 
подчерта възхитата си от дълбоката 
мисъл на автора и  голямата му лю-
бов към хората и живота, преводач-
ката сподели радостта си от работата 
с текстовете на Ян Яндоурек.

Срещата в  Пловдивския универ-
ситет „Паисий Хилендарски“ на 17 
ноември т.г. премина при повишен 
интерес към писателя, който запоз-
на студентите-бохемисти с опита си 
на преподавател по компаратистика 
в Карловия университет и отговори 
на въпроси за творчеството и  ре-
лигията, вълнуващи младите хора. 
След като през м. май тази година 
при тях гостува голямата дама на 
чешката литература – Ева Кантур-
кова, посещението на Ян Яндоурек 
придоби характера на новоутвърж-
даваща се традиция, а  контактите 
с  майсторите на художественото 
слово несъмнено стимулират бъде-
щите специалисти да се посветят на 
популяризацията на чешката култу-
ра и изкуство у нас. �

НА 16 НОЕМВРИ Т.Г., ЧЕШКИЯТ ЦЕНТЪР В  СОФИЯ ПОСРЕЩНА ЯН ЯНДОУРЕК И  НЕГОВИТЕ ЧИТАТЕЛИ, ДОШЛИ 
НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА РОМАНА МУ „ПОЕМЕШ ЛИ КЪМ АДА, ЯХАЙ ХУБАВА КОБИЛА“, В ПРЕВОД НА МАРГАРИ-
ТА КЮРКЧИЕВА. КНИГАТА Е ПУБЛИКУВАНА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ ИЗДАТЕЛСТВО „ЕРГО“ ЕООД С ФИНАНСОВА 
ПОДКРЕПА ОТ ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ЛИЛАВИЯТ САЛОН НА ЦЕНТЪРА ЕДВА ПОБРА ПО-
ЧИТАТЕЛИТЕ НА ЧЕШКАТА ЛИТЕРАТУРА, НЕКОЛЦИНА ОСТАНАХА ПРАВИ ДО КРАЯ НА СРЕЩАТА. А ТЯ, КАКТО СЕ 
ОЧАКВАШЕ, ПРОТЕЧЕ ЖИВО И С МНОГО УСМИВКИ. ГОСТИТЕ СЕ ВКЛЮЧИХА В РАЗГОВОР С АВТОРА, КОЙТО УМЕЕ 
ДА ПОКОРЯВА ЧИТАТЕЛИ И СЛУШАТЕЛИ С ИЗЯЩНИЯ СИ ХУМОР И ЛИЧНИЯ СИ ЧАР.

Кой казва, 
че днес хората 
не четат книги? Ян Яндоурек и Маргарита Кюркчиева
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�  ТЕКСТ: Ясен Петков  СНИМКИ: Чешки център, София


