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СЛАВЯНСКИТЕГЕРОИВПРОЗАТАНАуИЛАКАТЪР
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ИорданКостурков.СлавянскиегероивпрозеуиллыКэсер
УиллуКэсерчастоназывают„любимойписательницейамериканскогонаро-

да“.Значительноеместовеепрозезанимаютгерои–уроженцыамериканского
СреднегоЗапада,многиеизкоторыхславянскогоискандинавскогопроисхожде-
ния.ТемыпроизведенийКэсертесносвязанысихжизнью,ссудьбойиммигран-
тов,иэтообъясняетинтерескеетворчествувславянскихстранахВосточной
иЦентральнойЕвропы.
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YordanKosturkov.SlavonicCharactersinWillaCather’sProse
WillaCatherisoftennamed„thebelovedauthoroftheAmericanpeople“.Asignifi-

cantplaceinherprosefictionistakenbyhercharacters,nativesoftheMidwest,many
ofthemofSlavicandScandinavianorigin.ThethemesintheworkofCatherarerelated
totheirlives,thefateoftheimmigrantsandthisjustifiestheinterestinherprosefiction
intheSlavicnationsofEasternandCentralEurope.

Keywords:Modernism,Slavs,Bohemians,USA,Russians,regionalism,immigrants

УилаКатър(1876–1947),честонари-
чана „любимата писателка на американ-
ския народ“, не е достатъчно известна у
нас.Ощеприживенаавторката,през1937
и 1938 година, са издадени в съкратени
(адаптирани) варианти два нейни рома-
на–ЛусиГейхарт (LucyGayheart, 1935)
иМоятсмъртенвраг (MyMortalEnemy,
1926). Едва през 2000 година америка-
нистката Йонка Кръстева включи своя
статия,посветенанаКатър,всборникаси
TheWestand theAmericanDream:Studies
in Twentieth Century American Literature.
През2011годинаиздадохнаосноватана
докторската си дисертация изследването
Аспектинамодерността втворчество-
то на Уила Катър, а преди това публи-
кувах (пълен) превод на краткия роман
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Моятсмъртенврагипетотнай-значимитеѝразкази,катоМоятсмъртен
врагпървоначалнобешеиздаденвсписание„Съвременник“(2008).

Еднаотпричинитезатозиотслабналинтересунасесъщата,коятое
причинатазанейнияуспехипризнаниекактовродинатаѝ,такаивскан-
динавскитестрани,вЧехияиСловакияивнякоизападноевропейскистра-
ни–централнатеманаразказитеироманитеѝесъдбатанаимигрантитев
Новиясвят.КатърероденавъвВирджиния,вАмериканскияюг,всемей-
ствонакореняцизаселници,колонисти,пристигналиотИрландияощепрез
ХVIIIвек,коитопрез1873годинасепреместватвНебраска.Писателката
израстваисвързваживотаитворчествотосистозикрай.

ДнесспоредБюротозапреброяваненанаселениетонаСАЩотобщия
бройот1700000жителинаНебраскаетническитечехиса80–90000.
СедемдесетгодинипредисемействотонаКатърдапристигневНебраска
щатътечастотфренскататериторияЛуизиана(над2000000квадратни
км), закупена за 233 млн. долара (по курса днес) от правителството на
Томас Джеферсън. Освен френскоговорещото население от този период
демографскитесправкирегистриратзначителенбройчехииполяци,както
искандинавци(датчаниишведи),катомотивациятазатяхнатамиграция
ирайоните,вкоитотесе заселват,имасвоялогика.Таканапримерсред
рускотонаселениевщатапреобладаватрускиевреиотУкрайна,емигрира-
лиследпогромитеиимператорския„Едиктзаизгнание“от1881–1882г.
Тесаамбулантнитърговци,честосоциалисти,съссвоирелигиознииобра-
зователнитрадиции.Сравнителнонезначителенеброятнасърбите,лито-
вцитеихърватите(регистрираникато„австро-унгарци“),докатополските
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имигрантисаангажиранинаработапредивсичковпомощнитестопанства
къмкланицитеврайонанаградОмаха.

ЧехитепристигатвНебраскапрезшестдесеттегодининадеветнадесети
век,главноотБохемияиМоравия,идвадесетгодинипо-късносанай-сил-
ноконцентриранатаетническагрупавОмаха,врайонаМалкатаБохемия,
като се занимават сжурналистика, търговияна едро,банководелоидр.
Апонежеспоменахме„скандинавците“(датчаниишведи),темигриратв
щатакатопоклонницинамормонскатарелигия.

НазваниетоБохемия,изглежда,епричинацялотославянсконаселение
достачестоинеопределенодабъденаричано„бохемци“,нотрябвадасе
вземепредвидитрадиционнотопо-общоисъщотаканеопределеновъз-
приемане на Бохемия като историческа област, като кралство Бохемия в
съставанаСвещенатаримскаимперия.НесамоШекспирсисъчинявапус-
тините на кралство Бохемия, нито единственоШерлокХолмс помага на
кралянатазистрана.Бохем(ц)итеотдългигодинисимволизиратхоратана
изкуството,нотакасъщосаиединотприемливитесинонимизаскитници,
цигани(роми),макарчеопределеноназваниетосъдържавнушениезабез-
делничество.СледСредновековието „Бохемия“измества древногръцката
„Аркадия“сидеятазаблаженство.Тазивековнакултурнанеопределеност
съссигурностсъществувавподсъзнаниетонавсекианглоезиченжител.

Творчеството на Уила Катър предимно се асоциира с този район на
Съединените щати и неговото население, но фактически литературната
географиянаписателката едостапо-обширна, катосепростираиизвън
границитенародинатаѝ–донаселенитесмексиканциииндианцирайони,
доКанада(Квебек),доФранцияиЕвропа,катодориБългарияотвреме-
тонаПърватасветовнавойнаеспомената(засъжаление,геройбългарин
Катърняма)несъвсемяснозащо:„КрахътнаБългариянебешеизвестенна
американскатаармия,аитехнитепознанияпоевропейскитевъпросибяха
толковабегли,чедоридабяхачулизанего,тойнебиозначавалнещоважно
затях“(Катър1991:340).МожемдадатираметукпробиваприДоброполе
ипоследвалотогоВладайсковъстание,катопо-нататъкседобавя,чедвама
отбойнитедругаринаКлодследнеговатасмърт„единГосподзнаезащо,
бяхапродължилиистигналичакдоЧерноморе“(Катър1991:368).

В известен смисъл Средният запад в „регионалната“ проза на Катър
включванесамоНебраска,ноисъседния,разположеннаюгщатКанзас,
свързанисобщаистория.Действиетовнейнитеразказиироманисеразви-
васъщотакавНюМексико,Калифорния,Чикаго,НюЙоркитовавголяма
степенпрепращакъмнейнатабиография.

Такаетническиятобхватнанейнитегероивключвашотландци,ирлан-
дци,австралийци,германци,австрийци,шведи,норвежци,французи,ита-
лианци,испанци,мексиканци,евреи,китайци,японци,индианци,руснаци,
поляци,чехи,унгарец.Повечетооттяхсасепизодичноучастиевсюжета.
Понякога това са действителни личности: например в нещо като „камео
роли“1сепоявяватполяцитеХеленаМоджеска(1840–1909)–Шекспирова
1Камеороля–внезапнопоявяваненаизвестналичноствхудожественопроизведение,най-
честовъвфилм.
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актриса,илиоперниятпевецЖандьоРеске(1850–1925).Вдваотслучаите
обаче–вроманаМоятаÁнтония(MyÁntonia,1918)2ивразказа„Съседът
Росицки“(„NeighbourRosicky“)3,главнитегероисачехи.

Аз съм посочвал другаде, че „тематичното отделяне на „романите за
Небраска“отостаналитеѝтворбиедостаусловноитематаможедасераз-
ширииспаралелисредицадругипроизведениянаавторката“(Костурков
2011:26), вероятносизключениена „трудните“, „различни“ „Мостътна
Александър“ („Alexander’s Bridge“, 1912), „Смъртта идва за епископа“
(„DeathComesfortheArchbishop“,1927),„Сенкивърхускалата“(„Shadows
ontheRock“,1931)и„Сафайраиробинята“(„SapphiraandtheSlaveGirl“,
1940).Ивсепактъкмовроманите, тематичносвързанисНебраска–О,
пионери!(OPioneers!,1913),Песентаначучулигата(TheSongoftheLark,
1915),МоятаÁнтония,идентифициранетона„бохемците“еособенопро-
дуктивно.Приразказитеразнообразиетоепо-голямо,нотамсъщоможем
даотделимсвързанисНебраскаиКанзасилипроизхождащиоттезирайо-
ни герои.Щевметнемсамоотсъствиетона еднаочаквана тема– въпре-
киопределенитеинтересизаизследваненарелигиятав„Смърттаидваза
епископа“и„Сенкивърхускалата“Катърнепроявяваникакъвинтерескъм
религиознатаидентификациянасвоитегероиславяни,кактобимоглода
сеочаква.

ВтворчествотонаКатъротделноиспециалносекатегоризиратит.нар.
„немебелирани“ романи, които изследвам вАспекти на модерността в
романитенаУилаКатър–Единотнас(OneofOurs,1922),Моятсмър-
тенвраг,Изгубенажена(ALostLady,1923),ЛусиГейхарт.Някоиотгеро-
итевтяхсаславяни.

От казаното дотук се очертават редица теми от изключително значе-
ниезаизследванетонатворчествотонаУилаКатър:заидентификацията,
себеидентификацията, стереотипите и автостереотипите в случая с една
етническакатегориягерои–славянските,катокомпонентотонова,което
метафоричносеописвакато„тигел“ („meltingpot“)или„купазасалата“
(„saladbowl“),„мозайка“,означаващимултикултурализма.

Разказите на Катър също заемат значително място в творчеството ѝ,
катонякоиоттяхсасреднай-честовключванитевантологии (например
„СъседътРосицки“).Следпървата сипубликуванакнига– стихосбирка-
таАприлскиздрач (AprilTwilights,1903),Катъриздаваобщотрисборни-
касразкази:Градинатанатроловете(TheTrollGarden,1905),включващ
единадесетразказа;Младежътибляскаватамедуза(YouthandtheBright
Medusa,1920),включващчетириновиразказаичетириотпредниясбор-
ник;Неяснисъдби(ObscureDestinies,1932),включващтриновипо-дълги
разказаилиновели,аследсмърттаѝсепреиздаватнякоиотвключените
тамразкази,носевключватинепубликувани(общо60наброй).Разказът
въпрекивсичконееемблематичниятжанрзаКатъривтозисмисълнеможе
дасеочакваникакво„преоткриване“нанейнотоновелистичнотворчество.

2Заглавиетоспециалноеизписваносударено„À“,задасезапазичешкотопроизношение.
3ОригиналнотоизписваненачешкотоимеРосицкиеRosický,коетосепроизнасянаанглий-
скикато„Росики“).
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Отлитературноисторическа гледна точка обаче разказите – кактопубли-
куванитеприживеосемнадесетнаброй,такаипубликуванитеследсмър-
ттаѝ,асъщоииздиренитевпериодиката,повечетооттяхсъвсемранни,
младежкиопити–разширяватидоуточняватпредставатазастилистиката,
героитеитемитенаУилаКатър.

Сред разказите с герои руснацище разгледаме накратко три: ранния
„Съдебнамилост“(„TheClemencyoftheCourt“,1893),„Флавияинейните
творци“(„FlaviaandHerArtists“,1905)и„Последствията“(„Consequences“,
1915).

„Съдебнамилост“енаписанотКатърна17-годишнавъзрастиеотпеча-
танна26октомври1893годинав„Хеспериън“(„Западнякът“)–студент-
скивестникнаУниверситетанаНебраскавЛинкълн,редактиранотУила
Катърпрезгодинитенаследванетоѝ(1890–1895).Тяотивавуниверситета
сжеланиетодастанелекар,носеувличаотжурналистикатаизапочвада
пишеразкази(публикуванивстудентскиявестник,адокументалистиката
и прозата ѝ са събрани и издадени в няколко тома след нейната смърт).
Разказътесъвсемкратък(страницаиполовина),достасхематичен,новпе-
чатляващодобрекомпозиранистиловоиздържан.Внегорезонираттеми-
тезатежкотоположениенаруснацитевродинатаимивСАЩ.Главните
героиносятнесъвсемдостоверниимена:СержПоволичски,чиятомайкае
рускиня,бабаСкалдиДейвис,другарускиня,коятосегрижизаСержслед
смърттанамайкаму,акучетонаСержнякакдостасантименталноноси
иметоМатушка.Теживеятврускаколония, коятопристигавЗападните
щатидастроижелезопътнителинии.Имаиепизодичнигерои,катобаба
КоначибратанабабаСкалди,изпратенназаточениевСибир,закогототя
майсторскиразказва;споменавасерускиятцар,Волга,описвасе„славян-
скиятинстинкт“наСерж.Структуратанаразказзаживотанаимигрантив
САЩитехнитеспоменизародинатаимеизползванаотКатъривдругиот
нейните„славянски“разкази,напримервшедьовъраѝ„СъседътРосицки“.
Известное,чевнякоиотроманитесиКатъризползваразказовиепизоди,
коитоконструиравдългиятекст,авнякоислучаиразказитепредставляват
по-скороескизизабъдещроман.Темитеисюжетътна„Съдебнамилост“
несаизползваниникъде,ноудивителносъдържатпотенциалзадълъграз-
каз.Смятасе,чеУилаКатърсеориентиракъмрегионалнататематикапод
въздействиетонаСараОрнДжуит,нодветеписателкисесрещатедвапрез
1908година,петнадесетгодиниследнаписванетонаразказа,итоваопре-
делено говори за предхождащи тази среща тематични предпочитания на
Катър.

ВнеобичайнатазаКатър,нонеобходимазасюжетаѝинтернационал-
наобстановка,средгероигерманци,италианци,американциифранцузив
разказа„Флавияинейнитетворци“(първияразказвГрадинатанатроло-
ветеот1905година)сапредставениидвамаруснаци–ИванШемецкин,
руски пианист, и Ресцхоф (определено по-скоро руски евреин, без това
даеконкретизирановтекста),химик.ФлавияМалкълм,покровителкана
хоранаизкуството,есъбралавсвоянюйоркски„салон“писатели,пианист,
актриса,художник,оперенпевец,учени.Целиятсюжетесъвсемстатичен,
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основава се на интелектуални разговори, а доминиращи теми са тези за
изкуствотоидалиевъзможноженитедабъдатинтелектуалки.Донякъде
ситуациятанапомняпрекраснияексперименталенроманВечерявПариж
(LeDînerenville,1959)наКлодМориак.Обемъте34страници–ощеедна
„новела“.ИванШемецкин,освенчееописанкатонисичъкипъленмъж,
койтозабавлявагостите,катоимитиракакмомичетаотдевическипансион
изпълняватШопен, не участва по друг начин в „действието“, доколкото
таковаима,ноиначенеговотопортретуванеетипично,гротесковоикари-
катурно,защотоцялатасценасенаблюдаваотмладатастраничнанаблюда-
телка,гостенканаФлавия,ИмоджинУилард.Структуратанаразказаетеа-
трална,сценична,напиесавъвфактическиеднодействие.Другиятгерой
руснак,Ресцхоф„настойчивопоискацялатакомпаниядагослушавнима-
телно,докатоправешесвоетоекспозезаизобретенитеотнегоуредизапро-
изводствонасладоледотрастителномасло,кактоикъмметодамузаприе-
маненалекарствавъвформатанабонбони“(Катър1971:158).Катъррядко
използва такива комични образи, а тук те са цяла галерияифактически
върхутяхнатагротескност–защотонесамодваматаруснаци,ноивсички
останали„творци“отсалонанаФлавиясапредставенипотакъвначин–
се гради сюжетът.ОсвенИмоджин, гротесковии карикатурни са всички
другигерои–сериозниятинтереснаФлавиякъмсъвременнотоизкуство
(тяобсъждаЕлизабетБаретБраунинг,ДжорджЕлиът,ЖоржСанд,инте-
ресувасеотБарбизонскаташкола,отИбсеноватаХедаГаблер,отМорис
Метерлинк,получилНобеловатанаградапрез1911година,скоетопопу-
лярносттамунараства) еизобразенкомично,изразявайкипотозиначин
естетическитенеодобрениянаУилаКатър.Славянскиятпроизходнадва-
матагероинесесъотнасякъмрегионалнататематика,новцялототвор-
чество наКатър се появяват и други такива по-скоро екзотични образи,
представителинаразличнинационалности(ощеповечечеидваматанеса
„американци“,асавАмерикакатогости).СараОрнДжуитвероятнонеби
одобрилаединтакъвсюжет.

УилаКатърепрепоръчананаиздателяС.С.Маклуъритойяканида
работи занеговизключителнопрестижното завреметосиилюстрирано
списание „Маклуърс Магазин“4. Освен че е редактор, Катър изпълнява
ролятаинапосредник,койтосесвързваиканипрочутиписателизапуб-
ликации.Тяработив „МаклуърсМагазин“шест години (1906–1912)и
средотпечатанитевсписаниеторазказиеи„Последствията“5,койтоизлиза
презмесецноември1915година.УилаКатървечесеевслушалавсъвети-
тенаСараОрнДжуит,публикувалаестихосбиркатаси,първиясисбор-
никсразказии триромана,населилаепрозата сис героискандинавци,
шведи, норвежци, шотландци, ирландци, французи, германци, испанци,
4Списанието излиза в периода 1893 – 1929 г. и в него публикуват т. нар. „мъкрейкъри“
(„ровещисевмръсотията“журналисти)начелосАйдаТърбълиЛинкълнСтивънс,нов
негосепубликувасъщоипроза,обикновенооткъсиотроманинаРъдиардКиплинг,Робърт
ЛуисСтивънсън,ДжекЛондон,КонанДойл,МаркТвен.
5 Разказът е от 24 страници и половина, т.е. новела, както понякога се определяжанрът
извънанглофонскиясвят,стрипрекрасниилюстрациинапрочутияамериканскимодернист
ЕвъретШин.
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мексиканци,евреи,японци,австралийци,руснацииразбирасе,с„бохем-
ци“(чехи),азанеявечесеговорикатозначимавтор.Въвелаетематаза
Средниязапад(въпрекиреакциитенанякоиранникритицизаограничения
интерескъмтематиката),асписаниетоеиздалоспродълженияпървияѝ
роман–МостътнаАлександър,чиятотематикавероятнообяснявануж-
датаот„съветите“наСараОрнДжуитот1908година.ЗаУилаКатъридо
днеспродължавадасеговорикатозарегионалистка,макарче,погледнато
откъметническияпроизходнагероитеѝ,нейнототворчествоесякашкос-
мополитно,типичномодернистко,истинскиамериканскоивероятнозатова
ясмятатза„любиматаписателканаАмерика“.

Действието в „Последствията“ се развива в Ню Йорк, където Катър
живее,докатоработивсписанието.Сюжетътемногостранен,нетипичен
за Катър, сюрреалистичен, характерен сюжет на модернист, напомня за
СтепниятвълкнавръстникаѝХерманХесе(1877–1962),същинскаисто-
рия,присъщаинапо-младияотнеяФранцКафка(1883–1924).„Руското“
вразказаеединственомногозначителнатаимногоплановапрепраткакъм
АнаКаренина.Разказътсякашискадаочертаевъзможносттазасъвместява-
нетонадълбокияпсихологизъмнаТолстойстемитеимотивитенамодер-
низма.Туктрябвадасенаправипаралелисбележитияроманист,натура-
листаСтивънКрейн,скогатоКатърсезапознаваощевНебраска.Крейн
еавторнароман,койтообикновеноеетикетиран„американскатаВойнаи
мир“,катоотновоотТолстойезаетпсихологическиятанализзаеднадруга
война,Гражданската(1861–1865),нотемитесаочертанивпарадигмитена
модернизма:храброст–страх,кауза–безсмислиенавойната,саматавойна
егражданска,анеотечественаит.н.УилаКатърневключвавсборниците
ситозиразказвъпрекинеговияромановпотенциал.

Двамаполяцисепоявяват епизодичновдруг единразказ, чиято тема
емодернотоизкуство–„Съименникът“(„TheNamesake“).Тойенаписан
малкоследкатоКатъриздаваГрадинатанатроловете–отпечатанепрез
месецмарт1907годинав„МаклуърсМагазин“.Тематичносъответствана
първиясборникнаписателкатаипо-нататъктянеговключвадругаде.Сред
героитенаКатъримаголямбройхоранаизкуството(вМоятсмъртенвраг
наредсвеликатаактрисаМоджескасепоявяваификционалниятобразна
млада полякиня – оперната певицаЕмилия), но освен оперните певци в
тяхдоминиратсъщоинеобичайномногоскулптори:„Смърттанаскулп-
тора“, стихотворението „Съименникът“, „Очаквайте „Афродита“. Друга
характернаособеност,отновонаблюдаванаивроманите,еизползванетона
първоличенразказвач.ДействиетосеразвивавПариж,ноивПенсилвания,
вСевероизтоканаСАЩ,такаилииначе–далечеотСредниязапад,всвета
наизкуството.Известное,чеКатър,кактоидругинейнисъвременнички,е
повлияна(личнотясамовначалотонатворческиясипът)оттворчеството
ихудожественияметоднаХенриДжеймс.„Съименникът“напръвпоглед
еединотнай-типичните„джеймсиански“разказинаписателката,новнего
имазакодиранамногобиографичност,атакасъщоевидимавръзкаседин
отнай-популярнитеѝромани,койтоѝдонасянаграда„Пулицър“(1923)–
Единотнас(1922).
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„Съименникът“ е илюстриран от бележития американски художник
ЪрнестЛ.Блуменщайн.Дваматамладиполяци(безименни,епизодичнии
всъщностпериферни)сасреддванадесеттеучастницивъввечерята,която
скулпторътЛайънХартуел(катовнякаквавъзстановканаТайнатавечеря)
даванасвоитеученициотАмерика,представляващикатотипажиСредния
запад.Отеднастрана,товапакехарактернатаДжеймсоваекспатриантска
артистичнаобстановка(ресторантътепарижкият„Максим“!),разговори-
теса заизкуството,носъщносттанаисториятаеспоменътза загиналия
напетнадесетгодинивГражданскатавойнавСАЩсъименникнаЛайън
Хартуел,неговиячичо.ИпонежевечеспоменахмеСтивънКрейнинего-
вияхудожественметоднапсихологически анализ, сякаш„съименникът“
едвойникнаосемнадесетгодишнияХенриФлеминг–героянаКрейнот
романамуЧервениятзнакзахраброст(TheRedBadgeofCourage,1895).

Макар и да е епизодична като героиня, значително по-важномясто в
текстанаКатързаемаеднадругаполякиня,ШекспироватаактрисаХелена
Моджеска,родомотКраков.ПолскотоѝимепомъжеМоджейевска,докато
моминскотоѝимееЯдвигаБенда,кръстенакатоХеленаОпид).Историята
нанейнияживот емного сложнаиинтересна, но вМоятсмъртен враг
– един от най-експерименталните романи на Уила Катър, присъствието
наМоджескаепо-скоров„камеороля“.Моятсмъртенвраг е единвни-
мателнокомпозиранкратъкроманивмъкванетонаобразанаМоджескае
функционално–отбиографиятанаКатъреизвестно,чепрез1895годи-
на тя пътува доЧикаго, за да посещава представленията на нюйоркска-
та„Метрополитънопера“,коятоенатурнев„граданаветровете“,зада
слушаВердииМайербер,дагледаХеленаМоджескаиНелиМелба6.Освен
вМоятсмъртенврагтазитематикаеизползванавроманитеЛусиГейхарт
иПесентаначучулигата.

Най-значимо в прозата на Уила Катър е присъствието на герои чехи
(наричани също „бохемци“). В „Танц в „Шевалие“7 цигуларят Питър
Саделак е най-опитният отмузикантите, които свирят на танците, „стар
бохемец,койтобилсвирилвнякакъвтеатървПрага,докатонесепарали-
зиралинегоуволнили,защотонеможелдобредасепокланя“(Катър1971:
542).Тозигерой,естествено,оставадокраяназабавлениетонаскотовъдци-
теиместнитемомичета,нонеиграеникакваролявсюжет,вкойтоактивно
участиевзематдругиетническигерои–мексиканец,ирландец,французин.

Разказътобачееособеноинтересен,защотосеявявакатопродължение
(рядкапрактиканаКатър,коятопонякогапо-скородублирасюжетитеси)
напо-ранния,публикуванпрез1892годинавсписание„МахоганиТрий“8
разказ„Питър“,къдетоПитърСаделакеглавенгерой,койтоесвирилвтора
6НелиМелба(1861–1931)–австралийскаопернапевица.
7 „Танц в „Шевалие“е разказ, публикуван под псевдонимаХенриНикълман в списание
„Лайбръри“на28април1900година,адействиетомусеразвивавсъседнатанаНебраска
Оклахома. В това излизало за кратко списание Уила Катър публикува пет нови разказа,
шестнадесетстатиииседемстихотворенияипреиздавадвапо-стариразказа,закоитополу-
чаващедърхонорар–нещо,коеторядкоѝсеслучва.
8Товасписаниеизлизасамопрезтазигодинаисесмята,черазказътеотпечатанбеззна-
ниетонаавторката,защотопрезсъщатагодинана24ноемвритойизлизаив„Хеспериън“.
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цигулкавПрага,ноеизгубилумениятасиисеепропил,макарчепродъл-
жавадапазиинструментаси.По-големиятмусин,Антон,сеопитвадаго
убедидагопродаде.ВхарактерназаКатърреминисценциячитателят„се
връща“вБохемиязаедносПитър.Финалътнаразказаенеочакванодра-
матичениморбиден,защото,следкатосеопитвадаизсвири„АвеМария“,
ПитърсчупвацигулкатаисесамоубиваспушкатанаАнтон,нозабравяда
счупилъка,койтоАнтонрешаваследтовадапродаде.Погребениетосъщо
ешокиращонатуралистично.Времинисценциитесепоявяваидругчех–
диригентътнаоркестъравПрагахерМикилсдоф,кактоикрасивапевица
французойкаотвреметонамладосттанаПитървБохемия.Презмладежки-
тесигодиниПитърсеепознавалсФеренцЛистиСараБернар,коятобил
гледалвТоска.

Въпрекинапрегнатиясюжет„Питър“екратъкразказ,по-скороскица,
наброска. Принципът на конструиране се използва по-късно в „Съседът
Росицки“, но самоубийството на друг герой чех – господинШимерда, в
МоятаÁнтония(издаденпрез1918година)вголямастепенсякашерепе-
тиранов „Питър“.Отвсичкиразгледанидосегаразкази с герои славяни
„Питър“катоструктураикатоперсонаженай-близодотипичнитеистории
наУилаКатързаНебраска.

Въпреки заглавието си разказът „Момичето от Бохемия“, публикуван
през1912годинав„МаклуърсМагазин“силюстрации,епо-скоросвързан
сживотанаскандинавски(вероятнонорвежки)имигранти.Момичетоот
БохемияеКлараВаврика,омъженазанорвежец,аразказътезамисленкато
историянаеднобягствонадваматавлюбени–КлараиНилсЕриксон,които
заминаватзадалечнияБергенвНорвегия.БащатаимайкатанаКлара,аи
самататякато„бохемка“несаотзначениезадействиетоисюжета.

В кратката проза на Катър най-значимо е присъствието на славянски
героиведноименнияразказ„СъседътРосицки“(1930–1932).Композицията
еразгърнатастехникатанаспомена–АнтонРосицкиеамериканскифер-
мер,имигрантотЧехия,койтовкраянаднитесивъзстановяваминалия
сиживот–вЧехия,катоимигрантвАнглия,пристиганетосивАмерика,
отношениятасисместнитежители–англичани,американци,катопоинди-
ректенначинвнушавапредставазанравственитеидеалинаимигрантите
–респективно,натехнитенации.Споменитеиреминисценциитесавпред-
последната,петачастнаразказа,катосетърсятиакцентитенаадаптацията
наимигрантитевноватаимродина.

Еднаотнай-успешнитеиемблематичнитворбинаУилаКатър–рома-
нътМоятаÁнтония,еиздаденапрез1918годинакатотретачастотсво-
еобразната „прерийна трилогия“ за Небраска следО, пионери! (1913) и
Песента на чучулигата (1915). Структурата наМоятаÁнтония е нети-
пичназатрадиционнияроманиточнозатоваобичайнататехниканакон-
струиране на творбите наКатър – петте частифактически са „монтира-
ни“,съдържатавтономниистории,„вмъкнати“,пренесениотавторкатаот
по-ранниразкази,коитомогатдасетълкуватикатоескизикъмроманите.
РазказътзасемействоШимердаепоместенвпърваглава,катосъдбатана
Áнтонияепроследенаивъввръзкасисториитенадругигерои–разказва-
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ча,приятелкатанаÁнтония,скандинавкатаЛенаЛингард.ОсвенÁнтония
вроманафигуриратнейнитеродители,роденивБохемия,братятаисес-
тритенаÁнтония–Амброш,МарекиЮлка,съпругътѝАнтонКузак,вто-
ростепенниятгеройАнтонЙелинек.Макарчефокусътнакритикатавина-
гиебилвърхуприносанаУилаКатързавъвежданетонаСредниязапад
наСАЩкатолитературна територия със специфичнирегионални герои,
романътереднодасепрочетеикатоеднаотраннитетворбизаживотана
имигрантите.

В друг роман от „прерийната трилогия“ –О, пионери! (заглавието е
цитатотУолтУитман),главнитегероисашведскиимигранти,номакари
нетакацентрално,присъствиетона„бохемци“еособеноважнокактоза
сюжета,такаизаимигрантскататема.ЕмилБергсон,братнаглавнатагеро-
иняАлександра,трагичносевлюбвавомъженатачехкиняМариШабата.
Междутяхневъзникватникаквиотношения,носъпругътѝФранкШабата
гизастрелвавпиянскатасиревност.ДругигероичехисабащатанаМари,
АлбертТовески,иратаятЯнСмирка,коготоподозират,чеебиллюбов-
никнаМари.СюжетнаталиниянаисториятанаМариШабата,макарчее
допълваща–впо-широксмисълкаточастотголемияразказзаимигран-
тите,ноивконкретенкатодвигателнаромановотодействие–винагисе
е възприемала като особено важна в тази калейдоскопична структурана
романовиясюжет.
ЕдинотнасзаемаспециалномястовтворчествотонаКатър–освенче

ѝдонасяпрестижнатанаграда„Пулицър“(скоетонастройвасрещусебеси
редицасъвременнитворци,катоХемингуейнапример),романътевосно-
ватанапромянатанатематикатаинатворческияметоднароманистката
– той бележи края на романите с тема „Небраска“ и начало на новия за
Катър „немебелиран роман“.В неговата структура присъства точно това
разделяне: впърватачастКатър сякашсе сбогува със своитеимигранти
–средтях„бохемецът“ЕрнестХавел,приятелнаглавниягерой.Когатопо-
нататъквтворчествотоѝпаксепоявяваттемиигероиотпървияѝпериод,
тещесасепроменилипоформулатанаКатър:„Светътсеразцепинадве
през1922годинаилитамнякъде…“(Катър1936:v).Единотнасеизда-
денпрез1922г.Освенвсичкодругов„новите“романи–тезислед1922г.,
липсваакцентътвърхуимигрантите,свършилаееднаепоха,създаласее
новаобщност,приемаседруготълкуванена„регионализма“.Новитесла-
вянски„герои“,коитоУилаКатърсреща,сапрезидентътнаЧехословакия
ТомашГаригМасарик(свързансъсСАЩчрезамериканскатасисъпруга
Шарлот,скоятосезапознаватпрезгодинитенаследванетосивЛайпциг)
иродениятвАмерикавиртуозенпианистотеврейско-беларускипроизход
ЙехудиМенухин.Чужденцииславяни,тесаотсъвсемразличнакатегория.
Масарик, с коготоКатър си кореспондира от началото на 1929 година в
продължениенаосемгодини,високоценицялостнотоѝтворчество,впе-
чатленеотимигрантскитеѝразкази,нолюбиматамуновелае„Старата
госпожаХарис“,коятозаписателкатаепо-скороавтобиографична.Ведно
отписматасидонегоКатърсподеля,чебиискаладаможедагозапознаес
прототипанаÁнтонияотедноименниясироман.
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ВсъщностможесамодасепредполагакакточноКатървъзприематези
свои герои славяни, как ги съотнася към имигрантите – нейни сънарод-
ници.СъществуватпредположениязапристиганетоначехивНовиясвят
още през седемнадесети век, номасово „бохемци“, както ги възприемат
инаричатвАмерика,започватдапристигатслед1848година–годината
наевропейскитереволюции,на„Пролеттананародите“.Отмартдоюли
революциятазавладяваЧехияиСловакиявбунтаимсрещуХабсбургите.
Това е годината на реформи вАвстрия иУнгария, край на абсолютната
монархиявДания,крайнаОрлеанскатадинастиявъвФранция,револю-
циитевГермания,Полша,Италия.Таканатериториятанаамериканския
Средензападчехитесавъзприетикато„новатаимиграция“,заразликаот
англичаните,холандците,германците,скандинавцитеидругипреселници
отСевернаиЗападнаЕвропа.Несъмненотоваепричинататедабъдатраз-
биранистереотипно,нотакасъщоидаиматсвоиподходинаадаптацияи
интеграция.

Приетоедасеправиразграничениемеждучешкиимигрантиичехоаме-
риканци.ТворбитенаУилаКатър(напримерМоятаÁнтония)могатдасе
четаткатореакциянаписателкатасрещустереотипаиопитзапреформира-
ненаобразаначешкияимигрант.Тяопределенонеприемаидеитезааси-
милация,амалгамация–ифактическиамериканизация,изастъпваправото
на културна идентификация имногообразие.Публикуването на статията
на американскатаписателка,журналисткаинейнаприятелка –Елизабет
Шипли Сарджант, „Труженици на наета земя“ в „Маклуърс Магазин“,
коментираща„седемнадесетмилионачужденци“,коитосапристигналив
Америказа„последните30години“(1880–1910),епредизвикателствоза
Катър–ивдъхновениезапресъздаванетонаистинскатаисториянаими-
грантите,средкоитоеизраснала,изаизгражданенаобрази,различниот
установенитестереотипи.
МоятаÁнтонияможедасеразглеждакатореакциянаКатърсрещутези

стереотипи и като „преформиране на популярния образ на чешкия ими-
грант“(Пърчал2004:3),катоизразнанейнотопротивопоставяненатезата
за американизиране (асимилация)набогатотокултурномногообразиена
нацията.Днестозипроблемвтакъввиднесъществува–стереотипитевече
несаразпознаваеми.Макарконкретнотукдасеспирамевърхутозипро-
блемсчешките(славянските)имигранти,тойевалиденизаимигрантиот
всякакъвдругпроизход–италианци,евреи,румънци,сирийциидр.Тези
„историческиетноси“,коиторазглеждаметук,днессегордеятспроизхода
си,атворчествотонаУилаКатъридругиавторипредлагатвъзможностиза
такъвисторическиикултуренпрочитнасоциалнитеявления.
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