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ОСТРАВСКИЯТКРАЙКАТОХУДОЖЕСТВЕНОБРАЗВ
ТВОРЧЕСТВОТОНАТРИМАПИСАТЕЛИЕМИГРАНТИ
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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.
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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.
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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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