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Интервю на Камелия Илиева | Снимки: личен архив на Якуб Микулецки (Jakub Mikulecký)

Българската култура 
е уникална за мен
Той обича България и познава задълбочено нейната история и литература. Често посещава страната ни, 
воден от професионални интереси, но и от желание да се докосне до красотата на любимата му Родопа пла-
нина, до малкото останали спокойни кътчета по черноморското ни крайбрежие. Истинско удоволствие е 
човек да разговаря с младия чешки учен Якуб Микулецки, който в предишния, четвърти брой на списани-
ето, чрез превода си срещна чешките читатели с малко известната българска писателка Златка Чолакова.

 – Г-н Микулецки, как започна 
всичко, откъде се появи у Вас инте-
рес към славистиката?

– Всъщност, първоначално исках 
да уча „История“, но тъй като в Пар-
дубице, където желаех да следвам, 
нямаха чиста „История“, трябваше да 
запиша допълнителна специалност и 
така избрах „Славистиката“, с някол-
ко модула, от които един беше бъл-
гарският. Ние бяхме първият випуск 
от 10 човека студенти-българисти, 
но сега, за съжаление, разбирам, че 
няма интерес към тази специалност 
и имат само 1–2 студенти. 

– Лесно ли е човек да се влюби в 
България, защото имам усещането, 
че тя е значителна част от живота 
Ви?

 – Точно така. Считам, че тази 
любов се породи още в първите го-
дини в университета, защото тогава 
ни преподаваше Мирослав Коуба, 
много ерудиран специалист. После 
отидохме целият курс в Пловдив по 
програмата „Еразъм“ и там всичко се 
задълбочи – започнах да се интересу-
вам все повече от България: история, 
култура, литература. 

– Има ли част от историята ни 
– по-далечното минало, настояще-
то или пък от културата на нашата 
страна, което Ви кара да изпитвате 
уважение?

– Мисля, че най-впечатляваща е 
тази културна смесица – българска, 
турска, арменска, еврейска, гръцка и 
др. и това прави тази култура изклю-
чително уникална за мен. Може би 
подобно явление има и в други стра-

ни на Балкани-
те, но тук то е 
най-видимо. 

– Кой е 
любимият Ви 
период от бъл-
гарската исто-
рия?

– Най-вече 
XX век, защото 
от гледна точка 
на политиче-
ската и култур-
ната история, 
през този пе-
риод България 
се намира в, 
понякога пове-
че скрита, друг 
път повече 
явна, граждан-
ска война. Това 
явление започ-
ва след Пър-
вата световна 
война и до ня-
каква степен 
продължава и 
до наши дни. 

– А кой е 
любимият Ви 
писател?

– От съ-
в р е м е н н и т е 
писатели много силно впечатление 
ми направи не много познатият Фи-
лип Дахилов, който в края на 60-те 
години написва романа „Хроника 
на жестоките дни“. Действието се 
развива в металургичния комбинат 

Д-р Якуб Микулецки завършва „История“ и „Сла-
вистика“ в университета в Пардубице. В периода 
2013–2016 г. следва докторантура във Филологиче-
ския факултет на Пловдивския университет „П. Хи-
лендарски“, от 2018 г. работи в Славянския институт 
към Чешката академия на науките. Автор на редица 
статии в специализирани списания и сборници.

Д-р Якуб Микулецки

„Кремиковци“, главният герой е ра-
ботник, който преживява целия ад 
на индустриален хаос. От класици-
те, от първата половина на XX век, 
бих споменал Чавдар Мутафов и 
неговата книга „Дилетант“ – уника-
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лен декоративен роман, който си-
гурно би представлявал интерес и 
за чешкия читател, но за съжаление 
не е преведен.

– Знам, че сте следвали и защи-
тили дисертация в Пловдивския 
университет – кои преподаватели 
оставиха трайна следа във Вашата 
подготовка и във Вашето по-ната-
тъшно развитие като учен? 

– Мисля, че на първо място това е 
Жоржета Чолакова – един изключи-
телен специалист, не само в областта 
на чешката литература, но на лите-
ратурата въобще. Тя ми беше научен 
ръководител и е човекът, който мно-
го ми помогна в професионалното 
ми, както и личното ми развитие. 
Без нея нямаше да отида в Плов-
див. Ние в началото си комуники-
рахме чрез имейли и тя се вдъхнови 
от идеята да пристигна да следвам 
докторантура в ПУ. Проф. Чолакова 
организира и всички необходими 
административни формалности. В 
тази посока бих споменал още Свет-
лозар Игов като голямото светило 
на българската литература и литера-
турознание; Владимир Янев, Нико-
лай Нейчев и други преподаватели 
от университета. 

– Българската природа?
– Всеки чех ще каже – море, някои 

ще добавят – планини. Аз предпочи-
там планините, като най-много оби-
чам Родопите, въпреки че в последно 
време открих също и големия чар на 
българското Черноморие. Обикнове-
ният чешки турист ще отпътува за 
България чрез някоя туристическа 
агенция, която ще го настани в голям 
хотел, изграден от бетон, обкръжен 
от барчета и дискотеки, но това не е 
моят стил. Аз обичам моите малки 
села по крайбрежието, например Тю-
леново, Крапец, Шабла – тези забута-
ни места са много интересни за мен.

– Откога започнаха опитите Ви 
за превод на българска литература 
на чешки език?

– Когато пишех своята моногра-
фия за неофициалната литература, 
реших отделни текстове да бъдат 
преведени на чешки, книгата да ста-
не достъпна за повече читатели, а не 

само за българисти и слависти. Точно 
там започнах – откъси от стихотво-
рения, от разкази, пиеси… това беше 
първото ми докосване до преводаче-
ската дейност. Бих искал да продължа 
с превода. Има няколко текста от бъл-
гарската литература, които не са пре-
веждани, авторите не са познати и са 
подценявани и в България. За мен, в 
самото начало, преводачът не трябва 
да очаква хонорар, а да го направи за-
ради любовта си към литературата и 
превода. Това е първата стъпка. После 
вярвам, че може да се намери издател 
– в Чехия има много малки издател-
ства, които имат желание да издават 

непознати автори. Много са талант-
ливите творци с качествени творби 
отпреди 1989 г. – да отбележим на-
пример повестите на Борис Христов, 
които са писани през 80-те години и 
излизат чак след промените през 90-
те. Според мен, тези творби са дос-
та подценявани и малко хора знаят 
за тях. Други автори, които можем 
да споменем, са Златомир Златанов 
и Свилен Капсъзов. Последният е с 
помашки произход и е бил репреси-
ран. Романът му „Краят на потоците“ 
излиза чак след демократичните про-
мени.

– С какво се занимавате в мо-
мента в областта на науката?

– Пиша книга за българската не-
официална литература от времето 
на социализма – за творбите, които 
са били издадени под формата на 
„самиздат“, или пак тези останали 
в писателските чекмеджета и не са 
били издадени официално или пък 
за такива творби, които първона-
чално са били издадени официал-
но, но впоследствие целият тираж е 
конфискуван от властите, има доста 
такива случаи. В моята област нами-
рането на информация и материали 
е трудно – запознавам се със самите 
автори, техните деца, внуци, които 
пазят тези „самиздатски“ издания. 

Те, за съжаление, в по-голямата си 
част не са достъпни в българските 
библиотеки. Много малко от по-
добни творби могат да се намерят 
в София или в някои регионални 
библиотеки. В Чехия например съ-
ществува библиотека Libry prohibiti 
– това е библиотека, събираща „са-
миздатска“ литература или книги 
на автори в емиграция. В България 
такова нещо не съществува, така 
че просто се свързвам с хората по 
телефона, по имейли, пътувам. На-
мирането на подобни ръкописи не 
е лесно, но е много интересно и се 
надявам, че ще можете да прочетете 
за това в моята книга.  ◆
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