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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.
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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.
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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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