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Уважаеми читатели на списание „Славянски диалози“,

Пред вас се откриват нови полета на диалогичността, 
изпълнени с неизвестни или малко известни за българския 
читател интелектуални и поетически предизвикателства.  
Техен творчески субект този път е един академичен център 
– Катедрата по чешка литература и литературознание 
към Философския факултет на Остравския университет, с 
която пловдивската бохемистика има през последните години 
продуктивни професионални контакти.  Научните статии 
предлагат широк тематичен обхват – от чешките барокови 
свидетелства за св. св. Кирил и Методий (Ян Малура) до  най-
новите явления в чешката проза (Сватава Урбанова, Мартин 
Пиларж) и поезия (Ива Малкова). Откриват се също така нови 
интерпретативни  перспективи за писатели като Витезслав 
Халек и Петър Безруч, които участват в изграждането на 
литературния канон (Мартин Томашек,  Зденек Смолка). 
Изследователските импулси постигат многостранен ефект – 
от една страна, фиксират вниманието върху важни за чешкия 
национален контекст явления, но наред с това успяват да 
откроят знакови за Острава и Моравскосилезийския край 
творчески профили и образни специфики. По този начин за 
първи път на страниците на нашето списание имплицитно се 
проблематизира отношението между национална и регионална 
идентичност.

В този регистър се вписват и представените в български 
превод художествени текстове на съвременни поети, свързани 
с Острава. Подборът на авторите и творбите е направен от 
доц д-р Ива Малкова, а стихотворението на Иван Блатни е 
предложено от проф. д-р Сватава Урбанова.

Литературоведската и поетическата мисъл на Острава си 
дават среща на страниците на нашето списание. Добре дошли в 
този вълнуващ свят!

Жоржета Чолакова



4

Váženým čtenářům časopisu „Slovanské dialogy“,

Otevírají se před Vámi nové prostory dialogičnosti, přičemž pro 
bulharského čtenáře se jedná o neznámé nebo málo známé intelektuální 
a poetické výzvy. Jejich tvůrčím subjektem je tentokrát jedno jediné 
akademické prostředí – Katedra české literatury a literární vědy na 
Filozofické fakultě Ostravské univerzity, se kterou má plovdivská 
slavistika v posledních letech produktivní profesionální kontakty. 
Vědecké články nabízejí široký tematický záběr – počínaje českými 
barokními svědectvími o sv. Cyrilovi a Metodějovi (Jan Malura), až 
po nejnovější jevy v české próze (Svatava Urbanová, Martin Pilař) a 
poezii (Iva Málková). 

Odhalují se taktéž nové interpretační perspektivy o spisovatelích 
jako byli Vítězslav Hálek a Petr Bezruč, jejichž jména jsou nedílnou 
součástí etablovaného literárního kánonu (Martin Pilař, Zdeněk 
Smolka). Tyto badatelské impulsy dosahují mnohoznačných efektů – 
z jedné strany se sice zaměřují na jevy, které jsou důležité pro celý český 
národní kontext, zároveň se jim však daří načrtnout znakové tvůrčí 
profily a obrazová specifika Ostravy a Moravskoslezského kraje. Vůbec 
poprvé je tak na stránkách nešeho časopisu implicitně problematizován 
vztah mezi národní a regionální identitou. 

Ve výčtu nechybí do bulharštiny přeložené umělecké texty 
současných básníků, kteří jsou nějak spojeni s Ostravou. Výběr autorů 
a děl provedla doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. a impuls pro volbu 
básně Ivana Blatného dala Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

Žoržeta Čolakova              
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КАТЕДРАТАПОЧЕШКАЛИТЕРАТУРАИ
ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕКЪМФИЛОСОФСКИЯФАКУЛТЕТ

НАОСТРАВСКИЯУНИВЕРСИТЕТ

Къмнастоящиямоментостравскаталитературоведскабохемистика се
развиванай-вечевКатедратапочешкалитератураилитературознаниеив
Институтазарегионалниизследвания,коитосакъмФилософскияфакул-
тетнаОстравскияуниверситет.Кактоставаясноотназванията,нейният
научноизследователскипрофилеширокообхватениимаинтердисциплина-
ренхарактервобласттанахуманитарнитенауки:ориентиранекактокъм
филологията, така и към проблематиката на региона и на литературната
регионалистика.Идветезвена–Катедратапочешкалитератураилитера-
турознаниеиИнститутътзарегионалниизследвания,садотакавастепен
тясносвързанипоотношениенаакадемичниясисъставинаучноизследова-
телскатасидейност,чебибилонеуместнодасеразглеждатсамостоятелно
идасеразграничаватпоотношениенаучастиетоимвнаучниинициативи,
внационалниимеждународниконтакти,вопределянетонасубсидираните
проектиивработатасъсстудентите.Студентитесеобучаватвбакалавър-
скиимагистърскиеднопрофилниидвупрофилнипрограмиспедагогиче-
скаинепедагогическанасоченост, кактои в докторскипрограми, анай-
талантливитеоттяхсапривличанивнаучноизследователскатаработаина
дветезвена.

Тематичните областиинасоки, в които остравската литературоведска
бохемистикасеразвива,саширокообхватни,въпрекиченапръвпогледне
изглеждатака,ичестонавлизативдругикултурниобласти.Предпоставка
затова,отеднастрана,евключванетонадветезвенавобщипроекти,аот
друга–индивидуалнитенаучниинтересинатехнитечленове.

Поотношениенапроектите,коитосасъсредоточениоколопроблема-
тиката,свързанасъсСилезияиСевероизточнаМоравия,акцентътепоста-
вен върху културноисторическия развой, включващ и нашето съвремие.
Става въпрос за обстойна евристична и лексикографска работа, която е
представена вЛитературенречникнаСевернаМоравияиСилезия1945
– 2000 (Literární slovník severní Moravy a Slezska 1945–2000, 2001) и в
КултурноисторическаенциклопедиянаСилезияиСевероизточнаМоравия
(Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, 2005),
чиетовтородопълненоипреработеноизданиеизлизапрез2014г.Появяват
се също така и колективните монографии Силезия и Североизточна
Моравия като специфичен регион (Slezsko a severovýchodníMorava jako
specifickýregion,1997),Регионътинеговатарефлексиявлитературата
(Regionajehoreflexevliteratuře,1997),Студииполитературнаистория
наСилезияиСевернаМоравия(KapitolyzliterárníchdějinSlezskaaseverní
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Moravy, 2000),Градът.Изгражданенапространството в литература-
таивизобразителнотоизкуство (Město.Vytvářeníprostoruvliteratuřea
výtvarném uměníс, 2011),Пейзажът.Изграждане на пространството в
литературатаивизобразителнотоизкуство(Krajina.Vytvářeníprostoruv
literatuřeavýtvarnémumění,2012),вкоитопроблематикатаепроследенав
отделнистудии.Разработениятматериалпредставляваоригиналенпринос
в изследаванията от този типи дава възможност да бъде интерпретиран
катотворческапроява,свързанасконкретнопространство,нопреминава-
щаотвъдграницитенарегиона.Втазинасокасатеоретичнитеразработки
наИржиСвобода иСватаваУрбанова, обзорните студиинаЯнМалура,
Мартин Томашек, Зденек Смолка, Мартин Пиларж, ЛиборМагдон, Ива
Малкова,СватаваУрбановазаотделнитеетапивразвояналитературата,
изследванетонаСватаваУрбановаиИваМалковаКоординатинаместата
(Souřadnicеmíst,2003),разглеждащотемитезароднатаземя,закултурната
изаемоционалнатапамет,монографиятазаПетърБезручиВилемЗавада
отЗденекСмолкаиИваМалкова,кактоинаучнитеразработкинаСватава
УрбановавърхупроблематикатазалитературнатарецепцияРегионбезгра-
ници(Regionbezhranic,2001).Забележителнисаредакторскитеинициати-
винаЯнМалураинаПавелКосек,свързанисизследванетонабароковата
литература и култура в региона, проследяващи синтетичния характер на
културата на поклонническитемаршрути, сблъсъцитемежду различните
художествени кодове в бароковите чествания, размяната на репертоари
междучешката,немската,полскатаисловашкатаезиковаобластвпесен-
ното творчество на Силезия в началото на новото време1: Ян Й. Божан
Райскославейче(Slavičekrájský,1999),М.ТанерОливетскиятвръх(Hora
Olivetská2,2001),Чистиятпламъкналюбовта.Избранипеснинаавтори
отСилезия,емигриралиследбиткатаприБилаХора(Čistýplamenlásky.
VýborpísnípobělohorskýchexulantůzeSlezska,2010).

Спецификатанарегионалнитеизследваниясеосноваванесамонагео-
графскоторазположениеиначешко-полскитевръзки(Тешинскиякрай3),
начешко-немските(ОпавскаиХлучинскаобласт)ичешко-словашките,но
инаестественатапотребноствзаимнодасе„разбираме“идасе„осмис-
ляме“.ОтцялаЧехияединственовОстравасеразвивакатоотделенсек-
торналитературоведскатабохемистикаилитературоведскасловакистика,
която се реализира в рамките на дисциплината „Словашка литература“.
Остравскиятрегионнесевъзприемасамокатокултурно-историческареал-
ия,католокализирановтериториалениливадминистративенсмисълпрос-
транство,ноикатоотворенамултикултурнаобласт,коятосеформирапод
влияниетонакултурнитеиполитическитетечениянаевропейскитеЗапад
иИзток, проектиращи сложнинационални, религиозни, икономическии
1СтававъпросзагодинитеследоткриванетонаАмерика,следначалотонаРеформацията.
–Б.пр.
2Оливетскивръх (HoraOlivetská) –поклонническомястовИзерскатапланина, която се
намиранаграницатамеждуЧехияиПолша.–Б.ред.
3ОбласттаТешинскаСилезия,кактоисамиятградТешинсенамиратвЧехияивПолша.
–Б.пр.
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социалниявления(градОстраваиОстравскаобласт),фолклорнииетног-
рафскиособености(напр.интердисциплинарнатаконференция„Влахия–
историяикултура“/„Valašsko4–historieakultura“,2013г.).Познаванетона
регионаепредпоставказамногобройниидеизамоделираненанай-общите
тенденции,наепохите,засравнителнапоетика,заотделниизследванияна
отношениятамеждулитературатаифолклораидр.Такаразбиран,реги-
онътпредоставябогатапалитраотвъзможностизаизследваненаотноше-
ниятамусъссредноевропейскотоисъссветовнотопространствоистава
източникнапознаниезамултикултурносттавшироктворческиирецеп-
ционенконтекст.Проучванетоналитературниярегионализъмнабазатана
непосредствено познаване на конкретната действителност е предимство,
аненедостатък,кактопогрешносеприема,топораждапоединестествен
илишенотвсякаквиспекулацииначинимпулси заинтердисциплинарни
бохемистичниизследвания.Регионализмътепреосмисленвпо-широккон-
текстиеразбиранкатоизточникнаиндивидуалнастабилностприрешава-
нетонапроблемитенасъвременнияглобализирансвят.

Плодотворно и неформално е сътрудничеството на остравската лите-
ратуроведскабохемистикасполскатабохемистика,ипо-специалноспол-
скитеуниверситетивСилезия,напримерсъсСилезийскияуниверситетв
Катовице,сУниверситетавОполе,къдетоосновносисътрудничимспроф.
ЙоаннаЧаплинска,сУниверситетавъвВроцлав.Някоиполскибохемисти
(доцент5 Йозеф Зарек, професор Мечислав Баловски) са същевременно
преподавателиивОстравскияуниверситетивзематучастиевнаучнатаи
публикационнатадейност,помагатзапрофилираненадокторскитепрогра-
ми,рецензиратспециализираниизследванияит.н.Съвместноподготвяните
международнилитературоведскииезиковедскиконференциивъвВалбжих6
ивРачибуж7доведохадоиздаванетонарецензиранитесборнициЧешкият
езикилитературавкраянаХХвек(Českýjazykaliteraturanasklonku20.
století/пол.JęzykiliteraturaczeskauschyłkuXXwieku,2001);Константи
ипроменивчешкияезикилитературанаХХвек(Konstantyaproměnyv
českémjazycealiteratuřeXX.století/пол.Stalośćizmiennośćwjazykuilitera-
turceczeskiejXXwieku,2004);Чешкиятезикилитературавинтерактивен
план(Českýjazykaliteraturavinterakci/пол.Językiliteraturaczeskawinter-
akcji,2006);Чешкиятезикилитературавевропейскиякултуренконтекст
(Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu / Język i literatura
czeskaweuropejskimkontekściekulturowym,2008);Отражениеназначими
историческисъбитиявчешкияезикилитература(Českýjazykaliteratura
– reflexe významnýchhistorickýchudálostí /пол.Odbicieważnychwydarzeń
historycznychwjęzykuiwliteraturzeczeskiej,2010);Сблъсъкътнапоколе-
ниятаицивилизационнитеразличиявчешкияезики литература (Český
jazykaliteratura–generačnístřetacivilizačnírozdíly/пол.Konfliktpokoleń
4Влахия–областвИзточнаМоравияблизодограницатасъсСловакия.–Б.пр.
5Полскиятеквивалентна„доцент“вПолшае„хабилитирандоктор“(„doktorhabilitowani“).
–Б.пр.
6Валбжих(Wałbrzych)–градвЮгозападнаПолша.–Б.пр.
7Рачибуж(Racibórz)–градвЮжнаПолша.–Б.пр.
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aróżnicecywilizacyjnewjęzykuiliteraturzeczeskiej,2012);Преживяванена
всекидневиетовчешкияезикилитература(Českýjazykaliteraturaaproží-
váníkaždodennosti/Doświadczaniecodziennościwjęzykuiliteraturzeczeskiej,
2015).

В колективните изследвания членовете на Катедрата и на Института
зарегионалниизследваниякъмОстравскияуниверситетсаобединениот
общияинтерескъмсвоеобразнатаидентичностнарегиона.Наредстова
обачевсекиоттяхимасобственнаучноизследователскипрофилвследните
области:

•	 жанрология, по-конкретно проблематика, свързана с разказа
исцикъларазкази:МартинПиларж,Опитзажанровадифе-
ренциациянаразказа(Pokusožánrovévymezenípovídky,1994),
ЧешкиятцикълразказипрезХХвек(Podobyčeskéhopovídkového
cykluveXX.století,2008);

•	 антиутопии и апокрифи: Петър Хъртанек,Негативната уто-
пиявчешкатапрозаотвторатаполовинанаХХвек(Negativní
utopie v české próze druhé poloviny 20. století, 2004);Еретици,
богохулници, ироници в съвременната чешка проза (Kacíři,
rouhači,ironikovévsoučasnéčesképróze,2007);Литературните
апокрифивнай-новатачешкапроза(втърсененаархитекста)
(Literárníapokryfyvnovějšíčesképróze(hledáníarchitextu),2014);

•	 теория и история на литературата за деца и юноши: Сватава
Урбанова,Меандри иметаморфози на детската литература
(Meandryametamorfózydětskéliteratury,2003),Седемключаза
отваряненалитературатазадецаиюношиот90-тегодини
наХХвек (Sedmklíčů kotevření literaturyproděti amládež90.
letXX.století,2004),Съвременнасловашкалитературазадеца
имладежи(антология)(Současnáslovenskáliteraturaprodětia
mládež(antologie),2006),Фигурииконфигурации:Изследвания
върху илюстрациите, книжките с картинки, албумите,
книжките хармоники и комиксите (Figury a figurace: Studie o
ilustracích, obrázkových knihách, albech, leporelech a komiksech,
2010), Движения (Pohyby /Movimientos, 2010), Диалозите на
ИваПрохазкова(DialogyIvyProcházkové,2012);

•	 историяна съвременната чешка литература:ИржиСвобода,В
хоризонтанатворбата.Разработкипочешкалитература(Z
obzorutvorby.Kapitolyzčeskéliteratury,1998),Пътищаиспир-
ки.Странициотчешкаталитературанадвадесетивек(Cesty
a zastavení. Kapitoly z české literatury dvacátého století, 2002),
Творчествоиидеи: литературоведскистудии (Tvorbaa ideje:
Literárněvědnéstudie,2010);ИваМалкова,ВтърсененаВилем
Завада(творческипътищаосновнослед1945г.)(HledáníViléma
Závady (tvůrčí cesty zvláště po roce 1945), 2003), Франтишек
Хрубин.Из архивнитефондове (FrantišekHrubín. Z archivních
fondů,2011);МартинПиларж,Вкърпавързано,илизаклишето
влитературата(VrabecvhrstianebKlišévliteratuře,2005);
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•	 литературатанапраганаХХвек:ЗденекСмолка,Поетмежду
легендите, мита и реалността. Страници от литература-
та за Петър Безруч (Básník mezi legendami, mýtem a realitou.
Kapitoly z literaturyoPetruBezručovi,2002),МартинТомашек,
СписаниеМоравско-силезийскипреглед1905–1923г. (Časopis
Moravskoslezská revue 1905 – 1923, 1999), През лабиринта
на произведенията наК.М.Чапек-Ход (Labyrintem dílaK.M.
Čapka-Choda,2006);

•	 чешкиялитературенъндърграунд:МартинПиларж,Ъндърграунд
(Студиивърхучешкиялитературенъндърграунд)(Underground.
Kapitolyočeskémliterárnímundergroundu,1999,2-роизд.2002);

•	 редакторска и библиографска работа: Ива Малкова,
БиблиографскиданнизаличносттаитворчествотонаВилем
Завада(OsobnostadíloVilémaZávadyvbibliografickýchdatech,
2006), Многогласие. Кореспонденцията на Вилем Завада
(Vícehlasí. Korespondence Viléma Závady, 2007), Творческата
личностнаФрантишекХрубин(библиография)(Tvůrčíosobnost
FrantiškaHrubína (bibliografie), 2009),АдресатътФрантишек
Хрубин:ПисматанаФр.Хрубин,Я.Сайферт,Й.Стърнадъл,Е.
Фринта(AdresátFrantišekHrubín:DopisyF.Hrubína,J.Seiferta,
J.Strnadla,E.Frynty,2010);ЯкубИванек,Каталогнапеснитеза
светцивчешкатабароковалитература(Katalogpísníosvatých
včeskébarokníliteratuře,2010).

Повечетоотчленоветенадветенаучнизвенавзехаучастиевизработва-
нетонаречниковистатиивРечниканаписателитеслед1945г.(подредак-
циятанаП.Яначек)(Slovníkspisovatelůporoce1945),ЯнМалураразработи
редицаречниковистатиизаЛексиконаначешкаталитература (Lexikon
českéliteratury),МартинПиларжиСватаваУрбановасасъавторинаотдел-
нитеглавинаИсторияначешкаталитератураслед1945г.(Dějinyčeské
literaturyporoce1945),коятопредставлявапроектнаИнститутазачешка
литературакъмЧешкатаакадемиянанауките.Многоколегиучастватсъс
своиинтерпретативниразработкив сборникаВкоординатитенасвобо-
дата.Чешката литератураотдеветдесетте годининадвадесети век
(Vsouřadnicíchvolnosti.Česká literaturadevadesátých letdvacátého století,
2008).

Ежегоднопровеждаместудентсканаучнаконференция,излъчвамесвои
представителинаНационалнатастудентскалитературоведскаконференция,
коятоорганизираИнститутътзачешкалитературакъмЧешкатаакадемия
нанаукитевсътрудничествосПедагогическияфакултетнаКарловияуни-
верситет.КатедратаниредовноизбирастудентизаучастиенаФестивала
начешкияезик,речилитератураподназванието„ШрамковаСоботка“8.

ЧленоветенаКатедратасътрудничатинаразличниредакционниколе-
гии на научни списания у нас и в чужбина: „Ческа литература“ (Česká
literatura),„Хост“(Host),„Ладени“(Ladění),„Бохемистика“(Bohemistyka);
8ФестивалътносииметонаписателябунтарФраняШрамек(1877–1952),койтоеродомот
гр.Соботка,областХрадецКралове.–Б.пр.
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наредакционнитесъвети(Universum);участватвнаучнижуритаивекс-
пертникомисии,кактоивнационалнинаучнижуритаприопределянена
носителитеналитературнинагради(напримернаградатаMagnesiaLitera).
Сключенисадългогодишнибилатералнидоговорисразличниуниверси-
тети:УниверситетавГлазгоу(Великобритания);УниверситетавОксфорд
(Великобритания); Университета Кантабрия, Сантандер (Испания);
УниверситетавБарселона(Испания);Прешовскияуниверситет(Словакия);
Университета „МатейБел“ в БанскаБистрица (Словакия);Университета
въвВроцлав(Полша);УниверситетавОполе(Полша);Виенскияуниверси-
тет(Австрия);УниверситетавЛайпциг(Германия);УниверситетавСегед
(Унгария);УниверситетавЛюбляна(Словения).

Къмнаучноизследователскатадейностнадветезвенасеприсъединяват
редицаталантливистуденти,предимнодокторанти,тъйкатоКатедратаима
право да обучава в две докторантскинаправления:Теория и история на
чешкаталитератураиЛитературознание–теорияиисториянанацио-
налнителитератури.Резултатитеотсътрудничествотонисдокторантите
сапрезентиранивсамостоятелниизданияиливрецензиранисборниции
списания.Докторантитени се изявяватинамеждународни славистични
конференциивЕвропа(напр.вАвстрия,вШвейцарияинадругиместа).
Някоиотабсолвентитесереализиратикатонаучниработницивдругиуни-
верситетиилинаучниинститутииинституции.

Катедрата по чешка литература и теория на литературата се развива
многодинамично,тяимаживинтересиеотворенакъминтердисципли-
нарнитевръзкиимеждународнитеконтакти.

СватаваУрбанова
Преводотчешки:БориславБорисов



СВ.СВ.КИРИЛИМЕТОДИЙВЧЕШКАТАКУЛТУРАИ
ЛИТЕРАТУРАНАБАРОКА

ЯнМалура

ЯнМалура.СвятыеКириллиМефодийвлитературеикультуречешского
барокко

В данной статье на основе анализа определенных литературных жанров
исследуетсястановлениекультаКириллаиМефодиявчешскойкультуреэпохи
барокконаосновеанализаопределенныхлитературныхжанров.Болееинтенсив-
ноеразвитиепоклоненияэтимсвятымпроявляетсялишьсконцаXVІ-гов.,при-
чемцентромэтогокультаявляетсяглавнымобразомМоравия.ВЧехиииСилезии
егоследы,наоборот,оченьслабые.ВМоравиивсамомначалеэпохибароккокульт
сильносвязанскультурнойсредойоломоуцкихепископовистановитсясостав-
ной частью процесса Контрреформации и рекатолизации. В 18-ом в. важным
центром поклонения святымКириллу иМефодию являетсятакже Вена, где в
1708-ом–1782-омгг.вцерквиСвятогоМихаилаежегодноотмечаетсяморавский
национальныйпраздниксвятыхКириллаиМефодия.Влитературныхпроизведе-
нияхэтоговременисвятыеКириллиМефодийсимволизируюттранснациональ-
нуюидеюпанславизма(речьидетот.наз.барочномславизме).КультСолунских
братьевповлиялнетольконатворчествочешских(моравских)писателей,ноина
творчествопольских,словацкихихорватскихавторов.

Ключевыеслова:КириллиМефодий,чешскоебарокко,барочныйславизм

Jan Malura. Saints Cyril and Methodius in Czech Baroque Literature and
Culture

Drawingoncertainliterarytextsofvariousgenres,thispapertracesthecultofCyril
andMethodiusintheCzechBaroqueCulture.Thefocusofthecult’sdevelopmentwas
intheprovinceofMoraviaanditdidn’tstartuntiltheendofthe16thcentury;itstraces
intheotherCzechprovincesofBohemiaandSilesiawereconsiderablyweaker.Atthe
beginningoftheBaroqueperiod,thecultofCyrilandMethodiusaspracticedinMoravia
wascloselylinkedwiththeculturalmilieuoftheOlomoucBishopric.Itbecamepartof
there-CatholicizationstrategiespursuedduringthetimeoftheCounter-Reformation.In
the18thcenturyViennabecameanothermajorcenterofthecult;between1708and1782
theChurchofSt.MichaelinViennahostedanannualcelebrationofthesaintbrothers
asthenationalholidayofMoravia.InBaroquewritings,thebrothersfromThessaloniki
representedalsoasupranationalideaofSlavicunity,oftenknownasBaroqueSlavism.
TheywerehonorednotonlybyCzech(Moravian)writers,butalsobyPolish,Slovakand
Sloveneauthors.

Keywords:CyrilandMethodius,CzechBaroque,BaroqueSlavism
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Барокътразвивамногоинтензивнокултакъмсветците:нарелигиозната
сцена,отеднастрана,встъпватновисветци,аотдруга,оживяваспоменът
запо-старитедуховнипокровители.КултъткъмКирилиМетодийпредста-
влявапо-различенслучай.Предлаганатастатияразглежданеговотоотра-
жениевчешкитеземинаосноватанаактуалнотолитературнотворчество
отнай-различнижанрове,притованесамоотгледнаточканалитератур-
натаистория,ноивперспективатанаисториянарелигиятаикултурната
история.Дотозимоменттазипроблематиканеебилаобектнаизследова-
телсковнимание,тъйкатовповечетослучаивниманиетоебилосъсредото-
ченовърхучестванетонаСолунскитебратяпрезРаннотосредновековиеи
послепрезмодернитевремена.

ВкултурнатапаметнаподаницитенаЧешкатакорона1КирилиМетодий
започватдаприсъстватчаквкраянаXVIвек.Необходимоеобачевнимател-
нодасенаблюдавагеографскатаспецификаначестванията,тъйкаточеш-
катадържававсъщностнеебилакултурноирелигиозноединна.Център
накултанаКирилиМетодийставаМоравия,авЧехияиСилезиянеговите
следисасравнителнопо-слаби.Некадаприпомним,чеотXVIдоXVIII
векдваматасветцисасчешкиимена–Църха(Crha)иСтрахота(Strachota).
Църхаехипокористичноиме2(формална,неекспресивнапромяна,каква-
то е характерна и за чешките официалниимена) отKyrillos >Cyrillus >
Cyrha(латинското„y“есмятанозаизконенвокалприсричкотворнитеrи
l,затовамногочестосеепроизнасяло„Crha“).ИметоStrachotaвъзниква
отпогрешнияпреводнаМетодий(Methodios)подвлияниенанеправилна
етимологизацияналатинскатадумаmetus–„страх“,откъдетосепоявява
калкатаStrachota.

Оломоуц
ВначалотонабарокавМоравиякултъткъмСолунскитебратяесилно

пропагандиранотепископитенаОломоуц,тъйкатовлитературнитепро-
изведениятесапрославяникатопрекинаследницинаКирилиМетодий3.
ДорипишещиятначешкииполскиБартоломейПапроцки(1543–1614),
койтоеподзакрилатанаепископСтаниславПавловски,всвоетоисторико-
публицистичнопроизведениеОгледалонаМаркграфствоМоравия(Zrcadlo
markrabstvímoravského,1589)включважитиянаКирилиМетодий,скоито
дори започва списъкътнаоломоуцките епископи.Оломоуцкото епископ-
ствосеотнасякъмБратятакатокъмапостоли,коитоидватотМоравия,за
даобразоватсъседнитеобласти.Тазит.нар.оломоуцкатеорияследтова
неведнъж еповтарянаи от други автории художници.Предпочитана от
1Чешкакорона(Korunačeská,лат.CoronaBohemiae)–названиеначешкитеземивпериода
1348–1918г.ВтяхвлизатКралствоЧехия,МаркграфствоМоравия,Опавскотокняжество
иняколкосилезийскикняжества.ТесабиличастотСвещенатаримскаимперия,апо-късно
–отАвстро-Унгария.–Б.ред.
2Хипокористичноимеенапр.СашоотАлександърилиГошоотГеорги.–Б.ред.
3Некадаотбележим,ченестававъпросзафактическаприемственост,азавъображаема.
Разбирасе,нашатастатиянямазацелдапреценяваисторическатаавтентичностнатогаваш-
нитевъзгледи,адапредставилитературнитеобразиирепрезентациинаКирилиМетодий
отвреметонабарока.–Б.а.
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кирило-методиевската бароко-
ва иконография тема е сцена-
та с покръстването на чешкия
княз Борживой от ръката на св.
Методий (вж. картината на Ян
КрищофХандке4вбогородичната
църквавУничов).Трябвададоба-
вимоще,чевнякоислучаинестава
въпросзакръщениетоначешкия
Борживой, а за великоморавския
княз Сватоплук, каквото според
модернотоизкуствознание е изо-
бразеновкартининаФрантишек
Вавржинец Коромпай5 и Йозеф
Садлер6(Запалкова2013).

Немалко влияние върху съз-
нанието за най-старата духовна
историянаМоравияимаЯнИржи
Стршедовски (1679 – 1713), въз-
питаник на оломоуцките йезуити, католически свещеник, автор на исто-
рическии краеведски съчинения, който целенасоченоизучава историята
наМоравия.ЗасъздаденатаотнегоСвещенаисториянаМоравия(Sacra
Moraviae historia, 1710) вероятният инициатор е оломоуцката църковна
общностначелосепископКарелIIIЛотрински,накоготовпрочемпроиз-
ведениетоепосветено.Моравскатаисторияавторътразбирадефактокато
историянаоломоуцкотоепископствоиакцентиравърхуелементаtranslatio,
тоестпренасяне,итонадверавнища:Стршедовскисмята,чеполитически-
ятцентърначехитеепървоначално,тоестповреметонаКирилиМетодий,
вМоравия,аследтоваепреместенвЧехия.Друготоtranslatioсеотнасядо
пренасяненапървотовелехрадскоепископствовОломоуц (Глонек2013:
196 – 197). Кирил (КонстантинФилософ) е велехрадски архиепископ, а
неговияпо-голямбратМетодийСтршедовскисвързвасоломоуцкотоепис-
копство. Такава е и позицията на БохумирХинек Биловски (за него вж.
по-нататък),койтоотначало(през1709г.)смятадваматабратязавелехрад-
скиархиепископи(Биловски1709),нопо-късно–впроповедтаот1724г.,
безспорноподвлияниенакнигитенаСтршедовскитойприемаидеята,че
Методийеоломоуцкиепископ(Биловски1724:114–132).

4ЯнКрищофХандке(JanKryštofHandke,1694–1774)–известенморавскибароковхудож-
ник.–Б.ред.
5ФрантишекВавржинецКоромпай(FrantišekVavřinecKorompay,1723–1779)–моравски
художникоткъсниябарок.–Б.ред.
6ЙозефСадлер(JosefSadler,1725–1767)–бароковхудожникотОломоуц,ученикнаЯ.К.
Хандке,авторнакартиниифрескивцърквивМоравия.–Б.ред.

Я.Кр.Хандке.
Св. св. Кирил и Методий кръщават 

Борживой
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Оломоуцките епископи възприемат разказа за Кирил иМетодий като
частотстратегиятанаконтрареформацияирекатолизация7:тойтрябвада
покаже прастарите корени на чешката, респективно на моравската като-
лическаидентичностипредивсичкоконтинуитетанаморавскатакатоли-
ческацърква.Същевременно трябвадапризовавахоратакъм завръщане
къмвяратанапредцитеитакадаутвърждаваизадълбочавапозициитена
истинската,т.е.накатолическатарелигия.

Среализациятанатазиидеяосвенепископитесеангажиратиоломо-
уцкитейезуити,коитомногочестоприбягватдотеатралнипредставления
сцелразпространениенакатолицизма.ВъввторатаполовинанаXVIIвек
тепоставятнасценадвепомпознипиесизаКирилиМетодий.По-късно,
през1682г.,вОломоуцепредставеналатинскадрамазаКирилиМетодий,
закоятоМиланКопецкиказва,чееизпълненасалегоричниимитологични
аналогии:„кактоПросперина,затворенаотПлутонвподземнотоцар-
ство,еосвободенаотТезейиХеркулес,такаКирилиМетодийосвобож-
даватМоравияотмраканаезичеството“(Копецки2002:70).

Велехрад
ПрезпърватаполовинанаXVIIвекцентърнаморавскиякулткъмКирил

иМетодийставацистерцианският8манастирВелехрад9сбазиликата,пос-
ветенанаДеваМария.ПостроениятпрезXIIIвекманастирвероятноняма
прякоотношениекъмкирило-методиевскататрадиция.Тазивръзкасъзда-
ватедвабароковитеписателинаосноватанаизвориотепохатанаКарел
IV.Тесаубедени,чеманастирътеразположенвърхучастоттеритория-
танадревниядуховенидържавническицентърнаВеликаМоравияиче
там е биларезиденциятана князСватоплукина архиепископитеКирил
иМетодий.ВтехнитеочиименноВелехрадемястото,откъдетозапочва
дасеразпространявахристиянскатарелигияивдругикраища.Модерната
историческанаукаобачепоказва,чепървоначалниятцентърнаимперията
сеенамиралдругадеиняманищообщонитосцистерцианскияманастир,
нитосднешнияВелехрадкатомястозапоклонение.

В бароковия мит за Велехрад участие взема и Кристиан Готфрид
Хиршменцъл10 (подписвал се е на немски като Hirschmentzel, 1638 –
1703)–католическисвещеник,родомотсилезийскиякрай,писател,исто-
7СледкатоХабсбургскатамонархияпоробвапрез1620г.чешкитеземи,тяпровеждаагре-
сивнакултурнаирелигиознаполитика,коятоимазацелдаликвидирахуситскитеидеии
заедностяхпризнацитенанационалносамосъзнание,кактоидавъзстановипозициитена
католическатацърква.–Б.ред.
8ЦистерцианскиятмонашескиорденесъздаденпрезXIв.Отличителнинеговихарактерис-
тикисаверноподаничествотокъмпапата,борбатасересите,отказътотматериалниблага,
трудът,смирениетоиаскетизмът.ГлавнафигураеБернарКлерво,койтоследсмърттасие
канонизиранзасветец.–Б.ред.
9Велехрад(Velehrad)–някогашнатастолицанаВеликаМоравия,днесселовморавската
област.ТукидватКирилиМетодий,задасесрещнатскнязРостислав.ВначалотонаХIIIв.
(1205г.)епостроенпървиятцистерцианскиманастирвМоравия.–Б.ред.
10КристианГотфридХиршменцъл(KristiánGottfriedHirschmentzel,1638–1703)–историк,
философ,писателотепохатанабарока.Проявяванаучниинтeресипопроблемитенадрев-
нитеславяни.–Б.ред.
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рик и събирач на фолклорни материали.
Осемнадесетгодишенрешавадапостъпив
цистерцианскияорденнаВелехрадистава
поклонникнакултакъмКирилиМетодий.
През 1676 г. полага усилия празникът в
честна св. св.КирилиМетодийдабъде
отелязван същои в силезийската част на
оломоуцкатаепархия,коетонамногоместа
дотозимоментнебилоправено.Неговото
латинско произведениеЖивотът на св.
св. Кирил и Методий, архиепископите
наМоравия,илиСтариятВелехрад (Vita
ss. Cyrilli et Methudii, Archiepiscoporum
Moraviae, sive Vetus Wellehrad, Прага,
1667) представлява исторически разказ,
съпроводенсхимни,антифони11,молитви,
литании,кактоискласицистичнижанро-
ви форми12, като епиграми и стихотворе-
ния в хекзаметър, възхваляващи славян-
ските апостоли.Освен товаХиршменцъл
използва митологически паралели, като сравнява светците с Кастор и
Полидевк13–митичнитеримскибратя,коитосаедновременноиумни,и
храбригерои(Хиршменцъл1667:л.F2b).

Хиршменцъл е първият, който пространно представя великоморав-
скатаимперия, особеноВелехрад, който спореднего е „скалата“на сла-
вянскатацъркваи „главата“намногонароди.Модернатаисториография
обаченегосмятазаблагонадежденисторик,въпрекичевероятноепро-
учвалвелехрадскияархив,скойтоднеснеразполагаме.Тойеподчинявал
насвоетовъображениеинформацията,коятоечерпилотизворите,безда
я преосмисля критически. Неговото съчинение е било много популярно
средизследователитеотвреметонаромантизма,коитоприемализаистина
твърдениетозадревносттанаВелехрад.По-къснопредставляваинтереси
за събирачитеналегенди, свързанинай-вече сморавскиякралСватобой
инеговияконфликтсъссв.Методий(Хиршменцъл1667,л.С1–С2).Ян
ИржиСтршедовскисъщоотделявсвоетосъчинениевниманиена„стария“
Велехрад,катовключваописаниеинапървоначалнозаеманаотнегоплощ.

11Антифон(отгр.букв.„контразвук“)–богослужебнопеснопение,прикоетократъктекст,
най-често цитат от Библията, се рецитира или пее по време намолитва непосредствено
предиилиследпсалма.Антифонътезастъпенивправославната,ивкатолическаталитур-
гия.–Б.ред.
12Klasicizujícíbaroko–културологичнопонятие,скоетосеозначаватнетипичнизабарока
тенденции, особено такива, които се разграничават от динамичния тип композиция и се
доближаватдосдържанатаиуравновесенаобразнаструктура,характерна закласицизма.
–Б.ред.
13КасториПолидевк–античнимитичнигерои,синовенаЛеда,близнаци,ноотразлични
бащи.БащатанаПолидевкеЗевс,който,задаседоближидоЛеда,сепревърналвлебед.
Символизиратбезграничнатабратскаобич.–Б.ред.

К.Г.Хиршменцъл.Титулна
страницанаЖивотът на св. 

св. Кирил и Методий
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Спореднегоотславнияградосвенманастира,построенвпокрайнинитена
първоначалнотоселище,еостаналсамоспомениняколкоруини–останки
открепостнистенииотзидове,коитовсекиможедавиди(Стршедовски
1710:18–19).

Виена,МоравияиЧехия
Интереспредставлявафактът,чепрочутиятцентърнакултакъмКирил

иМетодийпрезXVIIIвекеВиена.Презпериода1708–1782годинавиен-
ската църква „Св. Михал“ всяка година чества тържествено празника
на св. св. Кирил иМетодий катоморавски народен празник (Mährisches
Nationfest).Празникът сепровеждавнеделя, която енай-близкадопър-
воначалнатадатанапразника9март,иследователноповременапости.
От 1750 г. честванията стават всепо-пищни, тъй като сепреместват все
по-близодовеликденскитепразници(през1863г.празникътена5юли,
авБългарияДенятнасв.св.КирилиМетодийе24май).Традициятана
виенскитечестванияприключвасйозефинскитереформи14.

Всякагодинаврамкитенаспоменатитетържествасеизнасяисепубли-
куваеднанемскапроповед,прославящаСолунскитебратя;многооттези
ръкописисазапазениисабилиобектнаизследователскаработа15.Според
МихаелаХашемивтяхеналицевисокафреквентностнамотиви,изразя-
ващиморавскинационализъмибароковславизъм(срв.по-нататък).Най-
честотехенизточникеспоменатотосъчинениенаЯ.И.Стршедовскиосо-
беновъввръзкасидеятазатържествотонахристиянствотонадезичеството
(СолейманпурХашеми2010:218).ВпроповедитеКирилиМетодийредов-
носапосочваникатоапостолина„славнияморавскинарод“, аМоравия
е изобразявана катоблагословена земя, преливащане самоотматериал-
ни блага, но и от духовна благочестивост, за което свидетелствафактът,
че моравяни не са измъчвали и убивали своите апостоли (Глонек 2013:
199).Тезинемскипроповедипоказват,чесредтези,коитопочитатКирил
иМетодийпрезXVIIIвек,имаиавстрийскинемци,атовадоказваколко
силнииинтензивни сабилиморавските културниконтакти сАвстрияи
Виена(вж.Маняс2013).

ВепохатанабарокаМоравияпритежавависокастепеннаавтономия,и
тонесамовцърковнитедела.Моравскиятпатриотизъм(регионаленнацио-
нализъм) има различни основания.Аргумент и опора за него са – както
свидетелстватвиенскитепроповеди–именноКирилиМетодий,покрови-
телитенаМоравия.Същотакавъввиенскитепроповедиседаваизразна
почиттакъмморавскиямъченикЯнСаркандър,тогававсеощенеканони-
зирансветец,кактоикъмморавскитепоклонническиместа,посветенина
ДеваМария.ТовасаосновнитестълбовенаМоравия,мисленакатобароко-
восакрализиранопространство.

14ЧастотреформитенаимператорЙозефIIограничаватправатанацърквата:напр.отде-
ляненацърковнатаотсветскатавласт,закриванетонайезуитскияорденинаманастири,в
коитонесеизвършваобразователна,социалнаилимедицинскадейност.–Б.ред.
15Най-напреднатезиръкописиобръщавниманиеБохумилЗламал(Зламал1938).–Б.а.
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Изложенитефактинебитрябвалодаоставятвпечатление,чекултъткъм
СолунскитебратявъобщенесеразвивавЧехия.ОтначалотонаXVIIвек
тесапризнатизадуховнипокровителиитам,нокултъткъмтяхвЧехия
еспецифичен,имапо-малкозабележимипроявииепо-скороинтегриран
впочиттакъмдругисветиличности.КирилиМетодийсасвързванист.
нар.Староболеславскипаладиум16,койтообединявабогородичниякултс
личносттанасв.Вацлавипорадитазипричинасепревръщавсимволна
следбилохорскатадържавност17, а същевременнои в средство залегити-
мациянадинастиятанаХабсбургитекато страстнипоклонницинаДева
Мария.Споредбароковитеписатели,най-вечейезуитите, староболеслав-
скиятбогородиченобразепренесенвЧехияименноотКирилиМетодий
–тегооставятдабъдеизработенотметала,разтопенотезическиидоли,и
годаряватнасв.Людмила,съпругатанакнязБорживой,койтоепървият
историческидокументиранчешкикнязикойтобивапокръстенвМоравия
отдваматабратя.ПотозиначинКирилиМетодийставатгарантиииници-
аторизапоставяненаосновитекактоначешкотохристиянство,такаина
чешкатадържавност(по-подробновж.Дюкрьо1997).

Култъткъмезика
Важнатароля,коятосепридаванатематазаезика,произтичаотбаро-

ковататрактовканаобразанаКирилиМетодийкатосветци,коитодаряват
тогавашниясвятсъсславянскиякултуренезик.Братятасапредставенивъв
връзкасъссъздаденатаоттяхписменост,свъвежданетонаславянскияезик
вбогослужениетоиспреводанаБиблията.Тезимотивисепоявяватив
изобразителнотоизкуство, като типичен атрибутнадваматабратя, ипо-
специалнонаКирил,еразтворенатакнига(Запалкова,Йемелкова2013:58
–61).

Вбароковитеагиографскиразказиивпроповедническитетълкувания
сеизтъква,чеезикътедареннаморавянипоБожияволя,чрезметафизична
интервенция.ПроповедникътБ.Х.БиловскиописвааудиенциятанаКирил
иМетодийприримскияпапа:

[…]bylhlasslyšán:OmnisSpirituslaudetDominumetomnis
linguaconfiteaturei.ChválitibudekaždýduchHospodinaakaždý
jazykvzývatibudeBoha.Zkteréhohlasu jsoucevšicknipřestra-
šeni, papežČechům žádost jejich potvrdil a náboženství českým
jazykemkonatidovolil.VšaktenzpůsobmeziČechynedlouhotrval
[…].(Bilovský1724:128)

16Паладиумътначешкатаземявгр.СтараБолеславпредставляваметаленрелефенобразва
Мадонатасмладенеца.Смятасе,чепритежавасилатадапазичешкатаземя,ацърквата,в
коятосенамира,емястозапоклонение.Споредлегендатапаладиумътедаденотсв.Мето-
дийнасв.Людмила–бабатанапатронаначешкатаземясв.Вацлав,принейнотокръщение.
–Б.ред.
17АвторътнастатиятаимапредвидвреметоследбиткатаприБилаХорапрез1620г.,когато
чешкитеземипадатподвласттанаХабсбургскатадинастия.–Б.ред.
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[…]дочу се глас:Omnis Spiritus laudetDominumet omnis
lingua confiteatur ei. Благословен да бъде духът на Господ и
всекиезикдапризоваваБога.Оттозигласвсичкибяхаупла-
шени, Папата удовлетворил молбата на чехите и позволил
начешкиезикдасеправятрелигиознитеслужби.Товаобаче
средчехитенепродължилодълго[…].(Биловски1724:128)18

Моравия–мястото,къдетозапървипътпрозвучаваславянскиятлитур-
гиченезик,есмятанаощеизаземя,избранаидаренаотБога:

RadůjseMoravskékrálovství,
žesvelkýmaobdařenoctnostmi
skrzStrachotuaCyrila
zůstalas,Moravo,Bohumilá,
tvýmjazykemBůhchtělsectíti,
amšesvatéslouženémíti.
(Bilovský1709:fol.C1a)

Радвайсе,Моравскокралство,
чесинадареносголемидостойнства,
спомощтанаКирилиМетодий
оставашти,Моравия,Богумила,
натвояезикБогепоискалдабъдепочитан
идасеслужатсветителитургии.
(Биловски1709:л.C1a)

Моравскиятезикесмятанзасвещен,порадикоетобароковитеписате-
линеправятразликамеждустарославянския19ичешкияезик,койтосее
говорелпрезXVIIиXVIIIвеквМоравияикойто,разбирасе, значител-
носееразличавалотнякогашниякултуренезикнаславяните.ЯнИржи
СтршедовскивсвоетопроизведениеВестителнаморавскитезабележи-
телности(MercuriusMoraviaeamemorabilium,1705)включвазабележите-
ленреторическипасаж,смятанзаеднаотпървитезащитинаславянския
езиквчешкатаистория.Заразликаобачеотпо-къснивъзрожденскиаполо-
гииначешкияезиктозипасажеформулирансподчертанцърковенакцент:

Slovanskýjazykjestposvátný,poněvadžsejímsloužímšesvatá,
tosenedějesnadžádnoujinouřečíkromělatinskéařecké.Tojest
nemaláslávanašehojazyka,žebylodovolenoužívatihopřiboho-
služnách;aneméněslavnéjeproMoravany,žedosáhltétovzácné
výsadypřičiněnímsv.CyrilaaMetoděje…

(Cit.podlePražák1945:95)

Славянскиятезикесвещен,тъйкатонанегосеслужисвя-
таталитургия,товавероятнонесеправинадругареч,освен
налатинскатаигръцката.Немалкаславазанашияезике,че
ебилопозволенотойдасеизползваприбогослужение,инепо-
малкославнозаморавяниеитова,чедостигатдотазидра-
гоценнапривилегиясусилиятанасв.св.КирилиМетодий...

(Цит.поПражак1945:95)

18Навсякъдевтекстапреводътемой(И.Р.)–Б.пр.
19ВчешкататерминологияезикътнаКирилиМетодийеопределянкатостарославянски
(staroslověnštinа).–Б.ред.
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Униятанаславянитеивероизповеднатапропаганда
ВлитературатаикултуратаКирилиМетодийвинагисабилисвързва-

ни с идеята за славянско единство. Тази концепция се развива силно от
последната третина наXIX век нататък, включително и през следващия
век,свидетелствозакоетоенапримермонументалнотоплатнонаАлфонс
МухасъсзаглавиеВъвежданенаславянскаталитургия(Zavedeníslovanské
liturgie,1912),коетоечастотизвестнияцикълСлавянскаепопея(Slovanská
epopej).ИдеятазаславянскавзаимностподпокровителствотонаКирили
Методийимаобачеощепо-старикорени,коитомогатдабъдатпроследени
вконтекстанаБарока;изследователитегиразглеждаткатотечение,нарече-
нобароковславизъм.Вбароковитесъчинениячестосесрещаизброяване
наславянскиземи,християнизираниотКирилиМетодий–споменаваниса
Моравия,Чехия,Хърватия,България,Далмация,Словения.Несамочеш-
ките(моравските),полскитеисловенскитеписатели,ноиюжнославянски-
тепочитатСолунскитебратя,кактонапримерхърватскиятпоетотсловен-
скипроизходМатияАнтунРелкович(1732–1798)(вж.Бъртан1939:47).В
културнатапаметрефлектираезиковотоединствонаславянскиясвят,както
исъзнаниетозаобщпроизходиобщиинтереси.

Трябваобачедадобавим,четоваезиковоединствовсъщотовремееути-
литарноизползваносвероизповеднацел.Споредбароковитеконтрарефор-
маторскиписатели(напр.йезуитите)униятанаславянитетрябвадаслужи
същозацърковнообединениеподегидатанакатолическатацърква.Рудо
Бъртанобръщавниманиенафакта,чевславянскитеземи,коитограничат
справославниобласти,контрареформациятаимасилноизразенмисионер-
скихарактериунификационницели.Солунскитебратяетрябвалодаслу-
жаткатопокровителинатоваединство,ощеповечезащотосабиливисоко
почитаниивправославнатацърква(пактам:9–32).Тозифактбимогълда
породидискусияотноснотяхнатакатолическаортодоксалност,нотрябва
даподчертаем,чебарокътнеепроблематизиралтяхнотовероизповедание.
Впрочемивкатолическияморавскиконтекстсъществуватизображенияна
Солунскитебратявправославнилитургическиодежди,кактосвидетелства
затовавпечатляващатадървенапластиканаЯнАнтонинРихтеротбогоро-
дичнатацърквавъвВелкиТинец(Запалкова,Йемелкова2013:59).

Споредбароковитеагиографскиразказисв.св.КирилиМетодийпъту-
ватпрезславянскитеземииунищожаватезическитеидоли.Проповедникът
Биловски много убедително описва езическите вярвания на чехите от
времетопредиидванетонаКирилиМетодий(Биловски1724:125).Този
фактгиправизащитницинаправатавяраиборцисрещунейнитевраго-
ве.БарокътактуализираобразанаБратятакатопротивницинаезическото
идолопоклонничествоитесапредставеникатовоини,служещинакатоли-
ческатацърква;товаса„възхваляванитерицаринасвятатакатолическа
църква“(„zvelebenirytířiCírkvesvatékatolické“)(Биловски1709:л.C4d.).
Солунскитебратясепревръщатвкрепост,коятопазиМоравияоттогаваш-
нитеереси,атоваозначаваиотпротестантскатавяра.Духовнатапесенс
инципит„Ей,нашикняжескисвещеници,св.св.ЦърхаиСтрахота“ („Ej
našekněžskáknížata,svatýCrhaaStrachota“),написанаотспоменатияпо-
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горецистерцианецХиршменцълистаналаособенопопулярнаследвключ-
ванетоѝвканционалаРайскиславей (Slavičekrájský,1719)наЯнЙозеф
Божан20,силноакцентираантиеретичниямомент:

KristeprotvéApoštoly,
dejnámvšekacířskémodly,
potupiti,těvyznati,
uvířetvésetrvati.

(Malura,Kosek1999:242)

Христе,затвоитеАпостоли
позволинивсичкиеретичниидоли
даразобличим,датепрославим
ивтвоятавярадапребъдем.

(Малура,Косек1999:242)

Трябва обаче да подчертаем, че сред привържениците на Солунските
братя има и протестанти. ЯнАмос Коменски в съчинението сиКратка
история на славянската църква (Ecclesiae Slavonicae brevis Historiola,
Амстердам, 1660) виждаБратската община21 като етап от първоначална-
таидеязаславянскацърква.Коменскисепозоваванапо-стариизвории
отбелязва,чебългаритепървисевключватвпроцесанахристиянизация
наславяните.СъщевремнноизползванаследствотонаКирилиМетодийза
антипапскапропаганда:

Tak se staliBulhařimezi slovanskýminárodyprvotinamipro
Krista; brzy následovali jiní národové téhož jazyka v týchž kon-
činách(meziDunajem,ŘeckemaItalií),totižMorsané,Raščané,
Srbové,Bosňané,Chorvatéatd.Totopřeslavnédílo konaliCyril
a Metoděj (biskupové řečtí, ale znalí také jazyka slovanského).
Titopronikli kolemroku861ažnaMoravu (kterou tehdyNěmci
nazývaliMarkomanskem)atakétamzískaliproKristajejichkrále
SvatoplukaazakrátkonatočeskéhoknížeteBořivoje.Odtudpotom
leskevangeliaproniklaždoPolska,atolétaPáně965,sedmde-
sátého prvého roku po obráceníČechů, stočtvrtého po obrácení
Moravanů, stého dvacátého po obráceníBulharů.Rusové pak a
Moskvané(itonárodovéslovanští)přestoupilitakéhromadněke
křesťanství(r.980),kdyžsestracísařeBasiliaAnnabyladánaza
manželkuVladimírovi,knížetikyjevskému.

Odtudjezřejmo,žeošechnytynárodybylyobrácenypřičině-
nímcírkvevýchodníažebylyuvedenyvkřesťanstvípodlezpůso-
buřeckého;takénárodčeský.Alepapežjižtehdyukládalocírkve
celéhosvětaanepřestalčíhatinapříležitosti,jakbyjepřivedlpod
svoupravomoc.(Komenský1941:24)

Такаизмеждуславянскитенародибългаритесапървото
творение в името на Христа; скоро и другите народи пос-
ледвахатози език потези краища (между Дунав, Гърция и
Италия),включителноотМорса,Рашка,сърби,босненци,хър-

20ЯнЙозефБожан(JanJosefBožan,1644–1716)–католическисвещеник,поетиавторна
канционалаРайскиславей,закойтоесъбиралпеснипрезцелиясиживот.Канционалъте
издаденследсмърттаму.–Б.ред.
21Братскаобщина–просветносдружениеотпривърженицинаРеформацията.–Б.ред.
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ватиидр.ТовапраславноделоизвършилиКирилиМетодий
(гръцки епископи, но знаели също и славянския език). Около
861годинатестигатчакдоМоравия(коятотогаванемци-
тенаричатМаркоманско)итакатамспечелватзаХриста
кралСватоплукинеследдългочешкиякнязБорживой.Оттук
насетнеблясъкътнаевангелиетопрониквачакдоПолшапрез
лето Господне 965, седемдесет и една години след обръща-
нетоначехите[къмХриста–б.м.Ж.Ч.],стоичетирислед
обръщанетонаморавяните[къмХриста–б.м.Ж.Ч.],стои
двадесетследобръщанетонабългарите[къмХриста–б.м.
Ж.Ч.],Следтоваруснацитеимосковчаните(итеславянски
народи) заедно пристъпват към християнството (980 г.),
когатосестратанаимператорВасилий22–Анна,билаомъ-
женазаВладимир,киевскиякняз.

Оттуксевижда,четезинародисабилиобърнати[към
Христа – б.м.Ж.Ч.] с усилията на източната църква и са
били въведени в християнството по гръцки модел; както и
чешкиятнарод.Нопапататогавабилвъзложилнацърквата
целиясвятинепреставалдадебневъзможносттадаявземе
подсвоеправомощие.(Коменски1941:24)

Кирил иМетодий са значими за бароковите протестанти и с това, че
служатзаваженаргументзазащитананароднияезиккатобогослужебен,
респективноинацърковнитепеснопениянанароденезик,накоитонека-
толицитепридаватособеноголямастойност.Известниятславянскиорто-
доксален лютеран и организатор на религиозния живот Даниел Кърман
мл.23 впредговораначехо-словашкияЕвангелски канционал (Evangelický
kancionál,издаденпрез1717г.отВацлавКлейх,емигриралследбитката
при Била Хора вЖитава) подчертава заслугите на Солунските братя за
въвежданетонаславянскияезиквбогослужениетоицърковнитепеснопе-
ния.Интересное,чесеопиранахроникатанаизбранияпо-къснозапапа
ЕнеаСилвиоПиколомини,цитирайкипасажа,койтоаргументиразащитата
наславянскияезиккатовдъхновениеотБога,катоглас,койтоидваотнебе-
то(Враблова2003:132).Католическатастранаетрябвалодадаваотговор
на такива аргументи. Това прави споменатият Я. Й. Божан, включвайки
в своя канционалРайски славей изложение по този въпрос със заглавие
„Защосвятаталитургиясеслужиналатинската,аненачешкатареч“(„Mše
svatápročsesloužílatinskouanečeskouřečí“).Туктойказва,чевдалечни
временаславянскаталитургиянаистинабиларазрешена,нотоваимасвое-
тообяснениевлипсатанадостатъчносвещеници,коитодазнаятлатински,
и затова папата отсъдил, чеще е по-добре службата да е на славянския
език,отколкотодаянямавъобще.По-късно,когатонародътбилвечедобре
образован в своята вяра – продължава Божан, – Моравия е последвала
католическатацъркваизапочналадаводилитургиятаналатински,впро-

22СтававъпросзавизантийскияимператорВасилийIIБългароубиец.–Б.ред.
23ДаниелКърманмл.(DanielKrmanml.,1663–1740)–словашкибароковписател,прево-
дач,издателиевангелистскисвещеник.Писаленалатинскииначешки,тъйкатоесмятал,
чечешкияттрябвадаслужизалитературенезикинасловашкитеписатели.–Б.ред.
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чем„бездаенеобходимо[…]обикновениятнароддаразбирасъвършено
всичко“(Малура,Косек,ред.1999:125).Заутраквиститекирило-методи-
евскатамисияесъщотакааргументзапричестяванетоподватаначина24,
което вероятно е древна традиция, въведена още отКирилиМетодий –
таканапр.БохуславБилейовскияописвавсвоятаЧешкахроника(Kronika
česká,1536)(Ройт2013:72).


Литературниобрази
ПрилитературнитеизображениянаКирилиМетодийвчешкиябароксе

открояватняколкотипичнииестетическизначимимотиваиобразником-
плекса.

МногооттяхоткривамевтворбитенавечеспоменатияБохумирХинек
ЙозефБиловски(1659–1712)–католическипроповедник,поет,авторна
сравнителнобогатолитературнотворчество,вкоетоеотделенозначително
мястозапрославанаЯнСаркандър,моравско-силезийскимъченик,кано-
низиранчакпрез1995г.БиловскиразработваидеятазаКирилиМетодий
катодуховнибащи.Спореднегоидвамататрябвадаполучатсъответно-
тозвание:„Parentesnostril,наширодителиибащи,тъйкатосанироди-
ли,хранилииотгледали[…]“(Биловски1724,s.116),теса„пазителите
на моравската земя, нашите духовни бащи“ (Биловски 1709, fol. B5b).
ТехнитепървообразитойоткривавМоисей(Кирил)иАрон(Методий):

Aron byl obraz svatého Methodia, Mojžíš figura Svatého
Cyrilla: neboAron vykládá semons fortis, hora silná, horapak
silnáajakprotikacířům,takpohanůmneporušeněstálaanasto-
liciarcibiskupskouvyzdvižena,bylsvatýMethodius:Cyrilluspak
byldruhýMojžíš,cosevykládáUrgensetliniens,trpělivětlačícía
horlivěhladící.(Bilovský1724:123)

Аронбилобразътнасв.Методий,Моисей–фигуратана
св.Кирил:Аронепредставянкатоmonsfortis,мощнаплани-
на, много мощна планина, непоклатимо изправена и срещу
еретиците,исрещуезичницитеииздигнатадоархиепископ-
скипрестол,товабилсв.Методий;Кирилпъкбилвторият
Моисей,Urgensetliniens,търпеливонастоятелениревностно
приласкаващ.(Биловски1724:123)

АвгустинецътАнтонМагеръл–единотвиенскитепроповедници,про-
славящи Солунските братя, в своята немска проповед от 1712 г., която
междудруготоепълнасморавскиреалии,сравняваКирилиМетодийс
Моисей и Арон (Маняш 2013). А във фолклорната кирило-методиевска
традицияотXIXиXXвексе срещатотгласина старозаветнияобразна
24Причестяванетоподватаначинаеосновноизискваненапривърженицитенахуситството,
които,защитавайкимаксимата,чевсичкисаравнипредБога,настояватвсекивярващда
бъдепричестяванисхляб,исвино,анесамоснафора,кактоевкатолическатацърква.–
Б.ред.
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Моисей, койтоудря сжезъла си в земятаиоттамбликва вода (Шрамек,
Шрамкова2013:85).

Освенстандартнитекирило-методиевскилитературнимотиви,каквито
сапътуванията,гоненията,убеждаванетоипокръстванетонадруговерци,
можедасезабележатимотиви,коитосатясносвързанисбароковатаесте-
тика.ВбароковитетекстовеБратятасаопределяникатоперлиотизточните
земи,катодвазлатнисъда,католунатаислънцето,катодвесвещи,двалъча,
светлина в тъмнината (метафориката на светлината има средновековни
корени,новбароковатаобразносттявпечатлявасъссвоятаекспресивност
ичестота).Внемскоезичнитепроповедидваматабратясанареченидвете
криланаморавскатаорлица (Глонек2013:199).Моравияеизобразявана
катопървоначалнопуста,мъртваземя,катоезическияЕгипет,завладянот
идолопоклонничеството,откоетоименноСолунскитебратяосвобождават
моравяните:

KdyžjsmenaMoravupřišli,pohlédlijsmenazemi,ejprázdná
byla,anic.Pauperesetstulti[…]CovícbylaMorava,aČechové?
[...]Nesličnájakásianeforemnámaterie,tělobezkrve,špalekbez
duše,sochabezživota.(Bilovský1724:117)

Когато дойдохме в Моравия, погледнахме земята, беше
пуста и нямаше нищо. Pauperes et stulti […]. Какво повече
бешеМоравия,аЧехия?[…]Някаксинекрасиваибезформена
материя,тялобезкръв,дървобездуша,статуябезживот.
(Биловски1724:117)

Заключение
ПовременабарокаКирилиМетодийнесепревръщатвнароднисветци

вбуквалниясмисълнадумата:култъткъмтяхеограниченпредивсичко
в интелектуалните среди, което произтича от същността на личностната
имхарактеристика(тесаинтелектуалцииписатели,анемъченици,чиято
историяенатоваренасвисокемоционалензаряд).Врелигиознотосъзнание
начешкиянародвластватсв.Вацлависв.ЯнНепомуцки,авморавската
барокованабожностнанароднитемасипъкдоминирабогородичнияткулт,
скойтовнякоислучаикултъткъмКирилиМетодийуспявадасесъчетае.В
моравскиконтекстпропагандаторнаидеятазатяхнотовзаимопроникване
епредивсичкобароковиятисторикЯ.И.Стршедовски.Спореднегонапри-
меристориятанаизвестнотомястонабогородичнопоклонениеХостин25
незапочваотгодинатанаизвестнототатарсконашествие–1241-ва,асъщо
кактовРадхощ26,Велехрад,Бърноидр.–сезическикулт,койтоеунищо-
жен,кактосетвърди,отКирилиМетодий,коитонамястотонаезическите
25Хостин(Hostýn)–връхвпланинскатаверигаХостинскевърхи,известенпредивсичко
катобогородичнопоклонническомясто.–Б.ред.
26Радхощ(Radhošť)–връхвпланинатаБескиди.Названиетоидваотиметонаславянския
богРадега–богнаслънцето,войнатаипобедата.СпоредлегендатаКирилиМетодийлик-
видиратезическиякулт,катосъбарятидолопоклонническатастатуяинанейномястоизди-
гаткръст.–Б.ред.
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светилища вХостинпострояват дървенпараклиснаДеваМария: с това
започвановият,християнскиятвек.Впоклонническитепесни,свързанис
Хостин,ДеваМарияепредставяназапазителканаМоравия,итозащото
началотонанейнотопочитанепоставятКирилиМетодий.Тазипървона-
чалнобароковаидеяпо-късносеразпространяваиоткатолическияпатри-
отиченРомантизъм(вж.пот.въпросБиртусова2011:107).Ивпоклонниче-
скотомястоТуржани27(недалечеотБърно)култъткъмБогородицаесвър-
зансъсСолунскитебратя.Споредлегендата, закоятонай-напредговори
БохуславБалбиникоятоспоменавасъщоиЯ.И.Стршедовски,дървената
статуянаМадонатасмладенецавтуржанскатагораеоставенаотКирил
иМетодий (Стршедовски1710: 223– 224).ИметонаКърщин–другото
известномястонапоклонениевМоравия,посветенонаДеваМария,според
едналегендасесвързваспокръстването,извършеноотКирилиМетодий.

Ощепо-масовхарактерморавскияткулткъмКирилиМетодийпридо-
бивавъввторатаполовинанаXIXвек,итовъввръзкасформиранетона
т.нар.моравскаидентичност.Главнаролявтозипроцесиматродолюбиви-
текатолическисвещеници,коитовъзоснованачудотворнитеелементина
бароковаталитературасътворяватмитазаКирилиМетодий.Внегосераз-
казвазатовакакБратятаобикалятморавскитеземи,покръстватморавяни-
теисъбарятезическибожества.Defactoповсичкиморавскиместа,където
сасеиздигалиидолитенастаритеславяни,Братятастроят,какторазказват
преданията,малкицъркви,някоиоткоитовчестнаДеваМария,издигат
каменникръстовекрайпътищатаисивъзстановяватсилитекрайизвори,
коитобиватназоваваниКирилка,Кириличкаидр28.Етимологичнителеген-
ди(обясняватвъзникванетонаимената)иетиологичните (обясняватвъз-
никванетонанякоемястоилипостройка)санай-честитепроявинакири-
ло-методиевскиясловесенфолклор,койтообачекатоцялонеемногобогат
(Шрамек,Шрамкова2013:84).Митологичнитеразказисъщосаестествен
компонент на националната култура, но възниква проблем, когато тези
сюжетисеприематотсъвременнатанаукакатодействителнифакти,тоест
когато „модерният култ към кирило-методиевската традиция заслепява
някоиизследователи“(Кралик2001:241).

Велехрадскатакирило-методиевскатрадицияотновооживявасуниат-
ското движение29, което от началотонаXXвекиздигаидеята за всесла-
вянскохристиянскообединение,апо-късно–вепохатанакомунизма,така
нареченотоНационалнопоклонениенаВелехрадсепревръщавпротестна
манифестациясрещувластващиярежим.

Преводотчешки:ИванкаРомова

27Туржани(Tuřany)–днесекварталнаБърно.–Б.ред.
28Такиварегионалнилегендизаписва,коментирабезкритичноиотчастисамсъчинявакато-
лическиятсвещеникФрантишекПршикрил(Пршикрил1907).–Б.а.
29Униатскотодвижениеимазацелдапреодолеерелигиознитеразличиямеждуправослав-
натаикатолическатацърква.ЦентърнатовадвижениееВелехрад,къдетопрезXIXиXXв.
сепровеждатконгреси.–Б.ред.
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СТАРИЯТНОВХАЛЕК:КЪМВЪПРОСАЗА
ЕНВИРОМЕНТАЛНАТАЕСТЕТИКА

МартинТомашек


Напроф.ЯрославаЯначкова

МартинТомашек.Галекcтapыйиновый–квопросуобэнвайронменталь-

нойэстетике
В90-ыегодыХІХ-гов.вчешскойлитературепроисходитстолкновениепоко-

лений,причиныкоторого–еслисудитьсточкизрениясегодняшнегодня–явля-
ютсянетолькохудожественными.КритическоеотношениеЙ.С.МахаракВ.
Галекувероятнооснованонацивилизационныхценностях,которые,нарядусэко-
номическимиисоциальнымиизмененияминапротяженииХІХ-гов.,становились
всеболеесильнымиидинамическими.Вкачествепредставителяхудожествен-
ного модернаМахар фокусируется преимущественно на человеке, обдумывает
культуру,котораяявляетсяпроизведениемчеловека,истремитсяктому,чтобы
избавитьчеловечествоотвсехсвязей,ограничивающихегосвободноеразвитие.
Поэтомуонвоспринимаетскептическидажеромантическиеизображенияедин-
ствачеловекаиприроды.Основноевниманиевстатьеобращаетсянапроизведе-
ниеГалекаCestopisnaOupor(ПутевойдневникнаОупор),вышедшеев1872-омг.
Здесьонорассматриваетсякакодинизевро-американскихтекстов,инспириро-
ванных ходьбой, который является важнымисточником чешской энвайронмен-
тальнойэстетики.

Ключевые слова: В. Галек, Й. С. Махар, энвайронментальная эстетика,
романтизм,реализм,модерн,культивированнаяместность,дикаяприрода

Martin Tomášek. The New Old V. Hálek: Towards the Question about
EnvironmentalAestetics

TheCzechliterarysceneof1890ssawaconflictofgenerations,thecausesofwhich–
judgingfromtoday’spointofview–donotseemtohavebeenonlyofartisticnature.J.S.
Machar’scriticalattitudetowardsV.Hálekcouldhavestemmedfromcivilizationvalues,
whichinthecourseofthe19thcenturybecamemorepowerfulanddynamicalongwith
theeconomicalandsocialdevelopmentalchangesofthattime.Machar,arepresentative
andspeakerofCzechartisticmodernism,focusesexclusivelyonman,contemplatingcul-
tureasahumancreationandstrivingtofreethehumansocietyfromallfetterslimitting
itsdevelopment.Heisthusscepticalevenaboutromanticimagesexpressingorrenew-
ingtheunityofmanandnature.ThepaperattractsattentiontoHálek’sbookoftravel
CestopisnaOupor(TravellingtoOupor,1872),conceivedinthatvein,andpresentsit
asoneofEuro-AmericantextsinspiredbywalkingandasanimportantsourceofCzech
environmentalaesthetic.

Keywords: V.Hálek,J.S.Machar,environmentalaesthetics,Romanticism,Realism,
Modernism,cultivatedlandscape,wilderness
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Свреметовсепо-неразбираемоезанаскакдревният
човекеумеелдаразговарясживотните.Некаотново

станемдецаищеразберемвсичко1.
ВитезславХалек

НямакакдасеотречепроницателносттанастатиятанаЙозефМахар
от1894г.,коятопоставяначалотонавтората,веченесамолитературнок-
ритическа,ноилитературноисторическафазана„борбатазаХалек“,чиято
цел еокончателнодаопределинеговотомястовразвояначешкатапое-
зия.Редомснеоригиналнихудожественитекстовевтворчествотомунами-
ратмястосвоеобразнии значимитворби,каквитоса сборницитеБалади
ироманси(Baladyaromance),Средприродата(Vpřírodě)иПриказкиот
нашетосело(Pohádkyznašívesnice).Отпрозаическитемупроизведения
Махарприветстванай-вечеразказаВчифликаи в колибата (Na statkua
v chaloupce), катоотбелязвавариативносттананаративнатаперспектива,
постигната в последните текстове. Въпреки че не открива духовитост и
остроумиевнеговитефейлетони,всепакМахаротбелязваекспресивната
имстойност.СпореднегопътеписитенаВ.Халексехарактеризиратсплас-
тичностичетивностиоттяхнай-многоценилиричнияПътеписзаУпор2
(CestopisnaOupor),вкойтопоетътизповядвасвоитечувствакъмродния
край. ЙозефМахар точно назовава крайъгълните камъни в поезията на
Халек–природатаилюбовта,коитосанеделимосвързаниивкоитоХалек
изцялооткривасебеси,накоитоизповядвасвоитечувства,следкоитоси
тръгва,притовабездасеповтаряилибанализира:


Dívá senapříroduokemdítěte.Ano.Amluví oní jakodítě.

Pozorujeapopisujevšeodptákaažkpavouku,odstoletýchstro-
můažkdrobnýmkvítkům,odhřměníhromuažkzašelestěnívětru.
Hlubšíchvěcínevidí.Bojoživot,nepoddajnost,vzdoranepřátel-
stvíhmotyprotiživotumuušlo.Bylidealistou.Přírodajemunej-
většípoezií, studnicí krásy,matkoumoudrostiaprvýmzákonem.
Coprotiní,ješpatné.Spravedlnostjestjenuní,nevparagrafech,
Bůhjenvní,nevpsanýchliteráchavpachtuVatikánu.Přední
jsmesivšicknirovni,vesvémlůněpohostíonastejněkostižebráka
ikrále.

(Machar1901:42–43)

Той гледа природата с очите на дете. Да. И говори за
неякатодете.Наблюдаваиописвавсичко–отптицатадо
паяка,отвековнитедърветачакдодребнитецветчета,от
тътенанагръмотевицатадошепотанавятъра.Ноневидя
по-дълбокитенеща.Убегнамуборбатазаживот,острата

1Навсякъдевтекстапреводътемой(Р.К.)–Б.пр.
2 Упор илиОупор (дн. Упор поради промяна в изписването на названието катоÚpor) –
област вСреднаЧехия, разположенамеждурекитеВълтаваиЕлба.Недалече сенамира
роднотоселонаписателя–Долинеккрайгр.Мелник.Областтаеизвестнасизключително
разнообразнатасифлораиеобявеназаприроденрезерват.–Б.ред.
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агресивност и враждебност на материалното. Беше идеа-
лист.Занегоприродатаенай-висшапоезия,изворнакрасо-
та,майканамъдросттаиизначалензавет.Онова,коетое
противнея,елошо.Самовнеяимасправедливост,неивзако-
ните,Богеединственовнея,аневизписанитеклаузиидого-
воркинаВатикана.Преднеявсичкисмеравни,всвоетолоно
тящеприютиикоститенапросяка,икоститенакраля.

(Махар1901:42–43)

Нонатозичист,бистърчакдодънотосвежгорскиизворспоредМахар
липсвадълбочина, тайнственост– това, коетобиразвълнувалопо-силно
ипо-трайночитателя.Поетътеилипланинскиколос(Неруда),илисамо
хълм(Халек):първиятсеизвисявавдалечината,вториятсегубипреднего.

Днешниятденнипредоставяеднамногопо-голямавремевадистанция
не само спрямо поета, но и спрямо неговия критик: виждаме например,
чеотношениетонаМахаркъмХалексеръководиотцивилизационницен-
ностникритерии,коитовпродължениенацелияXIXв.ивсъответствие
сикономическитеисоциалнитепроменипостепеннопридобиватвсепо-
голямасилаидинамика.Катоизразителнамодернатахудожественосттой
безусловно концентрира вниманието си върху човека, размишлява върху
културатакаточовешкотворение,копнеедаизбавичовечествотоотвсички
окови,ограничаващисвободата(„дасеизвисимдонебесата“/„mybychom
vzhůruknebesům“).Когатовстъпвавпросторитенаприродата,Махарне
изживяваопиянениекатотованаХалек,австиховетесиот90-тегодини
доригоотхвърлякатонаивно:

Sny…pohádky...všebylokdysakdes,
dneshledíšnatookemmalévíry–
všezmizelo,jenjevištětu,les.
Ačlověkvstoupánynívchrámtenširý,
byokřáljenpodkmeny,větvemi
aprohnalsvěžívzduchzasplícemi…

(Machar1938:146)

Сънища...приказки...всичкобенякогаинякъде,
днесгледашнатоваснедоверчивиочи–
всичкоизчезна,самосценатаетук,гората.
Ичовекътвстъпваднесвтозинеобятенхрам,
задасеосвежиподстеблаиподклони
исвежвъздухдапоемевгърдите...
(Махар1938:146)

Доказателствозатова,ченеставадумазанещонезначително,азаедин
радикално различен поглед към света, е взискателността наМахар към
поетикатоЯрославВръхлицкииЮлиусЗейер,коитоносталгично(ре)кон-
струиратстариилиновимитове,изразяващиединениетоначовекипри-
рода.Бленуванитесветовенавчерашнияденмусеструватизмамни;сами-
яттой, закоготоисториятаеучителканаднешнияден,неразбиразащо
трябвадасебягаотнастоящетовекзотичнитедалнинииливпоетичния
святнаприказките;срамуваседавярвавестественосттаиемоционалната
простотакатомерилозачовешкощастие;незаинтересованосттаилипреко-
мернотовнимание,коитопо-възрастнитемуколегипроявяваткъмновите
съвременнисвидетелстваначовешкиягений,вероятнозаМахарсаознача-
валинеразбираненамодерниясвятисабилипроявананещоирационално,
консервативноивредно.
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АкосевгледамевтекстанаХалек„Младиятживот“,поставящначало-
тонапоредицаотдвадесетиединфейлетоназаприродата(дваот1866г.,
останалите от периода октомври 1872 – декември 1873 г.), ще открием
освен всичко друго и оценностяване на нашето възприятие на външния
свят, което обаче губим заедно смладостта си.Авторът противопоставя
мнозинството на малцинството, възрастните на децата, съвременното на
някогашноторазбиранезаприродата:

Masa nepovšimne si keře více, než krejčí našeho oděvu, než
povrchníturistanějakéhoměsta.[…]Masanevědoucí,mrtvápřed-
pokládánevědomostimrtvostkolemsebe;dítětitoaleobživne,keř
munabývávýznamu,strommáproněsvouhistorii.

(Hálek1866:1)

Тълпата ще обърне внимание на храста, колкото един
шивач обръща внимание на нашите дрехи, колкото някой
повърхностен турист – на някакъв си град. […] Мъртва
тълпаотневеживодивредомсъссебесиневежествоимър-
твило;дететообачещесеоживи,храстътзанегопридобива
смисъл,авнеговитеочидървотоимасвояистория.

(Халек1866:1)

СъзвучнислирическиястилнаХалексаикраткитеразказинаЙозеф
Томайер, публикувани през периода 1873 – 1875 г. (Томашек 2010).
Вероятнозарадиобещаващатамладостнаавтора,кактоизарадиизвънпо-
етичнияприродонаучен„произход“3нанеговитеразкази,вероятнопоради
факта,чесапосветенинаотдалеченатаШумава,аможебипорадитова,
че сапубликуванивъвводещотоиздание закултура „Лумир“инепотъ-
ватвежедневнците,кактосеслучвастворбинаХалек,вероятноипоради
излизанетонасборникаПриродатаихората(Přírodaalidé)през1880г.,
когатолиризиранатапрозасевъзприемавечепо-добре–вероятнозаради
всичко това Томайер си заслужава пламенния възторг на Неруда („Така
ощеникойунаснееписалзаприродата“–Неруда1880:1)инаСладек,
открилвръзкамеждунегоиХ.Д.Торо4,скоготосезапознаванепо-късно
от1876г.–можемсамодапредполагаме,чеименнотозиавтор,иниции-
ращединразличенначиннавъзприеманенаприродата,еотворилочите
накритика,койтосамоняколкогодинипредитованеебилспособенда
забележисъщия тозиотличителенбелег в текстоветенаХалек.Странно
съвпадениее,чемногооттова,коетоСладекказвазаТомайер,бимоглода
сеотнесеикъмнеговияпредшественикивероятенвдъхновител(упрекът
наТомайеркъмХалекзанеговатасдържаностеобяснимименносфакта,
3ЙозефТомайер(JosefThomayer,1853–1927)ебиллекар,професорповътрешниболести.
–Б.ред.
4ХенриДейвидТоро(HenryDavidThoreau,1817–1862)–американскиписател,предста-
вителнатрансцендентализма.Най-известнатамукнигаеавтобиографичниятроманУолдън
(Walden,1854),вкойто,разказвайкизадоброволнотосиизгнаничествокрайезеротоУолдън,
утвърждавапростияприродосъобразенначиннаживот.–Б.ред.
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челитературнотополе,накоетосепоявява,еоткритоотсамиянегоиот
негоеобработвано–Томайер1917:1):

Člověkvměstěodchovanýbynikdyobrazytynapsatinemohl.Dech,kterýJamotovou
„přírodou“vane,muselbýtislýchánjiždětskýmuchemacítěndětskouduší[…].Městský
člověkneví,coznamenátovzpomínkáchzvenkovadoměstazavátéhojednotlivce:„tak
atakpovídányunáspohádky“,městskýčlověkneví,jaksvěže,jasně,vonněozývásev
duši,vzpomene-lisikdonavečerystrávenévhloučkusoudruhůnaosamělých, lesem
vroubenýchlukách,upotokůavlesích.Itazimamásvůjzvláštníměšťákemnikdynepo-
cítěnýdech.Dokuddušeještěbezstarostná,nejenžepozorujevše,cokolemníseděje,
bystřeji,ona,je-lizároveňměkká,vnímavá,cítísejednobýtisobklopujícíjipřírodoua
slyšíjejíhlasy,jejíoddychování,jejíradostibol.

(Sládek1880:240)

Градскиятчовекникоганебимогълдасъздадетезикартини.Полъхът,който
вееотЯмотовата5„природа“,трябвадабъдеслушансухотонадетеиусещанс
душатанадете[…].Градскиятчовекнеразбираколковажномястозаематова
вспоменитенадовеянотоотселотовградачовешкосъщество:непознава„тъй
итъйразказванитеунасприказки“,градскиятчовекнезнаеколкоживително,
осезателноиблагоуханносечувствадушата,щомчовексиспомнизавечерите,
прекаранивкомпаниятанаприятелинасредзаобиколенаотдърветаполяна,край
някой поток или в гората. Дори и зимата си има свой специфичен, недоловим
загражданинаповей.Докатовсеощебезгрижнатадушанесамоченаблюдава
всичко,коетосеслучваоколонея,по-съсредоточено,аиакоедновременностовае
нежна,чувствителна,тяусеща,чееедноцялосъсзаобикалящатаприродаичува
нейнитегласове,нейнотодихание,нейнатарадостиболка.

(Сладек1880:240).

Акодосегасмегледалинасветанабезмълвнототворение„отвисоко“,то
Томайерниучисвсякастраницаоткнигатаси,четозисвятесъизмеримс
човешкото,атоваотговарянанаблюдениятанаСладек,изложенинапример
втекстовете,родениотнеговитеамериканскипътешествия.Парадоксално,
ноподобенинтересотстрананаХалекеотбелязвансамопериферно,ито
твърдекъсно.В„Кромнержишкивестник“открихмеанонимнастатия,пос-
ветенананеговатафейлетонистика(незабелязванаоткритикатавощепо-
голямастепен,отколкотопрозатаму),фейлетонистика,вкоятосеоткрояват
текстове,посветенинаприродата,които,акобяхаиздадени,щяхадабъдат
аналогнакнигатанаТомайер:

Obrázky jeho v oboru tomto vyrovnají se úplně nejkrásněj-
šímzbásní„Vpřírodě“.LvítlapabásníkaHálkavyzíráznichze
všech.Tenžehluboký,vroucícit,jenžohnivýmžáremsálázpoezií
Hálkových,prohříváitytostudiezpřírody,totéžbystré,jakobypod
mikroskopemkonanépozorování…(an.1885:1).

5Ямот(R.E.Jamot)епсевдонимнаЙозефТомайер.–Б.ред.
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Картините, които създава в тази област, са напълно
съизмеримиснай-красивитенеговистихотворенияотстихо-
сбирката„Средприродата“.ЛъвскатаследанапоетаХалек
се вижда във всяка една оттях. Това дълбоко, горещо чув-
ство,коетосогненажарсеизлъчваотпоезиятанаХалек,
грееивтезиетюдизаприродата–същотолковаярки,сякаш
санаблюдаваниподмикроскоп“(аноним1885:1).

Порадивсичкиспоменатиобстоятелстванеможедасеочаквапо-раз-
личен отзвук и по адрес на дългия двадесет странициПътепис заУпор
от1872г.,макарчетъкмотойдавапо-убедителнооснованиезасъпостав-
ка с американския трансценденталист, отколкото очерците на Томайер.
Едвапрез1893г.ЙозефСватексиспомнязанякогашнатасиразходкадо
Упор.Товаинцидентноприпомнянеможемдавъзприемемикатопроявана
патриотиченстремеждасеразкриетовамястонетолковаоткъместетиче-
скатамустрана,колкотокатомяранапаметта,съхранилаговконтекстана
народнатакултура.

Prázdné chvíle trávívalmladýHáleknejraději nabřehu lab-
ském v háji ostrova Sidonky, a nejmilejší jeho zábavou bývalo
škádliti plavce dopravující vory po vodě. Již zdaleka poznávali
vtipnéhoklučinu,jenžnaněpokřikovalasnímžserádiposvém
známém způsobubavívali. ´Vida ten kluk černá, už zas tam sedí
na břehu jako hastrman´zdaleka na malého čiperu pokřikovali.
[…]Neminulrok,vněmžbynebylaspoňjednounavštívilMělník
a jehookolí.NejoblíbenějšímcílemjehovýletubývalOupor, jejž
takmistrněvylíčil,aKokořín,kdeznalkaždouskáluisluj,´Skála
Máchova´odHálkabylatakpokřtěna.

(F.V.1893:11)

Свободното си времемладиятХалек най-много обичаше
дапрекарванабреганаЕлбавгоричкатанаостровСидонкаи
любимонеговозаниманиебешедасемайтапислодкаритена
салове.Теотдалечеразпознавахашеговитиямладеж,който
имподвикваше,ипосвойначинсезабавляваха.„Явиж,това
мургавомомчепакседитам,набрега,същокатоводендух“
–отдалечподвиквахатеназакачливиямладеж.[...]Немина-
вашегодина,бездапосетипоневеднъжМелникиоколността
му.Най-любимацелнатезинеговиизлетибешеУпор,който
такамайсторски обрисува, иКокоржин, където познаваше
всяка скала и пещера, „Скалата на Маха“ беше кръстена
такаотХалек.

(Ф.В.1893:11)

Идентифициранетонаобразасназованотомястоенеобходимапред-
поставказаgeniusloci.

ВсепакиХалексъссвояУпоримасвоипредшественици:през1835г.
ТилвъвеждасвоячитателвприродатавРазходкикрайПрага(Procházky
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povůkolípražském),адвегодинипо-късноописвапътуванетоотПрагадо
КарловиВари, Либерец,Хоржелице иСвиднице подформата на кратки
пътеписнибележкивСластиистрастинапътуващиячех.Картиниот
прускаСилезия(SlastiastrasticestujícíhoČecha.ObrazyzpruskéhoSlezska);
през1838г.вНезабравкиотРозтеж(PomněnkyzRoztěže)изобразявакут-
нохорскиякрай:привсичкислучаиобачеизползвапътеписнитеелементи
основно като рамка, актуализиращаразказванатаистория.Близкидо тях
саиРазходкиизЧехия.Картиниотпътуването(ProcházkypoČechách.
Obrazy pocestní) от 1836 г., изобразяващи въодушевения гид и неговата
въображаемаспътницанапъткъмроднатаземя(нестигаобачепо-далеч
отучастъкамеждуПрагаиКутнаХора).Не толковауспешноинтегрира
пейзажнимотивиФрантишекЯромирРубешвсвоятапрозаическатворба
Господинписарятнапът,илиВтърсененановелата(Panamanuensisna
venkuanebPutovánízanovelou)от1841г.–по-систематизираноизследване
нахудожественатапрозавтазиперспективатепърванипредстои.

По-значимстимулзаосмисляненахарактернитечертинаконкретния
пейзажвнасятповсякавероятностнаучнитетекстове:втяхнапримертемата
заШумавакатонай-близкадонас„диваприрода“сепоявявавкраяна40-те
години,катоприродонаучнатагледнаточкапоникакъвначиннеизключва
спорадичнатасубективизациянаизображението.Разрушителнитебуриот
краяна60-теиначалотона70-тегодинисъщопривличатвниманиетона
литераторите,катопо-голяматачастоттяхразкриватколконееднозначнаи
крехкаекрасотата.Възможноеименношумавските„елегии“,публикувани
в„Лумир“ив„Народнилисти“,дасапородилиуХалекидеятададокаже,
чеиместата,намиращисе„взадниянидвор“,иматсвоеспецифичнообая-
ние(накраяавторътоценяваотестетическатагледнаточкамястото,където
рекитеВълтававЕлбасевливатеднавдруга,иизтъква,че„жаждатаза
красота“надветерекипридаваочарованиенаШумаваинаКърконошите6).

ВкаквосеизразяваприносътнаХалековияУпор?Несамовтова,че
изграждаконцентриранобразнаопределен,напръвпогледнезабележите-
ленландшафт,итозиобразеинтригуващ,поетичен,наопределениместа
дорипатетичен,анадруги–реалистичносдържан,образ,койтоизлъчва,
такадасекаже,интименпатриотизъм,безнационалистичниизблици,така
че успява с публицистични средства да ни въведе в изобразеното прос-
транство,което,заразликаотспоменатитебидермайеровски7прозаици,не
превръща тутакси в обикновеникулисинаинсцениранаистория.И това
еобоснованоотизразенотопосредствомтекстаестетическоудоволствие
както по отношение на света, култивиран от човека, така и на местата,
съществуващи–поненапръвпоглед–безнеговотовъздействие.

За литературната си експедиция Халек избира времето на сенокос и
въвеждавпейзажажътварки,катопотозиначинразграничаватяхнотовъз-
6Кърконоше(Krkonoše)–най-високатапланинавЧехия(връхСнежка–1603м).–Б.ред.
7Бидермайер–художественонаправлениеотпърватаполовинанаXIXвек,разпространено
внемскоезичниясвят.Всфератанавизуалнитеизкустваинавътрешниядизайнпредставля-
васинтезмеждуампирикласицизъм.Основнанеговатематичназонаесемейниятидиличен
свят.Товаеизкуствонапростатаипрактичнакрасота.–Б.ред.
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приеманенаприродатаоттованапътешествениците.Споредединияоттях
тезиместанесакойзнаеколкокрасиви,другсъщоеизненадан,четукняма
нищо„особено“.ЕдвакогатосесещадапопитадалинапримерЛобковиц8
неразхождасвоитегостикъмстаритевисокидъбове,третиятзапитанкима
идобавя,чекнязътдорисеесъгласилминалатагодинадабъдат„нарису-
вани“отхудожник.ИсторикътнаенвироменталнатаестетикаХ.Либрова
виждавтозипасажстремежкъмдемистификациянаромантичнатапред-
ставазаемоционалнотоиестетическотоочароващовъздействиенаокол-
ната среда върху селскиячовек (Либрова1988: 117).В съответната част
оттекстаспореднассеоткрояватдверазличнипозиции.Отеднастрана,
налицеепробуденотоестетическочувствоутези,които,пребивавайкив
града,сапридобилиобразованиеиопитвобласттанаизкуството,азаедно
стоваградскиятначиннаживотгиеосвободилотекзистенциалнатазави-
симостнаприродатаинанейнатаблагосклонност,благодарениенакоето
са постигнали необходимата дистанция спрямо нея. От друга страна, за
селянитенещата,втовачисложиватаинеживатаприрода,саилиполезни
–атоваозначавадобриихармонични,илипрактическибезполезнииверо-
ятнопонякакъвначинопасни,порадикоетовтяхнатаценностнасистема
тепридобиватнегативникачества.Аргументзатовапредлагаразговорът
сиконома,койторазубеждаваповествователяипътуващияснегочитател
даотидатдоонезидъбове,тъйкатонямакакводаимгледат,следкатоне
са отсечении обявени запродан.Неспособносттана двете странида се
разбератразкриватяснатавръзкамеждуезикимислене:безумениезаесте-
тическарефлексиянямакакдасепостигнеадекватнословесноизразяване,
абезчовекдавладееподходящитедуми,нямакакдабъдатразбранинякои
аспектинареалността.Втозисмисълвразглежданияпрозаическитекстсе
срещатобитателинанапълноразличнисветове:

„[…]Víte, já jsem takový člověk, který má z krásných dubů
náramnou radost, ale koupit je nechci. Jsem člověk, který kvůli
krásnýmdubůmvkrásnékrajině jde třebaněkolikmil cesty, ale
truhlářnejsem.Jsemčlověk,kterývůbecmilujevše,cojestkrásné,
aťjesttonaprodejnebonení,alenekupujutonikdy.Jsemčlověk,
kterýdovedesenajedinýstromdívaticeléodpůldneasrdcemhop-
kovatiponěmjakotenstřízlík,kdyžprobírávětvičkuzavětvičkou,
aletruhlářnejsem.Jsemčlověk,kterýkdykolivseptápodubech,
nikdymarněknimnejde,alenekupujuje;vždysiznichněcoodná-
ším,aletruhlářnejsem.“

Nyníse tenmilýmužpodívalnamne, jakobysimyslil:„Co
sním;máokolečkovíc!“Anahlasřekl:„Aha,kdubům,jentakse
podívat,užvím.“

(Hálek1872:82)

„[…]Знаетели,азсъмчовек,койтонакрасивитедъбови
дърветамногоимсерадва,аманеискамдагикупя.Азсъм

8Лобковиц(LobkovicovéилиLobkowicz)–виденчешкиаристократиченрод,чиитокорени
саощевXIVв.ЕдинотклоноветенародаевладеелобласттаУпор.–Б.ред.
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човек,койтозарадикрасивидъбовесредкрасиваприродаще
върви,дакажем,няколкомили,нонесъмдърводелец.Азсъм
човек,койтообичавъобщевсичко,щоекрасиво,независимо
далисепродава,илине,ноникоганегокупува.Азсъмчовек,
койтоможеданаблюдаваеднодървополовинденисърцето
мудатупка,катогогледа,катонамушитрънче,коетоизу-
чаваклончеследклонче,нодърводелецнесъм.Азсъмчовек,
койтовсепитазадъбовете,никоганеходипритяхслучайно,
нонегикупува;винагипонещосивземамоттях,нодърводе-
лецнесъм.“

В този момент любезният мъж ме погледна, сякаш си
мислеше: „Какво да се прави; хлопа му дъската!“. И каза:
„Аха,отиватепридъбовете–самодагипогледате,вечераз-
бирам.“

(Халек1872:82)

Хора,коитонесаоттоякрайикоитосасезапътилинанякъде,бездаима
практическапричиназатова,чужденци,накоитотрябвадаимсепокаже
пътят,нокоитовсъщотовреметвърдят,ченяматпротивдасеполутат,и
коитонасредБожияден–иманямасенозаприбиране–скитатпополята,
есъвсемразбираемо,чепровокиратпочудаилюбопитствоуработещите
селяни.Потозиначинсевнушаваконтрастътмеждуритъманаживотав
градаивселотоисеразкриварелативниятхарактернавръзкатасприрода-
та:занякои–празниченмиг,азадруги–неизбеженделник.
Упорпредлагавъзможностзаощееднаестетическаконфронтация,по-

точномеждупейзажа,моделиранотчовекасъобразноснеговитенужди,и
пространството,коетодотозимоментнеебилообектначовешкадейност
–пространствотонадиватаприрода.Най-напредетоянасладатаотхармо-
ниятамеждучовекаиприродата:

Za dvorem počínaly se rozstírati nejkrásnější louky vždy do
kruhuanebdopolokruhu,navšechstranáchvroubenélistnatými
vazy,duby,olšinamiap.Nalukáchženskérozhrabávalyseno,aneb
jedávalidokup, jindezkupnakládali jedovozů,na jiné louce
senou teprv sekali.Bylo by veselé podívání na tu veselou práci.
Kosyzvučely,hráběvsuchémseněšustily,avšudevůněažomamu-
jící.KdybyčlověknicjinéhonevidělnežtytoloukyOuporu,každou
jakozelenýkruh,vroubenýtímzamyšlenýmstromovím:cestasem
bystálazato.

(tamtéž:77)

Заддворазапочвахадасеразстилатнай-красивитеполя-
ни–винагивкръгиливполукръг,отвсичкистранизаобико-
лени отшироколистни гори отбял бряст, дъбрави, елшаци
и пр.По ливадитежени обръщаха сеното или пък го съби-
раханакупи,другадеоткупитеготовареханаталигите,а
надругаполянатепървакосяхасеното.Забавнобедагледаш
тазизабавнаработа.Коситезвънтяха,греблатахрущяхав
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сухотосеноивредомсеносешеомайващоухание.Доричовек
нищодругоданевидиосвенполянитенаУпор,всякаеднав
зеленкръг,обграденотпотъналитевразмисълдървета,пак
систрувададойдештук.

(пактам:77)

Това,коетовижда,епонятноияснозанего,вобразаеналицевътрешен
редицелесъобразност.По съвсемдругначинобаче се чувстванапрага
надевственатагора.Поляната,покритасгигантскидъбове,коитозатулват
небето,еописанасдруг,по-тъменцвят, авъздухъттаметежък.Вместо
предишнитеусмихнатиливадисегавсичкоизлъчванякаквастрогост,път-
никътеедновременнопривлечениуплашеноттовамясто,авъображение-
тодобавякъмвсичкотоваисамодиви.Спроправянетонапътпрезвисока-
татреванараствастрахът,чеизподвековнитедъбовенямадасеизмъкнат
невредими,атоваизвикваидругистраховитимисли:

Ptačízpěvtadyseneozvalžádný,anicvrčeknepromluvil,ani
motýlsenezahoupal.Zatočlověklekásevlastníhošustuaprvníjest
myšlenka,žetošustíhad.Jedinýmmžikemjestnám,jakobychom
kráčelitropickouprériíanezbavímesepomyšlení,žebytunečíhal
v téhouštině jedovatýplaz.Avšaknečíhal tam.Přešli jsme touto
lučinou,přenešenousemzeŠumavy…

(tamtéž:84)
Тукне се чувашеникаквапесеннаптици, дорищурецне

сеобади,нитопъкпеперудатрепнаскрила.Затовачовексе
плашиотсобственотосишумоленеипърватамумисъле,че
товаешумолененазмия.Замигнисеструва,чекрачимпрез
тропическапрерия,инеможемдасеотървемотмисълта,
чевтозигъсталакдебнеотровновлечуго.Обаченедебнеше.
Прекосихметазиливада,пренесенатукотШумава...

(пактам:84)

 Kъм внушителния, старателно изграждан контраст между култиви-
ранатаидиватаприрода,особенотам,къдетоникойнегопредполага,се
прибавяиединособенромантико-реалистическиефект,основаващсена
способността да се отворят едновременно очите и сърцето на читателя
затайнстватанаживотаиприродата,коитодотозимоментнеезабеляз-
валилиепрестаналдазабелязва(вж.фейлетонаМладиятживот/Mladý
život),въпрекичетепостоянносапреднего.ГоритенаУпорнаХалеки
шумавският девствен лес на Клощерман9 (сравнение със съвременните
рефлексиинамексиканскитеимингрелските10девственигорипредлагаме
в:Томашек2008)савредицаотношенияизненадващоблизки:особената
9КаперКлощерман(KarelFaustinKlostermann,1848–1923)–чешкиписател,авторнареа-
листическипроизведения (романи,разкази,публицистика)предимнонаселскатематика,
свързанасобласттаШумава.–Б.ред.
10Мингрелски(същомегрелски)–отнасяседообласттаМегрелиявЗападнаГрузия.–Б.
ред.
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тъмнинаиособенататишина,прорязаниотгласанаграбливаптицаилиот
ударанахвърлениявъвводатакамък;величие,надхвърлящочовека,неза-
висимодалисеопитвадаизмериширинатанастволоветенастолетните
дъбове,илинаблюдаваспокойношуртящатаводавсъщитетъмникраски,
каквитотукиматтреватаивъздухът;заразликаотнагласатанаХалекда
персонифициравидяното–дърветатапредставляват„замисленимъдреци“
или„аристократинадуха“,ЕлбакопнеедапоемеВълтававпрегръдките
си,Клощерманобикновенонеподчиняваприродатаначовека.Катоистин-
ски водачнакрая разказвачътниизвежда от диватаприродаини връща
обратновцивилизацията,слънчевасветлинасепрокрадвапрездърветата,
всеповечеставатсечищата,тишинатасеразтварявзвуцитеотсенокоса,
пътешественицитеотново се озоваватна границатанадвата свята („Все
ощеможемдасеобърнемназадидасевърнемняколкокрачкииочите
натозитайнственполумракотновощесевперятвнас“,пактам:92).
Неразбираематаинепроницаемаприрода,поглъщащачовека,сепревръща
воткритпейзажотливадииполя,привлекателениживописен,украсенсъс
сал,„сякашизваденоткартина!“(пактам),скойтопътницитесеоставят
дабъдатпревозениотединиядодругиябрягзарадинеговотоочарованиеи
красота.Пътятедостигналсвоякрай.

БибилобезсмисленодасеупрекваХалек,ченеразглеждаотношението
начовекакъмприродатакатоесеист,такакактонеупреквамезатованито
единлитераторпрединего,аидългоследнего(изкуствотонаесетозапоч-
вадасеразвивавчешкиконтекстедвавкраянасъщиятозивекиХалеке
впрочемнеговпредшественик).Целтанаавторанеедаразмишлява,ада
изживява,атакававъзможностмупредоставятнеговитефейлетони,втова
число пътеписите, стихотворенията и прозата.С въпроса как разработва
природната и пейзажната тематика като поет, какъвто преди всичко се е
чувствал,възнамерявамедасезанимавамевбъдеще.Въпрекитованебива
дазабравяменеговияУпор,макардаеполучилсамооскъденизакъснял
отзвук(Лиер1903:250–252)–тозипътеписпринадлежинесамокъмевро-
американскитемутекстове,вдъхновениотпътуваниятаму(заспецификата
имвж.Хърбата,Прохазка2005),нои–кактотуксеопитахмедапокажем
–къмединотизворитеначешкатаенвироменталнаестетика.Аковчешкия
контекстпътятѝникоганеебилобсипансрози,тотовапонедоизвестна
степенседължиинаЙ.С.Махар,койтовиметонат.нар.Модернарешава
дапренебрегнепредупреждениетонапоета:

Nekamenujteproroky.
Nebpěvcijsoujakptáci;
kdohodilponěmkamenem,
ktěmvícsenenavrácí.
(Hálek1859:60)

Нехвърляйтекамънипопророците.
Защотопоетитесакатоптиците;
койтоскамъкгизамери,
принеговечетенесезавръщат.
(Халек1859:60)

Преводотчешки:РосинаКокудева
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ПЕТЪРБЕЗРУЧ–ПОЕТ,ОБГЪРНАТОТМИТОВЕ

ЗденекСмолка

ЗденекСмолка.ПетрБезруч–поэт,окруженныймифами
Авторнастоящейстатьирассматриваетпроблематическиеаспектыпони-

маниятворческой личностиПетраБезруча (настоящее имя – В. Вашек) и его
сборникастиховСилезскиепесни(Slezsképísně),указываетнафеноменмифоло-
гизациипоэтаиеготворчестваиобращаетвниманиенапроцесспревращения
поэтавсимволчешскойСилезии.Онспоритсмнением,чтопоэтявляетсяавто-
ромтолькооднойпоэтическойкниги,ипоказывает,какктакомумнениюотно-
сился самВ.Вашек, используяразныепсевдонимысцельюразграничения своих
литературныхпроизведений.Всеэтонаконецпривелоксомнениямотносительно
авторстваСилезскихпесен.Далееавторполемизируетстрадиционнойинтер-
претациейСилезскихпесенвкачествеобъективной,политическойиреалисти-
ческой поэзии. Автор статьи, наоборот, ищетинтимныемотивы в поэзииП.
Безручаиподчеркиваетфакт,чтоСилезскиепеснисвязанынетолькосрегионом
чешскойСилезии,хотявтворчествеБезручаониграетважнуюроль.Авторста-
тьиставитподсомнениепониманиетворческойличностиП.Безручакакпоэта
промышленного, городского региона и обращает внимание на еготяготение к
деревенскомупространству.

Ключевыеслова:ПетрБезруч,Силезскиепесни,авторствоСилезскихпесен,
мифологизацияпоэта

ZdeněkSmolka.PetrBezruč–aPoetSurroundedbyMyths
Thisstudyisconcernedwithcertainproblematicaspectsofcomprehendingtheartis-

ticpersonalityofPetrBezruč(actualnameVladimírVašek)andhiscentralwork–the
collectionofpoemsSlezsképísně (SilesianSongs). It focusesonmythologizingof its
authorandhiswork.Ittakesnoticeofthefactthattheauthorhasbecomeasymbolof
theCzechregionofSilesia.ThearticlediscussesthoseviewswhichperceivePetrBezruč
astheauthorofonlyonebookandpointsoutthefactthatVašekhimselfcontributedto
thismisconceptionbymakinguseofarangeofpseudonyms,employingtheminorderto
drawdistinctionsbetweenhisparticularliteraryworks.Thisalsoledtodoubtsregard-
ingVašek’sauthorshipofSilesianSongs.Thestudypolemicizeswithinterpretationsof
SilesianSongsaspurelyobjective,politicalandrealisticpoetry.Iinsteaditpointsoutits
intimatemotivations.ThepaperemphasisesthatSilesianSongsarenotonlyconnected
with theCzechregionofSilesiadespite the fact that itplayscentral role inBezruč’s
work.The article expresses doubts about the one-sidedperceptionofPetrBezruč as
merelyapoetofindustrialandurbanareasandinsteademphasiseshisinterestinthe
ruralenvironment.

Keywords:PetrBezruč,SilesianSongs,authorshipofSilesianSongs,mythologiz-
ingoftheauthor
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През 1899 г. в пражкото реалистическо списание „Час“ („Čas“, бълг.
„време“)започватдасепоявяватстихотворения,подписанисиметоПетър
Безруч,коитопо-късноставатосноватанасветовноизвестнатастихосбир-
каСилезийскипесни(Slezsképísně),преведенанамногоезици1истанала
сензация.Причинатазатазисензациянеесамовхудожественитекачества
на тази поезия, но също така и вмистерията, която обгръща авторовата
личност.Днесетруднодасеотгатнедоколковисокатачитателскаоценкасе
дължиначистохудожественитекачестванастиховете,доколко–наполи-
тическотоимзвученеидоколко–наанонимносттаим.Въпрекичепоетът,
чиеторожденоимееВладимирВашек,имаоснователнипричинидаизбере
анонимнияначиннапредставянепредпубликата–причиникактообектив-
ни(тойепощенскислужител,койтопооновавремеенадържавнаслужбав
Австро-Унгарияисееопасявал,чеакотезистиховебъдатсвързаниснего,
ще си навлече неприятности, тъй като сред тях е имало и такива, които
острокритикуватчленнагосподстващатадинастиянаХабсбургите),така
исубективни(похарактеребилтвърдеплах)–тозиизбориматвърдеизне-
надващидориизасамиянегопоследствия:започвадафункциониракато
многодобрареклама.Отдругастрана,ощеотсамотоначалозапопуляр-
носттанастихотворениятасъдействаифактът,чечитателитенесавниква-
ливтехниясмисъл,появявалисасередицадезинтерпретацииикатоцяло
самиятавторебилпогрешновъзприеман.Занякоиоттезинещаискамда
говорясега.

ПопулярносттанастихосбиркатаСилезийскипесниставапричинапро-
мишленият регион на Остравско да бъде наричан „Земята на Безруч“.
Заслуга за това има и начинът, по който биват публикувани стихотворе-
ния.По-образованатачастотчитателскатапубликанапримертърситехния

1БългарскотоизданиенаСилезийскипесниевпреводнаДимитърСтефанов(София:Народ-
накултура,1962)инесъдържавсичкистихотворения.–Б.ред.

ПетърБезруч(1867–1958)
Наснимката:около1900г.

Корицатанапървото
изданиенаСилезийски песни

от1909г.
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неизвестенавторсредминнитеинженери,нопъквъображениетонаобик-
новенитехорапревръщапоета,койтопишезанемотиятаистраданиетоим,
направовмитичнафигура.Мълватагласяла,чеБезручброделизБескидите2
заедносОндрашотЯновицe3(тоестсвечемъртвияотпочтидвестагоди-
ни народен герой от този край), пеейки там своите песни.Псевдонимът
написателясепревръщавсимволнатозикрай,внеговдоброволноприет
идентификационен знак.Стилизираният образ на титана, който обгръща
целиякрай:

Tak
vrazilivčelomitrnovoukorunu
přiBohumíně,
probodlisrdcemivOstravě,
 vTěšíněvsrdceměbodli,
zLipinyocetmipodalipíti,
přiLysénohymiprobodlihřebem
   „Vrbice“

Така
наложиханамоеточелокоронаоттръни
крайБохумин4,
прободохамоетосърцевОстрава,
 вТешинвсърцемераниха
дапияоцетмиподадохатамотЛипина,
приЛисасгвоздейпробиханозетеми
„Върбице“5

исеизвисявадонебето,
storokůstátbudučelemkuoblozevzpřímen,
ubitoušíjíseazurudotknu

  „Škaredýzjev“

Тъйщестоя[...]
цялвек,изправилсегордкъмнебето,
ищедокосналазурасъсчело 
„Призракпротивен“

сесрещавмножествоварианти:

Jábalvany
jakhadakůžesejiskřícíkopu,
podPolskouOstravoukopu.
[...]
naSalmovcikopu,
jávRychvalděkopuavPětvalděkopu.
[...]
jávDombrovékopu,jávOrlovékopu,
naPoremběkopuapodLazykopu.
[...]
JávHrušověkopuavMichálkovicích.
    „Kovkop“

2 Бескиди – планински възвишения, разположени на територията на Чехия, Словакия и
ПолшаистигащидопределитенаУкрайна.–Б.ред.
3ОндрашотЯновице(OndrášzJanovic,1680–1715)–най-славниятбунтовникотОстрав-
скиякрай,койтоезащитавалбеднитеисееборилсрещунеправдите.Фолклорнататради-
циямуприписвасвръхчовешкикачества.Билеубитотсвойприятел.Безручмупосвещава
стихотворението„Ондраш“,коетоевключеновСилезийскипесни.–Б.ред.
4Бохумин,Тешин,Липина,ЛисасанаселениместавОстравскиярегион.–Б.ред.
5Върбице(Vrbice)–селовМоравскосилезийскатаобластблизодогр.Бохумин.Преводът
нацитиранитестиховеемой–Б.Д.Навсякъде,къдетонееизричноупоменато,преводъте
побългарскотоиздание.–Б.пр.
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Копая,вземятакопая,
азкамънислъскавазмийскакожакопая,
подПолскаОстравакопая.
[...]
въвСалмовецчеренкопая,
въвРихвалдкопаяивПетвалдкопая.
[...]
азвДомброва,вОрловачеренкопая,
копаявъвПоремба,долуподЛази.
[...]
АзвМихалковицеивХрушовкопая.
    „Миньор“6

Итозистилизиранобразнатитанасепревръщавреалност:целияткрай
принадлежинаБезручитоймупринадлежиизцяло.Тукнавсякъдеможем
да срещнемПетърБезруч.Неговото име носят културни домове, улици,
ресторанти,еднамина,кактоидругиобектииместа;изцелиякрайсараз-
пръснатистатуи,представящигероиотнеговистихотворения,сизсечени
впостаментацитатиотнеговистихове7.Безручдочакваражданетонасвои
продължители,подражатели,плагиатиипародии.Смятанезанай-значи-
мияписателнаостравскиякрай.Успявадасеутвърдидоривобщонацио-
наленконтекст.Стиховетемусапреведенинадесеткиезици.

Всякапопулярностобаченосисъссебесиипроблеми.
Първиятфакте,чеПетърБезруччестопътибивапосочванкатоавтор

наедна-единственакнига.ОсвенСилезийскипесниобикновенобивапри-
помняно само стихотворението „Панделконоска8 синя“ („Stužkonoska
modrá“)от1930г.ДоголямастепензатовадопринасясамиятВладимир
Вашек.Тойнесестремидаизградиеднасилнаавтороваличноствлицето
наПетърБезруч,анапротив–опитваседазаличиавторскатасивзаимос-
вързаностсъссвоитетворби.Дориневсичкистихотворения,коитоднес
са включенивСилезийскипесни9, тойиздава в литературнатапериодика
подиметоПетърБезруч,аизползваидругипсевдоними,катоНепознатият,
6ЗаглавиетонатовастихотворениеепреведеноотКирилХристовкато„Рудокоп“(вж.анто-
логиятаОгледалатанаВълтава,1946).ТукпреводътенаД.Стефановвцитиранотопо-
горебългарскоиздание.–Б.ред.
7Впериоданакомунистическатавласткултъткъмнегоебилкористноизползванзапропа-
гандницели,итонаценатанадезинтерпретациятанаСилезийскипесникато„революцион-
напоезия“.–Б.а.
8Ставадумазавидпеперуда,чиетоименабългарские„орденскалента“–крайнонепод-
ходящозаподобенефиренреферентикатоцяло–зазаглавиеналирическатворба.Пора-
дитовапростокалкирахмечешкатадумаоторигинала,коятодалечпо-добреподхождана
предметно-жанроватавръзка:stužkonoska–панделконоска.–Б.пр.
9Стихосбиркатасеформиравднешнияѝвидвпродължениенадесетилетия,всяконово
издание излиза с промени в текстовете и в композицията. Редица стихотворения биват
включванииизключваниотнея, а техният облик се променя с всяко следващоиздание.
Стечениенавреметоавторътбивакритикуванзатезипромени,коитоот30-тегодинина
ХХв.започватдасеприематнегативно.Следсмърттамусепровеждатнаучниконферен-
ции,чиятоцелебиладасеуточнивкойотвсичкитесивариантиСилезийскипеснитрябвада
сеиздават.Тезиспоровевзначителнастепенбиватповлияниотчешкататекстология.–Б.а.
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ЛеоХарват,СмилотРолничка,Б.Шарекидруги.Ощепрез1889г.вспи-
сание „Шванда дудак“ излиза серия негови разкази Етюди от кафене
„Лустиг“ (Studie zCafé Lustig), които имал намерение да подпише като
ЮлиусГамма, но главният редакторИгнатХерманпроменяпсевдонима
мунаРатиборСук.Етюдиоткафене„Лустиг“описватпосетителитена
кафене„Весели“ –по онова време единственото чешко кафене вБърно.
Когатообачегероитенатезиразказиузнаваткойетехниятавтор,Вашек
преустановяватяхнотописане.(Поподобенначинседържиивслучаясъс
стихотворениятанаПетърБезруч.Следразкриванетонапсевдонимазабра-
нявазаизвестновремепубликуванетоим,нонай-накраясесъгласява.)В
периода1890–1893г.всписанията„Швандадудак“и„Нива“излизаттвор-
биподпсевдонимаЕвгенийБазаров(поиметонаглавниягеройнарома-
наБащиидецанаИванСергеевичТургенев).КактоустановяваДрахомир
Шайтар(вж.Шайтар2009),някоиоттяхсанаписаниотВладимирВашек,
а други – от неговия приятел Ян Кадлец. Лингвистичната си полемика
Моравскатаземяиморавскатареч(Moravskázemamoravskářeč)исати-
ричнотостихотворение„РепубликатапредисветиПетър“(„Republikapřed
svatýmPetrem“)ВашекпубликувакатоКубаСтоперунтик(отновозначещ
псевдоним,изведенотпроклятиетовнякоиговори„стоперуна“,коетое
свързаносиметонаславянскиябогПерун).Можемдапродължимвизбро-
яванетонапсевдонимитенаВашек,нонекадаспоменемсамоощеедин,
всеощеобгърнатвтайнственост.ВархиваначешкияпоетСватоплукЧех
енамеренръкописнастихосбирка,създаденавначалотона90-тегодинина
ХІХвек,подписанасиметоПавелХързанскиисъсзаглавиеОпусV.Врода
наЧехбитуватвърдението,ченейниятавтореПетърБезруч.Проучването
наАнтонинБохачидругиизследователипоказва,четазихипотезаемного
вероятна(Хързански1984).

ВладимирВашекеопределянзаавторнаеднакнига,нотованеевярно.
В действителност той написва редица художествени текстове, но не под
псевдонима Петър Безруч. Това създава допълнителни проблеми. Наред
съссъмнениятакаквовкрайнасметкаенаписалличноВладимирВашек,
сепоявяватиподозрения,чевсъщносттойнееавторнаСилезийскипесни
или че най-малкото при написването им взема участие и друг човек. В
последновреметовамнениебепопуляризираноглавноотпокойниявече
писателЯнДрозд (Дрозд 2003). Според него авторът на редица от най-
хубавитестихотворенияотСилезийскипесниеОндржейБолеславПетър,
скоготоВладимирВашексесприятеляваповременасвояпрестойвгр.
Мистек,къдетоработикатопощенскислужител.ВъзгледитенаДроздса
отхвърлениотспециалистите(потозивъпросвж.Смолка2008),новъпреки
това те достигат дошироката читателска аудиторияпреди всичко благо-
дарениенапопулярниябардЯромирНохавица10(койтомузицираняколко
стихотворениянаБезруч).
10 Известният певец и изпълнител на лирически балади Яромир Нохавица предизвиква
оживенаполемикаотносноавторствотоначастотСилезийскипесни,изнасяйкилекциина
тазитемавразличниуниверситети.През80-тегодининаХХвеккомпозирасвоямузикапо
някоиотлюбимитесистихотворениянаБезруч–Б.ред.
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ОставакатопроблемисаматарецепциянаСилезийскипесникактоот
странанаспециализиранатакритика,такаинаобикновенитечитатели.Ако
попитаменякогозастихосбирката,първитедуми,коитощечуем,най-веро-
ятнощебъдатсвързанисмините,рудницитеивъобщестежкатапромиш-
леност.Стихотворениятакаточелисадеперсонализираниисевъзприемат
катоизцялообективнииреалистични.Сякашговорятсамо за социално-
тоинационалнотопотисничествовчешкатачастнаобласттаСилезия11.
Неоспоримаистинае,чеБезручсевълнуваоттезитеми,нонеговототвор-
чествонебивадасесвеждасамодотях.Това,коетоправистиховетему
извънреднопривлекателни,евзаимоотразяванетоипреплитанетонаобек-
тивнатаисубективнатадействителност.

ОсновновпоезиятанаПетърБезручечувствотонаотчуждение.Тое
видимо още в едно от първитему публикувани стихотворения – „Денят
наПалацки“(„DenPalackého“,коетомеждудруготоеиззетоотцензура-
та).Лирическиятговорителесвидетелначешкотовсенароднотържество
вПрагапослучайстогодишнинатаотрождениетонаФрантишекПалацки
(1798–1876)–най-бележитиячешкиисторикнаХІХвек,водещафигу-
ранаЧешкотонационалновъзраждане.Но тойне серадва сдругите.В
действителностпроизхождаотмалкоселцевподножиетонаБескидите,в
коетонационалнатаидентичностебиланасилственопроменянавнемскаи
полскаотпредставителнавладетелскатадинастиянаХабсбургите,т.е.от
някойотместнитевъглищнибарониитехнителакеи.Тойепоследниятчех
отсвоетоселоизатовапражкитепразненствазанегоиматгорчивпривкус
–втяхдолавябезразличиетоначехитеотцентралнатачастнакралството
къмсъдбатананародавпериферията.Стоиотстрании е възприеманот
останалитепразнуващичехизавраг:„Бийтего!Немец!“.

ОсвенотперсоналнитенагласинаВладимирВашек,вголяматасичаст
товачувствоепредопределеноотжитейскитемупреживявания.Усилията
набащамуАнтониндаиздигненационалнотосамосъзнаниевОпавския
край се натъкват на отпора на немските националисти.И той бива пре-
местенотОпававСлавянскатагимназиявБърно.ТукмалкиятВладимир
сесблъскваснетолерантносттаначешкитедеца;по-къснощесиспомни
законфликтитесистяхзарадисилезийскиясипроизходизарадинавика
сидаговоринасилезийскидиалект.През1879г.АнтонинВашекиздава
научентруд,вкойтодоказва,четаканареченитеКраловедворскиръкопис,
Зеленохорскиръкописифрагментътотевангелиетонасв.Йоансафалши-
фикати.Тезимнимистарочешкипаметници,коитоетрябвалодадоказват
високотокултурноравнищенастаритечехи,сабиливсепакпочитаниот
народакатопаладиумиизразяванетонамнение,чесаимитации,ебило
възприемано от тогавашното общество като национално предателство.
Еднаотнай-забележителнитезасвоетовремеличностисеоказваизложе-

11Силезия–историческирегион,разположеносновнонатериториятанаднешнаПолшаив
по-малкастепенвЧехияиГермания–Б.ред.Туктрябвадасеприпомни,чесамотопонятие
„чешкаСилезия“етвърдеспорно.ОсвентовастихотворениятанаБезручнесасвързанис
целиятозирегион(пропуснатаенапримерЙесеницкатаобласт),отдругастрана–неисамо
снего.–Б.а.
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нанаатакинесамоотстрананаофициалнитеавстрийскивласти,ноиот
странанасвоитесънародници.ЗаВладимирнеговиятбащаепримерзацял
животитойтежкопонасясъдбатаму(по-късномупосвещавастихотворе-
ние„Надписвърхугробанабореца“ /„Nápisnahrobbojovníkův“).Също
катобащасиитойобичасвоянародибиваотхвърленотнегоилинай-мал-
конеебилразбиран.

Кактовечебешеспоменато,чувствотозаотчуждениенаВашекнеепре-
дизвиканосамоотобективнитеобстоятелства,аиотнеговатамеланхолич-
надушевнанагласа.Странялеотхоратаи еобщувалсамос тесенкръг
отприятели.Меланхолията е причинаопитътмуда следвафилология в
Карловияуниверситетдазавършикатастрофалноитойставапощенскислу-
жител,коетодалечнеотговарянанеговитевъзможности.Самотническата
муприродасепроявяваивинтимнитемуотношения.Повременадвуго-
дишнотосипребиваваневМистекпреживявадвелюбовниразочарования:
отпо-възрастнатаотнегоипритоваомъженаМаричкаСагонова,иособено
отпо-младатаДодаБесруч.Когатопо-къснопсевдонимътму започвада
сесвързвасбившатамувъзлюбена,Додасамазапочвадасепредставяза
основнавдъхновителкананеговатапоезия.СамиятВашекобачесеизказва
занеяпоединдостанепристоениподчертановраждебенначин.Занего
тозиначиннареагираненеенищонеобичайно.Доаналогичнаситуация
се стига и малко след публикуването на основополагащите стихотворе-
ния отСилезийски песни. Нещастната любов наВашек към невръстната
ФрантишкаТомкова,скоятосезапознававБърно,къдетотяходинаучи-
лище, също намира отражение в стиховете на Безруч. В първата версия
на стихотворението „Лебединка“12 („Labutinka“) разочарованият Вашек
несправедливояпредставякатоблудница.Ставадумазаподобентипнего-
вибезогледнинападки,скаквито,новразличенконтекст,засипваимаркиз
Геро(поетическастилизациянаФридрихХабсбургски)идругивраговена
народа.СамотникътВашек,плахиятчовек,честопътиреагиранаразоча-
рованиетоилинаусещанетозазаплахасяростниизблици.

ТакаВладимирВашек ставаотчастипопринуда, отчастидоброволно
чужденецвБърно,вПрагаивСилезия(къдетопоезиятамубивакритику-
ванакатотвърдепесимистична),средчехиинемци,чужденецвпоезията
ивъобщевлитературнитесреди,чужденецвсвояличен,професионалени
любовенживот,крайносамотенподобнонасвоитесъбратя–силезийските
чехи,коитосабилипретопенивмнозинствотоотнемци,евреииполяции
забравениотостаналитесвоисънародници.

Освенвсичкотовапредставата,честавадумазапоетнапромишления
градОстрава, е неточна,макар и да е често срещана.Наративният план
на по-голямата част от стихотворенията, които съставляват Силезийски
12Лабутинка(букв.)еиметонагероинята,вкоятоевлюбенлирическиятгерой.Родителите
ѝмуобещаватръкатаѝ,нотъйкатоевсеощемалка,муказват,четрябвадапочаканяколко
години,итойзаминава.Следкатосезавръща,разбира,челюбиматамуестаналалекажена.
СтихотворениетонеебиловключеновпървотоизданиенаСилезийскипесниот1909г.,а
многопо-късно–едвавизданиетоот1961г.Иметонагероинятаефонетичноблизкодо
думатаlabutěnka,коятоозначаваʻмалъклебед,лебедицаʼ,ноиʻпухкавадрехаʼилиʻпухза
пудраʼ.Вбългарскотоизданиезаглавиетоепреведенокато„Лебединка“–Б.ред.
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песни,чийтобройнадхвърлядеветдесет,еситуиранвселоиливпланина-
та.Обикновеносамопериферносе споменава градътилипромишленос-
тта,и топриблизителноедвавчетвъртотстихотворенията.Притоване
ставадумазанякаквиобширниилиподробниописания.Отделниконкрет-
нилокациииграятролятанаparsprototo.Местата,засегнатиоттежката
промишленост, са обикновено обгърнати от огъни дим, превръщат се в
своеобразнаГеена,впризраченкошмар.Читателятдоринеузнавакаксе
стигадотазииндустриалнадеформациянаприродата,кактезиместаса
изглеждалипреди–изключениев товаотношениеправисамостихотво-
рението„Свиаднов“13(„Sviadnov“).Внегонай-напредеизобразеносело,
вкоетоухаятлипи,върбимълчатитракаводеница,нокъдетозарадипре-
дателствотонахоратаотФридек14намястотонаводеницатаеиздигната
фабрикаилипитепреставатдаухаят.Вниманиетоесъсредоточеновърху
товапокакъвначинпромишленосттазасягаживотанахората,авдруги
стихотворения–върхунейнотозначение(вникакъвслучайобачеопреде-
лящо)зайерархизациятанаместнотообщество.

Многоот героитенаБезруч сародомотбескидските села. ЗаБезруч
селото е преди всичкоидиличномясто, но към тогавашниямомент тази
идилиявечееизчезнала.Тешинскитепланинцигубятимотитеси,нивите
си.Няматсвоясобственостисапринуденидатърсятпоминъквмините
и металургичните заводи. Заминават да търсят работа в Острава, къде-
то в действителност процесът на тяхното обедняване стига своя предел.
Отчуждаватсеотсобственияситрудидругизабогатяватотнего.Тесамите
едва-едвакретатиживотътимминаванапразно.Най-известниятпримере
стихотворението„МаричкаМагдонова“(„MaryčkaMagdónova“)заистори-
ятанаосиротяладевойкаотСтареХамри15,коятоепринуденадасегрижи
зачетиримапо-малкибратяисестри.Недоимъкътякарадаоткраднедърва
заогревотгосподарскатагора.Когатоязалавят,тянепонасяпозораисе
самоубива.Индустриалниятсвяттуксякашотключватрагичнатаѝсъдба.
БащатанаМаричкаумира,когатонавръщанеотОстрава(вероятноотрабо-
та)спираведнакръчмаисвършва„сразбитчереп“,авърхумайкаѝсепре-
обръщавагонеткасвъглища.Поподобенначинбащатаисинътнажената
отстихотворението„ОтОстравадоТешин“(„ZOstravydoTěšína“)загиват
врудника.ПриизбухваненагазвминатаумираМазуринеговатадъщеряе
отведенавПолшаотФуксВолфкатодържанка(стихотворението„Петвалд
І“/„PětvaldI“).Итакаможемощедапродължаваме.Същинскатапричина
занещастиятаобаченееиндустрията,апо-скорочужденците–собствени-
цинафабриките,минитеиметалургичнитезаводи,кактоинапланински-
13Свиаднов–селовМоравскосилезийскатаобласт.Вбългарскотоизданиеетранскрибира-
нокатоСвяднов.–Б.ред.
14Фридек (Frýdek)–градвобласттаСилезияблизодоОстрава.През1943г. се
обединявасградМистекиощеняколкоселаиоттогаваносиназваниетоФридек-
Мистек(Frýdek-Místek).–Б.ред.
15СтареХамри(StaréHamry)–село,разположеновМоравскосилезийскиякрайнаплани-
натаБескиди.–Б.ред.
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теземи,коитопринуждаватместнитежителидагинапускат.Исторически
достоверенефактът,чесразвитиетонапромишленосттаидватмногочуж-
денци,коетоеотразеновизвестнастепенивСилезийскипесни.Безручне
сеинтересуваотпромишленосттакатопричина(изобщонесеинтересу-
ва от причините, разбирани като обективни закономерности), а по-скоро
като явление, чрез което се разкрива експлоатацията на чешкия народ в
тозирегион.Пространството,скоетоесвързанлирическиятсубектПетър
Безруч16–тозипътимампредвидгерояотСилезийскипесни,анетехния
автор,ецелияттозирегион.Внегопринципноможемдаразличимтривза-
имнопреплитащисеединвдругподрегиона.

Парадоксалнонай-малкоетематизиранаОпаваиоколноститенаграда
–някогашенцентърнаАвстрийскаСилезия17.Тъкмотукгерманизацията
проникванай-дълбокоирегионътгубичешкатасиидентичност.Етозащо
впърватаверсиянаедноименнотостихотворениепоетътнаричасвояроден
град„предателски“(„zrádnéměsto“)18.

Остравският и Тешинският край (към него трябва да причислим и
Бескидите)много сиприличат.Тук властва силеннационален гнет, учи-
лищата са понемчвани, църквите стават полски. Към това се прибавя и
социалната експлоатация: имотите на планинците се ограбват, работни-
ците и миньорите работят при нечовешки условия за минимална запла-
та.Дъщеритеимпродаваттелатаси,задасиосигурятнякаквапрехрана.
ЗаразликаобачеотОстравскиякрайТешинскияткрай19притежаваедно
измерениевповече:личнотоизживяваненараздялатасродниякрайина
нещастнаталюбов.ГласътнаБезручтукепо-интимен,многочестомелан-
холичен, дори сантиментален, намоменти тъжноироничен.Колкотопо-
близоедоиндустриалнатаОстрава,толковапо-могъщипатетиченстава
неговиятглас.Дориизразявасъпротива,призовавакъмбунт,новсепакси
оставасъщиятпесимист.Стилизирасекатотитан,койтообачевдействи-
телностебезсилен.Титанътесломен(„Призракпротивен“)илиразпънат
накръст(„Върбице“),бунтътсеосъществявасамомислено:

Cokdybychtakjednou
prokletýmkahanemdoštolymrštil
(„Kovkop“)

Какволищестаневеднъждаразбия
проклетаталампа

(„Миньор“)

16 Авторът на статията има предвид автореференциалното присъствие на Петър Безруч
внякоистихотворения,напр.„аз,ПетърБезруч,аз,БезручотТешин, /барднапоробен
народ. [...] аз,ПетърБезруч,Ахасферначешкатасъвест /призракпротивенибардна
залязълнарод“(„Призракпротивен“).–Б.ред.
17ОпаваеродниятграднаПетърБезруч.ЕдваследкраянаПърватасветовнавойна,когато
серазпадаАвстро-УнгарияисесъздаваЧехословакия,тойставачешкиград.–Б.ред.
18Вашекрядкоспоменавародниясиград,анеговатаавтостилизациявобразанатешински
селянинимазацелдаприкрие,чееродомотОпава,ипотозиначиндапремълчисвоята
идентичност.–Б.а.
19ВъввръзкасъсСилезийскипеснибитрябвалодаговоримпо-точноможебизаМистецкия
край,тъйкатоименноМистек,вкойтоВашекживеедвегодини,егеографскиятцентърна
художествениягеройБезруч.–Б.а.
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илиприключвавлокваминьорскакръв:

napřáhjsemkladivo–teklotovráz
naPolskéOstravěkrve.
(„Ostrava“)

счуказамахнах–ирукнатогаз
вПолскаОстравакръвтаим.
(„Острава“)

Единственият позитивен резултат на бунта е, че в кулминационния
моментгероятзасищазамоментсвоетоозлобление.

Чешките планинци на Безруч са принудени да напуснат планинските
селаидаслязатпошахтитеиметалургичнитезаводи.Тяхното„мястогоре“
сезаемаотдруги.Встихотворението„Теиние“(„Oniamy“)такавапрос-
транственасимволнафункцияимаизвестниятостравскихълмЛандек:

NaLandekuvRótšildasmrkovýchlesích
topoháryzvoníasníseoplesích
[...]
PodLandekem,cinkotkdepohárůhřímá,
toOstravakypíahučíadýmá,
tamvevlhkýchštolách,copodbitykoly,
mynabokuležíme[...]

ВъвЛандек,наРотшилдпосредлесовете,
мечтаятзабал,виновчашитесвети
[...]
ПодЛандек,къдетосечукатбокали,
Остравабоботиипещитепали,
авминитевлажни,надоле,надоле
копаемнийлегнали,мръснииголи[...]

Ниесметези,коитосмероденивпланинитеигорите,ибитрябвалода
живеемименнотаминикъдедругаде,ногосподаритенепризнаватнашето
свещеноправо.ВъзможниябъдещбунтБезручизобразявакатодвижение
нагоре:„отПетвалдиХрушовсъсустремсвободен“(„zPětvaldu,zHrušova
zdvihnem se vzhůru“). Резултатът обаче е ясен: „тирани ще падат, от
ужасбезумни/вкръвтасииниевъвтяхнатакръв!“(„polehnou,polehnou
těšínskoupůdou,/tožvsvékrvioni–avjichkrvimy!“).Нямаспасение:от
индустриалнаОстравачовекможедасевърневземеделскияТешинсамо
мъртъв.Революциятанесеосъществява–налицеесамоотчаян,индивиду-
алистичен,анархистиченбунт.

Бешеспоменато,чеСилезийскипеснинесаизцялосилезийски.Бърно
иоколността,Прага(съответноБохемия20)иСилезиявпоезиятанаБезруч
савзаимнопротивопоставени.Всякаоттяхносисъссебесиспецифични
значения.ФокусътеСилезия–другитедвеобластисаоценъчносъотнесе-
никъмнеяисавиденипрезнейнатапризма.Прага–столицатананацията,
безучастноеизоставилаединсвойкорендаумре.Първоначалнотонъткъм
неяепо-скоронеодобрителен,нопрераствавостракритика.Надменният
метрополисгледанаСилезиякатонаперифернапровинцияиотказвада
20БохемияестаротоименаобласттаЧехиясцентърПрага.Употребяваметованазвание,за
даизбегнемдвусмислиетосназваниетонадържаватаЧехия.Всъвременниячешкиезикима
дверазличнипонятия:Čechy(Чехия)–заназваниенаобластта,иČeskárepublika(Чехия,
Чешкарепублика)–заназваниенадържавата.–Б.ред.
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вземе присърце нейната съдба, поради което е наречен „Марина21 над
Вълтава“ („taMaryna nad Vltavou“ – стих. „Praga caput regni“). В сти-
хотворението„ДомброваI“(„DombrováI“)поетътсевъзмущаваотбохе-
мизирането на местните названия (чешкото Доубрава вместо местното
Домброва):

kdeDoubrava,tovědíbohové,
snadpřiPraze
[...]
TaDoubrava–takunásnepraví,
takzcizinysnadřondírodáci.

къдееДоубрава,знаятбоговете,
можебикрайПрага
[...]
ТазиДоубрава–унастъйнеѝвикат,
тъйможебивчужбиназемляцитемрънкат.22

Прагаекаточужда земя.Идващитеоттамсанаричани„общинариот
Запад“(„ПолскатаОстрава“/„PolskáOstrava“).Тяхнатаролятукезлона-
мерена,същокактоинакористолюбците„отСинята“23(„zModré“,тоест
от Прусия, напр. „Двамата гробари“ / „Dva hrobníci“). Безруч директно
отхвърлятяхнатапомощ:

ZČechvpomocpraporvlastenecký?
Marš–tensinechteprosebe!

(Pragacaputregni)

ОтЧешкопомощспрапорродолюбен?
Маршоттук!Засебесигозапазете!24

(Pragacaputregni)

Неговата ненавист отива толкова далече, че той престава да назовава
сънародницитеси„чехи“.Впо-къснотосистихотворение„Тошоновицe25“
(„Tošonovice“)девойка,скоятолирическиятговорителразговаря,отхвър-
лятвърденията,чееполякиня,собяснението,чее„моравянка“.Въввече
споменатото стихотворение „Полска Острава“ персонифицираният град
говоритака:АзсъмПолскаОстравананацията26моравска(JsemPolská
Ostravanárodamoravského).„СелянинътКршистек“,койтовстихотворени-
ето„Лази“(„Lazy“)построяваморавскоучилище,енаречен„моравянин“27.
ИтакасвреметоБезручвсеповечеиповечесеориентиракъмродово-реги-
оналния сепаратизъм.Ситуацията ощеповече се изостря след възниква-
нетонаЧехословакияиследразрешаванетонатериториалнитеѝспорове
сПолша.Вашекинтерпретирафактазаприсъединяванетоназначителна
21ВбележкитенасамияБезручкъмSlezsképísně заиметоМаринаедаденоразяснение,
чееpuellapublica(http://http://wikilivres.ca/wiki/Slezsk%C3%A9_p%C3%ADsn%C4%9B/).–
Б.ред.
22Преводътемой–Б.Д.–Б.пр.
23 В бележките на Безруч към Slezské písně за реалията Modrá, Modrá strana е
дадено разяснението Pruské Slezsko (Пруска Силезия) http://wikilivres.ca/wiki/
Slezsk%C3%A9_p%C3%ADsn%C4%9B).–Б.ред.
24Преводътемой–Б.Д.–Б.пр.
25Тошоновицe(Tošonovice)–селоблизодоградФридек-Мистек.–Бред.
26Встихотворениетоосвенцитираниявариант„моравсканация“сесрещасъщои„морав-
скинарод“:напр.вначалниястих„JsemPolskáOstrava,všaklidumoravského“.–Б.ред.
27Предлагамесъответнияцитатоттовастихотворение:„chlopKřistek,věrnýMoravec[...]
chlopKřistekškolupostaví/moravskoumurovanú!“–Б.ред.Оттоваопределениеставаясно,
ченазваниятаМоравияиСилезиявСилезийскипеснинебивадасеприематбуквално.–Б.а.
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частотТешинскиякрайкъмсъседнатадържавакатопредателствоотстра-
нана„Прагавероломната“(„Калина–Наказашкитегробове“/„Kalina–Na
hrobechkozáckých“).

Към Бърно отношението не е така еднозначно.Опозицията „Бърно –
Силезия“еличнатакорелациянаопозицията„Прага–Силезия“.ЗаБезруч
Бърноеповоддаотправиупреккъмсамиясебеси.Заминавазачужбина–
тоестзаБърно,–напускасвоякрай,своянародигооставянапроизволана
враговетему.Днессеопитвадапоправитова,нопомощтамусеизразява
самовтовадапише„смешна“поезия.Сравнителночестоизползвамотива
заироничнияилисаркастичниясмях,задахарактеризирасебесиисвоите
стихотворения(носъщоиситуациятавСилезия)–товаенай-вечесамосъ-
жалителниятсмяхнаотчаяниячовек,койтоезагубилвсичко:

Docizinyodešeljsem,
pryčjsemuhnulodpraporu,
jakpředemnoutisícjiných.
Ateďsměšnépísnězpívám,
naříkátovmojíduši:
pročjsiuhnulodpraporu?
(„Ligotkakameralna“28)

Вчужбиназаминах,
отвърнахсеотзнамето,
тъйкактопредименхилядидруги.
Исегасмешнипеснизапявам,
коитонареждатвдушатами:
защоотзнаметотисеотвърна?
(„КоморниЛхотка“)29

Южноморавският метрополис не е назоваван директно вСилезийски
песни,акогатосепоявява,означаванесамосдумата„град“(„Лабутинка“,
„Хартиеният Моше“ / „Papírový Mojšl“), но всъщност има устойчиво
имплицитно присъствие.Можем да кажем, че както Силезия е географ-
скицентърналирическиягеройБезруч,такаБърноегеографскиятцентър
наавтораБезруч30.Избягалевнегоотсвояроденкрай,койтосегавижда
оттам,отдалече,отчужбина31.

Въпреки своя песимизъмБезруч постоянно търси спасение, при това
в селото – все едно дали в селотона своятамладост, което обаче е без-
възвратно изгубено, или в някое ханацкоили словацко32 село.Но спасе-
ниененамира.Кактозанего,такасъщоизанеговитеселянисъщинското
„завръщане“33еневъзможноотдиаболичнияпромишленградкъмидилич-
натапровинцияикъмтрадиционнияначиннаживот.Травмата,коятоноси
съссебеси,правитованевъзможно.
28LigotkakameralnaеполскотоназваниенаKomorníLhotka–чешкоселовМоравскосиле-
зийскиякрай.–Б.ред.
29Преводътемой–Б.Д.–Б.пр.
30ДругиградовевМоравиясаспоменаванипо-рядко,обикновеноживотътвтяхепредста-
вянвконтрастсъсситуациятавСилезия–всееднодалисериозно,илииронично–напри-
мер„Ханацкосело“(„Hanáckáves“),„ПлумловІ“(„PlumlovI“).–Б.а.
31Встихотворението„ДенятнаПалацки“(„DenPalackého“)лирическиятгеройсенамира
вПрага,следователноБескидитесенамиратнаизтокотнего,въпрекитоваказвазасвоето
село,чесенамира„нагоренасевер“,тоест–гледакъмнегоотюг,отБърно.–Б.а.
32ХанацкоиСловацкосаобластивМоравия.–Б.ред.
33Завръщанетоесамовъображаемо.Вашек,разбирасе,ероденвграда,носелотоиприро-
датавинагисагопривличали.–Б.а.
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Vměstěkdosrdceservalnapoly,
ksvatéseprácinehodídruh:
nejdizahnědýmkoněmpopoli,
nechticholežetblýskavýpluh.
    („Pluh“)

Койтовградаизтръгнесинаполовинасърцето,
негодензаработасвятаетук:
подирконякафявневървисредполето,
оставятиходалежиблестящиятплуг.
    („Плуг“)34

Колкотоиизненадващодазвучи,Безрученапървомястопоетнаизко-
реняванатачешканародноствобезлюдяванотосело,поетнанакърнената
душа.Силезийскипеснинесаобикновеноизображениенаиндустриална
Остраваинанейнитесоциалниинародностнипроблеми,несасамосоци-
ална поезия, както често са представяни, и въобще не са революционна
поезия.ТакаваставатедвавинтерпретациитенаследовницитенаБезруч,
на подражателите и тълкувателите му. Най-важното за Безруч е – както
отдавнаоткриЯнВойтехСедлак(вж.Седлак1931)–интимнотовдъхнове-
ние.Негововдъхновение,разбирасе,саиобщественитепроблеми.Петър
Безруч е символ на своя регион. И неговият регион е символ на Петър
Безруч.

Преводотчешки:БогданДичев
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ЧЕШКАТАПОЕЗИЯОТ90-ТЕГОДИНИНАХХВ.ДО
ПЪРВОТОДЕСЕТИЛЕТИЕНАXXIВ.

(Художественитенденциивтворчествотонапоетиипоетеси,
свързанисОстравскиякрай)


ИваМалкова

ИваМалкова.Чешскаяпоэзия90-хгодовXX-говекаипервогодесятиле-
тияXXI-говека(Художественныетенденциивтворчествеизбранныхпоэтов
ипоэтесс,связанныхсОстравскимкраем)

Статья посвящена ситуации в чешской поэзии 90-х годов XX-го в., называ-
етавторов,произведенияитенденции,определившиеформулирикивуказанный
переломныймомент.Онапредлагаеттакжеразмышленияотом,кчемупривело
изменениеполитическойситуациив1989-омг.,какимобразомповлиялиналитера-
турно-историческуюинтерпретациючешскойпоэзиидоминирующиепоэтологи-
ческиеэлементычешскойлирикиивозвращенныеиззабвенияпоэтыиихпроизве-
дения(Заградничек,Рейнек,Дивиш,Коларж,Юлиш,Блатный,Шиктанц,Кубена
ит.д.).Встатьезатрагиваетсявопрососвязимеждушестидесятымигодамии
концомвека,представленыисторикилитературы,критикииредакторы,кото-
рыеактивновносиливкладвважнейшуюполемикудесятилетия.Вниманиесос-
редоточено на авторах, которые дебютировали на рубеже веков, представляя
своюпоэтику(Колмачка,Штёр,Валушек,Трояк,Антошова,Фишерова).Статья
характеризуетотдельныепутихудожественноговыражения,которыестаби-
лизировалисьв90-егодыидалеепрофилировалисьвначалеХХІ-говека.Вцентре
внимания также оказываются авторы сборников стихов, вызвавших в первом
десятилетии ХХI-го в. дискуссию об ангажированной поэзии (Касал, Козелка).
В заключительной части статьиосвещается ситуация в областипоэтическо-
готворчестванасеверо-востокеМоравии,атакжевОстравеиееокрестно-
стях в данный период. Уделено внимание журналам, клубным мероприятиям,
литературнымсобытиям,связаннымсименамиГрушки,Мотыла,Жилы,Врака,
Штястныит.д.

Ключевыеслова:литературно-историческийконтекстчешскойпоэзиипосле
1948г.,чешскаяпоэзия90-хгодовXX-говека,чешскаяпоэзияпервогодесятиле-
тияXXI-говека,современныеостравскиепоэты

IvaMálková. CzechPoetryofthe1990sandtheFirstDecadeofthe21stCentury
(ImageryTendenciesintheWorkofSelectedPoetsRelatedtoOstravaRegion)

ThispaperfocusesontheCzechpoetryofthe1990sandaddressesauthors,works
andtendenciesthatdeterminedthenatureofpoetryinthiscrucialperiod.Italsoexam-
ines thechangeseffectedby thenewpoliticalsituationafter1989and themanner in
whichthereturnofforgottenpoetsandtheirworkinfluencedtheinterpretationofCzech
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poetryandthedominantpoetologicaldevicesoftheCzechpoetry(Zahradníček,Reynek,
Diviš,Kolář,Juliš,Blatný,Šiktanc,Kuběna,etc.).Thepaperalsoshowsthelinkbetween
the1960sandthefinalyearsofthe20thcentury.Itfeaturesliteraryhistorians,criticsand
editorswhoinfluencedtheimportantdebatesofthe1990s.Itconcentratesonauthors
whopremieredattheturnofthecenturyandintroducedtheirownpoetics(Kolmačka,
Stöhr,Valušek,Trojak,Antošová,Fischerová).Italsocharacterizespoeticexpressions
establishedinthe1990swhichwerethenfurtherdeveloped.Thestudyalsodealswith
collectionsofpoetrywhichprovokeddiscussionsonthesubjectofpoliticallyengaged
poetry(Kasal,Kozelka).Thelastpartofthepaperexaminesthepoetryinthenortheast
ofMoraviaandintheOstravaregionduringtheabove-mentionedperiod.Itfocuseson
periodicals,clubeventsandliteraryactivitiesassociatedwithauthorssuchasHruška,
Motýl,Žila,Vrak,Šťastná,etc.

Keywords:literary-historicalcontextoftheCzechpoetryafter1948,CzechPoetry
ofthe1990s,CzechPoetrytheFirstDecadeofthe21stCentury,contemporaryCzech
poets

За осмисляне на облика на чешката поезия от началото на новия век
основнозначениеимапознаниетоиразбиранетонаслучващотосевкрая
надвадесетивек.

ЗачешкаталитературанаХХвекехарактернотова,чеимпулсът,предиз-
викващ в литературноисторическите интерпретации непрестанно движе-
ниеипромянавйерархиятанаименаипроизведения,импулсът,койтопри
тълкуванетонесамонапоезиятавръщавдискусионнотополеестетически-
текатегории,еполитически.Ноември1989г.,койтовчешкатанационална
историябележивреметонаНежнатареволюция,„краянаеднопартийно-
тоуправление“,следповечеотпетдесетгодиниизтръгваЧехословакияот
общността на социалистическите страни, устремени към комунизма под
опекатанаДържавнасигурностиКомунистическатапартия.

Всфератаналитературататазипромянаозначававзаимнопроникване,
сближаване, а впоследствие изчезване на няколко комуникативни кръга,
които сме свикнали дидактически да определяме като официална, сами-
здатоваиемигрантска,иликатоофициалнаипаралелнананеялитерату-
ра.СъссъздаванетонаСловашкатарепубликаиЧешкатарепубликапрез
1993г.сестигадоразграничаваненачешкатаисловашкаталитература.

Съвсеместественое90-тегодинидасапропитисатмосфератанаfinde
siècle,синтензивновъзприеманеипреживяваненакраянавека–даизвик-
ватреминисценциясдесетилетиятамеждудеветнадесетиидвадесетивек,
коитосанаситенисмодернистичнитеченияикоитоосвобождаватлитера-
туратаоттяснонационалнитевъзрожденскизависимости,придавайкина
словеснотоизкуствочистоестетически,азаедностовасоциалниинрав-
ственипослания.Творчествотоотразявасложността,хаосаивъодушевле-
ниетонаепохата.През90-тегодининаХХвекпосоченитеаспектиотно-
восеактуализиратпосредствомповторнотоизживяваненакраянавекаи
напрочитанатекстове,коитодълговремесабилитабуирани,какъвтое
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случаят със списанието „Модерниревю“1илитературния кръг, създаден
околонего.Възраждатсечувствителността,импресията,екстатичността,
декадентскитенастроения,темитезаужасаипогнусата,засексуалността,
насладата, смъртта.От поетологична гледна точка се забелязва засилена
потребностдасеосвободистихътидасепотърсятпо-сложнаизразност
иформа.Излизамонография,посветенана„Модерниревю“,организира-
наеимпозантнаизложба,коятоерепрезентативназатворцитеитяхното
време,представяйкигивевропейскияхудожественконтекст,всимбиоза-
тамеждусловеснотоиизобразителнотоизкуство,вдуховнитенасокина
епохата.Влитературатавстъпватавториотразличнилитературникръгове,
коитосаочарованиотвъзможносттазановтипизказ,испоетическоуме-
ниесъздаватпоезия,силнообвързанастозипериод(ЛудекМаркс–Сянка
отсвещник/Stínsvícnu,Й.Х.Кърховски–Нощи,следкоитонесъмва/
Noci,ponichžnepřicházíráno)–читателитесапровокираниишокираниот
аристократичнияжест,койтотутаксиотстъпванасамоирониятаиавтоде-
струкцията.

Отновосе„разиграва“поезиятанадвадесетивекивновасветлинасе
завръщатекспресионизмът,дадаизмът(отзвукнапоетизмапрез60-тегоди-
ни създаваИржиСухи, а по време на нормализацията2 –ИржиЖачек),
възраждасевъзторгътотсюрреализма,койтопрез30-тегодиниепублич-
ноотхвърленотВитезславНезвал,носледКарелТайгесюрреалистичният
художественопитеосмисленотВратиславЕфенбергер,аднеснеговакту-
ализиранизразпредлагапоетътЯромирТипълт3.Целенасоченоикомпе-
тентно(излизатсъсзначителнозакъснениемонографиииантологии,под-
готвенипрез60-тегодини,провеждатсеконференциипопроблеми,свър-
занисделничнитеявления)езавръщанетокъмтеорията,поетиката,лите-
ратурнотоихудожественототворчествона„Скупина42“ (ИржиКоларж,
ЙозефКайнар,ИржинаХаукова,ИванБлатни,ЯнХанчидр.).Въввръз-
кастоваотновосезаговарязапоезиятанаежедневието,свързанасъссп.
„Кветен“(„Květen“,бълг.„Май“)исименатанаМирославХолуб,Власта
Дворжачкова,ЙозефБрукнер,МилошМацоурекидр.отвторатаполовина
на50-тегодини.

Деветдесеттегодиниосъществяватвчешкаталитературазабележително
силнавръзкас60-тегодини.Преосмислятсевъзгледитенаонезиличности,
коитоочертаватпрофилана60-тегодиниикоитоотновосепоявяватналите-
ратурнокритическата и литературноисторическата сцена. Иржи Опелик,
АлешХаман,ЗденекКожмин,МиланСухомел,МирославЧервенка,Милан
1„Модерниревю“(Modernírevue,бълг.„Модерносписание“)есписание,коетоизлизаот
1894г.до1925г.иотразявапредивсичкосимволизмаидекадансавчешкаталитература.–
Б.пр.
2Нормализация–термин,скойтосеозначавапериодътслед1968г.,когатосевъзстановява
комунистическиятрежимвЧехословакия.–Б.пр.
3ЯромирТипълт(JaromírTyplt,р.1973)–писателикуратор,привърженикнанетрадицион-
нитеформи.Отхвърлявръзкатаналитературатасполитиката.Ставапопуляренсъссвоите
звуково-текстуалниимпровизации.–Б.пр.
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Янкович,ВладимирЮстъл,ЯрославМед,ЗденекПешат4правятпублично
достояние–макарисъсзакъснение,носпарадоксалнаактуалност–свои-
теценнилитературоведскивъзгледи.Благодарениенановияпрочит,който
теправятвсвоитерецензии,есета,студии,монографии,редицапрозаици
ипоетипо естественначин се завръщат в литературата, а заедно с това
зазвучаватестетически,версологичниифилософскивъзгледи,отразяващи
действителносттаимисленетонашестотодесетилетиенаХХвек.Отново
благодарениенатовасилнопоколениелитературоведисеобръщавнимание
натворческиличности,коитодебютиратисеформираткатописателипрез
60-тегодини,средкоитосаИванВерниш,ПавелШрут,АнтонинБроусек,
ИржиГруша,ПетърКабешидр.Настъпвавремезаповторен,азамнози-
на–ипървипрочитнаредицастихосбиркиизаедностовасеконституира
контекстътначешкатапоезия.Струванисе,чеЯнМ.Томешхарактери-
зира тази ситуациямного уместно като „реконструиране на паметта“ по
поводнаедноновооткритостихотворениенанежнияпоетИванБлатни5,
койтотакаинесезавърнаотемиграция...

Вначалотона90-тегодинидругтип„завръщане“представляватизда-
нията на поезия, чиито автори десетилетия наред са били заклеймявани
заради изразените в тях християнски възгледи. Забраняваната дотогава
духовна,спиритуалнапоезияпокълвавизпръхналатаземянакултурното
поле и придобиваживотворна сила за поезията на идващото поколение.
ТакасезавръщапоезиятанаБохуславРейнекиЯнЗахрадничек–поезия
навидения,коитоспленителенпоетиченизказомиротворявативълнуватс
представатазачовешкатасъдбаисъпровождащатаядълбокавяраиреши-
телноствиметонаправдатаиневинността.Тяхнототворческонаследство
прекрачва границатана смърттаинаотдавна затворенияв стиховетеим
живот,къмкойтонивръщатавтентичнитеспоменинатехнинаследници.

Поновначинревизиранииструктуриранипоредициотсъбранисъчи-
ненияприпомнятизключителнатазначимостнапоетитеВладимирХолани
ЯрославСайферт.Впредставителнатапоредица„Ческакнижнице“(Česká
knižnice)излизатизбранипроизведениянаЯнЗахрадничек(2001),Иржи
Груша (2003), Вилем Завада, Йозеф Кайнар (2007), Франтишек Хрубин
(2010),авначалотонавторотодесетилетие–инапротиворечивовъзприе-
манияВитезславНезвал6(2011,2012,2013),безобачедасеприлагатпри
подборанатекстоветеидеологическикритерии.
4СледПражкатапролет от 1968 г. изброените чешкилитературоведи са били в „черния
списък“ на комунистическия режим и едва след политическата промяна през 1989 г. се
завръщатвпубличнотолитературнопространство.–Б.пр.
5ИванБлатни(IvanBlatný,1919–1990)–забележителенчешкипоет,членна„Скупина
42“.През1948г.заминавасгрупачешкиписателизаЛондонитамемигрира.Сътрудничи
наБиБиСии„СвободнаЕвропа“.Порадитежкопсихическозаболяване(параноиднашизо-
френия)прекарвадългигодинивразличнипсихиатричниклиники.Неговистихотворения
саизпратенинаЙозефШкворецки,койтогипубликувавиздателствотосивТоронтопод
заглавиеStarábydliště.УмиравКолчестър,Великобритания.–Б.пр.
6ПротиворечиетовъввъзприеманетонаВитезславНезвалседълживсъщностнапротиво-
речиятавнеговиятворческипът:най-значимиятавангарденпоетпрез20-теи30-тегодини
ставаследустановяванетонакомунистическиярежимвЧехословакияапологетнавластта.
–Б.пр.
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Казанотопо-гореозначаваизгражданенавътрешноразслоенконтекст,
реабилитация на разнородни възгледи за характера и лицето на чешката
поезияот90-тегодининаХХвек,атакасъщоиновпрочитиоткриванена
новивзаимовръзкиотстрананалитературнитеисторициикритици,които
отпозициятана90-тегодиниразчитатпериодаот60-те–70-тегодини,при-
лагайкиноваоптика.Естественатасрещанадвеиповечепоколенияизсле-
дователиприинтерпретациятанакниги,очертаващипрофиланачешката
поезияотВъзражданетодо1945г.,осъществяваРечникътнапоетически-
текниги(Slovníkbásnickýchknih,1990)наМирославЧервенка,Владимир
Мацура,ЯрославМедиЗденекПешат.Оригиналноцялостнопренаписване
наисториятаначешкатапоезияот40-тедо90-тегодининаХХвекпред-
ставлявакнигатанаЗденекКожминиИржиТравничекНатвърдоложеот
дивалоза(Natvrdémložizpsíhovína,1998),къдетосаочертаниосновопола-
гащитезнациитенденциивлирикатаотпоследнотодесетилетиенаХХвек.
Такачешкатапоезияотновосезавръщакъмсвоитекорени,катоформулира
поетика,изразяващанейнияхарактеритрансформационнипроцеси.

Голямопредизвикателствоепозоваванетонаинформациязалитератур-
нисъбитияотвремето,когатовъзниквасъответнотоавторскотворчество.
В литературата на 90-те години „като нови“ встъпват поетични кръгове,
коитосабилисъздадениполовинвекпредисвоятапърваофициалнапоява
встраната.Освентовавлитературатасезавръщатавтори,чиетотворчест-
воебилонасилственоотхвърленоотисториятаналитературата,особено
отконтекстанапоезиятаот40-тегодининаXXв.,изапочтитрипоколе-
ниячитателиебилонедостъпноипочтинепознато.Задаразберемвсички
текстове,енеобходимодаоткроимважнитесъбития,устойчивитеипре-
ходнитеценности,начинитенаизразяване,инициационнитеелементина
стихосбиркиистихотворения,личностите,свързанислитературнияживот,
да осветлим творческата дейност на литературни групи, както и самата
атмосфера–всичко,коетоевосноватанатворческияпроцес.

Прездеветдесеттегодиниетрябвалодобредасебалансирамеждупуб-
ликуванетонастихове,създаденипрез40-тегодини,нокоитоедвапетдесет
годинипо-къснодостигатдопо-широкачитателскааудитория,ипреоткри-
ванетоииздаванетонатекстове,коитонай-точноотразяват90-тегодини.
Излизатобачеистихосбиркинаистинскидебютанти,авпотокаотспи-
сания (вначалотона90-те години–„Хост“, „Инициали“, „Модриквет“,
„РеволверРевю“,апо-късноосвен„РеволверРевю“„Хост“–„Велес“7и
„Псивино“)иотавторскилитературничетениясепоявяватключовитек-
стовенабъдещипоетическикниги.Тозиуникалензародишениреконстру-
иращхаоспродължаванепо-малкоотседемгодини,следкоетопостепенно
затихва.Деветдесеттегодиниводятсъщотакадозаконодателнипроменив
книгоиздаването,виздателскатаипубликационнатапрактика.Предишните
„вкаменени“издателствасетрансформиратиприспособяваткъмуслови-
ятанасвободнияпазар(„Чешкисписовател“,„Младафронта“,„Одеон“),
възникватсъщотакастотициновичастнииздателства.Сотваряненапуб-

7Названиетонасп.„Велес“еабревиатура,означаващаВендринсколитературно-естетиче-
скосдружение(Weles–Wendryňskáliterárněestetickáspolečnost)–Б.а.
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ликационнотопространствозапочватуспешнодасетърсятгъвкавиреше-
ниязасправянесдълговете,натрупанивпродължениенаняколкодесети-
летиядеструктивенлитературенживот(издателствата„Петров“,„Торст“,
„Вотобиа“,„Атлантис“,„Хост“).Редомсиздаванетонакнигисепрофили-
ратуебсървъри,издаванитесписанияизграждатсвойоблик,всепо-голяма
популярностпридобиватклубовете,вкоиторедовносепровеждатавтор-
скивечери,организиратсефестивали,посветенинахудожественотослово.

Уебстраницитесеналагаткатопространство,предназначенозапубли-
куваненасловеснотворчество.Либерализиранетонаиздателскатаполити-
каиотхвърлянетонаправилатазарецензиранеобачеводидонастъпление
на„празнословието“,доиздаваненанаборотстихове,коитосадалечеот
всякаквапоетичност,дохаоснакнижнияпазар.Ставатрудноидориневъз-
можночовекдасеориентирасредмножествотооткниги.

Изследователитесаединодушниотносноосновнитенасокивпоезията
откраянаХХвек:еднатапредставляваспиритуалнатапоезия,втората–
поезиянаделникаинагражданскатапозиция,третатаизразявапредпочи-
таниякъмфантастичнотоииреалното.

Отмоягледнаточканай-важнозачешкатапоезия,преминаващаотХХ
вXXIвеке,чесъссвоетопоетическонаследство,анякоиоттяхисново-
създаденитеситворби,отнововлитературнияживот,вполетонапоезия-
та встъпват такива зрели творчески личности катоИржиКоларж8, Емил
Юлиш9,ИванБлатни10,ИванДивиш11,КарелШитканц12.

Поонова време се завръщаот емиграция вПарижи от официалното
синебитиеИржиКоларж.Художникът,койтокатопоетмълчивеченякол-
кодесетилетия,изненадващосепоявявасцялатасипоетическамощ.Той
привличавниманиетосЧерниятдробнаПрометей(Prometheovajátra)–
поетическакнига,възникналавкраяна40-теиначалотона50-тегодини,
коятообаче с емигрантскотосиизданиеот80-те години13намирасвоята
читателскапубликаедвапрез90-тегодини.Тяпредставлявазабележителен
8ИржиКоларж(JiříKolář,1914–2002)–поет,авторнаексперименталнаивизуалнапое-
зия,художник,койтовладееоригиналниизобразителнитехники.Единотинициаторитена
„Скупина42“.ЗастихосбиркатасиЧерниятдробнаПрометей(Prométheovajátra,1950)е
арестуваноткомунистическитевласти.През1956г.издававмашинописенварианталмана-
хаЖивотътенавсякъде(Životjevšude),вкойтодебютиратВацлавХавел,ЙозефШкворе-
ци,БохумилХрабалидр.Спонсорирасамиздата„ЕдицаПетлице“(„EdicePetlice“),кактои
редицачешкиписателиихудожници.ЕмигриравПарижпрез1980г.–Б.пр.
9ЕмилЮлиш(EmilJuliš,1920–2006)–поетихудожник,създаваексперименталнапоезия.
Дебютиракатопоетпрез60-тегодини,нослед1968г.издаваединственовсамиздатизад
граница.Следполитическатапромянаотновоизлизатнеговистихосбирки.–Б.пр.
10Вж.бел.5.–Б.пр.
11ИванДивиш(IvanDiviš,1824–1999)–единотнай-значимитечешкипоетиотвтората
половинанаХХв.ЕмигриравГерманияпрез1969 г., къдетоработиврадио „Свободна
Европа“.СледНежнатареволюциясевръщавПрага.–Б.пр.
12КарелШитканц(KarelŠitkanc,р.1928)–поетисценарист.След1968г.изпадавнемилост
ипубликувавсамиздативчужбина.Дебютирапрез50-тегодини,апоследнатамустихо-
сбирка–Ранилист(Čistec),еиздаденапрез2012г.–Б.пр.
13Стававъпросзаизданиетоот1985г.,коетоизлизавТоронтовиздателствотонаЙозеф
Шкворецки„Sixty-EightPublishers“.–Б.пр.
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лиро-епическиобразецналитературенколаж.Акосепридържамекъмжан-
роватахарактеристика,щенамеримключанесамокъмтовапроизведение,
ноикъмдругитестихосбиркиитекстовенаИ.Коларж:„Колажътпрекърш-
вагръбнакананаратива,времево-хронологическатапоследователностна
събитията, прекъсва епическата взаимовръзка и подрежда фрагментите
впроизволниконфигурации.Колажътнепредставлявасамозагуба,нои
взривяваненапорядъка“(цит.поАсманова2012:197,курс.а.).

Коларжвъплъщаваконцепциятана „Скупина42“ („Skupiny42“, бълг.
„Група42“)стематазаграда,селементитенаепизация,наатомизацияна
образа,сакцентвърхунепреднамеренатапростота,стигащачакдостепен
набруталност.Неговата творческа личност съчетавапоетаи художника,
тъйкатовопределенпериодпоезиятаиизобразителнотоизкуствопринего
савравновесие,нотоваприключванякъдепрез70-тегодининаХХвеки
вемиграциятойсереализирапредивсичкокатохудожник,аследкатосе
завръща,еинспиративноблизъкидодветехудожествениобласти.Висто-
риятаначешкиястихкактосИржиКоларж,такаисЕмилЮлишсесвърз-
ваексперименталнатапоезияивтовасесъстоиитехниятприносвкраяна
50-теиособенопрез60-тегодини.Тозиимпулсщесезавърневлириката
през90-тегодини.СилатанаекспресивнитеобразинаЮлиш,комбинато-
риката,коятоедругатахарактерначертананеговототворчество,честое
свързанаспейзажниисъбитийниреалиивСевернаЧехия.Връзкатаавтор
–пейзаж,билтойприроден,илииндустриален,сеналагакатоидентифика-
ционнахарактеристиканапоетикатанамногодругиавтори.ИржиКоларж
иЕмилЮлишопоетизиратфрагмента,устойчивосттанаотломъка,откри-
вайкисмисълавразрушеното,вдекомпозираноточрезколажацяло.

СИванБлатни,койтооставачакдосмърттасинаБританскитеостро-
ви,сеслучванещоизненадващо,тъйкатонеговотобитиеесъпроводено
съсслуховете,чеепочиналотдавнавнякояотпсихиатричнитеклиникина
Англия,сякашехоототминаливремена.Впарченцатаотобрази,вотзвуци-
тенапоетизма,сюрреализмаи„Скупина42“,визписанитедуминапоета,
всловосъчетанията,васоциативнопостроенитестиховезвучатначешки,
немски,английскиизповединаеднаболнаиизтерзанаотсамотадушаи
заговарятзакрехкосттаифаталносттанатворчеството.

СледзавръщанетосиотемиграциявГерманияИванДивишсепревръ-
щапрез90-тегодинивистински„гейзер“.ТаковазаглавиедаваВладимир
Юстълнатомасизбранинеговитворби14,очертавайкипотозиначиноснов-
нияконфликтиизточникнанапрежение, коитодаватживотнанеговата
забележителнапоезия:„Тойетихтруженикитворец,нозаедностова
богохулникипамфлетист.Страхувасеотзабравата.Затоватърсимис-
териятанаБога,коготоотричаивкоготоедновременновярва“(Юстъл
2009:121).
14СтававъпросзакнигатаГейзер–Съвършенстватанапоезията(Gejzír–Skvostypoezie,
2009)наИванДивишподсъставителствотоналитературниякритикВл.Юстъл.–Б.пр.



63ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

СИванДивишсезавръщапоетътнабезпокойството,нанедоволството,
нанепокорството,надълбокотопознаваненапоезията,наекзистенциал-
ните преживявания.В противовес на концепта и експеримента (Коларж,
Юлиш),впротивовесначезнещияиранимтрепет(Блатни)чешкиятлите-
ратурен живот е провокиран от експлозивната поетическа екзистенция,
стигащадопровокативностидояростнинападки(Дивиш).Стиховетена
Шитканцизплуватотзаумнатамелодия,отехотоналегендиимитове,от
природата,теизрастватотдиалога,отмеждужанроватаосцилация(поезия,
проза,драма).

Сразтърсващмораленпризивисболезненвикотдълготабуираното
им творчество всички католически авторинастоятелнонапомнят за себе
си–католегенди,затворенивживотанавсекиединоттях–преследва-
ни, лежали години наред по затворите, обществено обругавани, недос-
тъпни за читателско общуване.Мнозина читатели за първи път се учат
даизговарятименатанаЙозефКостохриз15,ВацлавРенч16,ЯкубДемъл17,
ЯрославДурих18,ЯнЗахрадничек19,БохуславРейнек20,БедржихФучик21,
Зденек Ротрекъл22. Разказите за историческите събития в Чехословакия
след1918г.изаиндивидуалнитетворческисъдбизапълватбелитеполе-
та впрофилитенаиздателствата, в дейносттана списанията, в приятел-
ските и служебните взаимоотношения, в поетическите и прозаическите
текстове,представящихарактераначешкаталитературнаисториянаХХ
век.Благодарениенасамиздатовататекстологичнаииздателскаработана
15ЙозефКостохриз(JosefKostohryz,1907–1987)–писателипреводач.Дебютиракатопоет
през30-тегодини.Напроцесапротивкатолическитеинтелектуалци„Зелениинтернациона-
ли“през1951г.еосъденнадоживотензатвор,ноеосвободенпрез1963г.–Б.пр.
16ВацлавРенч(VáclavRenč,1911–1973)–поетидраматург,представителнаспиритуал-
натапоезия.Осъденнапроцесапротивкатолическитеинтелектуалци„Зелениинтернацио-
нали“на25годинизатвор,откоитоизлежава10.–Б.пр.
17ЯкубДемъл(JakubDeml,1878–1961)–поетисвещеник,определянотВ.Незвалзапред-
ходникнасюрреализма.Неоснователнообвиненоткомунистическатавласт,чеесътрудни-
чилнафашисткитевластиповременаокупациятанаЧехословакия.–Б.пр.
18ЯрославДурих(JaroslavDurych,1886–1962)–поет,прозаик,драматург,свързанскато-
лическителитературникръговеотпърватаполовинанаХХвек.Повремеинанацистката
окупация,инакомунистическиярежимживеевизолация.–Б.пр.
19ЯнЗахрадничек(JanZahradníček,1905–1960)–единотнай-значимитечешкипоетина
ХХв.ТворчествотомуебелязаноотстрастнавяравБогаиантикомунистическаориентация
(стихосб.Знакътнавластта/Znamenímociеиздаденачакпрез1968г.).Осъденнапроцеса
противкатолическитеинтелектуалци„Зелениинтернационали“на13годинизатвор.–Б.пр.
20БохуславРейнек(BohuslavReynek,1892–1971)–поетиграфикскатолическаориен-
тация.Формирасеподвлияниенаекспресионизма.Комунистическиятрежиммуотнема
собственосттаиправотодапубликува.–Б.пр.
21БедржихФучик(BedřichFučík,1900–1984)–литературенкритикиисторик,издатели
преводач.Арестуванпрез1951г.иосъденна15годинизатвор,ноосвободенследамнисти-
ятапрез1960г.Имаосновназаслугазаадекватналитературнокритическаоценканаписате-
литескатолическаориентацияизапубликуваненатяхнототворчествовсамиздат.–Б.пр.
22ЗденекРотрекъл(ZdeněkRotrekl,1920–2013)–поет,литературенкритикиисторик,свър-
занскатолическителитературнисреди.Взатворапрекарва13години.Дисидентиактивна
фигуравсамиздатовиялитературенживот.През2015г.посмъртноеудостоенсъсзванието
„Рицарначешкатакултура“.–Б.пр.
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ВладимирБинар23,БедржихФучик,МоймирТравничек24многоскоросе
появяватсборниизданиястворбинаЯнЗахрадничекиБохуславРейнек.
ПоезиятанаЗахрадничекдаваизразнабезкомпромисникатолическиубеж-
дения,силанавярата,поетическаизразителност,вкоятодоминиратпато-
сътилитаничнотозвучене.Творчествотонадругпоет–БохуславРейнек,
със своята откровеност, смиреност и дълбока, недемонстративна вяра в
Богаимавдъхновяващовъздействиепрез90-тегодини.Новотопоетическо
поколениеевъзхитеноотизразнатачистотаиделикатносттанапоетиче-
скатаобразност.

Още с дебютната си стихосбиркаРазвяваше се смешенпеш задмене
(Vlálzamnousměšnýšos,1994)ПавелКолмачка25очаровачитателяспокоя,
излъчванотстариннатасветскаобразност,вкоятокръговратътнаденяи
нощта,домът,стаята,камината,мъжът,женатаидецатасъздаватритъма
исмисъланаживота.Естественосттаиемоционалнатанаситеност,пълно-
татаипустотата,вълшебствотоипознаниетопреминавативследващите
мустихосбиркиТивидя,чеси (Viděl jsi, že jsi,1998),Море (Moře,2010).
Поетическиятизказнапомнянаспокойноговоренеимедитативнарефле-
ксия.Реалноназованитеместанеочакваносепревръщатвприродниреал-
иисбиблейскисмисъл,силатанастихаевпредикативносттанапрости
синтактичниструктури,ноанжамбманът,сегментациятанастиханаполу-
стихове,използванетонасинтактичнифигуривидимослужатзаизразяване
награжданскапозиция,катопривсетовастихотворениятапредставляват
цялостни, завършени, уникални и силно въздействащи със своя смисъл
образи.

Йозеф Мартин Щьор26 създава образност на силните преживявания,
които сапородениот външният свят, кактоиот копнежапохармонияи
устойчивостнавярата,нозаедностовасезабелязватотчетливиисъзнател-
ниалюзиистворчествотонапредходнипоети.Необходимоелицевлице
дазастанепредтяхипредБогидасесмири.ДебютнатастихосбиркаОт
сеганататъкнощи(Teďnoci,1995)енаситенасбиблейскиреминисцен-
ции,авследващитестихосбирки–Временниадреси(Přechodnábydliště27,
2004),Смяхотсъня(Smíchzesnu,2012),лирическиятазпостигазрялости
еспособенисклонендапосрещнеидаовладееболката,самотата,колеба-
нието.Стихотворенията,писанивсвободенстих,сеосвобождаватотпунк-
23ВладимирБинар(VladimírBinar,р.1941)–литературенкритик,поет,прозаиксантико-
мунистическивъзгледи.През70-теи80-тегодининемуепозволенодапубликува.Заеднос
БедржихФучиксъздаванелегалноиздателство„RukopisyVBF“–Б.пр.
24МоймирТравничек(MojmírTrávníček,1931–2011)–литературенкритикииздател.Зара-
диантикомунистическитесивъзгледиимавъзможностдапубликувасамовсамиздат.Инте-
реситемусапредимнокъмписателискатолическиубеждения.–Б.пр.
25ПавелКолмачка (PavelKolmačka, р. 1962) – поет, преводач, редактор в католическото
списание„Велехрад“.Дебютирапрез90-тегодини.–Б.пр.
26ЙозефМартинЩьор(JosefMartinStöhr,р.1970)–чешкипоет,редакторвиздателство
„Хост“иведноименнотосписание.Създаваспиритуалнапоезия.–Б.пр.
27ЗаглавиетонапомнянастихосбиркатанаИванБлатниСтариадреси(Starábydliště,1979),
коятонай-напредеиздаденавТоронто,авЧехословакияепубликуваначакпрез1992г.
Вероятно,когатоговориза„съзнателниалюзиистворчествотонапредходнипоети“впое-
зиятанаЙ.Щьор,авторкатанастатиятаимапредвидИ.Блатни.–Б.пр
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туацията,сравнениятасегенерализират,активирасеролятанапаузата,зву-
ковотоинструментиране, сегментациятанапо-малки единици, стиховете
сепревръщатвоткъслечнифрази,вотрязъциотречевиактове.

Като значим представител на спиритуалната поезия сред поетите се
открояваРостиславВалушек28–свещеникиединотсъратницитенаморав-
скатасамиздатовапоредица„Текстовенаприятели“29(Textypřátel). В
неговите стихосбирки Отъждествяване (Ztotožňování, 1990),Юбилей30
(Milostivéléto,1996),Лéтанасън(Léthevesnu,2004)резониравинагинещо
фундаментално–това,коетосъпровождачовекаотнезапомненивремена,
това,коетоопределянеговияживотинеговатасмърт.Лирическиятазси
задава въпроси, търсиизход.Поетическите средства са традиционни,но
систематаотмотивиизграждауникаленсубтиленитревоженпоетически
свят.

Еднонеспокойноявлениенесамовобласттанаспиритуалнатапоезия
еИржиКубена31–автор,койтоправивпечатляващозавръщаневлитерату-
ратасъссборнотоизданиеКръввъввино(Krevvevíno,1953–1995),обхва-
щащоотмладежкотодонай-новотомутворчество.Ивновосъздадената
поезияюношеството,патетичнатаинвокациянаПоезиятаирелигиозният
пламвлизатвпротиворечиеипораждатнапрежение(И.Травничек).Locus
amoenusнанеговияживот–селотоБитов32,сепревръщаблагодарениена
неговзабележителнозачешкатапоезиямясто.Презпериода1996–2000г.
КубенаиМартинПлухачекорганизираттампет„писателскисрещи“(„slety
básníků“),накоитоприсъстватпоетиотофициалната,самиздатоватаиеми-
грантскаталитература,отразличнипоколенияитиповепоетика.

Сякашпрез90-тегодиниименнопредспиритуалнатапоезиясеотваря
посока,коятодълговремеебиласкривана–посоканагорекъмсърцевина-
тананещата,къмсиметриятаиовладяноторавновесие (Колмачка,Щор,
МилошДолежал),бъденевболка,борбазасмисъланаживотаисмъртта
(Валушек), тревожност на съществуването на няколко дори разнородни
равнища(Кубена).Презследващотодесетилетиевсичкотоваимаестестве-
нопродължение,нопоезиятаоттозитиппристъпвакъмвяратаспознание
искепсис,коитосъщобиватосмисленипоновначин.

За щастие, поезията на прага на новия век е представена от автори,
коитоследватгражданската,спиритуалнатаифантастичнаталиниянараз-

28РостиславВалушек(RostislavValušek,р.1946)–отянуаридоюли1969г.живеевемигра-
ция,носезавръщаиследняколкогодиниеръкоположензасвещениккъмХуситскатацърк-
ва.Освенчесътрудничинасамиздата„Текстовенаприятели“,създавасобственсамиздат
„Enato“,къдетопрезпериода1983–1990г.публикуваавторскоипреводаческотворчество.
–Б.пр.
29„Текстовенаприятели“(„Textypřátel“)–първиятсамиздатвЧехословакияслед1969г.
Съществуваот1971до1989г.Издаденисаблизо300книги,повечетооттяхсъсспириту-
алнапоезия.–Б.пр.
30Изразът„milostivéléto“имабиблейскисмисълсъсзначениенаюбилей(Левит25:10–17).
ВтозипасажГосподповеляванаМойсейкактрябваизраилтянитедапосрещнатпетдесета-
тагодина,следкатоотидатвобещанатаотНегоземя.–Б.пр.
31ИржиКубена(JiříKuběna,р.1936)–поетиизкуствовед.Преди1989г.публикуваедин-
ственовсамоиздативчужбина.–Б.пр.
32Битов(Bítov)–селовЮжноморавскиякрайблизодогр.Зноймо.–Б.пр.
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витие.Открояватсепоети,коитопринадлежаткъмопределеногеографско
мястосдраматичнаисторическасъдба.ТакъвпоетеБогданТрояк–автор
наСчеткаотневестулка(Kunímštětcem,1996),насочващвниманиетокъм
градчетоВендрин, където се събиратморавското и силезийското начало
икъдетотойживее.Иметонаградаговдъхновяваданазовесписанието
„Велес“33,коетосъссвоиприятелисъздава,изаедноспреводитеси(осо-
беноотполски)обогатявалитературнияживотнесамовМоравия.Езикът,
темите, историите, които пресъздава в своите стихотворения, очароват с
иносказателносттаси,местатанапаметтавтезистиховесезавихрятоколо
детскитепреживяванияиприказките,легендитеимитоветезасподеленото
пространство.

Радек Фридрих носи със себе като доминантна тема друга област –
СеверозападнаЧехия,искайкидаразбере,даопознае,даозвучинемския,
еврейскияичешкиякорен.Внеговитестиховепроговарятдалечнигласо-
ве,авотломкитеотвъздействащисцениоживяватмиговетенатрагедия,
напораженияипроклятия(Pra,1996,Erzherz,2002).Двуезичнатастихо-
сбиркаПокойници(Nebožky/Selige,2011)отвеждакъмпредишнатанегова
книгаРечтанамъртвите (Řečmrtvejch/DieTotenrede,2001)ивстихо-
творнимонолозиприпомнянякогашниисториизажени,местнилегенди,
катосвръхестественитеелементисесрещатсежедневиетоибаналността,
коитосадоказуемифактиотисторията.

Сватава Антошова тръгва от същия този суров и непримирим
Северночешки край. Тя има опит в самиздатовата дейност в списания и
сдруженияиименновтакавасредаиздаваиличнотоситворчество,изпъл-
вайкиощеотсамотоначалосвоятапоезиястревожнаенергия(Наричатме
поезия /Říkajímipoezie,1987).Образносттаимаантиилюзоренхарактер,
отхвърля маските, предпочита телесността, лирическият субект приема
негероичния,неконсумативнияжест,апоетическиятизказевсъответствие
с гласно изречената рецитация на изпълнения сживот стих.Макар тази
поетикадаработистрадиционнитемотиви,начинът,покойтотесесъче-
тават, предполага нетрадиционно семантично тълкуване. В следващите
стихосбиркисезасилвазвученетонаеротичнатаструна,стихотворенията
саформалнопо-дългиисеизпълватсепичнитеелементинасъбитийност-
та (Доринеотсечесглава /Aniž ťalahlavou,1994,Tórana34,1994).През
първитегодининаXXIвекС.Антошовасенасочвакъмпрозаическияи
драматургичния жанр, открито третира хомосексуалността (Дамата и
въженцетозаскачане/Dámaašvihadlo,2004),използваелементинапор-
нографскаталитератураипотозиначинсевръщакъмнякоиакцентиот
своятараннапоезияот90-тегодиниикъминтерпретативнияпотенциал,
съдържащсенаразличниструктурнинива.

Силва Фишерова тръгва в съвсем друга посока – към овладяване на
интелектуалнияпейзаж(Треперятсъстезателнитеконе/Chvěnízávodních
koní, 1986). Преживяванията, жестовете, идеите се превръщат в скрита
анамнезанасвета,изграждащарефлексивналирика(Големитеогледала/
33Вж.бел.7.–Б.пр.
34Торана–елементвиндуисткатаибудисткатаархитектура.–Б.пр.
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Velkázrcadla,1990).По-късно,бездагубиспособносттазапостиганена
въздействаща метафорика и оригинална метонимия, нейният авторски
почеркщесеориентиракъмпрозатаиавтобиографичността(Чудо/Zázrak,
2005).

Представенитеавторинеизчерпватвъзможноститезаединцялостени
дефинитивенпрегледнатворческителичности,темитеиспектъранапое-
тическаизразностоткраянаминалияиначалотонанастоящиявек.При
технияподборнаредслитературноисторическитеилитературнокритиче-
скитепредпочитаниязначителнароляиграеитяхнотовъздействиевърху
читателите, които в неспокойното време от края на века, когато пазарът
е залят от книги и от отделни стихотворения, а критическите оценки се
наслагват,тепреобръщатпоетологичнитеценности,утвърждаватсъщност-
таналириката,коригирайкидеформиранитетълкувания.

С настъпването на XXI век в областта на лириката се надига вълна
от презентистки35 коментари, хаосът и реконструкцията на поетическа
памет се редуват с моменти на успокояване чак до пълно потулване на
общественото значение на поетическото слово. Чешката поезия минава
презфазатанасебевглеждане.Презпървотодесетилетиещесенаправят
опитидабъдатизведенивпо-широкпланлитературноисторическитевза-
имовръзкинапоезиятана90-тегодинискнигитенаМирославБалащик
Постгенерация.Натюрмортибойниполета в поезиятана90-те годи-
нинаХХвек (Postgenerace.Zátišíabojištěpoezie90. let20.století,2010),
наКарелПиорецкиЧешкатапоезия в постмодерната ситуация (Česká
poezievpostmodernísituaci,2011)исъсзабележителниясборниксвпечат-
ляващиинтерпретациивобласттанапрозата,поезиятаидраматаВкоор-
динатитена свободата (V souřadnicích volnosti, 2008), където частта за
поезията се въвежда от студията наПетърХрушка (той е редактори на
целиятозивторираздел)36.

През първото десетилетие наXXI век не се забелязва някаква значи-
мапромянавпосокатанаразвитие.Едначастотпоезиятаеобвързанас
конкретниясвят,другачастизвеждавътрешнатамедитацияисефокусира
върху самотоизказване, третачастпредлагаобрази,изпълнени сфанта-
зияифантастичност.Итрителиниисеобвързватсактуалнитепроблеми
навремето,игнорирайкимонументалнатасимволикаипатетичнатавъзви-
шеност.Струвамисе,четовапомагадаседоловиделникът,нопоедин
оригиналениподчертаноиндивидуаленначин.Стихътсесъпротивлявана
изречението,впоетическияезикнавлизаепизацията,авторитесесвързват
сопределенопространствопосредствомпейзажнимотивиитеми.

Откроявасеонзитиппоезия,койтотърсиновисредстваиноваизраз-
ност в близост до политическата лирика и който желае тя отново да се
върневобщественотопространство–поезиятатърсисредствадаизобрази
безпокойствотоивътрешнотонапрежение.Лириката,представянаотонова
35Презентизъм–пазаренпрагматизъм.–Б.пр.
36ПървотодесетилетиенаXXIв.епредставеновтомасмногозначителнозаглавие
Вкоординатитенамногостта(Vsouřadnicíchmnohosti,2014).–Б.а.
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поколение, което встъпва в литературноисторическите и литературноте-
оретическитесредивкраянапървотодесетилетиенаХХIвек(Пиорецки37,
Будеус38),сеопределякатоангажиранаивредицаслучаиимахарактерна
оказионалнапоезия.Тованеенепознатодотозимоментявление,нонее
правилотаковасилновпечатление.Ощепрез80-тегодинивобласттана
поезиятатосеотличавасъссилнаобразнаимагинативностивпечатляваща
интертекстуалност(ЛуборКасал39),авобласттанаизобразителнитепър-
формансисепроявяваощеот60-тегодини(МиланКозелка40).

Винагигневенитревожен,ЛуборКасалпишесвоитетревожнипоети-
ческитекстовесусеткъмезиковатаигровостидеформацията,потвържда-
ващаслучващитесевсветаоколонаспровокативнисъбития:(Dosudby41,
1989; Тукашност / Vezdejšina, 1993, Гладни гризачи / Hlodavci hladovci,
1995). Неговият житейски опит, изпълнен с разочарования, породени от
агресиятананастъпилиявЧехиякапитализъм, еотразенв стихосбирка-
таОрангутан във фабриката (Orangután v továrně, 2008). Стиховете са
изпълнениесемоции,ногубятпоетичноиуниверсалнозвучене.

Спамфлети сатира, с хумор, хаплив език, с радикални, политически
неприемливипозициисеотличаватворчествотонаМиланКозелка,който
отхвърлявсичкосвързанособичайниятрудовпроцес,свсичкизнацина
естаблишмънтилинакакъвтоидаемейнстрийм(особеновСеменницина
копелета / Semeniště zmrdů, 2012,Треперенетона копелетата /Teteliště
zmrdů, 2012, и в ръкописа Прераждането на копелетата / Převtěliště
zmrdů).ТворчествотонаМ.Козелкасеявявапродължениенанеговитепър-
форманси от 60-те години, а това показва, че интерпретационният ключ
къмнеговите текстове би трябвало да бъде артбрут, „изкуството в суро-
восъстояние“,къдеторисунките,живописта, архитектоническитепроек-
тиизлизатизвънтрадиционнитетеченияисеотваряткъмхудожествена-
тадругост,доверявайкисенаизключителносттанатворецаинанеговия
естествен в социалени естетически смисъл статут.ПоезиятанаКозелка
реагиранатова,коетосепремълчаваисеприкривазадполитическатаи
овластенатафраза.

ВниманиетопривличаиПетърКрал42–поет,издател,коментатор,страс-
тенучастниквдискусии,застъпникнасюрреалнатаобразност.
37КарелПиорецки(KarelPiorecký,р.1978)–литературенкритикипоет.Изследва
чешкатапоезияслед1945г.–Б.ред.
38ОндржейБудеус(OndřejBuddeus,р.1984)–поетипреводач,главенредакторнасписани-
етозасъвременнапоезия„Псивино“(Psívíno,бълг.„дивалоза“).–Б.пр.
39ЛуборКасал (LuborKasal, р. 1958) – поетипублицист, главен редакторна сп. „Твар“
(Tvar).–Б.пр.
40МиланКозелка(MilanKozelka,1948–2014)–художник,поет,прозаик.През70-теи80-те
годинипубликуваединственовсамиздат.Единотпървитечешкиавторинапърформанс.–
Б.пр.
41Dosudby–неологизъм,повсякавероятностсъставенотдведуми:dosud(досега)иosud
(съдба).–Б.пр.
42ПетърКрал(PetrKrál,р.1941)–поет,преводач,есеист,пишеначешкиифренски.Дебю-
тиракатопредставителнаПражкатасюрреалистичнагрупа.Следсъветскатаинвазияпрез
1968г.емигриравъвФранция.През2005г.сезавръщавПрага.–Б.пр.
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Създавасевпечатление,чевчешкатапоезиядвадесетивекприключ-
ва през първото и второто десетилетие на двадесет и първи век. Тогава
завършватземниясипъттези,коитосъссвоятапоезия,житейскивъзгле-
дииобщественапозициясаоставилидълбокадирявчешкаталирикаив
литературнияживот.Теситръгват,носъздаденотооттяхоставадазвучи
ипродължавадабъдеизточникнатворческиимпулси.Смърттакараокон-
чателно да замлъкнат струните на тези, които още от 40-те години въз-
действатсизразнасилаиоригиналноствърхучитателите:ИванЙелинек
(2002),ИржиКоларж(2002),КамилБеднарж(2003),ЙозефХиршал(2003),
ИржинаХаукова(2005),ЛудвикКундера(2010).Стигадосвоякрайпътят
наЗденекРотрекъл(2013),ЯромирХоржец(2009),ЯнВладислав(2009),
Збинек Хейда (2013). Някои от тях до края не се променят (Ротрекъл,
Хейда),другипреживяватобрати(Хоржец),третисеотдаватнапревода-
ческаииздателскатадейност(Владислав).ЕгонБондиумирапрез2007г.,
аИванМартинМагорИроус43–през2012г.,следкатооставятвнаслед-
ствотревожнатасидързостипреднамеренитесипровокации.Тези,които
избистрят водите на поезията през 60-те години и създават профила на
периодикатаоттовавремеилипъкпишатзадълбоченаицеленасоченакри-
тика,същонапускаттозисвят:ПетърКабеш(2005),ИржиГруша(2011),
Антонин Броусек (2013). Всички те завещават на читателите на поезия
открояващосеизавършенотворчество.СледкончинатаинаФилипТопол
(2013)оставаусещането,чеимаощемногодасеизречеисподеливобщата
зонанамузикатаипоезията.

Появяватсеиновиимена,търсещивзвученетонапознатитепоетики
собственглас(ЙонашХайек,АдамБорзич,ЯнТеснохлидекмл.,Ондржей
Мацураидр.).Откраянапървотодесетилетиеиздателство„Хост“еже-
годно публикува алманахаНай-добрите чешки стихотворения (Nejlepší
českébásně)–тазипоредицаследвремеможедасеокажесъкровищница,
откоятощесеродипоетическиятпрофилнаXXIв.


Промянатанаполитическите,азаедностоваинакултурнитеусловия

в Чехословакия през последното десетилетие наХХ век внася отчетлив
импулсивлитературнияживотнаСевернаМоравия.Затазиобласт,чийто
обликособенооткраянаXIXвекебелязанотразвитиетонапромишле-
ността, през втората половина наХХ век под давлението на партийната
властсеналагапредставата,чееполитическилоялнакъмсоциалистиче-
скиярежим–представянаекатооловнотосърценарепубликата.Вкрая
наХХвектукотновосезавръщатбезпокойствотоипрямотата.Припомнят
сетворческиличности,коитонесасеподчинявалинаналожениястерео-
типисъссвоятапозициясадържалибуднасъвестта,зарадикоетосабили
подлаганинаразпити,арести,принуждаванисабилидаемигриратилиса
умирали.

Обещаващият през 60-те години писател Ота Филип издава свои-
те прозаически книги на немски, както и в чешки издателства в чужби-

43ЕгонБонди(EgonBondy,1930–2007)иИванМартинМагорИроус(IvanMartinMagor
Jirous,1944–2011)саемблематичнифигуринаъндърграунда.–Б.пр.
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на,вследствиенакоетосевписвавконтекстананемскатакултура.През
90-тегодиниизлизатнай-напредонезинеговипроизведения,коитопърво-
началносаиздаванивчужбина(KavárnaSlavia/Кафене„Славия“,1993,
NanebevstoupeníLojzkaLapáčkazeSlezskéOstravy/ВъзнесениетонаЛойзек
ЛопачекотСилезийскаОстрава,1994),нонай-голямовпечатлениеправи
мемоарната му проза Осмият, или Недовършена биография (Osmý, čili
Nedokončenýživotopis,2007),коятоприпомнясъзнателнозабравянитезави-
симости и обстоятелства, определяли литературния живот в Остравския
крайособенопрез60-теи70-тегодини.

ИметонаЯромирШавърда44–единственияостравскилитератор,подпи-
салХарта77,разпространителянасамиздатовалитература,основателяна
поредицата„Libriprohibiti“–несесвързвасобилнотопрез40-теи50-те
години стихотворчество за пионери и социалистическо строителство, а
напротив,неговотопрозаическоипоетическотворчествоесвидетелствоза
антикомунистическитемупозиции,затърсенитеотнегодуховниопори,за
силатанаприятелствотоисолидарността,застраданиятавзатвора,които
стават причина за преждевременната му смърт (Остров в архипелага /
OstrovvsouostrovíиСмоливпоръбаналиста/Tužkounaokrajсаиздадени
посмъртно).

Остраваставацентростремителнолитературнопространство,коетобива
изпълненоидинамизираноотлитератори,художници,музиканти,театрал-
нидейци.Остравасевъзползваотенергиятанапериферията,коетоѝпоз-
волявадабъдесвързващозвенонаняколкокултури,даинициираидапри-
емаимпулсиотполскатаисловашкаталитература.Възникватлитературни
списания,аоколотяхсеформиратписателскикръгове.Отновосезабелязва
особенинтерескъмминалотоитооживява,преосмислясеисепотвържда-
ватистинитезанего.Организиратселитературникръчми(harendy,„divoká
ostravská aktivita“45 –П.Хрушка), текстапили („text-appealy“46), авторски
четения, литературни ателиета, неколкодневни срещи, които от клубове-
тесасепрехвърлялипокръчмите.Съссвоятаорганизационна,идейнаи
творческаизяваособеновниманиезаслужаватИванМотил,ПетърХрушка,
ПетърМотил,ПавелХрушка.Споезиятаипреводитеможемдасезапоз-
наем днес, ако разгърнем страниците на списание „Модри квет“ (Modrý
květ, бълг. „Синьоцвете“). „Harenda“ – диалектнотоназвание за кръчма,
пивница, отвежда към творчеството и атмосферата в лириката наПетър
44ЯромирШавърда(JaromírŠavrda,1933–1988)–писателдисидент.Зарадиучастиетоси
всамиздата„Петлице“през70-тегодиниеосъденна55месецазатвор.Следкатоподписва
Харта77,отновоеосъден.–Б.пр.
45„Divokáostravskáaktivita“–„диваостравскадейност“(букв.пр.),т.е.създаваненапара-
лелна,неофициалнакултура.–Б.пр.
46Текстапили(„textappealy“)–неологизъм,измисленотИванВискочил–писателидрама-
тург,поаналогиясъс„сексапил“всмисълнаатрактивнитекстове(песни,разказиикратки
сценки).ИванВискочилеединотинициаторитенат.нар.„малкисцени“–Б.пр.
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Безруч – към „призрака противен“47, „гущера“48, „силезийския бард“49.
Заглавието на списание „Модри квет“50 излъчва двойствено послание –
изразявакактоотрицание,такаипочтителнаприемственост,кактоирония,
такаивъзвание.Отсредатана50-тегодинидоначалотонанормализация-
та51Областнотоиздателствоиздавамесечнотокултурно-политическоспи-
сание„Червениквет“(Červenýkvět,бълг.„Червеноцвете“),вкоетопубли-
куватпредимноавториотОстравскиякрай.Самотонаименованиеотвежда
къмуводнотостихотворение„Червеноцвете“52отстихосбиркатанаПетър
БезручСилезийскипесни.Поотношениенаоригиналността,уникалността,
връзкатасприродатаидуханаСевернаМоравияиЧешкаСилезияотново
сепреосмисля,оценяваипреоценяватворчествотонаавтори,значимиза
чешкатапоезияоткраянаXIXиначалотонаXXв.(ПетърБезруч),от20-те
годининаХХв.(ВилемЗавада),отвторатаполовинанаХХв.иособено
от60-тегодини(ДушанЦвек,МирославСтониш,ЗбишекМали,Яромир
Нохавица,ВенцеславЮржинаидр.),от70-теи80-тегодини(СоняЗахова,
ЕваКотърбова,КарелВуйтек,ЛидиеРоманскаидр.).Поновначинепре-
създадена,отеднастрана,планинскатаприроданаБескидитеиЙесеники53
снейната тайнственостилечебна сила, отдруга–образитенапромиш-
леността,възхваляващидинамичнияживот,носнамекзаабсурдносттаи
счувствозахумор,оттрета–отминалиятделник,вкойторавномерният
ритъмнапроизводствотоезамененотгероизъм,пресъздаденисаинтим-
47„Призракпротивен“(„Škaredýzjev“)езаглавиенастихотворениенаПетърБезруч.–Б.пр.
48OldJeštěrедругпсевдонимнаВ.Вашек,известенпредивсичкоспсевдонима
сиПетърБезруч.Veršestaréhoještěra(Стиховенастариягущер)езаглавиетона
поетическакниганаП.Безручот1957г.–Б.пр.
49ŠelstarýMagdonzOstravydomů,/vbartovskéharenděvečersestavil,/srozbitoulebkoudo
příkopypad.(ПетърБезруч,Силезийскипесни).Названието„кръчма“(„harenda“)използва
по-късноиМоникаХорсакова,когатопрез2007г.къмостравскияклоннаЧешкоторадио
започвадаводипредаванезаклубове,капелиимузиканти,коетоназоваварадиокръчма.–Б.
а.Цитатътвбележкатаеотстихотворението„МаричкаМагдонова“.Българскиятпреводна
цитираниястихеследният:МагдонсевръщашесамотОстрава./Привечервкръчмата
бартовскаспрясе./Счерепразбитгоизхвърлихавънка(Безруч1962:47).–Б.пр.
50 Заглавието на списанието е взето от стихотворението на Петър Безруч „На
Фанинка“(„Fanynce“):Pomněnkynapotoceamodrékvětylnu…(Незабравкивпото-
каисинитецветяналена...)–Б.пр.
51Нормализация–пейоратавнополитическопонятие,скоетосеотбелязвавъзстановяването
накомунистическиярежимследпогроманаПражкатапролетпрез1968г.Посоченотоспи-
саниеизлизаот1956г.до1969г.През1965г.ОбластнотоиздателствовОстрава(Krajské
nakladatelství)епреименуванона„Профил“(Profil).–Б.пр.
52Červenýkvět…Jsoudušedrsné,cosamyšlyžitím,/hrotyaostnyjezalilyvrchem./Coměly
vsrdci?/Kvetly-lijednouakvetly-livnoci,/rudýbylkvět(P.Bezruč).–Б.а.ВпреводнаДими-
търСтефановцитиранатастрофаеследната:Имасуровидуши,исамотни/сострибодили
итрънипокрити.:щолитаяха?Дажедацъфнеханощем–цветаим/бешечервен(„Чер-
вениятцвят“,Безруч:1962:16).–Б.пр.
В превод наД.Стефанов (Безруч 1962: 16) тези стихове звучат така:Има сурови души,
исамотни, /сострибодлиитрънипокрити. /Щолитаяха?/Дажедацъфнеханощем
– цвета им / беше червен.Вбългарското издание наСилезийски песни отПетър Безруч
(София:Народнакултура,1962,преводотчешкиДимитърСтефанов) заглавиетонатова
стихотворениее„Червениятцвят“.–Б.пр.
53Йесеники–областсглавенградЙесеник.–Б.пр.
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ниятсвят,магиятанафолклорниятекст,детскатаигривостинаивност,въз-
торгътотсуровияград.

Отново в публичното пространство се чуват песните на протеста
(protestsongs) на Карел Крил54, които зазвучават в остравското радио за
първипътпрезвторатаполовинана60-тегодини.Наредстовасеприпом-
няткоренитенаКрилвсемействотонапечатариотНовиИчин55,публику-
ватсестранициотнеговияживотитворчествовемиграция.Беззабрании
ограничениясеоткриватвъзможноститезаизявапредЯромирНохавица,
койтоот80-тегодинизапочвадаизпълняванаредсоригиналнисвоипесни
ипеснинаКрил,същоипеснинаВладимирВисоцкииБулатОкуджава.
Блусовата тоналност, неразривно съчетана с колорита на специфичния
остравскиговор(произношение,словообразуване,лексика),понеповторим
начинЙозефЩрайхъл56приземяваиизстрадвачовешкотоземносъщест-
вуване.„Тойвярваше,чеОстраваимаблусовадуша,защотоемясто,в
коетоотекватстрашнатакасапницаначерниятрудишумнатаумора
накръчмите“(Хрушка2013:23).

Съссвояроденкрайесвързанмногократнозабравяниятивечезабраве-
ниятФрантишекЛазецки57,чиятопоезияедълбокопропитаоткатоличе-
скатавяра.Създавасъщотакатворчествозадеца,вкоеторазгръщафол-
клорнататрадициявроднатаСилезия.

Една особена амалгама призовава към ново разбиране и преосмисля-
не–новиятпрочитразкрива,чепорадисвоятаобремененостотконтекста
на възникването си много текстове ще останат затворени в конкретния
историческимоментищепродължатдабъдатподминаваниотчитателите,
другипоказватколкоетруднодасеодухотвориедининдустриализирани
секуларизирансвят,иобратно–какпоновомущесепреоткриятцивилиза-
ционнитемотиви,какредомспредметносттаитрезватамисълпоезиятаще
овладяваемоциятаиразочарованието,какинтимноточувствощесесъче-
тавасеротиката.

Ставаясно,четворческаталичност, закоятоенеизбежнодасеводят
споровеотноснохарактераиоригиналносттанатворчеството,продължава
дабъдеединственоавторът,идентифициранспсевдонимаПетърБезруч58.

Отдистанциятанавреметосеоказва,чеавторите,коитосевръщаткато
реалниличностивлитературатаипродължаватдатворят,бездаизлизат
54КарелКрил(KarelKryl,1944–1994)–поетипевец,основенпредставителнаантикому-
нистическатапротестнапесен(protestsong).През1968г.емигриравГермания.–Б.пр.
55НовиИчин(NovýJičín)–градвМоравскосилезийскиякрай.–Б.пр.
56ЙозефЩрайхъл(JosefStreichl,1949–2013)–легенданаостравскатаблус-ифолкмузи-
ка.–Б.пр.
57ФрантишекЛазецки(FrantišekLazecký,1905–1984)–поетиесеист,публикува
предимновсамиздат.–Б.пр.
58ЗаОстравадеветдесеттегодинищеостанатсвързанисмногобройнитепубличниибурни
дискусиивърхупоезиятанаПетърБезручиавторствотонавсичкитекстовевСилезийски
песни.Участницитевдебатите (Дрозд,ЯромирНохавицамл.,ДрахомирШайтар)сабез-
спорниерудити,асамитедискусииизненадватсразгорещенияспоротноснотовадализа
отделнитестихотворенияевъзможнодасеопределяеднозначноидаседоказвакойизащо
ебилтехниятдействителенавтор.–Б.а.
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извънпределитенаОстрава,непривличатвниманиетонакритикатавпо-
широкмащаб.Отдругастранаобаче,тези,коитосевъзползватотнарас-
налитеиздателскивъзможностиисевключватвобществениялитературен
животот90-тегодини,ставатвпо-голямастепенобектначитателскияи
издателскияинтерес,вливатновживотвлитературатанаСевернаМоравия
иЧешкаСилезияисависокоцененивобщонационаленконтекст.

Миналотоинастоящетоот90-тегодининасамвобласттаналитературата
намиратотражениевЛитературнияречникнаСевернаМоравияиСилезия
(1945–2000)(LiterárníslovníkseverníMoravyaSlezska(1945–2000),2000)
и вКултурноисторическата енциклопедия на Силезия и Североизточна
Моравия (KulturněhistorickáencyklopedieSlezskaa severovýchodníMoravy,
2005),същотакасаобектнаизследваневизданиятанаИнститутазареги-
онални изследвания към Остравския университет Регионът и неговите
отражения в литературата (Region a jeho reflexe v literatuře, 1997) и
СтудииполитературнаисториянаСилезияиСевернаМоравия(Kapitoly
zliterárníchdějinSlezskaaseverníMoravy,2000).

С изключителна стойност е антологията В сърцето на черния паяк.
Остравскаталитературнаихудожественасценана90-тегодини(Vsrdci
černéhopavouka.Ostravskáliterárníauměleckáscéna90.let,2000),посвете-
нанаотделниличности,намотиви,темииизразнаспецификаналитерату-
ратаот90-тегодини.Внеясауловениенергиятаипроменитевхаотичните
ипривсетовапродуктивнигодини,скоетоседоказва,чекатотопос,като
литературнопространствоОстраваимауникалнаиудивителнапозиция.

Средпоетите,работещипотовавремевОстрава,бихмеискалидасе
спремнаПетърХрушка,ПетърМотил,ЯрославЖила,МиланКрупа,Ян
Врак,вчиетотворчествоОстраваинейниятконтрапункт–околнатапла-
нинскаприроданаБескидите,присъстватповпечатляващначинкатомоти-
виитемивтворчествотоимот90-тегодини.Променящатасепромишлена
областисвързаниятснеяградскипейзажсъздаватфон,изобразяващсъс
средстватанаметафоратаиметонимиятаживотанахоратаотОстрава.

Още със своя дебют Обитатеми безпокойства59 (Obývací nepokoje,
1995)ПетърХрушкавпечатлявасъссвоятапестеливаизразност.Внеговата
поетическаобразностнесеоткрояваметафориката,аизказването,пораж-
дащонапрежениемеждусинтактичнатацялостистиха.Радикалнаталапи-
дарност„нарушава“епитета,койтоотсвоястранасеколебаемеждуустой-
чивия (constans) и орнаменталния (ornans) епитет, катопо тозиначин се
постигасемантичнаинтензивност,ноихармония.Определящи–особено
встихосбиркитеМесеци(Měsíce,1998),Тазивратавинагисеезатваряла
(Vždyckysetydveřezavíraly,2002),Напразнидрами(Darmata60,2012)–са
мотивиитеми,коитоизпълватвътрешниясвятначовека,неговотосъжи-
телствоснай-близкитезанегохора,кактоисъществуванетомувединбез-
59В заглавиетоможе да се разчете и друг смисъл, който произтича от двузначността на
думатаpokoj,коятоозначаваосвен„спокойствие“,„покой“,„мир“,същои„стая“.–Б.пр.
60„Заглавиетопредставляваезиковопрегрупираненабукви,чрезкоетоавторътискада
каже,чедрамитемогатдабъдат„драмизаняманищо“(„dramataomarnosti“)–тое
симбиозаоттезидведуми“(http://search.mlp.cz/cz/titul/darmata/3756277/).–Б.пр.
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чувственградсред„стълпотворениеотхора“(„skrumážílidí“).Стиховетена
ХрушкасанаситениспредставатазаОстрава„каторазхвърляннапарчета
град“(„jakonakusyrozmetanéhoměsta“),счувствонапразнота,спознание
запровала,болкатаипрозрението.

Втърсененанякогашнитесъщности,прицеленасоченотоприпомняне
наместатаимиговетенанякогашнатацялост,презстиховетенаЯнВрак
преминаватпротиворечиви,мъчителниивълнуващиобрази.Специфична
естетика изграждат образите на индустриалния свят (купища сгурия,
въглища,стоманолеярни,дим,тежъквъздух),койтопроменяприродатаи
мисленетонахората.ПоетическитетекстовенаЯнВракиПетърМотил
саизпълненисгняв,депривация,екзистенциалнипровали,деструктивни
образи, а приВрак – и с концепти. Книгите наВракОстрава (Ostrava,
1990),Обикновенинеща(Obyčejnévěci,1998)иСъвършенствотонаножа
(Dokonalostnože,2004)пресъздаватразрухата.Времето,преживяното,ези-
кътсадеформирани,злотоипразнотата,несигурносттаисниженатаспо-
собност за познаниеи разбиране са изразени чрез последователно свър-
заниимногопластоворазгръщащисеметафорииметонимии,коитонесе
изгубват,асетрансформират,хипертрофират,ставатвездесъщикактопрез
първотодесетилетие,такаиднес.ПриПетърМотилобразитеидискурсът
наградасанеочакванопленениотизначалнисили61исераждатотиндиви-
дуалниасоциацииииндивидуализиранипреживявания(ЛудиятФридрих
/ŠílenýFridrich,1992,Бутилкиотприюта/Lahvezubytovny,2000)–тра-
гедията, кражбата,мръсотиитепоъглитенаулиците, оцелелитеминьор-
скиколонии,футболниятстадион„Базали“секонотиратспрагматикатана
културнизнациистихотворениетосеприближавадомита(Къдеотиват
въглищатадаспят/Kamchodíuhlíspát,2008).

Местата,свързанисприродата,коятовинагиебилавконтрастсбурно
развиващата се промишленост на Острава, претворява в своята поезия
ЯрославЖила. Родовите връзки, дълбоко съхранените имечтаните цен-
ности,отношениетоипозициятакъмживотасаразкритивепическимини-
атюри,ситуиранивпланинскияпейзаживстихосбиркитеХищнитенокти
накамъните(Drápykamenů,1994),Най-старатаженавселото(Nejstarší
ženavsi,2000),Терезаидругистихотворения (Terezaa jinébásně,2004).
Жилаумеедауловиидапресъздадеатмосфератана града така, кактоя
преживяваикактояпомнивсвоитефотографииВикторКоларж62.Черно-
белитефотографии,белитеи сивитебуквивърхучерните страниципод-
чертавативнушавататмосфератанапротиворечия,злокобност,пустотаи
една особена предопределеност, която напомня легендата и мита:Вървя
61 Z nebe prší kyselina sírová / rozmáčí domy jako vosk vánočních svíček / červený potok
roztavenýchcihelstékáulicí(„Laryšůvvnuk“)–Б.а.Българскипревод:отнебетовалисярна
киселина/размеквакъщитекатовосъкотколеднисвещи/червениятпотокотразтопени
тухлитечепоулицата(„ВнукътнаЛарис“).–Б.пр.
62ВикторКоларж(ViktorKolář,р.1941)–единотнай-добритечешкифотографидокумен-
талисти.СледпогроманаПражкатапролетемигриравКанада,нокъмсредатана70-тесе
завръщавОстрава.ЗаедноспоетаЯрославЖилаиздавакнигатаОстрава–обсаденият
град(Ostrava–obleženéměsto,1995),срещукоятореагираградскатауправа,итяеспряна
отпродажба.–Б.пр.
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презпустияград(Jdupustýmměstem,с.32),неприветливоикишаво/над
мен(nevlídnoasychravo/nadsebou,с.70),нитоистина/нитолъжи/нищо
нямадасепромени(anipravda/anilži/nicnezmění,с.47).Ведринаисигур-
ностотновоидватотпланината,коятообграждаОстрава.

Вличенипрофесионаленпландругзначимавтор–ИренаВацлавикова
(по мъжЩястна), е свързан предимно с градоветеОстрава иОпава. Тя
встъпвавпоезиятапрезпървотодесетилетиенаXXIвексъсстихосбирката
Премълчаване(Zámlky,2006),катояподписвасмоминскотосииме–внея
тематизирасмъртта,опасностите,тревогата.Вмиговетенанарушенорав-
новесиенесигурнаопоразанеяеприродата.Стиховетеседоближаватдо
форматанаизреченскияизказ,изразнитесредства(звуковотоинструменти-
ране,епитетите,прякотоназоваванеихудожественатаобразностпроявяват
предпочитаниекъмпредметността)засилватвпечатлениетозадокумента-
лен запис.Лирическите субекти наИренаЩястнаживеят неспокойно и
тревожно.Въввторатаѝстихосбирка–Всичкитвоисмърти(Všechnytvoje
smrti,2010),къмтемитеотдебютнатакнигаседобавяттъгатаираздяла-
та, както и смелостта на авторката въздействащо да изрази светостта на
любовноточувство.Последнатаѝзасегакнига–Живораждащи(Živorodky,
2013),утвърждавахарактернатазаавторкатапоетика,новсъщотовремесе
отклоняваотнея.Припрочитаѝниобземаособенонапрежение,коетосе
поражда,отеднастрана,отсъзнаниетозацялостност,аотдруга–отсвое-
образнатафрагментарност,откровеностинедоизказаност.Отновосатема-
тизирани преломнитемоменти на човешкияживот. Зад прекитеметони-
мичниназоваваниясекриебезкомпромисност–тенараняват,алавсъщото
времеизлъчватжестокосттанасебепознаниетоинапознанието.

Поетеса,коятоесвързанасОстравасамоотгодинитенасвоетоследване,
еМариеЩястна.Тяпривличавниманиетосучастиетосивлитературния
конкурс„ОртеноватаКутнаХора“63икатолауреатнапрестижнатанагра-
данаиметонаИржиОртенсъсстихосбиркатаПейзажсОфелия(Krajina
sOfélií,2003).Лирическитеобразисподелятпреживяваниясобщочовешки,
любовениеротиченхарактер.Лирическиятазсъхранявасвоятажитейска
изповедностивследващитестихосбиркиАктове(Akty,2006)иИнтериори
(Interiéry,2010),заставайкилицевлицесрещуправилата,ограниченията,
ритуалитеипарадоксите,коитовъзникватвсъжителствотосдругите.

ИнтензивносттаналитературнияживотвОстраваиОстравскиякрай
от90-тегодининаXXвек,енергиятанатворческитеимпулси,оригинал-
ните срещи, силните публикации продължават и в началото на XX век.
Списанието „Протимлув“ (Protimluv, бълг. „Противоречие“), изглежда, е
вдъхновено от най-доброто от литературната периодика – „Модри квет“
(Modrýkvět),„Ландек“(Landek),„Обратнатастрананалуната“(Obrácená
stranaměsíce),къдетосепредставятпоетическитекстовенаостравскитво-
рци,преводи,разнообразнитворческиинициативи(авторскичетения,фес-
тивали).Сформиратсецентрове,къдетонапоетическотословосепредос-
тавявъзможностдапривличасвоитеслушатели–напримервантиквариата

63ОртеноватаКутнаХора(OrtenovaKutnáhora)–фестивалътносииметонапоетаИржи
Ортен(JiříOrten,1919–1941),койтоероденвКутнаХора.–Б.пр.
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„Фидуция“ (Fiducia64) получават своето литературно кръщение авторски
стихосбирки, антологии, преводи (предимно от полски и унгарски) и се
организиратсрещикактосначинаещи,такаисутвърдениавтори.От2011г.
вклуб„Атлантик“(KlubAtlantik)сепровеждаМесецнаавторскоточетене,
накойтосепредставятчешкиисловашкилитературнитекстове,асъщои
ощееднатреталитература(досегаотКанада,Франция,Беларус,Полша,
Австрия).ЛичностикатоИлонаРозехналова(spiritusagensнаанктиквари-
ата „Фидуция“),ПетърХрушка (инициаторнапоетически събития, най-
високооценяваниявнационаленконтекстостравскиавтор,чиитокорени
обачесасъхраненивнеговатапоезия),ИванМотил(поет,журналист,орга-
низаторнаизложби,четенияисъбитиявТайнатакръчма65),хора,стъпили
здравоназемята,носмечтателнадуша,допринасятзатоваиднесОстрава
даимасвойпоетотворческиоблик.

Преводотчешки:ЖоржетаЧолакова
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ЗАПАМЕТТА,СПОМНЯНЕТО,РЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕИ
АВТОРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕКОДОВЕ

(ВЪРХУРОМАНАНАЯНБАЛАБАНПИТАЙ ТАТКО)

СватаваУрбанова

СватаваУрбанова.Опамяти,вспоминании,референтныхиавтореферен-
тныхкодах

(НаматериалероманаЯнаБалабанаСпроси у папы)
Статьязанимаетсяинтерпретациейпоследнегороманаостравскогопроза-

икаЯнаБалабана(1961–2010),которыйcконцентрировалвсюсвоюжизненную
энергиювпроизведенииZeptejsetáty(Спросиупапы,2010).Вуказанномромане
авторазанимаютвопросыжизниисмерти,этики,морали,памятиивспомина-
ния.Всамосозерцающихисповедяхглавныхгероевроманаотраженысложность
принятиясамогосебяипоискпутикистине,Богуимиру.Смертьотцаоказала
влияниенавсехчленовсемьиНедомовыхипривелаккристаллизацииихэкзистен-
циальныхпозиций,крекапитуляцииипереоценкесвязеймеждувинойинаказани-
ем,страхомисочувствием,историческойиколлективнойпамятью.Романявля-
етсяотражениемпамятиовремени,вкоторомбратьяисестрывырасталииот
которогонельзяизбавиться.

Ключевыеслова:ЯнБалабан,Спросиупапы,повествовательныестратегии,
референтныeиавтореферентныeкоды

SvatavaUrbanová.OnMemory,Recollection,ReferentialandSelf-Referential
Codes

(BasedonJanBalabán’snovelAsk Your Father)
ThisstudyisconcernedwithinterpretationsofthefinalnoveloftheOstravawriter

JanBalabán(1961–2010).Balabándevotedallofhis lifeenergyintohisworkAsk
YourFather(2010).Thetextinvolvescomingtotermswithquestionsoflifeanddeath,
morality,memoryandrecollection.Throughself-analyzingconfessionstheworkmirrors
thecomplexityofacceptingoneself, therebyseekingoutapath to truth,Godand the
world.Thedeathofthefatheraffectsallmembersofthefamily.Itleadstocrystallization
ofexistentialviewpointsandpartialliferecapitulations.Itgeneratesthoughtsconcern-
ingtherelationshipbetweenguiltandpunishment,fearandcompassionandfinallyboth
historicalandcollectivememory.Thenovelhasbecomeagenerationalaccountofthe
periodoflifewhenthesiblingsgrewup–itturnsouttheycannotgetridofit.

Keywords:JanBalabán,AskYourFather,narrativestrategies,referentialandself-
referentialcodes
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Последният роман на Ян Балабан
Питайтатко(Zeptejsetáty,2010)раз-
казваистория,коятонебивапростоей
такадабъде забравена.Ставадума за
изживенияживот,заумиранетоисмър-
тта,ноизасъжителствотомеждуживи
имъртвиизаследите,коиточовекоста-
вяследсебеси.ЯнБалабан (р.1961),
единотнай-оригиналнитечешкипро-
заици от последните две десетилетия,
почина неочаквано (23 април 2010 г.),
малкопредиданавършипетдесетгоди-
ни,няколкомесецапредиокончателно да завърши своя роман. Това се
превърнавтворческиепилог,закойтосеизписамного.Поотношениена
сюжетаиавтобиографичнитегероироманътПитайтаткоесравняванс
предишниавторовикниги,особеносаоткрояванивръзкисъссборниците
разказиМожебиситръгваме(Možnážeodcházíme,2004)иНиесметук
(Jsmetady,2006),тъйкатоощесъссвоитезаглавиятеводяткъмсмисъла
наземнотосъществуване,къмнезавършенитеотговори,вкоитосепрена-
сяавтостилизиращмоментинараствазначимосттанареференциалнияи
автореференциалниякод.ЗаконституиращитеелементинароманаПитай
таткоеважнонесамотовавкаквиотношениясенамиратдействащите
герои,каквоподпомагапромянатаназрителнияъгъликаквооставаскрито
ипремълчано,ноитова,чесепоявяваподобнаиндивидуалнаизповедпод
форматанапромененисоциалнифункции,по-нататъшнирефлексивнисъс-
тояния,споменииразсъждения.Вроманаотнововпо-значимапозицияе
разказвачът,анесаматаистория,кояточитателятдопълнителновъзприема.
Диалозитемеждудецатавсемействотореконструиратвзаимоотношения-
та,паметтаиспомените,звучаткатооткровенияисепревръщатвмалка
житейскарекапитулация.Наразличнитениванатекстароманътотпраща
къмостаналитепрозаичнитворбинаБалабан,катоВаканция (Prázdniny,
1998),Черниятовен(Černýberan,2000),Kudyšelanděl(Къдеотидеанге-
лът,2003,преработен2005).

Приизбраниянаративенподходразказвачътвъвеждаразличниповест-
вователнистратегии:най-напредсеконфронтирасчуждатагледнаточка,
след това преживява мъчителна авторефлексия, тъй като непрекъснато
осъзнава, че веченищонеможеда се върне, терзаещоибезпощадно се
питакогаикъдеесбъркал,каквоепричинил,каквонередноеизвършил.
Несеналагадаповтаряме,честавадумазаредицасамоанализиращисе
спомени, заинтимниизповединахора, коитоиматусещането за големи
житейскизагуби.Вроманасесрещамесредицавъпроси,обединенивмно-
жестваиподмножества,подобнинагроздове,тъйкатоопечаленитесаужа-
сениоттовакакзадруготонезнаятмного,какмогатдасеразминатсъс
същностното.Понякогасестигадовзаимнопроникваненаемоционални
„множестванаспомени“,другпътмногонещабързосеизгубватиостава
по-скоронякакъвопосредстванспоменилидориитойнесъществува,тъй

ЯнБалабан.Попитай татко,2010
Корицатанакнигатаина

аудиоизданието
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каточовекнеизбиракакводапомни.Такасенаслагваусещанетозазагуба
ипразнота.Приписанетонароманаавторътвлагавтекстацялатаситвор-
ческаенергияинеиздържапредотговоритенавечнитевъпросинесамов
метафоричниясмисълнадумите.Таканеочакваносесрещамесроманза
човешкатаекзистенция,предопределенаотредицавзаимовръзки,понякога
далечнииразминаващисе,скритиивидими,благодарениенакоитодола-
вямемногоявленияипричини,азадругисъдимспоредсобственитеили
авторовитевъзможности.Романътсепревръщавсвоеобразнаследа,която
надрастваисториятанаавтораиавтобиографичниямугерой,превръщасе
внеговияпоследнонаписандиалог,койтоеизключителенстова,чепред-
ставяактанаписанекатонепрекъснатоповтарящоседвижениекъмсвета
нанеизвестното.

ПрезцялататворбанаБалабанпреминаваидеята,чеотличителнахарак-
теристиканачовекаенеговата„несъвършенаструктура“.Авторовотоизло-
жениеприличана непрестанен самоанализ, на експертиза, на изповедно
изричаненачувствотозанепълнота,доризапразнота.Сякашчовекнепре-
къснатосеопитваданамерисвояцентър,атоймуубягва.Заорганизиране
натематичнитекомпонентинароманаеотзначениенесамосъзнателното
връщанекъммотиви,познатиотпредишниавторовитворби,честопъти
подобнонаобримчванесвъпроси,подчертаващисходствата,носмесви-
детелиинатовакакавторътсъединявакатовсводтова,коетоевидяно
отвън,ионова,коетовътрешноусеща,това,коетопротича–отеднастрана
–вмислитему,иотдруга–всетиватаму,това,коетосесъдържавизре-
ченото,ионова,закоетосемълчи,това,коетосееслучиловминалотои
есвързаноснастоящето.СпоменитенадецатаЕмил,ХансиКатержинаи
тяхнатамайкаМартасакатоотпечатъци,коитоизплуватисесъединяват,
приемайкипонякогаконкретниобрази;тесадеформираниотсблъсъкас
чуждотоилиотсъответнатастепенналичноотношение.Товаевъзприя-
тие,изпълненосекспресивностиемоция.Авторъттърсиистината,отедна
страна,затленнотоиживатапамет,запроцесанаскладираненаспомените,
катонеелиминиранитотравмите,нитоактанаразмиваненаустойчивите
контуринаспоменаврамкитенаколективнатаиисторическатапамет,аот
другастрана,изследвазабравата,прикоятоотчовекаоставасамонадгро-
беннадпис.

Романътразказвазасложнияпъткъмпознаниетоисамопознанието,за
житейските дефицити в заплетени комуникативни, лични и исторически
перипетии.Романътинтригувастовакаквсъстояниенакрайнаиндиви-
дуалнакризаразказвачътсесамоанализираисеопитвадаизградисамос-
тоятелнапредставазасвоятацялостностиуникалност,даопределиграни-
цитенасобственатаичуждатаотговорностзадействия,коитодоринее
извършиликоитосетиражираткатоколективнознание.Индивидуалнатаи
екзистенциалнататеманепрестанносепреплитат,тъйкатодапиташбаща
си,означавадапиташсамиясебеси.

За постигане на вътрешното „аз“ е необходимо винаги да е налице
външно„ти“.ВроманаПитайтаткотазидругаличностебащата,кого-
тонеговитедецаносятдотакавастепенвсебеси,чесеидентифицират
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снего.ИметоифамилиятанабащатаЯнНедомасацеленасоченоизбра-
ни.Собственотоимепрепращасмисловоиформалнокъмиметонаавтора,
носъщоикъмбиблейскотоимеипораждаразмисли заотношениетона
персонажакъмНовия завет.Бащатанаразказвача, такакактои евангел-
скиятЙоан1,странства,вижда,претърпяважитейскитрудности,„държи
върхуподноссвоятаглава,отрязанаотпалачанаИродвподземиетона
двореца“,инаангелскикрилаяподнасянаБог.Неговотоимеонагледява
конфликтамеждуунижениетоивъздигането,междуидеализиранитепред-
ставиидействителността.ФамилиятаНедомаотвеждакъмпредставатаза
кратковременност,запреходностнанашетопребиваваневсвета,тъйкато
вечниятдомеотвъдпортатанасмъртта.Спасениетоесвързаноспрокля-
тието.Вземнияживотсмесамопътници,коитоиматнадежда,чещепрес-
кочатграницатанасамитесебесиищепостигнатпо-универсалнакомуни-
кативнасензитивност,ноипостояннатревога,съпроводенаотчувствоза
нестабилностилиневъзможностданамерятпокой.

Важен структурен компонент на текста се явява възстановяването на
бащинияживотинаспомените,коитосачастотиндивидуалнатаиемоцио-
налнатапаметнахората,коитосабиликрайнего.Такаповествованиетосе
забавя,създаватсеновиразклоненияиразказизадругихора,обикновено
жертвинасвоетовреме.Припомненаеизпълненатасгрешкиикомпроми-
сисъдбанагимназиалнияучител,кактоижитейскитетрудностинауни-
верситетскияпреподавател.Повтарясемотивътзабезпокойството,породе-
ноотлипсатанадостатъчнадуховнасилаивъзможностдасеразличикое
наистинаебилоикоеотвсичкотоваесъщностно.

Спомените на двамата братя и сестра им са свързани най-вече с дет-
ството,преминаловгодинитенанормализацията2вОстравскиякрай,или
спреживяваниятаимнаселоповременаваканцията.Теиматзастабил-
наопораголемияинапълноестественавторитетнасвоябаща.Жалко,че
занищонемогадагопитам,въздъхвадъщерятаКатержинавразговора
с ендокринолога – колега и приятел на бащаѝ.Разбира се, чеможете,
можетедагопитатезавсичко.Тойевъввасмногоповече,отколкотоси
мислите,отговаряѝтой.Наистинаетака,отговоритя,знаейки,четова
наистинаетака(Балабан2010:95).

Съвсемцеленасоченоспоменаваменай-напредКатержина,третотодете
всемействоНедомови.Образитенасилни,деловиипрактичниженивпро-
затанаБалабансавинагипозитивни.ТаканасценатаизлизаКатержина,
хубавамладажена с дългабуйна коса, най-смелатаот тритедеца, която
личносесрещасъссмъртта.Тяимадокторскастепенпоприроднинауки
исеотличавасъссъвършенатасипаметзачисла,акаточовекипрофесио-
налист енай-близодо своябаща, освен товапритежаваинтуиция, която
принеясепроявявавъпрекипрагматичнотоѝмислене.Всемействотосе
разказвакакбащатаеспечелилголяматабитказанейнияживот.Катомалка
едванеумрялаикогатодругитебилинапълноотчаяни,тойнепрестанал
1ЧешкатаверсиянаиметоЙоанеЯн.–Б.ред.
2Нормализация–политическопонятие,скоетосеозначававъзстановяванетонарежима
следсъбитиятаот1968г.–Б.ред.
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давярвавнея.Държалязаръката,докатотябавносиотивала,иявръ-
щалобратнокъмживота.ОтседемгодишнаКатержинастрадаотдиабети
сбащаѝясвързванай-силнатавъзможнавръзка–преживянотоумиране.
Тесеразбиратбездуми.Нейниятживот,измерваннякогаотдиализадо
диализа,никоганеебилобикновеновегетиране,тъйкатотястигадоубеж-
дението,чевсичкозависиоттовадалиможемдаприемемнещата,коитони
сеслучват,идалиимазащоизакогодаживеем(с.94).Въпрекитоватя,
майкатанадвездравидеца,възприемасветакатопразнаутроба,чувства
секатобездетнаженаследаборт.

СледбащинатасмъртръкатанаКатержинаоставапразна,свъздухмежду
пръстите,тъйкатонеуспявадамукаже:„Татко,неумирай“.Упреквасе,че
нееуспяладанаправизанегоонова,коетотойенаправилзанея,ченее
биладонего,когатоеумирал.ВспоменитесисевръщавБескидскатадоли-
на,къдетовдетствотосичестосееразхождаласнего(с.49).Катержина
неможедаприемевиданатленнитеостанкинабащаси,неискадагледа
тованедъгаво,жълто,вкочанясващосетяло (с.77).Представатазабаща
ѝезавинагисвързанасмогъщатамъжественаосанка,сживияпланински
пейзаж, с повтарящите се завръщания при изворите на река Остравице.
Защото,кактоеказанонякъде,акосмеприизворанареката,ниесмевина-
гигоре,подхребета,итъйкатоводатаникоганетечекъмвърха,течението,
коетомиекраката,кактогимиеводатанаЧернаОстравице,нипречиства.
Тя единственаще забележи,че впрофилЕмилприличанабащаѝ, чеи
дваматаиматеднаквоширокикатонаовенчела.Самотяосъзнава,чеи
вдържаниетоимимамногообщо.Нуждаят се единотдруг, а в същото
времесеотдалечават.КатомомчеЕмилебилантипатичен,затворенвсебе
сичудакиревнивец,притоваможебинай-многоотдецатажадувазавни-
маниетонабащаси,държинабащасиповече,отколкототойнанего.От
малъкобаченегопоказва.Непрекъснатокриенесамосвоитечувства,но
ипървитеситворческиопити(тетрадки,рисунки,текстове)сякашзадаги
предпазиотнякогоидабранисвояличенсвят,въпрекиченикойнеискада
мугоотнеме.

КатоантиподнаЕмилвроманасеявяваХанс,по-големиятбрат,който
екръстеннабащасиииманеговатапрофесияинеговиятворческисвето-
глед.Образованагностик,тойтвърди,чеважнитенещаниенечегипре-
мълчаваме,апростонегизнаем.Спореднегоистинатасепостигасцената
насмърттаивсекищеяпостигне,тъйкато,сринелисееднонебеснотяло
в своята сърцевина, нищоповече неможе да се направи. Той е смного
по-голямосамочувствиеотбратси,по-независимевотношениетосикъм
светаипривъзприеманенаформите,ароматитеицветовете,многопо-уме-
лоинаходчивосислужисдумите.КатодетеХансобичадасезаяжда,а
най-многозасягаЕмил,когатоказва,чееосиновенодетеичебащамугое
донесълединденотработата,асемействотогоеотгледалокатоподхвър-
ленобебе,намереновторбаотпрахосмукачка.Всичкивъзрастниприемат
товасчувствозахумор,номалкиятЕмиледълбоконараненоттазиисто-
рия и още от четвъртата си година я помни. Тогава за първи път усеща
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несигурността,тъгата,страха,чеможебинеечастотсемейството,чее
донесенвзавързанаторба,четовапростонеенеговиятдом.

Главният геройнаромана–Емил, еподчертаноавтобиографичение
сроден с други герои от предходни творбинаБалабан.С тях го свързва
терзаниетоикризатанасреднатавъзраст,вътрешнатапротиворечивости
тревожност.Тойимануждадабъдеобичан,нонитоумеедаприемалюбо-
вта,нитодаяпроявяваидаѝсеотдава.Поведениетомупоказва,честрада
отдепресия,каточовекерязъкисприхав,способендасеразкрещиида
изречетежкиобиди,даунижавадругитеидасесамонаказвазанещо,което
отнововърши,ивсичкотоваврамкитенаеднаминута,наеднасекунда,в
коятосякашнеетой.Вроманатойепреводачотанглийски,разведенмъж
насреднавъзраст,койтоеималпроблемисалкохолаиживеесмъчителния
спомензанеуспешниясипървибрак.Свсичкисилисестремидаразбере
синасиисвоятанастоящаприятелкаДжени,ноосъзнава,чедопускаедни
исъщигрешки.Живеесчувството,чееаутсайдер,койтонапразногони
своятасянка,чееощетенс товадабъдевечнопо-малкиятбрат,койтое
по-малкоталантлив,скомплексаналевичар,койтоможедаразличигореи
долу,нонеидясноотляво,иаковядасиизползвалевиясиюмрук,може
идапребиенякого(с.100).Парадокситепродължават.Тойечовек,който
сеизхранваотписане,нострадаотдисортография,гледанасветапо-ско-
ронегативноипесимистично,преследванеотчувствонавиназанещо,
коетонееизвършил,ноприписванасебеси,безнякойдаеискалтоваот
него.Таковапровинение сеоказванапример споменът за товакак тойи
сестричкатамусииграятседновъображаемокученце,бездазабележат,
чевкъщатаживеесамотнаитъжнастаражена.Упреквасе,чесаможели
даяразвеселяват,даяпосещават,даговорятснея,анатяхдоринеиме
хрумвало,несаималивремезанищодруго.

Самобичуването на Емил не свършва с това. Непрекъснато спори с
братсиХанс,койтоехудожникифотограф,засъдържаниетонаписмата,
чийтоавторенякогашниятсемеенприятелПетърВолф.Въввръзкастях
сепоставятвъпроси,коитозасягатсобственитеетичнииморалниценнос-
ти.Посвоятасъщностдебатитемеждудваматапредставляватпоредицаот
въпроси:

PročjsinepodepsalChartu77,pročjsinavysokéškolestudo-
valmarxismus–leninismusavědeckýateismus?Pročjsichodilk
volbám?Proč jsižebralodevizák,abysmohldoPaříže?Hodils
jimtonahlavu?Vysralsesjimnato?Řeklspravdu?Drželshubu
(s.13)?

Защо не подписа Харта 77, защо в университета учеше
марксизъм-ленинизъм и научен атеизъм? Защо ходеше да
гласуваш?Защо си просеше валута, за да идешдоПариж?
Хвърлилиимговлицето?Пратилигинамайнатаим?Каза
лиистината?Държешелисиезиказадзъбите(с.13)?3

3Навсякъдевтекстапреводътемой(Т.Я.)–Б.пр.
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Приреконструиранетонаживотанабащаимучастватредицанемиме-
тичниелементиилипъксевключватепизодиотнеговатабиографиябез
вътрешнавзаимовръзка.Досблъсъкнагледнитеточкисестигакактовътре
всемейството,междуроднините,такаиизвъннего,когатозапочватдасе
пресичат личното и историческото време. Непримирима е позицията на
някогашнияприятелнабащатаПетърВолф,койтострастноисфанатична
вяраискадаизкоренизлотосмеч.Тойименнобомбардирасемействотос
писма–огнениепистоларнипосланиязапровалитенабащаимповреме
наминалиярежим.Катовсекинараненчовекитойеагресивен,настървен
изъл.РедовноизпращаначленоветенасемействоНедомовиобвинителни
писма,приключващисравносметказаминалотонабащаимиподлагащи
насъмнениенеговияморал.СпоредВолфкомпромиситенаНедомасабили
несамоизразналоялносттамукъмрежима,стяхтойепрестъпилетични-
теиморалнитеграницикактовпрофесионаленплан,такаистолерантно-
тосиотношениекъмвъпросазасътрудничествотосДържавнасигурност.
НеговатапозицияотгледнаточканаВолфенепочтена,тяеизразнакарие-
ризъмисвидетелствозамалодушиеикористолюбие.ВъзгледитенаВолфи
остритемуреакциинесаморазкриватнеговатанеспособностдапрощава,
нотесепревръщатвъввтораинтерактивнарамканаромана.Докатопърва-
тарамкавключваисториятанатритедецавсемейството(катосезапочне
спояватанаЕмилиприятелкатамувприютазакучетаисепродължис
трикратнияимотказдавзематотпредлаганитеимкучета),вторатарамка
е очертана от заглавието и от отворените подстъпи към нереферентната
рамкаикъмтова,коетоможедасепревърневразказ.

Вроманасенаблюдаваумишленонарушаваненахронологичнатапосле-
дователностнадействиетоитоваводидоразнообразаваненааз-формата.
От една страна – преплитат се различниперсонални разкази, а от друга
–постигасефилософскоиполитическозвучене.Заедносразказвачауспя-
вамедапроследимсъбитията,случващисевмомента,новсъщотовреме
възприемамеразказакатонещо, което героитеносятот своетоминалов
себе си, включително своите субективни различия и особености. Прави
впечатлениенепосредственотопредставяненасубективнотопреживяване
наслучващотосеснякогоотгероите,койтосепревръщавповествовател,
исепроменяотразяванатавнастоящиямоментсубективнареалност(вре-
метонадействиетосъвпадасвреметонаразказване).Замянатанаповест-
вователскитесубектисепроявяваособеноповременафикционалнияБожи
съд,защототогаваЕмилпредставляваедновременнокактобащаси,такаи
себеси.Прозвучаваследнотопредизвикателство:

Aťtedyobžalovanývysvětlí,jakjemožné,ževesvéfunkcisetrvalipookupacivroce
1968,

kdybylivedoucípracovníciprověřovániamuselivyjádřitsvůjsouhlassokupací?
Paneobžalovaný.

Můjotec,tedy–jájsemjakonestraníknemohlbýtvyloučenzestrany.
Apokudjdeosouhlassokupací?

Použiljsemjakomnohomýchkolegůvyhýbavouformulaci,zacožsestydím.Chtěl
jsemzůstatlékařemapomáhatlidem.

Ahlavněsobě,že!(s.156)
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Некатогаваобвиняемиятдаобясникакевъзможнодасезадържинапостаси
иследокупациятапрез1968г.,

когатохоратанаръководнадлъжностбяхапроверяванииимбеналаганода
изразятсвоетосъгласиесокупацията?

Господинобвиняем.
Моятбаща,т.е.аз,катобезпартиеннебихмогълдабъдаизключенотпартия-

та.
Ащосеотнасядосъгласиетосокупацията?

Използвах,кактомногомоиколеги,уклончиваформулировка,закоетосесраму-
вам.Искахдасиостаналекаридапомагамнахората.

Иосновнонасебеси!(с.156)

ВроманаПитайтаткосавтъканиспомениотпо-скорошниипо-отда-
леченивъввреметоисторическисъбития.Именноосъзнаванетоотстрана
на читателяна това смесванена речеви актове допринася за по-дълбоко
разбиране на колективната памет и на това какъв смисъл влага авторът
в авторефлексивните монолози и диалози в романа, които са умишлено
акцентираниипосредствомграфичнотоимоформление.

Четемисториятанаединзатворенживот,койтоимаестественопродъл-
жениепо-нататъквживотанадругихора,навсичкитези,скоитогероят
еживяливърхукоитоеоказалвлияние.Животътминава„вобкръжение
отзадължения“(с.16),отбелязваМартаНедомова,съзнавайки,чевреме-
топостепенноизтичаичеможебисиотиваме.Ототделниячовекзависи
каквощепостигневживотаси,каквъзприемаобкръжаващатагосредаи
как–самиясебеси.Надругомястопише:

Všichniumíráme, jenomněkteří zatímpomaleji (s.43).–Je
možnénachvílineumírat?Nachvílineubližovat?Nachvílinemys-
let na dopisy, které se tě snaží přesvědčit, že tvůj otec byl zlý a
špatnýčlověk,kterýpředstíral,žejekřesťan,apřitomsezúčastnil
skutečnýchzločinů?Obviněnítakhrozná,žetěztohorozbolíprávě
tyledviny,kteréoteccelýživotléčil,kteréhopřivedlydohrobua
dokterýchhoještěposmrtikopejehobývalýbratrvKristu(s.46).

Всички умираме, някои обаче засега по-бавно (с. 43). –
Възможнолиезамигдаспремдаумираме?Възможнолие
замигдаспремданараняваме?Замигдаспремдамислимза
писмата,коитосеопитватдатеубедят,чебащатиебил
зълилошчовек,чесамосееправилнахристиянин,авсъщо-
товремееучаствалвистинскизлодеяния?Обвинения,тол-
коваужасяващи,чеоттяхзапочватдатеболятбъбреците,
коитобащамицялживотлекуваше,коитоговкарахавгроба
ивкоитодажеследсмърттамупродължавашедагорита
бившиятмубратвХриста(с.46).

Зависиоттовакойкаквижданещата,койкакгиприема,дали,опозна-
вайкисебеси,щедопуснегрешка,далищесипрости,доколкоеспособен
ижелаедаприемесвоятаиличуждатажитейскаистория,откаквапозиция
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щеяразкаженадругия.Можедасеотнесесъссъчувствиеилюбовилида
проявибезразличие,акосеоставинатревожнитеобвиненияинапосто-
янноточувствозавинаисъучастничество,акосеборискрасотата,която
нараняваилипъкниоставяравнодушни.Исамотакасепропукваобвивка-
танабезразличието.По-лесносепонасяживотът,акоуспеемдасподеляме
сдругиянеговитерадостиитревоги,отколкотодасезатворимвсебеси,и
смещастливи,когатодоризасекундапроблеснесветлинатананадеждата.

Романътекомпозиционнорамкиранотпочтисимволичнотопристигане
изаминаваненаЕмилинеговатаприятелкавприютазакучета,построен
впокрайнинитенаграда,поджелезопътниянасип.Кучкарникъте„пълен
сизтерзанисъзданиябездом“.Тойсенамиравзапустяломясто,далечот
хората,крайнегоминаватвлакове,товарниипътнически,ирядконякойот
пътницитещеспрепогледасинаскупченитеклетки.Мястотоевперифе-
риятанаградаиесвлачище,защотоподнегосадобиваливъглища:безпо-
мощността на бездомните кучета кореспондира с екзистенциалното чув-
ствоначовека,снеговататревогаистрахоткраянаживота.ДоЕмилстои
неговатаспътницаиприятелкаДжени,дребнаженасъссилнаволя,емпа-
тичналичност,коятоеспособна,бездапродума,даподаденанякогоръка
идагоподкрепи.Тянесъдиникого,дорипропадналатасисестраЙоана,
еднасъвременнаМарияМагдалена,коятозамнозинаесамоеднаблудница
–курва–просякиня–проститутка–наркоманка(с.136),личностнапра-
возазатвора,имащаобаченещообщосживотанасв.Стефан,обикнове-
ноизобразяванспремазанотяло4,нодокосващспръстипротегнататаот
небесатаръканаИсус.

Балабанизползвадетайли,коитопринадлежатнасъществуващатадейст-
вителностипривличатстова,чеучастватвхудожественатасимволикаи
иматопределеномястовлитературнатаструктура.Теговорятзаразличи-
ятанасветогледи,заразмянатанапозициитенатематичнияпървиивтори
план.Напримервсамотоначалосепоявяваткатофонместата,къдетоса
играликатодецаХансиЕмил.Най-честотаковапространствоегоратаили
поляната.ДокатоЕмилепредпочиталполяната,откритото (бойно)поле,
накоетообачебимогълдабъделеснамишена,исредтревитеижитата
сеечувствалщастлив,усещайкипалещотослънценадглаватаси,тоХанс
ебилпривлеченотгората,къдетосепречупватсветлините,нощтаизазо-
ряването.Темата за светлинатасеизвежданенатрапчиво,новсепо-ясно
изпъквавконотативнияпреденплан.Хансмногократномечтаеда зърне
аурата,излъчващасеотпеснопениятаповременаевангелскитебогослуже-
ния,азаЕмилобеднотослънценосимиганапросветлениевправославния
параклис,някъденавърханахълмвКипър,къдетогоенапусналазлона-
мереносттаизакраткосагообгърналилюбовта,вяратаинадеждата.В
диалогасКатержинаХансспоменава,чеевидялнеобикновенасветлина
ивяравочитенаумиращиясибащаняколкоднипредисмърттаму,тогава
каточелимуестаналопо-лекоитойепрестаналдасебоиотсмъртта.
Винагистававъпроспо-скорозатрепети,замигове,коитосамногократки.

4Св.Стефанеубитскамъни.–Б.ред.



87ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

ВроманасиБалабанклоникъмепичнотоначало,въпрекичевосно-
ватасиприемафилософияиизразявауниверсалнитеценностинабитие-
то.Неговитеперсонажиизглеждаттрадиционносвързанисродаисемей-
ството,въпрекичевживотасиоставатзадългосамотни.Авторътработис
хибридновреме,произлизащоотдвегледниточкизавремето,исестреми
към постигане на идеята, че носим следите на времето в себе си, както
и изживяното време на смъртния си живот. Балабан решава да създаде
„третовреме“,коетопринадлежинаграничнителинииисвързвачовешко-
товремесвреметонасвета,прикоетодействиетонаразказанитеистории
несенамиравбезвремието,авотношениетонанастоящетокъмминалото
икъмбъдещето.Атоваетака,защотонеговиятразказесвързансразговора
(„попитайтатко“)исвръщанетокъмситуации,разкриващиповествовател-
скатасипотенциалност.НавъпросанаХансскаквосеотличавасветлината
вначалотонаденяоттазивнеговиякрай,Катержинамуотговарясъвсем
естествено:Бъдещеторисувавнастоящето(с.87).

ЛичнитеисториинаЕмил сачастотбащинитемуистории, аХанс е
неговотовторо„аз“.Товаевтораталичностнасвета,зарадикоятопосто-
яннотрябвадасеограничава.Посъщияначин,кактоикъмбащаси,тойе
привързанкъмХанс,ноедновременностовасекараснегоинепрекъсна-
тосепомирява–безнегонесечувствапълноценен.Товаесъщотолкова
силно,когатоХансискадаударилъжливотосидете,коетомукрадепарите
задрога,ивсъщотовремеенещастенкатобащасиисеобвинява,чее
допусналнякъдегрешкапривъзпитанието.

Модификациятанаповествователнитетехникиезависимаотдвижени-
етоинепостоянствотонагероите,оттехнитемисли,разсъждения,възпри-
ятияиразбирания.ВиждамесестратапрезочитенаЕмил,носъщоиЕмил
презпогледанаКатка.Различнитевариантинафокализация, смянатана
оптиката,редуващитесестилистичниповествователнитехникидинамизи-
раттекстаиправяттака,чениенезабелязваменеговатафрагментарности
накъсаност.СпореддумитенаПетърХрушка,приятелнаБалабаниредак-
торнакнигитему,впърватаверсиянароманатекстътеразделеннапо-мал-
киипо-големичасти,вероятноглавииподглависъссамостоятелнизагла-
вия.Първоначално авторът очевидно е работил повече с принципите на
психичнатапамет–сасоциативното,неочакванотоиоткъслечното.Иако
авторътсеерешилнакорекция,тое,задаакцентираповеченасюжетност-
та,наконтинуитетаисмисловатаотвореност,съзнателноесвързалсвоята
личнаисторияскомуникативната,историческатаисоциалнатапамет,свър-
залевсвояразказреференциалнииавтореференциалникодове.Потози
начинроманътполучавановисмисловиизмерения.

Романът Попитай татко е за живота на доктора по медицина Ян
Недома,кактомайкатанаредиладасеизпишенанадгробниякамък,син
наевангелисткипастор,интернистиспециалистпобъбречнизаболявания,
койтоевидянвразличнижитейскипреплитащисеивзаимносвързаниситу-
ации.НеговатасъпругаМарта,вечеседемдесетгодишнавдовица,всеоще
говиждакакпристигаотдалече,аосанкатамуказва,чеечестен,дирек-
тен,строг,носъстрадателенчовек,койтоенаучилотсвоятапрофесия,че
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носиотговорностзапоследствиятаотсвоитерешенияизарискаоттяхната
погрешност.Отнейниясамоанализразбирамезадългогодишнотоприятел-
ствонамъжаѝсПетърВолф(Волфзначи„вълк“,аПетър–„скала“),който
твърдялвобвинението,чебащатаебилпрекаленотолерантенкъмгреш-
китенадругите,чеебиллояленитвърдеслабосеепротивопоставялна
режима,прекланялеглаваповече,отколкотобилонеобходимо.Защонее
възразявал,когатосеерешавалокойотбившиярежимдаполучиизкуствен
бъбрек?

Вромана,койтоеограниченпредимновсемейнатаистория,епроявено
нетипичноразбиранезаполитиката.Поставятсередицавъпроси,коитоне
намиратеднозначенотговор:тенесанитозащита,нитоприсъда.Бащата
неседържикатогерой,когатосеустановява,чеединиятотсеньорите5е
редовендоносникнаДържавнасигурност,награждавансвъзможностида
пътувавчужбинанаразличницърковниконференции(с.114).Реакциите
саразлични.Някоисеопитватдаигнориратвсичко,другисевъоръжават
свяравбратАлоис,койтоникоганебинаправилподобнонещо,въпреки
чевсепакгоправи.Вяратаилъжатасасесмесиливнещогнусно.Балабан
представяпредполагаемиинееднозначниреалности,атоваепроблем,при-
същнапостсоциалистическитестрани,койтосеотнасядообикновените
семейства,нотрябвадабъдеосмисленотпоколенческатаиисторическата
памет,отобществотоиотделнаталичност.Променятсесамограниците,
докоиточовексипозволявадаотстъпи(с.115)–кактопреди,такаисега.
ПетърВолфказва,чебащатареагиралнадоносничествотосмиреноиза
дапростиидададевременаАлоис,тойсамизлекувалсвоятарана.Той
всъщносткатоангелсмечеотстоявалсвоето.Можешдапростишнадруг
човек,нонасебесинеможешдапростиш(с.116).

ВроманаБалабаннесаморазвивамотивазавината,провинението,стра-
ха,смелостта,толерантносттаибезкомпромисността,съчувствиетоибез-
различието,кариеризмаикористолюбието,носъщотакасидавасметказа
относителнияхарасктернапонятиятазагеройствоималодушиеиразсъж-
давазасилатанапотенциалнатаизмянаижертвоготовност.Конкретната
ситуацияразделядвамаприятели,защотозаединияоттяхповедениетона
виновникаенесъвместимосъссобственотомутълкуваненаБиблията, с
изповедтаивярата.СпореднегоедваБожиятсъдщеуспеедапроизнесе
присъда,ноПетърнеможедасепримиристова.

Целият роман пресъздава отношенията между хората, живота, който
еневъзможнонитоотново, нитоподругначинда сеизживее, а взетите
решениянемогатдасевърнатназад.Занякоиживотъттечекаторека,за
Емил обаче той се превръщапо-скоро в язовир, в изкуствена структура,
в пространство с диги, коитопо всяко времемогат да бъдат разрушени.
Забащатаживотът е служба, заКатержина–изпитпоиздръжливост, за
Ханстойставапоредицаотобрази,улавящидвижениетонасветлината,за
Емил–времененбивакивероятнопореднотоизоставеномясто,заМарта
Недомова е стая с открехната врата, зад която се чернее правоъгълник,
койтонебитрябвалодасепревръщавквадратназабравата.
5Сеньор–евангелисткотосъответствиенаепископ.–Б.а.
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В романа многократно е застъпван символичният мотив на вратата,
коятобащатаискадастоиотворенадорикогатоеприкованнаболничното
легло.Тойпо-скорощесеоткачиотсистематаискатетъраиторбичката
зауринавръцещеотидедаотворивратата,защотомусеесторилазатво-
рена. Застъпен еимотивът замястото, което заемамевживота, било то
всемейството,намасатаиливсъпружескотолегло,мястосоциалноили
обществено,коетонепринадлежисамонапаметтанапредметите,ноина
комуникативнатапамет.Вроманасъщотакаприсъствасподелянето,тайн-
ствотонавидението,чувствотозавинаипровинение,мотивитезапрошка-
таимилостта–внегоимамащаб,по-голямотнассамите.Тайнатапоняко-
гасепросмуквавхалюцинативнакартинаиливсън,проявявакатосянкав
ръжта,когатоЕмилиКатканякогаотдавнасасеразхождалипрезполето,а
Емилвсетаканезнаедалионовавидениеебилоподобнонамитиченпла-
ващкораб,илинанещоотизвънземнацивилизация.

Вереннасебеси,Балабанвграждавзаглавиетонакнигатапроблемаза
поколенията,заосновополагащитесоциалниотношения(междуродители
идеца,междубратяисестри,съпружески,любовни),нотойскриватуки
другструктуренадресат,койтопозволявадасечуватдругигласове.Като
челичрезнегоавторътсеобръщакъмчитателяигопризовавадапопита
бащаси,коготоносивсебеси,дагопопитанавреме,дагопопитазанеща,
накоитоникойдругнеможедамуотговори,ипоследавложисебесив
тях, защотосамотака тенямадаизпаднатв забвение.Можемда тълку-
вамезаглавиетоподваначина:катообръщениекъмтози,коготогоняма
(ставадумазаотношениятамеждубащатаиЕмил,бащатаиХанс,бащата
иКатержина),новсъщотовремеиподругначин,защотоставадумане
самозавръзкитемеждупоколенията.Вроманащенамеримсмисловисъот-
ношения, които актуализират обществената проблематика, и се поставят
въпроси, свързани с историческата памет и колективната вина, поставят
се редица неотложни въпроси, които изграждат универсалните етични и
нравствениустои,пренасят сеотношенияи значенияна екзистенциално
ниво.Многократносезасягатпроблемитезавинатаинаказанието,грехаи
прошката,паметтаизабравата,илюзиятаиразочарованието,коитосепро-
явяватвъввсичкижитейскиетапииисторическиепохи,заематустойчива
позициявиндивидуалнатанравственост,придобиваттежествзависимост
отстепентанаотговорност,отграницитенавъзможнитекомпромиси,от
вярата в Бога и житейската философия. Зависи от това какъв е нашият
животикойщегоразкажеикаквотозиразказщепредизвика–съчувствие
илибезразличие(с.181).

Преводотчешки:ТаняЯнкова
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ОСТРАВСКИЯТКРАЙКАТОХУДОЖЕСТВЕНОБРАЗВ
ТВОРЧЕСТВОТОНАТРИМАПИСАТЕЛИЕМИГРАНТИ

МартинПиларж

МартинПиларж.Остравскийкрайкакхудожественныйобразвтворчест-
ветрехписателей-эмигрантов.

В фокусе настоящей статьи находится творчество трех писателей
(Гельмута Кенига, Ивана Ландсманна и ПетраПитухи), которые эмигрирова-
ли из Чехословакии. В своей прозе авторы с позиции рассказчика,живущего в
Германнии и Голландии, отражают свои воспоминания о молодости, пережи-
той в индустриальном городе Острава. Им удалось сознательно преодолеть
художественноеизображениет. наз. «остравскоймечты», заимствованноеиз
советскихлитературныхдогмэпохисталинизма.Ихкнигибылиопубликованыво
время,когдамолодоепоколениечешскихписателейужепереоценилообщеприня-
тоевосприятиеОстравскогорегионаисталоизображатьегокакпространство
«постиндустриальногодикогокрая»илижекакпространствоформирующейся
альтернативнойкультуры.РоманИванаЛандсманнаPestrévrstvy(Пестрыеслои)
вызвалбольшойинтересучитателей.Прозадвухдругихавторов-эмигрантов–
ГельмутаКенигаиПетраПитухи–читателямпрактическинеизвестна.Однако
ихрольврамкахнарушенияобщепринятоговосприятияОстравскогорегионаи
егоособенностейвесьмазначительна.

Ключевыеслова:Остравакакхудожественныйобраз,ГельмутКениг,Иван
Ландсманн,ПетрПитуха

MartinPilař.TheImageofOstravaRegioninLiteraryTextsofThreeCzech
EmigréWriters

This essay deals with three writers (Helmut König, Ivan Landsmann and Petr
Pitucha),who leftCzechoslovakiaand in theirexileprosaicbooks reflected their life
experience in industrialOstrava from theviewpointofadultnarrators living inWest
GermanyandtheNetherlands.Theysucceededinovercomingcommunistimagesofthe
so-called „Ostrava dream“whichwas imported from Soviet literary dogmata of the
StalinEra.Theirbookswerepublishedinthetimewhenyoungergenerationofartistsre-
interpretedtheOstravaregionwhichisnowveryoftenseenasaplaceofpost-industrial
culturalwildernessandextremelyinspirationalplaceforalternativeculturalactivities.
WiththeexceptionofIvanLandsmannandhisnovelPestrévrstvy(Colourful layers),
theseCzechexileauthorsarealmostunknown,buttheirroleinchanginggeneralCzech
understandingoftheOstravaregionanditsspecificfeaturesshouldnotbeforgotten.

Keywords:TheImageof OstravaRegioninLiteraryTexts,HelmutKönig, Ivan
Landsmann,PetrPitucha
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През 1999 г. бяха издадени три обемнипрозаически произведения на
автори,прекаралидетскитеиюношескитесигодинивОстравскиярегион,
авпоследствиеемигрираливЗападнаЕвропа–Пъстрипластове(Pestré
vrstvy)наИванЛандсман,Втърсененаактазараждане(Hledánírodného
listu)наХелмутКьонигиАвантюристискъсмет (Dobrodruzipohaluzi)
наПетърПитуха.И тримата автори ги обединява фактът, че встъпват в
литературатабезсериознипретенцииизадълбоченопознаваненаонова,
коетосеслучвавпредходнитедесетилетиясчешкаталитература.Основна
мотивациязатезипишещисамотнициежеланиетодаразкажаткаквоса
преживелиидаподложатнаопределенаревизияценностите в досегаш-
ниясиживот.СъдбитеинатриматазапочватвОстравскиякрай,койтов
произведениятаимевъзприеманотпозициятананаблюдателя,обогатена
сопитанаемигранта.Освентоваипритриматаеналицеопитдасевърнат
вОстрава (било то само на гости или с предприемаческа цел).Опитите
обаче са съпроводениот разочарование, тъй катопротиворечиетомежду
емигрантскитеочакванияиреалносттанабившияродендомсепревръща
в нещо непреодолимо.СякашОстрава емястото, в което неможе да се
върнеш.

Разбира се, подобно обобщение би било много неточно, защото при
формираненаотношениетонаспоменатитетримаавториемигрантикъм
Острава личните причини надделяват над обществените и културните.
Заслужавасидапоразсъждаваменадмотивитезаотчуждениетоотсвета
надетствотоимладостта.ИванЛандсман,чийтодебютизлизавпрестиж-
нотоиздателство„Торст“иеобявенванкетанавестник„Лидовеновини“
закниганагодинатаза1999г.,енай-популярниятписателотпосочената
тройка.Критикатаобаченеприемаеднозначнотовапроизведениеидоня-
къдесоснованиеколебаниятаотноснохудожественатастойностнапроиз-
ведениятанаИ.Ландсманпродължаватиследизлизанетонаследващите
мукниги.Очевидноесъщотака,чеакоИ.Ландсманвнасянещоновов
чешката литература, то това е говорът на остравските миньори, преот-
критведнанеизползванадотогаваширотанавъзможноститеѝ.Другият
същественаспектотнеговитеПъстрипластовеерадикалнатапреоценка
намита,поддържансистемновепохатанасталинизмаинеосталинизма,
за героичния труднаминьора.ПетърПитуха (1940 г.) иХелмутКьониг
(1943г.)самалкопо-възрастниотИванЛандсман(1949г.)изатова,опис-
вайкидетствотоси,тедиректнорушатобразанаОстрава,койтополити-
ческатапропагандасъздаваиразпространявапрез50-тегодини.Разказът
наИ.ЛандсмансеотличаваотпрозаическитетворбинаПитухаиКьониг
съссвоятастесненавремеварамка,тъйкатозапочвачакпрез70-тегоди-
ни,когатоследзавръщанетосиотказарматаавторътпостъпванаработав
мина„АнтонинЗапотоцки“вОрлова.Втърсененаактазаражданена
Кьонигпредставляватипичнамемоарнакнигаиотразяваосновниавтобио-
графичниепизодиотдетствотомупрез40-тегодинидонашидни.Авторът
разкриванесправедливостите,коитоетрябвалодапонасязарадинемското
сииме,описватежкияживотвработническотоградчеМарианскеХори1в
1МарианскеХори(MariánskéHory)–някогамалъкград,сегакварталнаОстрава.–Б.ред.
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новопоявилотосепредградиедозабоя2,следтоваработатасикатомени-
джър намузикалната група „Буканиржи“3, емиграцията и опита си след
1989г.дастанепредприемачвОстрава.Пролетарскотодетствоеобрису-
ванобезилюзии,шансоветенасемействотозапо-доброобщественополо-
жение са билинулеви, а взаимоотношенията в остравскитемузикалнии
телевизионнисредисаописанимногокритично.Кьонигразказвазаеми-
грантскитегодинивГерманиябезпристрастно,катопризнаваинеуспехите
си–особенокритичноразкриваобърканитеинеморалнивръзкивобластта
на културата, медиите и предприемачеството през 90-те години. В срав-
нениесмемоаритенаКьонигАвантюристискъсметнаПетърПитухае
автобиографичентекстсотделнироманизираниелементи.Първоначално
главниятгеройописвапо-скорогротесково,отколкотодраматичносемей-
ството си, в което господства тираничен баща, а впоследствие предлага
начитателямножествоабсурднисцениотученическияживотпрез50-те
години.Талантливпианист,П.Питуханай-напредследвавБърно,апосле
следредицаприключениясеозовавакатоемигрантвмечтанатаГермания,
вкоятосеутвърждавакатомузикантипедагог.Вкраяна70-тегодинислед
дълги административни препятствия успява да получи виза и да посети
близкитесивОстрава.Следкатоопознаватукашнитенравивпериодана
най-твърдатанормализация4,срадостсезавръщавГермания,осъзнавай-
киокончателно,четясеепревърналавнеговаистинскародина.

ВпрозатанаХ.КьонигиП.Питухасемейниятиобществениятживот
в условиятана тоталитаризма са разкрити катонещо анормалноиизця-
лопреминалоотвъддопустимитеграници.Единственияттерен,приемлив
и за двамата автори, който с постоянство им предлага основната радост
вживотаиудовлетворение,етеренътнасексаиеротиката.Честотатана
любовните авантюрив тези творбиеизключителновисока, а за книгата
наПитухадорисеизползваопределението„музикантскиеротикон“, тъй
катопрегледътналюбовнитеуспехинаглавниягеройсредженитеизглеж-
дакатоосновнамотивациязасъздаванетоѝ.Втоваотношениедваматапо-
малкопознатиавторисеразличаватотИванЛандсман,вчиятопрозалипс-
ватазиотносителнооптимистичнаперспектива.Тойпопринципразкрива
житейскитесиперипетиикатонещофаталнобезнадеждноипредварител-
ноосъденонанеуспех.Неговитесюжетивнай-лошияслучайклоняткъм
чистатрагедия,авнай-добрия–къмбезнадежднаибезизходнаабсурдност,
притовабеззначениедалиантигероятсенамиравтоталитарнаипосттота-
литарнаОстрава,иливемиграция.

Обектнанашетоизследванесатекстове,къмкоито(сизключениена
прозатанаИванЛандсман)критикатанеепроявилапочтиникакъвинте-
ресикоитовероятнонямадабъдатпреиздадениищеизпаднатвзабвение.
2Забой–мястовмината,къдетосекопае.–Б.пр.
3Буканиржи(Bukanýři)–популярнамузикалнабандаотЧехословакия,чиетоназваниев
преводозначаваʻбуканиериʼ,ʻпиратиʼ.Създаденаепрез1969г.иизпълнявафолкмузикав
рокаранжимент.–Б.пр.
4 Нормализация – истор. полит. пейор. Период от обществено-политическия живот на
Чехословакияслед1968г.–Б.пр.
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Тованаложинаправенатакраткахарактеристиканаемигрантскитеобрази
заОстрава.Акоподходимобачекъмтритепроизведенияотчистолитера-
турноисторическагледнаточка,бездаприлагамеизползванитеобикновено
художественикритерии,щестигнемдоубеждението,ченеможемдаотре-
чемналичиетонаеднаобща,притовасъвсемнемаловажначерта.Итрите,
макариотчастихудожественостилизираниличниизповедниисторииса
радикално отдалечени от традиционните начини за митологизиране на
Острава,създаденивпериода1948–1989г.Ставадумазамитологизация,
основананавизиятаза„остравскатамечта“,коятокатопредставазаедно
идеалнофункциониращообществоесъздаденавкраяна40-теиначалото
на50-тегодини.Тазипредставадонякъдесеразличаваот„чешкатамечта“,
коятоЙозефКаинар5поетичноописваведноименнатасисбирка.Според
новоустановенитепринципинакултурнаполитикаповременасравнител-
но краткия период на съществуване на „остравскатамечта“ и намного-
бройните опити за литературното ѝ пресъздаване Остравският регион е
възприеманнекатопровинция,акато„работилницазановихора“икато
бойнополе,накоетосеводибиткатамеждустарияиновиясвят.Пушещите
заводскикоминиставатсимволнапросперитетиблагосъстояние,човекът
емисленпредивсичкокаточастотколектива,анекатоотделналичност
(Пиларж2005:128–132).

Гореописанитеемигрантскипроизведенияможемдаотнесемкъмопре-
деленатеоретичнаконцепциязавъзприеманенапространството.Избираме
като отправна точка възгледите на Даниела Ходрова, чиито коментари
относнопоетикатанапространствотосаширокоизвестниииматвлиятел-
ноприсъствиевчешкиякултуренконтекст.Напървомясто,нейнотосхва-
щанезамитопоетика(инспириранопредивсичкоотфренскатаируската
литературнатеория)сеопиранаедноизключителнозадълбоченоилично
изживянопознаниезаПрага.Итакаизниквавъпросътдалинейнатамито-
поетическаинтерпретациянаобразанаПрагабимогладабъдеизползвана
успешновопитанидаразкриемлитературнияобразнаОстрававтворбите
на тримата автори емигранти.Първо, трябвада споменемпримера, чрез
койтоД.Ходровадоказва,чеобикновеносестигадо„непрекъснатопре-
осмисляненазначениетонаместата“.Спореднеяноватаформа„винагисе
изграждавъзоснованаматрицатанастаратаформа“(Ходроваикол.1997:
16).Д.ХодровапосочвакатопримервъзприеманетонаобразанаПрагав
периоданавъзрожденскиямитвкраянаXIXвек.Завъзрожденцитегра-
дъте„майка“,„девица“,„невеста“,„кралица“,ноиточнопотазипричина
може(идорисеналага)тойдабъденареченвкраянаXIXвек„лекажена“.
Подобнатрансформациявзначениетооткривамеипримитазастроителна
Остраваот50-тегодиниизалишенияотвсякаквиилюзииобразнаграда
вемигрантскатапрозанаХелмутКьонигиПетърПитуха.Следопределен

5ЙозефКаинар(JosefKainar,1917–1971)–чешкипоетсъссилентворческидебюткато
членналитературнатагрупа„Скупина42“(„Skupina42“,бълг.̒ група42ʼ),койтообачестава
певецнакомунизма.СтихосбиркатамуЧешкамечта(Českýsen,1953),коятовизираавто-
рътнастатията,съдържапоетическивъзхвализаСталин,строителствотонановиястрой,
пролетариатаипр.–Б.ред.
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периодотвремеизкуственосъздадениятсакраленобразнаградаможеда
сепреобърневсвоятапротивоположност,авдветекниги–доридапридо-
биеекстременхарактернабездуховност,низостивездесъщааморалност.
В произведенията на Ландсман, Кьониг и Питуха Острава е изобразена
катопъленантиподна„остравскатамечта“.Въпрекилипсатанасериозна
творческаамбиция,особеноупоследнитедвамаотпосоченитеавтори,не
можедаимсеотречетова,чедоголямастепенпреодоляватанахронична-
тамитологияна„остравскатамечта“иподготвятусловиятазаидеологи-
ческинеангажиранохудожественопресъздаваненаобразанасъвременна
Острава.

Задаразкриемпротивоположнитесхващаниязапространственияобраз
наОстрава, от една страна, на привържениците на „остравската мечта“,
а от друга – на авторите емигранти,ще приложим – като се позоваваме
на ДаниелаХодрова –възможностите за назоваване на основни характе-
ристики на пространствената организация според азиатския принцип ин
–ян,т.е.принципазамъжкотоиженскотоначало,койтосепроектиравъв
всичкиобластинаежедневнияживот.„Остравскатамечта“еизграденана
ян-основа(следователнопреобладавамъжкотоначало).Характеризирасе
сред,планираност,системност,експлицитностистремежкъмстабилност.
Впротивовеснатовавкнигитенаразглежданитеписателиемигрантипри-
състваин-възприемане(т.е.по-скороженско)напространството,отлича-
ващосеснарушаваненареда,буйнавегетативностинадмощиенадивото
над цивилизацията. Ин-образът не е рационален конструкт, а произтича
отеднаизконнахаотичност,коятовсъщностескрит,вътрешен,имплици-
тенвариантнапо-висшред.Заразликаоттрадиционносъществуващите
историческиградове,вчийтоцентъреднозначнопреобладаваян-порядък
(Прага,Бърно,ХрадецКраловеидр.),Остраваеизцялоин-град,макарче
внякоиоткварталите,напр.Пршивоз,ПорубаилиЗабржех,лесноможе
дазабележимян-рационалност.ПространствотонаОстраваеорганизира-
но катомясто с повече центрове, които обаче са разположени хаотично.
Тукпо-типичнипространстванесаобикновенодоминиращиятцентър,а
незастроенитеместаируините,обраслисбурени.Средслучайносъзда-
денияпейзажоткупчиниотпадъчниматериалиотминитеоткривамепро-
мишленитедоминантинакоминитеинадшахтнитеподемникули.Иначе
казано–посвоятасъщностОстраваехаотичнаиобикновеновсичкиопити
за установяване на ян-порядък приключват неуспешно и остават просто
вариант на принудително натрапената „остравска мечта“. Реализирането
на сталинисткатаинеосталинисткатаян-мечтадавапо-трайнирезултати
вархитектурата,отколкотовлитературата.Всичкипосочениин-качества
наостравскотопространствосаоткъслечно,нонастойчивотематизирани
впрозатана тримата автори емигранти, коитоиматбогатличенопитот
живота вОстрава. Заин-характеристикаможеда сеопределии силният
акцентвкнигитенаКьониг,нонай-веченаПитуха,поставенвърхуеро-
тичнитевръзкиисексуалнитеавантюри,коитопредставляватпредивсич-
котържествонаестественатаприродаиспонтаненизразнастремежакъм
свобода.Впрозатанатезидвамаавтори,кактоивтазинаИванЛандсман,
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значения,коитообикновеносасвързванистопосанагората(илинадивата
природа),взематпревеснадтрадиционноторазбиранезазатворенициви-
лизованград.ВОстраваивцялататукашнаградскаагломерациядивата
природа е често срещан компонент в многобройните центрове на града.
Още от края на 80-те години става практика младите културни дейци в
Остравадасеутвърждаватчрез„преиначено,нестандартно,даженаправо
варварско поведение (инвазия на „дивашко“ мислене, „безумно“ говоре-
не, „диви“формии ритми), пародиране (карнавалност), субективизация,
самовглъбяване,мистеризация“(Ходрова2006:48).Тезиобщоустановени
постановкисаконкретноприложимиприхарактеризираненапринципните
променивкултурнияживотпрезпоследнитедведесетилетиявОстрава.

ВсичкитезиособеностинакултурнияживотвОстравазапочватбурно
дасеразвиватпрез90-тегодини.Конкретнодоказателствозатозипроцесе
съвместнотопредставяненаостравскиавторивантологиятаВсърцетона
Чернияпаяк(VsrdciČernéhopavouka),издаденапрез2000г.Триматаеми-
гранти,чиитопроизведенияизлизат годинапо-рано,няматнинай-малка
представазановотовъзприеманеихудожественопретворяваненаобраза
наОстрава.Теобачечрезпоследователноразрушаванена закостенялата
поетикана „остравскатамечта“, независимо единотдругибез да са се
стремиликъмтова,сеприсъединяваткъмусилиятанамладитесиострав-
скиколеги,коитослед1989г.успяватсъщественодапроменятобразана
Острававочитенаширокатачешкакултурнаобщественост.

Преводотчешки:КатеринаТомова
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Vánoce

Schoulitsedoklubíčka
askloubittěžkávíčka

aspáti,spátidocela
namikulášskémtrhuuJakubskéhokostela

amítnatomtorově
vánočnístromkynaHusově

arozhrnovatmlhu
naObilnímtrhu

vchodbičkáchmezijedlemiasmrkysbíratchvojí
arozvěšovatjepakpopokoji.

Komediantijelitudy.
Vánočníozdobysesnesouzpůdy,
azačítstrojit,utřítprach.
Cukrovívonínamísách.

Užstrojímsámamohuvšeckovidět.
Sníhvenkupředesvojebílépříze

asplývápředoknemjakhřívanakoni.
UžbrzoŠtědrývečerzazvoní.

Odkudjsmepřišli,Starábydliště,1992

ИВАНБЛАТНИ
(IvanBlatný,1919–1990)
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Коледа

Накълбенцесгушен,дазаспиш
иклепачитежкидаслепиш,

идаспиш,даспишдълбоко
посредколеденбазаркрайцъркватанасветиЯкуб,

идаимаколеднидръвчетатук,
помогилатанаХус,

дасеразпростремъгла
върхуЖитнияпазар,

игловитеклонкисределиисмърчоведасбираш,
послевстаятадагиразстилаш.

Тукпристигнахакомедианти.
Щесеспуснатколеднигирлянди
ищесенагиздят,щеизтрияттепрахта.
Отподнòситесладкишитедъхтят.

Вечевсичкомогасамдавидя,даподреждам.
Вънснегътразпридабялапрежда.

Катоконскагривапредпрозорецалети.
ЗвънБъднивечервмигщевъзвести.

Откъдедойдохме.Стариадреси,1992

Преводотчешки:ЖоржетаЧолакова
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OndrášMagdonempodpíraný
vbartovskéharenděivharendáchjiných
Fridrichvpodoběvlkavstupoval
psasčervenýmaočimaplamenyažár
ijinézlékousky
vdobáchprůmyslovérevolucevyváděl
avdobáchstavbyželeznicsnadještěvíc
jižtenkráttěmitotermíny
prosťáčkyohromoval
chudýchnibohatýchnešetřil
prorokkvasnéchemieahormonů
vlkvlkodavjenžzskálysvrhával
asoustovzalodúst
ibabičcenasmrtprolezlé
svítícípostrach
pánůzeSlezskéipomahačů
spytlizlataseztouleknavracel
někdysvůjpokladvharenděrozdal
někdysvýmplamenemharenduvzňal

     ŠílenýFridrich,1992

ПЕТЪРМОТИЛ
(PetrMotýl,1964)
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Ондраш1отМàгдон2подкрепян
вбартовскакръчмаивдругитекръчми
етоиФридрих3въвобразнавълк
кучесчервениочиижараваипламък
заедносдругизлитвари
вератанаиндустриаленвъзходизвадилнапоказ
най-вечекогатостроелижелезници
ощетогаваизползвайкитезипонятия
псувалпросташки
беднитебездащадиибогатите
ипророкувалхормонитеферментационнатахимия
вълквълкодавкойтогореотзъберахвърлял
залъкавземалбезжалотустата
набабаскованаотсмърт
огненобедствие
загосподариитехнислугиотСилезия
скиталипослесевръщалсчувалисъсзлато
свойтоиманетойнякойпътвкръчмараздавал
кръчматадругпътподпалвалсъссвойтажарава

     ЛудиятФридрих,1992

1Ондраш–легендареностравскибунтовник.НанегоПетърБезручпосвещаваедноименно
стихотворениевСилезийскипесни.–Б.пр.
2Магдон–геройнаПетърБезручотстихотворението„МаричкаМагдонова“:„Магдонсе
връщашесамотОстрава. /Привечер в кръчматабартовска спря се. /С черепразбит
гоизхвърлихавънка./ПлакатамМаричкаМагдонова“(ПетърБезруч.Силезийскипесни.
София:Народнакултура,1962:47).–Б.пр.
3Фридрих–хабсбургскиерцхерцог,разобличенотПетърБезручвСилезийскипесникато
тиранин.–Б.пр.
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Panorama:pes

Kouřstoupalzkomínůasplývalsoblohou,kterávisela
nadměstemjakohadrnasáklýolejemasmutkem.Kouř
stoupalzkomínůměstazapomenutéhonakoncidne
azeměakreslilnaplátnotěžkéhoakalnéhovzduchu
rozšklebenétvářeoblud,kterévzápětízakrýval
hladkýmimaskami,chladnýmijakopopelzohně,
kterývyhasldřív,nežněkdodokázalporozumět
vyprávěníjehoplamene.

Adéšťpadalnaměsto.Kalnýdéšťpadaldojeho
střechavylévalsezokapůjakzrozevřenýchpsíchtlam,
jejichžočihledídonetečnétvářenoci.

Avodkaprotékalaulicemiatřpytilasevkalnémsvětle
jejichlampaskrápělaobličejeatělaadotekemje
proměňovalavdýmchvějícísenadstolyanadmokrým
asfaltem.
[...]
Adomysevznášelynadzemíafialovýoheňsevyléval
zjejichokenaskrápělyděravou,šedoupláň.Apřízraky
stályvpovětříarudákolajejichrozžhavenýchvozů
brázdilapopelavánebesa.
Kouřstoupalzkomínůnadměstozapomněníanoci.
Bylsebousamým:šedavýmkouřem,vekterýsemění
životyasny.
Kouřstoupalzkomínů.Mastnýatěžkýkouř.

      Kamchodíuhlíspát,2008
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Панорама:куче

Издигашесепушекоткоминитеисливашесесъснебето,виснало
надтозиградподобнодрипа,напоенасъсмаслоискръб.Издигашесе
пушекоткоминитенатозиград,забравенвкраянаденя
иназемята,ирисувашепотъкантанатежкияразмътенвъздух
изкривенителицанауроди,коитомигомскриваше
задгладкимаски,хладникатопепелтанаогън,
койтоеугаснал,бездаеуспялдаразбере
разказанасвояпламък.

Дъждпадашевърхуграда.Размътенпадашедъждътпонеговите
покривииотулуцитесеточешекатоотзиналимуцунинакопои,
коитогледатравнодушнотолиценанощнататъма.

Водатасеоттичашепоулицитеипроблясвашевразмътенатасветлина
налампите,обливашелицатаителата,допирътѝ
гипревръщашенадим,атойпотрепвашенадмасите,надмокрия
асфалт.
[...]
Икъщитесеизвисиханадземята,лилавогънсеизливаше
оттехнитепрозорцииобливашенадупченатасиваравнина.Ипризраци
въввъздухаблуждаеха,апурпурнитеколеланаогненитеимкаляски
набраздихапепелнитенебеса.
Издигашесепушекоткоминитенадтозиградбезпамет,граднанощнататъма.
Бетакъв,какъвтое:сивкавдим,въвкойтосепревръщат
иживотът,исънят.
Издигашесепушекоткомините.Мазен,тежъкпушек.

Къдеотиватвъглищатадаспят,2008

Преводотчешки:ЖоржетаЧолакова
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***
Tobiášusnul:pětráno.
Jeslyšetnesetřenoukrůpěj
najehočelevychládat.
Zaoknemnehybnázahrada,
tušícírozbřeskzatmou.

Zlétvářezhorečkynadpostelí.
Pozvolnaprůsvitní,brzysecelkemztratí.
Jítspátseužnevyplatí.
Žít?Jistě.Státanaslouchat
prázdnotě,třískáníjejichberlí.

Jakobysetiněkdosmál.
Říkášsi:„Třebajetoklam,
Anebovětremrozdrnčenýdrát.“
VždyťBůhjestebou.Někdyjsivšaksám,
tak,jaksesnikdyneodvážilbát.

    Viděljsi,žejsi,1998

LEŽÍMEnadněhvězdnénoci.Nespíme,ticho
zuří.
Stromyalodnívrakyukazujíknebi,vysoko
vznášejísebřichavelryb.

Doktortiřek,aťpřijdešzapárdní,ažekdyžse
nicnehne,takporodvyvolají.Cestounaauto-
buskoupilasishrábě,dovečerajsiuklidilapůl
zahrady.
Ateď,tadyvhvězdnénoci,začínajístahy.Teď,
tady.Vlnyanápory.Škebleařasy.Napadlotě,
ževtašcenemáščtení.Vstávám,jdutiněco
najít,mátobýthumorné,neboexistenciální?

Mrsklselivjatán.Tisknemseksobějakozvířata.

       Moře,2010



ПАВЕЛКОЛМАЧКА
(PavelKolmačka,1962)
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***
Товит4въвсънсеунесе:впетсутринта.
Чувасекаксеохлаждат
капкитепотпочелото.
Задпрозорецапаркнеподвижен
предчувствакаксъмваследмрака.

Оттрескатаобразизлинадкревата.
Бавнощесъмнеитещесиидат.
Нямазащодазаспиваш.
Адаживееш?Разбирасе.Идасевслушваш
каквпразнототесъстоягитетракат.

Исякашнатебсеприсмяхазловещо.
Иказвашси:„Самотакатисеструва,
илипъквжицитесвириоркестър.“
Господналиесъстеб.Носамотенсичесто,
итъйненабрасмелостдасестрахуваш.

    Тивидя,чеси,1998

ЛЕЖИМнадънотоназвезднанощ.Неспим,атишината
есвирепа.
Дърветатаикорабниостанкисочаткъмнебето,нависоко
вдигатсекоремитенакитове.

Докторъттиказа,катоминемалковреме,дасевърнешиако
тогаванищичконешава,щетиназначатаборт.Напътзаавто-
бусатикупигреблоидовечертауспокоиполовината
градина.
Исега,тук,втазизвезднанощ,контракциитепочват.Сега
итук.Вълниинапъни.Черупкимиденииводорасли.Минатипрезум,
чевчантатасинямашчетиво.Ставам,тръгвамнещо
данамеря,трябвадаесмешноилиекзистенциално?

Разплискаселевиатан5.Притискамсекъмсебесикатоживотно.

       Море,2010

Преводотчешки:ЖоржетаЧолакова

4 Товит – вероятно става въпрос за неканоничната Книга на Товит, която не е
включенавСтариязавет.ТовитсилновярвавБога,номусеслучватнещастия,
еднооткоитое,чеослепява.НапътстванотБожиятапромисъл,синътмуТовияму
донасячудодеенлекитойпроглежда.–Б.пр.
5Левиатан–старозаветноморскочудовище,отъждествяваносъсСатаната.–Б.пр.
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August

Aureliánnazásvětí,
syrovésvětlozlomené
jakoubrusnakaru.
Ťuhýcitáhnoupryč
zvlasůSedmibolestné.
Připřecházenízbytí
dopřírody,něžnájenoc
azditolikvlídné...
  Přechodnábydliště2004

August

Орелиан6напосвещение,
суровасветлинапречупена
катопокривканакаре.
Сврачкатаизмъкват
откоситенаПрескръбната7.
Припреходаотбитие
вприроданощтаенежна,
астенитеприласкават...
Временниадреси,2004

kvetoupolečernápolekřenová
strojovnykostelyrefýžejatka
každýmělponyhokterýmluvil

nafarskémzáchodku
vpoklekupředzdravovědou
věřímžemůjvykupitelžije

opravnadušínezavírá
plavemiovčínhoříhospoda
vlnyavlciměžerou
Smíchzesnu2012

разцъфтелисачерниполетаполетаотхрян
фабрикицърквипристаникланици
всекисиимашепоникоетоговори

венорийскататоалетна
наколенезапървапомощ
вярвамчемоятспаситележив

ремонтниятцехзадушинезатваря
кошаратамиотплавакръчмагори
вълниивълцимеразкъсват
Смяхотсъня,2012

Преводотчешки:ЖоржетаЧолакова

6 Орелиан – герой на Луи Арагон от едноименния му роман (Aurélien, 1944),
включенвтетралогиятаРеаленсвят(Lemonderéel).–Б.пр.
7 Скръбна Божия Майка (Panna Maria Sedmibolestná, лат. Mater Dolorosa) – в
католическата църква едно от названията на ДеваМария, с което се означават
седемте страдания, които преживява. Църковният празник е на 15 септември.
ОбявенаезапокровителканаСловакия.–Б.пр.

МАРТИНЩЬОР
(MartinStöhr,1970)
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Prosba

Vespářeúzkosti
strměčnícídonebes
zachytilse
lezec

Vetřesu
vtroufalémúděsu
šeptá:

Bože
hlubinudušemojí
pomozmizdolat
závratísvojí

 Léthévesnu,2004

Молитва

Впроцепанакрайноотчаяние
забилосеотвесновъвнебето
сезахвана
алпинистът

Тресесе
обезумялотужас
ишепти:

Боже
глъбинитенадушатами
дапревъзмогнапомогни
ствоетосветовъртене

Лèтанасън,2004

Преводотчешки:ЖоржетаЧолакова

РОСТИСЛАВВАЛУШЕК
(RostislavValušek,1946)
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AnnaHille

Pracovalajsemnapoli
kousekodKamenickéStráně.
Bylotočasněráno,skřivanilétali
azpívalivtomjarnímdni,
půdamámivěvoněla.
Náhlemnepozdravil
neznámýpoutník
anežjsemsenadála,praštilmě
kamenemdohlavy.
Našliměažkvečeru,
ještějsemsilněkrvácela.
Dolemnecelouroztrhal.
Dennějsemsemodlila,
abychmohlazemřít.
Hanboujsemceléměsíce
nevycházela.
Tonešťastné,kukaččídítě
jsemuškrtilapupečníšňůrou.
Blouznilajsem,
zpívalazmekovivdomě.
Můjmuž,hrobník,
semodlilapil.
Akdyžjsemzcelašílenáulehla,
staralseomě.
Leželajsemšestnáctlet,
nežměPánksoběpovolal.
Hanbazeměudělala
kostřivoustařenu.
Manželmivykopalhrob
vzadumeziostružiním.
Snadsemudařídobře.
Ichwarteaufdich,Fränzlein!

  Nebožky/Selige,2011

РАДЕКФРИДРИХ
(RadekFridrich,1968)
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АннаХиле

Работехнаполето
недалечотКаменицкаСтран8.
Бешераннаутрин,чучулигителетяха
ипеехавъвпролетнияден,
пръсттаухаешепримамно.
Внезапнопоздравиме
непознатчовек
ипредидасеусетя,меудари
скамъкпоглавата.
Намерихамечакпривечер,
всеощесъмкървяла.
Отдолубяхразкъсана.
Цялденсемолих
дамогадаумра.
Отсрамазцелимесеци
неходехникъде.
Акукувичетодетенещастно
удушихспъпнатамувръв.
Бълнувах
инапризрацитевкъщипеех.
Амоятмъж,гробарят,
семолешеипиеше.
Когатополудяхилегнахболна,
тойсегрижешезамен.
Лежахшестнадесетлета,
додетоБогмепризова.
Срамътотменнаправи
съсухренастарица.
Мъжътмигробаизкопа
отзад,междукъпиновитехрасти.
Можебиетойдобре.
Ichwarteaufdich,Fränzlein!9
 
  Покойници,2011

Преводотчешки:ЖоржетаЧолакова

8 Каменицка Стран – селце в Северна Чехия, обитавано от неколцина жители.
Названиетоозначава„каменистсклон“.–Б.пр.
9Ichwarteaufdich,Fränzlein!–Чакамте,Френцлайн!Френцлайнегальовноиме
отФранц.–Б.пр.
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Adam

Vyklízelidoholaobývacípokoj
malýchlapeček
leželvkoutě
jakopohozenýulovenýplyšovýmrtvý
bobříkodvahy–
zůstatsám
vdoměkdesestal
rozvod
Užmutokončí
Sedínaposlednížidli
vevyklizenémobývacímpokoji
skřípouvyschléfixy
představ
kdyžchlapečekkreslí
únorvlistnatémlese
aobrovské
sprosté
slunce 

 Obývacínepokoje,1995

Škrt
Chtěljsemdokončit.
Chtěljsemtovšechnonějakmít,
nezůstatdlužen,
dobřeuzavřítvěci.
Projíttovšechnoznovu,
kdezůstalychyby,
prázdnáaneúplnámísta,
křivdy.
Chtěljsemtovšechnonějakopravit,
doplnit,vysvětlit.
Kočkasálánocškvírouvokně.
Chtěljsemsedostatdokonce,
abytomohlodopadnout
aabychvěděljak.
Nežjsemuvidělsvouženu,
jenomspící,
uvláčenouhádkamiadoufáním,
jednurukupoloženounahrudi
jakbílýškrt.
  Darmata,2012

ПЕТЪРХРУШКА
(PetrHruška,1964)
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Адам

Опразнихадоголовсекидневната
малкотомомченце
въгълалежеше
катозахвърленоубитоплюшеноумряло
бобърченасмелостта–
даостанешсам
вдомаподир
развод
Занеговечевсичкосвършва.
Сединаонзикраенстол
вопразненатавсекидневна
скриптятизсъхналифлумастерите
навъображението
когатомалкотомомчерисува
февруарисредразлистенагора
иогромно
безпощадно
слънце
  Обитаемибезпокойства,1995

Резка
Искахдадовърша.
Искахвсичконякаксидаимам
иданебъдадлъжен,
докрайдадоведанещата.
Отнововсичкодапрегледам,
непоправенитегрешки,
празнотитеинепълнотите,
несправедливитенеща.
Искахвсичконякакдапоправя,
дадопълняидаизясня.
Коткатанощтаразпалвапрезоткрехнатиямипрозорец.
Искахдадостигнакрая,
самодауспея,
самодаузнаякак.
Предидавидяазженами
спяща,
уморенаоткавгииотнадежда,
сръкавърхугръдтаси
катобялазачертаващарезка.
  Напразнидрами,2012

Преводотчешки:ЖоржетаЧолакова
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Ráno

Krajinakřikne
hrozbu
apolepolejese
nechtě
bíloukávou.
Řekaposnídá
dvěryby
azařvepořekadlo
prodnešníden.

Lidénakrajipole
smýkajířeky.

  Zámlky,2006

***

Česalaseostražitě.
Azatenmrštnýčas
překotněuzrályryngle.
Jakvykřikla
zastavilaseražba.
VběhladoBriketářské
(toužsemposlíčci
přinášelisoumrak)
anahrnulasevoda
(přesbolest
senedařilonapřimovat).
Kdyžvrabci
začalivytahovatbubny
vyvalilsespozabřicha
obětníkouř.
Hnednato
místokrvemléko,
vyzvánělo
přesnědorytmu.
Narodilosemrtvé
–halekalymuškypostromech.
  
  Živorodky,2013

ИРЕНАВАЦЛАВИКОВА
IrenaVáclavíková,1978
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Утрин

Природатащекресне
заплашително
иполятащеполее
бездаиска
кафетосъссметана.
Рекатасипохапва
дветериби
ищеизревесентенция
заднешнияниден.

Хоратанакраянаполето
рекитеотклоняват.

   Премълчаване,2006

***

Тяпредпазливорешешеразлистенитесикоси.
Препускашестремглавовремето
ипъргавоузряханейнитеринглоти.
Ищомизвика,
прокопаванетоспря.
ИзбяганаБрикетаршка10
(тукразсилните
донасятмрака)
инахлуводата
(колкотоидаболи,
нямакакдасеизправиш).
Когатопрекалено
многошумсевдигна,
изтърколисезадкорема
ритуалендим.
Мигомследтова
наместомлякокръв
зазвънтя
вотмеренритъм.
Мъртвосероди
–подвиквахамушичкиподърветата.

   Живораждащи,2013

Преводотчешки:ЖоржетаЧолакова

10Брикетаршка–улицавОстрава.Натовамястоебиламината„Фердинанд“.–
Б.пр.
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Гл.ас.д-рБориславБорисов(borisslav@seznam.cz)епреподавателпо
чешкиезиквКатедратапославистикакъмФилологическияфакултетна
Пловдивскияуниверситет„ПаисийХилендарски“.Авторенамонографи-
ятаБългарският и чешкият книжовен език презВъзраждането.Особе-
ностинакодификацията(2012),кактоинаучебницииучебнипомагала
побългарски език за средниякурс.Научнитемуинтереси са в областта
наисториятанакнижовнитеезици,съпоставителнотоезикознание,соци-
олингвистиката,методикатанаобучениетопобългарскиезик,методиката
начуждоезиковотообучение.

Гл.ас.д-рБогданДичев(BDichev@seznam.cz)ефилологбългаристи
бохемист,възпитаникнаВеликотърновскияуниверситет,Софийскияуни-
верситетинаКарловияуниверситетвПрага.Интереситемусасъсредото-
ченивобласттаналитературнатакомика,върхунеязащитаваидисерта-
циятасивПрагапрез2012г.(ModelykomickéhovHaškověrománu„Švejk”
vporovnání svrcholnýmisatirickýmidílybulharské, ruskéa srbskébeletrie).
РаботилекатоучителвСофияикатохоноруванлекторпобългарскиезик
вЗападночешкияуниверситетвПилзенивУниверситетанаПардубице.От
април2012г.работивсекция„Сравнителнифолклористичниизследвания“
наИЕФЕМ–БАН,главенасистентот2013година.


Ас.ГерганаИванова (gerganapd@abv.bg)епреподавателвКатедрата

пославистикакъмФилологическияфакултетнаПловдивскияуниверситет
„ПаисийХилендарски“.Водиупражненияпосръбскиипобългарскиезик
настудентислависти,българистиибалканисти.

Д-р Росина Кокудева (rosina_bg@yahoo.com) е завършила славянска
филология(бохемистика)вПловдивскияуниверситет„ПаисийХилендар-
ски“.Научнитеѝинтересисавобласттанадетскаталитература,фолклори-
стиката,съпоставителнитепроучванияначешкатаибългарскатаприказна
проза.Дисертациятаѝенатема„Проекцииифункционираненафолклор-
ния приказен модел в детското творчество на Божена Немцова и Ангел
Каралийчев(наблюдениявърхуприказките)“.Работикатохоноруванпре-
подателпочешкалитературакъмКатедратапославистикавПловдивския
университет„ПаисийХилендарски“.

Доц. д-р Ива Mалкова (Iva Málková, iva.malkova@osu.cz) е доцент
докторвКатедрата по чешка литература и литературознание къмФило-
софскияфакултетнаОстравскияуниверситет.Изследователскитеѝинте-
ресисавобласттаначешкаталитературанаХХвек,особенонапоезията
след1945г.АвторенамонографиятаВтърсененаВилемЗавада(Hledání
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VilémaZávady,2003),азапоредицата„Ческакнижнице“подготвииздание-
тоСтихотворениянаВилемЗавада(BásněVilémaZávady,2007),къмпоре-
дицатаПолифония(Vícehlasí)издадеКореспонденциятанаВилемЗавада
(KorespondenceVilémaZávady, 2007), а заедно сДаниелРжехак–книга-
таЛичносттаитворчествотонаВилемЗавадавбиблиографскиданни
(OsobnostadíloVilémaZávadyvbibliografickýchdatech,2006).Тяесъав-
торнаЛитературенречникнаСевернаМоравияиСилезия(Slovníkseverní
MoravyaSlezska,2001),написалаеняколкоглавизамонографиятанаСва-
таваУрбановаКоординатинаместата(Souřadnicemíst,2003),речникови
статиизаКултурно-историческаенциклопедиянаСевероизточнаМоравия
иСилезия(KulturněhistorickáencyklopedieSlezskaaseverovýchodníMoravy,
2005,2013).Къмпоредицата„Ческакнижнице“издаваСтихотворенияна
ФрантишекХрубин(BásněF.Hrubína,2010),авиздателство„Хост“–кни-
гатаАдресатФрантишек Хрубин (Adresát František Hrubín, 2010). През
2011г.публикувамонографиятаФрантишекХрубин(изархинытефондо-
ве)(FrantišekHrubín(zarchivníchfondů).ЧлененаредколегиятанаЛите-
ратурнияархив.

Доц. д-р ЯнМалура (JanMalura, jan.malura@osu.cz) е преподавател
вКатедрата по чешка литература и литературознание къмФилософския
факултетнаОстравскияуниверситет.Научнитемуинтересисавобластта
настаратачешкалитература,най-вечеотпериоданаХуманизмаибарока.
Среднай-новитемунаучнимонографиисакнигитеПеснинаемигранти-
теотследбилохорскияпериод1670–1750(Písněpobělohorskýchexulantů
(1670 – 1750), 2010) иПейзажът. Изобразяване на пространството в
литературатаиизобразителнотоизкуство(Krajina.Vytvářeníprostoruv
literatuřeavýtvarnémumění;всъавторствосМартинТомашек,2012).

Докт.ЯкубМикулецки(jakub.mikulecky@abv.bg)едокторантпочешка
литературакъмКатедратапославистикавПловдивскияуниверситет„Паи-
сийХилендарски“.Научнитемуинтересисавобласттанаъндърграунда.

Доц.д-рНиколайНейчев(neychev@abv.bg)епреподавателкъмКате-
дратапорускафилологиявПловдивскияуниверситет„ПаисийХилендар-
ски“,четелекциипорускакласическалитература.През1997г.защитава
докторскадисертациянатемаВлияниенадогмато-мистичнатаортодок-
сиявърхукъснототворчествонаФ.М.Достоевски.Хабилитационният
мутрудепосветеннахристиянскатаидеологемностнарускиялитературен
логос(РускиятлитературенмесианизъмнаХІХвек).Авторенаредица
публикациивБългарияичужбина,посветенинаидейнатапоетологияна
рускатакласическалитература.Основнитемунаучниинтересисанасоче-
никъмпроблемитенарускиялитературенмесианизъмивчастносткъм
творчествотонаФ.М.ДостоевскииН.В.Гогол.Авторенамонографиите:
Ф.М.Достоевски–Тайнственатапоетика(Пловдив,2001),преведенаи
издаденавРусия(ТаинственнаяпоэтикаФ.М.Достоевского.Екатерин-
бург,2010);ЛитератураиМесианизъм.Рускотолитературномесианство
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презХІХ век (Пловдив, 2009).Двапъти еносителнаНаградата за лите-
ратурнакритиканаДружествотонапловдивскитеписатели(2002,2009),
кактоинаНаградатазависокитворческипостиженияиприносвразвитие-
тонабългаро-рускитекултурнивръзки„Золотаямуза“(2003).

Доц. д-рМартинПиларж (Martin Pilař, martin.pilar@osu.cz)  работи
вКатедрата по чешка литература и литературознание къмФилософския
факултетнаОстравскияуниверситетивИнститутапорегионалниизслед-
ваниянаФилософскияфакултетнаОстравскияуниверситет.Преподаваи
вунивреситетавГлазгоу.Научнитемуинтересисапредимновобласттана
съвременнатачешкалитература.УчаствакатоавторнастудиивРечникна
чешкияроман1945–1991(Slovníkčeskéhorománu1945–1991,1992),Речник
начешкатапроза1945–1994(Slovníkčesképrózy1945–1994,1994),Реч-
никначешкитеписатели(Slovníkčeskýchspisovatelů1–2,1995,1998)ив
двутомнияречникКултурноисторческаенциклопедиянаСилезияиСеверо-
източнаМоравия(KulturněhistorickáencyklopedieSlezskaaseverovýchodní
Moravy,2005).АвторенакнигитеОпитзажанровадиференциациянараз-
каза(Pokusožánrovévymezenípovídky,1994),Чешкиятцикълразказипрез
ХХвек(PodobyčeskéhopovídkovéhocykluveXX.století,2008),Ъндърграунд.
Студиивърхучешкиялитературенъндърграунд(Underground.Kapitolyo
českémliterárnímundergroundu,1999,2-роизд.2002),Вкърпавързано,или
заклишетовлитературата(VrabecvhrstianebKlišévliteratuře,2005).

ИванкаРомова(vanq_romova@abv.bg)езавършилаславянскафилоло-
гиявПловдивскияуниверситет„ПаисийХилендарски“.Защитавадиплом-
наработанатема,,ЖенатаписателвчешкаталитературанаXIXв.“.

Гл. ас. д-р Зденек Смолка (Zdeněk Smolka, Zdenek.Smolka@osu.cz)
работи вКатедрата по чешка литература и литературознание къмФило-
софския факултет на Остравския университет и в Института по регио-
налниизследваниянаФилософскияфакултетнаОстравскияуниверситет
катозаместник-директор.Професионалнитемуинтересисасъсредоточе-
нивърхурегионалнатакултураилитература,особенонаЧешкаСилезия.
АвторенамонографиязапоетаПетърБезруч(Поетътмеждулегендите,
митаиреалността.СтранициотлитературатазаПетърБезруч(Básník
mezilegendami,mýtemarealitou.KapitolyzliteraturyoPetruBezručovi,2000).
СъставителенавторотоизданиенаКултурноисторческаенциклопедияна
СилезияиСевероизточнаМоравия(KulturněhistorickáencyklopedieSlezska
aseverovýchodníMoravy,2013).

Гл.ас.д-рМартинТомашек(MartinTomášek,Martin.Tomasek@osu.cz)
епреподавателвКатедратапочешкалитератураилитературознаниекъм
ФилософскияфакултетнаОстравскияуниверситет.През2006г.еиздадена
дисертациятамуПрез лабиринта натворчеството наК.М.Чапек-Ход
(LabyrintemdílaK.M.Čapka-Choda).Понастоящемнаучнитемуинтереси
савобласттанапейзажа,респективноизобразяваненаприродния,град-
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скияипромишленияенвиронмънтвчешкаталитературанаXIXиначалото
наXXв.ВсъавторствосЯнМалураиздавадвемонографии,посветенина
конструираненапространствотовлитературатаиизобразителнотоизку-
ство:Градът(Město,2011)иПриродата(Krajina,2012).

Ас. Катерина Томова (tyka@abv.bg) е преподавател по съвременен
чешкиезиквКатедратапославистикакъмПловдивскияуниверситет„Паи-
сийХилендарски“.Завършваспециалността„Славянскафилология“(бохе-
мистика)през1990г.вСофийскияуниверситет„Св.КлиментОхридски“.
Специализира в Карловия университет в Прага. Научните ѝ интереси и
публикациисаосновновсфератаначуждоезиковотообучение,сравнител-
нотославянскоезикознаниеикогнитивнаталингвистика.

Проф.д-рСватаваУрбанова(SvatavaUrbanová,svatava.urbanova@osu.
cz) епреподавателвКатедратапочешкалитератураилитературознание
къмФилософскияфакултетнаОстравскияуниверситет.Научнитеѝинте-
ресисавобласттанасъвременнатачешкалитератураинарегионалната
проблематика(монографиитеРегионбезграници/Regionbezhranic,2001;
Координатинаместата/Souřadnicemíst,2003),налитературатазадеца
июноши(Меандрииметаморфозинадетскаталитература/Meandrya
metamorfózydětské literatury, 2003;Седемключа заотварянена литера-
туратазадецаиюношиот90-тегодининаХХвек/Sedmklíčůkotevření
literaturyprodětiamládež90.letXX.století,2004;Фигурииконфигурации
/Figuryafigurace,2010).Чешко-испанскоизданиеекнигатаѝДвижения
(Pohyby/Movimientos,2010).Изследваисториятаначешкатаисловашката
литератураслед1945г.Авторенаредицалексикографскииенциклопедич-
ниречниковистатии.

Доц. д-рЮлианаЧакърова (jchakarova@yahoo.com) е русист езико-
ведвКатедратапорускафилологиявПловдивскияуниверситет„Паисий
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