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ДРАМАТУРГИЯТА НА СТАНИСЛАВ ВИТКЕВИЧ 
МЕЖДУ ДРАМАТИЧНИЯ И ПОСТДРАМАТИЧНИЯ ТЕАТЪР

БО РИС МИНКОВ

По вод за поста вя не на фи гу ра та на Ста нис лав Иг на ци Вит ке вич и не го ви те 
дра ма тур гич ни опи ти в ос но ва та на мо е то наб лю де ние е поста нов ка та 
на „Бес ни ят ло ко мо тив“ на сло вен ския ре жи сьор Йер ней Ло рен ци, пред-
ста ве на на фести ва ла „Вар нен ско ля то“ през 2014 г. Прин цип но ос но ва-
ние за из бо ра на то зи фо кус е опа се ни е то, че е въз мож но по ня ти е то за 
пост д ра ма ти чен те а тър да при до бие так со но мич ни из ме ре ния, то ест да 
се опе ра ци о на ли зи ра и по та къв на чин да из б лед не ят въз мож ности те 
му на мо дел и ин тер пре та тив на наст ройка. Стру ва ми се, че пи е си ка то 
„Бес ни ят ло ко мо тив“, „Ме та фи зи ка на двуг ла во то те ле“, „Май ка“, „Вод на 
ко кош ка“ на Вит ке вич са под хо дящ при мер за то ва как дра ма тур гич на-
та тъ кан е в състо я ние да се из п лъз ва от във ли ча не в опе ра ци о нал на 
при над леж ност и ат ри бу ти ра не (напри мер мо де рен – пост мо де рен или 
пост д ра ма тичен).
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„Бес ни ят ло ко мо тив“ – Ст. И. Вит ке вич, реж. Й. Ло рен ци, Сло вен ски на ци о на лен 
дра ма ти чен те а тър – Люб ля на, Сло ве ния, 2012/2013
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В те зи пи е си яс но и пос ле до ва тел но са за я ве ни об щи места в ху до-
жест ве ни те тър се ния от пър ви те де се ти ле тия на ве ка: проб ле ми те на 
ци ви ли за ци он ния упа дък, дости га щи до апо ка лип тич ни вну ше ния, раз-
прости ра не то на сфе ри те на вли я ние на на у ка та и тех ни ка та, ме ди а ли-
зи ра не то на из куст во то, три ум фал ни ят марш на ма ши ни те, па ра док си те 
на свръх ра ци о на ли зи ра нето. Но Вит ке вич пос ле до ва тел но ре ла ти ви ра 
дъл бо чи на та на ак ту ал на та съв ре мен на проб ле ма ти ка, ка то в тек сто ве-
те си ра зигра ва ка ко фо нич на та пъл но та на един „ве сел апо ка лип сис“, 
апо ка лип сис на ва ри е тет на та си мул танност.

Фи гу ра та на пол ския ав тор Ста нис лав Иг на ци Вит ке вич е лю бо пит на ка-
то съ че та ние на меж дин ности: най-напред чрез син тез на та наг ла са на 
за ни ма ни я та на ав то ра с ли те ра ту ра, те а тър и жи во пис, до пъл не на при 
то ва с ек с п ли цит но из ве де на кон цеп ция за „чисти те фор ми“, а след то ва 
и с при над леж ност та си към осо бе но то вре ме-прост ран ст во на Сред на 
Ев ро па от 20-те и 30-те го ди ни; то съ що често се опре де ля ка то меж дин-
но – кри зис но ве че не са мо по от но ше ние на раз ко ле ба ни те на ци о нал ни 
и ин ди ви ду ал ни иден тич ности, но и по от но ше ние на исто ри ческо то 
мис ле не изобщо. Макар и с из вест на ус лов ност, то ва вре ме мо же да се 
въз при е ма и ка то мо мент на осо бе на чув ст ви тел ност спря мо сри ва на 
са мо то ка у зал но мис лене. Някои исто ри ци на кул ту ра та1 го во рят за ед на 
вто ра мо дер ност в Сред на Ев ро па меж ду две те све тов ни вой ни, ко я то 
за раз ли ка от де ка ден т ска та (есте ти ческа) мо дер ност, не се пи та как во е 
кра си во то, а в сво я та дъл бо ка ав то реф лек сив на наг ла са се на соч ва към 
проб ле ми те на ху до жест ве на та ус лов ност и към въпро са до къ де мо же 
да достиг не ре дук ци о низ мът в пред ста вя не то на ху до жест ве на та твор ба, 
то ест без как во (още) мо же про из ве де нието.

Меж дин но раз по ло же ние от реж да за Вит ке вич ав то ри тет ни ят труд на 
Ханс-Тийс Ле ман „Пост д ра ма тич ни ят те а тър“. Него ви те те ат рал ни опи ти – 
на ред с те зи на Гер т руд Стайн и Ан то нен Ар то, Ле ман при чис ля ва към 
„то зи тип де кон ст ру и ра ни тек сто ве, [ко и то] пред чув ст ват ли те ра тур ни те 
еле мен ти на пост д ра ма тич на та те ат рал на есте ти ка“2. Съще вре мен но 
напри мер дра ма тур ги я та на Брехт в пред ста ви те на Ле ман при над ле-
жи към дра ма тич ния те а тър. В „Пост д ра ма тич ни ят те а тър“ се каз ва, че 

1  Вж. Klotz, H. Kuns  m 20. Jahrhundert. Moderne – Postmoderne – zweite Mod-
erne. München, 1994.

2  Ле ман, X.-Т. Пост д ра ма тич ни ят те а тър, С., 2015, 94.
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не за ви си мо от всич ки от ст ра не ния, епи чески ят те а тър на Брехт оста ва 
„те а тър на фа бу ла та/прит ча та“3. Не тряб ва да се заб ра вя, че при по доб но 
раз по ла га не – ка то в Мен де ле е ва таб ли ца – тек сто ве те при съст ват не 
със свойст ва та си, а на прак ти ка със сво я та ре цеп тив на исто рия. В то зи 
сми съл, при ина че удоб но то за прак ти чески це ли под реж да не, след ва 
да се от че те напри мер, че през 60-те го ди ни Та де уш Кан тор поста вя 
ня кол ко пи е си на Вит ке вич, ко и то впос лед ст вие се оказ ват важ ни за 
твор ческо то му раз ви тие ка то ре жи сьор, кой то се ин те ре су ва от проб ле-
ма ти зи ра не то на смърт та ка то чиста съ би тий ност. За смет ка на то ва при 
ре цеп ци я та на Брехт „те жи“ де бел пласт мар к си ческа ин тер пре та тив на 
наг ла са. В слу чай на раз лич но ре цеп тив но на соч ва не и Брех то ви ят те а-
тър би мо гъл да по лу чи дру го раз по ла га не в то по са на та ка на ре че на та 
„вто ра мо дер ност“ или до ри да се об вър же с ин ту и ции за пост д ра ма-
тич но то. В кон тек ста на ед но ме дий но пре на си ща не, ко е то ин те ре су ва 
Брехт по вре ме то, ко га то ра бо ти за ед но с Писка тор за съз да ва не то на 
си мул та нен те а тър на ед на мно жест ве на дейст ви тел ност, при съст ви е то 
на епи ческия те а тър би из ляз ло встра ни от до ми ни ра не то на фа бу ла та4. 
Тога ва ще ви дим, че в сре ща та на раз лич ни из куст ва или раз лич ни сце ни 
в ре жи ма на осо бе но ха рак тер на та за 20-те го ди ни ме дий на плат фор-
ма на ва ри е тет на та си мул тан ност „Бес ни ят ло ко мо тив“ би се чув ст вал 
на пъл но на своя те ри тория.

На исти на в своя ре дук ци о ни зъм Вит ке вич оти ва по-да ле че от Брехт и 
Пискатор. Като тръг ва от тър се ни я та на аван гар да в изоб ра зи тел но то 
из куст во, той по ве че от де се ти ле тие ра бо ти вър ху кон цеп ци я та си за 
„чиста фор ма“: „Но ви те фор ми в жи во писта и про из ти ча щи те от тях 
не до ра зу ме ния“ из ли за през 1919 г. във Вар ша ва, а об х ват ни ят трак тат 
„За чиста та фор ма“ – през 1932 г. Витке вич насто я ва, че от те а тъ ра е не-
об хо ди мо да се из х вър ли не са мо ди дак ти ка та, но и всич ки ми ме тич ни 
упо до бя ва ния на прав до по доб ност. Апели ра за то ва из куст во то да се 
раз де ли с тър се на та ве ко ве на ред вът реш на пси хо ло ги ческа мо ти ви-
ра ност на фи гу рите. Според Вит ке вич окон ча тел ни ят от каз от та зи ми-

3  Пак там, 59.
4  За срав не ние един при мер за по до бен про чит на Брехт: ста ти я та на Ралф 

Си мон „Ме дий на смя на на те ат рал ността? За Брех то вия про ект „Опе ра за 
три гро ша“. Вж. Simon, R. Medienwechselder Theatralität? Zu Brechts Dreigro-
schen Projekt (Oper, Roman, Film, Prozeß). – In: Theatralität und die Krisen der 
Repräsenta  on. (Hrsg. Fischer-Lichte, E.). Stu  gart, 2001, 252–280.
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ме тич ност е най-труд но пости жим имен но в те а тъ ра по ра ди ха рак те ра 
му на син те тич но или ком п ле к с но из куст во, съста ве но от хе те ро ген ни 
еле мен ти5. За раз ли ка от те а тъ ра, зна че ни я та в ли ри ка та или в жи во писта 
напри мер са в състо я ние да се оста вят на игра та на ма те ри а ла – в те зи 
слу чаи се пре доста вя въз мож ност за раз гръ ща не на про цес, кой то Ле ман 
на ри ча „ав то но ми зи ра не на сиг ни фи ка ти те“6. В кон цеп ци я та за чисти те 
фор ми дейст ви е то в пи е са та тряб ва да след ва един ст ве но за ко ни те на 
сво я та соб ст ве на вът реш на ком по зи ция, на соб ст ве на та ма те ри ал ност 
на та зи ком по зиция.

Ко га то пи ше зна чи ми те си пи е си, Вит ке вич ве че е на бе ля зал те зи проб-
ле ми, из вел е яс но па ра ле ла с ма те ри ал ност та на жи во пис на та ме дия. 
В „Бес ни ят ло ко мо тив“, но съ що напри мер във „Вод на ко кош ка“ и осо-
бе но в „Май ка“, мо же да се ви ди, че чрез пер со на жи те се упо до бя ват не 
чо веш ки дейст вия, а дискур сив ни наг ла си, жесто ви реф лекси. Подоб на 
наст рой ка се из пъл ня ва точ но в програ ма та и в сми съ ла на то ва, ко е то 
по-къс но ще бъ де опре де ле но ка то пост д ра ма ти чен те атър. Така на сце-
на та при съст ва и ра бо ти не систе ма от „въз г ле ди“ за све та, ко и то пер со-
на жи те след ват или изоб ли ча ват, не пер со на жи, ко и то се въз при е мат ка то 
ин ст ру мен ти или про те зи на дейст ви е то, ни то до ри клю чът на аб сур да, 
чрез кой то се до пуска, че ня ко га, пре ди състо я ни е то на вза им на та глу-
хо та меж ду чо ве ка и би ти е то, е съ щест ву ва ло не що друго. Вместо то ва 
на сце на та е поста вен пласт от реф лек сии, кой то сви де тел ст ва един ст-
ве но за мно жест ве ност та/вир ту ал ност та на све та, кой то поста вя све та 
(по доб но сце на та) ка то прак ти чески без край на плат фор ма за па ра лел ни 
случ вания. Но та зи все о бе ма ща плат фор ма на плат фор ми те не раз по-
ла га с дъл бин ни из ме ре ния, не е под п ла те на с ня как ва иде о ло гия на 
це лост та – сце на та на све та е по тъ на ла в иден тич ност но без раз ли чие, в 
ус ло ви я та на изост ре на кри за на репре зен та цията.

Дра ма тур ги я та на Вит ке вич е под хо дящ при мер за из веж да не то на са ма-
та кри за на репре зен та ция на пре ден план: пър во, с пре дел на та яс но та 
и ка те го рич ност на сво я та програ ма и вто ро, с раз ма ха, с усил ва щия се 
тем по ри тъм, кой то от не ма не прост ран ст во то или ос но ва ни я та, а просто 
вре ме то за илюзии. Лорен ци нес лу чай но из би ра пи а но то ка то сце ни чен 
ек ви ва лент на ло ко мо тива. Опия не ни е то от бес ни те син ко пи вну ша ва, 

5  Вит ке вич, С. И. Пи е си, С., 1993, 484.
6  Ле ман, X.-Т. Цит. съч., 125.
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че чо век ня ма на как во да се за дър жи в сво я та пов ле че ност от тем пото. 
Имен но то, а не ня как ва прив не се на аван гар дист ка кон цеп ция от на ся 
ми ме тич ни те упо до бя вания.

В кул ми на ци я та на пре пуска не то в „Бес ни ят ло ко мо тив“ из ник ва пер со-
наж на име Ми на фон Бар н хелм: по я вя ва се бук вал но от пусто то праз но 
прост ран ст во, през ко е то пре пуска ма ши на та, и се опит ва да убе ди ма-
ши ниста и ог ня ря да спрат. Малко след то ва Ми на фон Бар н хелм за я вя ва, 
че ве че от две ми ну ти е влю бе на в ог ня ря Ни ко лай Вой та шек, смя та, че 
е на яс но с от но ше ни я та меж ду не го и лю би ма та му Юлия и насто я ва, че 
мо же да му по мог не да заб ра ви „она зи“, ко я то го тласка „към тол ко ва 
ужас ни де ла“7. – Та ка в та зи пря ко за е та от ед но и мен на та пи е са на Ле-
синг фи гу ра е на бе ля за но из вест но фра зьор ст во, как то и очер та ния на 
си ту а ция, пре ек с по ни ра на в не из б ро и ми ме лод ра ма тич ни при ме ри и 
за лег на ла в сте ре о тип ни пред ста ви: фа тал на та же на, ко я то тласка мъ жа 
към са мо у бийст ве ни де ла, сре щу жер т во го тов на та же на, ко я то пра ви 
всич ко, за да го вър не у се бе си, да го спре и укроти. Но раз пъ на ти от 
ри тъ ма, фра зи те на Ми на фон Бар н хелм са ви де ни ка то дискур сив ни 
наг ла си, ко и то при съст ват, участ ват в игра та, но не от веж дат на ни къде. 
Те би ха мог ли да се въз при е мат ка то ня как во да леч но ка ри ка тур но по-
до бие на Ле син го во то „Вой ниш ко щастие“ и до ри ка то ви зу а ли зи ра не 
на аван гар дист кия жест за раз чист ва не на смет ки те с исто ри ческо то нас-
лед ст во8. Въпре ки те зи въз мож ности оба че по до бен ци та тен ан га жи мент 
по лу ча ва съв сем дру го на соч ва не: към раз ко ле ба ва не на устой чи ви те 
сю жет ни ме ха низ ми и мис ле не то за ха рак те ро ло гич ни ти по ве, ка то 
вместо то ва се под чер та ват въз мож ности те на дра ма тур гич на та тъ кан 
да по раж да съ би тий ност от соб ст ве на та си вът реш на тяга.

7  Вит ке вич, С. И. Цит. съч., 258.
8  Тук съв сем бег ло мо же да се при пом ни, че ло ко мо ти вът при съст ва ор га нич но 

в програм ни те тек сто ве на фу ту ризма. Напри мер в ма ни феста от 20 фев-
ру а ри 1909 г. Мари не ти го включ ва в спи съ ка на достой ни те за въз пя ва не 
об ра зи на съв ре ми е то и пос ле до ва тел но го на то вар ва с две ха рак те ристи ки 
на живо то: „ши ро кия [му] гръ ден кош“ и срав не ни е то с пре пускащ огро мен 
кон („le locomo  ve dall’ampio pe  o, che scalpitano sulle rotaie, come enormi 
cavalli d’acciaio imbriglia   di tubi“ – h  p://www.digila.it/public/iisbenini/trans-
fert/Bernazzani/5 B%20SIA/Materiale/CD_131Manifesto%20del%20futurismo.
pdf (послед но по се ще ние 26.09.2017). В кон т раст на то ва мър т ва та кул ту ра 
на му зе и те и биб ли о те ки те под ле жи на уни що жение.
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При ме ри за по доб ни ци тат но мар ки ра ни наг ла си мо гат да се от кри ят 
и в дру ги те пи е си на Вит ке вич. В „Май ка“ си нът Ле он го во ри пря ко за 
Ниц ше, Бер г сон, Шпен г лер, за пи е си те на Стрин д берг – посто ян ни ят ре-
пер то ар на ти па ни хи листич но наст ро ен ин те лек ту а лец от края на 19. и 
на ча ло то на 20. век, но из бяг ва от сказ ка та, на ко я то тряб ва да из ло жи 
въз г ле ди те си, пре доста вяй ки диску си он но то по ле на ма щаб но сби-
ване. Кога то май ка та е при ну де на да зап ла ти ще ти те от сби ва не то, тя с 
не у до вол ст вие и без ни ка къв ан га жи мент към нат ру па ни те ве че ци та ти 
го во ри за „мно жест ве ност та на дейст ви тел ност та“, с ко я то се тро ви си-
нът ѝ9. Ако „Май ка“ ра бо ти на рав ни ще то на соб ст ве ни те си зна че ния с 
ня как ва ци тат на програ ма, то тя се раз по ла га в на пъл но раз ли чен план: 
в непре о до ли ма та те жест на се мей ни те ро ли от „Хам лет“ (с ак цент от-
но ше ни е то на май ка и син), ко я то кни ги те и при ле жа щи те им све то ве 
ня ма как да по не сат или не ут ра ли зират.

Тук се раз по ла га един от сре дищ ни те ак цен ти в те а тъ ра на Вит ке вич. – 
Са ми те от но ше ния меж ду по ло ве те са це ле на со че но пред ста ве ни ка то 
ро ли, и то на фо на на ед но об що вну ше ние, че пов се мест на та те ат рал-
ност или до ри бу та фор ност на съв ре мен ния свят е де ри ват на не го ва та 
край на не си гур ност. Вари е тет на та кул ту ра от 20-те го ди ни на 20. век е 
допри нес ла в зна чи тел на сте пен и за то ва усе ща не: ця ло по ко ле ние хо-
ра на из куст во то ка то Ерих Кест нер, Ир м гард Койн, Кристо фър Ишъ руд, 
Мар ле не Дит рих, Ло те Ле ня, Ил зе Вер нер – не за ви си мо от раз ли чи е то 
на твор чески те им из ра зи и ме дии, пре на сят цял жи вот ос но ва ни я та 
на та зи кул ту ра с трай на та наг ла са, че съв ре мен ни ят чо веш ки жи вот е 
при до бил ха рак те ра на те ат рал на ин тер ме дия (свър з ва ща ро ля меж ду 
ро ли те)10. Неза ви си мо от то ва, че се на ми ра по-ско ро встра ни от епи-

9  Вит ке вич, С. И. Цит. съч., 292.
10  Един стра ни чен щрих за усе ща не то за жи ве е не във ва ри е те, ко е то, из г леж да, 

не е на пуска ло ня кои ар тисти и в най-дра ма тич ни мо мен ти от жи во та им: 
в днев ни ко ви те си за писки от вре ме то на Вто ра та све тов на вой на Кест нер 
раз тър с ва чи та те ля не с кар ти ни те на ужас но то, а с то на на без раз личния. 
Сякаш всич ко е ви дя но през очи те на ва ри е тет ния кон фе ран сие, кой то 
раз каз ва (пре да ва ка то ве се ла раз но вид ност на но ви ни те) ха рак тер ни те 
ак ту ал ни ви цове. Напри мер обяс ня ва как во е Блиц криг (по ня ти е то на на-
ци о нал со ци а листи ческа та про па ган да за не об хо ди ма свет ка вич на вой на): 
то ва е филм, кой то та зи сед ми ца вър ви в ед но ки но, дру га та сед ми ца – в 
дру го, пос ле – в друг град и та ка про дъл жа ва на та тък ме се ци на ред (Kästner, 
E. Das Blaue Buch. Kriegstagebuch und Roman-No  zen. (Hrsg. Bülow, U. vonu. a. 
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цен тъ ра на ва ри е тет на та кул ту ра, Вит ке вич, стру ва ми се, спо де ля ва-
ри е тет ния опит на кон фе ран сие или ко мен та тор на по ло ви те ро ли: при 
изо би ли е то от сек су ал ни апе ли в пи е си те му, вну ше ни е то в тях вър ви 
към ко лапс на сек су ал ни те от но ше ния и то се дви жи към ко лап са със 
ско рост та на бе сен ло ко мотив. Доми на ци я та на сек су ал но то в кул ту ра та 
е твър де пре ек с по ни ра на, из куст ве но пре на ви та, ако мо га да си поз во ля 
да ар ти ку ли рам в ди дак ти чен план ед на по зи ция от про из ве де ния ка то 
„Ме та фи зи ка на двуг ла во то те ле“ или „Бес ни ят ло ко мотив“.

Не об хо ди мост та да се под ко пае сте ре о тип но то ро ле во мо де ли ра не в 
от но ше ни я та меж ду по ло ве те има сво и те ос но ва ния и в не пос ред ст-
ве ни те есте ти чески те мо ди от на ча ло то на 20. век. Без да се под це ня ва 
зна че ни е то на Фройд, не го ви те раз ра бот ки при съст ват по ве че ка то 
лак мус за наст рой ки те на фо но ва та сре да в ця лост на та ат мос фе ра на 
вре ме то, от кол ко то ка то не пос ред ст ве но въз дейст вие11. Запом ня щи се 
об ра зи, сим п то ма тич ни за об се сив на та еро ти ка от вре ме то на 1900 г., 
при то ва из пъл не ни тък мо в сце ни чен фор мат, пред ла гат „Са ло ме“ на 
Оскар Уа йлд или „Елек т ра“ на Ху го фон Хоф ман стал. Цент рал ни те фи гу-
ри на ма ши ниста и ог ня ря от „Бес ни ят ло ко мо тив“ из г леж дат сек су ал но 
ире ле ван т ни, ма кар че се на ми рат в пер ма нен т на ек зал тация. Въпре ки 
че ла тен т на та хо мо сек су ал ност не е из к лю че на ка то ин тер пре та тив на 
въз мож ност, за Вит ке вич са мо то фо ку си ра не в хо мо е ро ти ка та е съ що 
ро ле ва но вост от вче раш ния ден12. Търсе не то на ек с це сив но то пре жи-
вя ва не, на дру го то състо я ние, раз по ла га въз бу да та в по тен ци а ла на 
ско рост та и чисто то съ би тие на сблъ съ ка. В на бе ляз ва не то на своя дро-
мо ло ги чен кон цепт френ ски ят фи ло соф Пол Ви ри лио поста вя по доб на 
об се бе ност от ско рост та ка то сре ди щен, ал тер на ти вен на сек су ал на та 
връз ка фе но мен, ка то при то ва го наб лю да ва да леч не са мо в „мо дер ни те 

Marburg, 2006, 137). Създа ва се усе ща не, ко е то но си не що от еу фо рич на та 
при пов диг на тост на пред сто я щия апо ка лип ти чен сблъ сък на ло ко мо ти ви те 
при Вит кевич.

11  В „Май ка“ и осо бе но в „Ме та фи зи ка на двуг ла во то теле“ Витке вич раз гръ ща 
де мон ст ра тив но схе ма тич ност та на Еди по вия ком п лекс ка то бу та фо рия, ка то 
по ред ния ка пан за дик тат на ка у зал но то мис лене.

12  Напри мер Хоф ман стал ре ша ва убе ди тел но връз ка та меж ду сест ри те Елек т ра 
и Хри зо те ми да ка то хо мо е ро тич но прив ли ча не на два кон т ра ст ни ти па – 
край но власт на та, до ри на сил ни ческа при ро да на ед на та и под чи ни тел на та, 
поч ти ма зо хистич на при ро да при дру гата.
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вре ме на“ меж ду две те све тов ни войни. Тяло то на па са же ра се на ми ра 
в ко пу ла тив на връз ка с тя ло то на ма ши на та, пи ше Ви ри лио в „Не га тив-
ни ят хо ри зонт“13. Това е двой ка, ко я то съ щест ву ва са мо и един ст ве но в 
уско ри тел но то дви жение. Полз ва не то на шпо ри от кон ни ка/ри ца ря го 
пра ви „уско ри тел“, при ко е то, по то пе ни в уско ре ни е то, чо ве кът и жи вот-
но то пред став ля ват транс сек су ал на двой ка14.

Ре ла ти ви ра не то на ро ле ви те иден тич ности мо же да се прос ле ди и на 
те ри то ри я та на пре об ли ча не то – прост ран ст во, ко е то ве ков на та тра ди ция 
е при е ма ла ка то квин те сен ция на игра та и фи гу ра тив на са мия те а тър, 
ка то по тен ци ал на състо я ни е то на из к лю че ние, при ко е то чо ве кът е в 
състо я ние да ви ди се бе си ка то друг, ка то въз мож ност за пре на реж да не 
на света. Освен че пре об ли ча не то на ма ши ниста и ог ня ря ка то ве ли ки, 
ши ро ко из вест ни в ме дий но то прост ран ст во престъп ни ци е са мо вер-
бал на маска, ко я то оста ва без фун к ци о нал ни пос лед ст вия за про ти ча-
не то на дейст ви е то в „Бес ни ят ло ко мо тив“, то е чуж до към как ва то и 
да е про це ду ра на уз на ва не, чрез ко я то да се про ник ва в ка чест ве но 
раз лич на зо на на поз на ние и да се фа бу ли ра. И все пак за яв ка та за пре-
об ли ча не то е на лич на, при то ва ма ши нистът Зиг ф рид Тен гер се за я вя ва 
ка то принц Тре фал ди – ня къ де се па зи сле да и от посто ян на та двой ка, 
под ле жа ща на пре об ли ча не, гос по дар – слуга. Но ос нов но то зна че ние 
на то ва жесто во на ба вя не на чуж ди иден тич ности е опи тът за пре на-
ся не в го ля мо то престъп ле ние – пос лед но то място, на ко е то – спо ред 
ек с п ли цит на та за яв ка в тек ста на пи е са та15 – съ би тий ност та е все още 
на лич на. В то зи вът ре шен на пи е са та кон цепт за съ би тие ло ко мо ти вът 
ра бо ти не ка то фун к ци о на лен об раз, а ка то медия. Локо мо ти вът „тръг ва“ 
от място то, на ко е то раз каз ва не то е ава ри ра ло, бло ки ра ло, за да бъ де 
из пол з ван не ка то фи гу ра, про ти во поста вя ща ста ро то и но во то, как то е 
при аван гар дисти те, а ка то ма ши на за кад ри ра не, ка то не из мен на тя га 
в ал тер на ти вен на ра ти вен кон цепт, в кой то ско рост та ка ра чо ве ка да 
на пус не се бе си, да бъ де ед нов ре мен но тук и ня къ де дру гаде.

13  Virilio, P. Der nega  ve Horizont. Bewegung, Geschwindigkeit, Beschleunigung. S. 
l., 1995, 44.

14  Ibidem, 50.
15  „Не об хо ди мо е не що да се случи. Тери то ри я та на всич ки престъп ле ния е 

ве че на пъл но ек с п ло а ти ра на“; „ера та на престъп ле ни я та […] за съ жа ле ние 
е из чер па на докрай“ (Вит ке вич, С. И. Цит. съч., 244).
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Друг тип от но ше ние към сре дищ ния те ат ра лен то пос на пре об ли ча не то 
е раз ви то в пи е са та „Ме та фи зи ка на двуг ла во то те ле“. Приз рач на та фи-
гу ра с на ме та ло, ко я то по тен ци ал но би мог ла да но си тран с цен ден т ни 
вну ше ния (бо лест, смърт, Ка ла-Азар), до кол ко то в съв сем бли зък исто ри-
чески план в същ ност та ѝ се е ста я ва ла би тий на та пусто та, тук се явя ва в 
ре жи ма на ед на бук вал на фи зи ческа пре зен т ност, а ней но то при съст вие 
на сце на та е бе ля за но от хлад на кòмика. За нея е пред ви де но да бъ де 
пре да де на в ба гаж но то от де ле ние на га ра та, за да из ча ка по та къв на чин 
края на вто ро дейст вие, пре ди да бъ де тран с пор ти ра на в ав ст ра лийски те 
пусти ни16. Вместо то ва фи гу ра та окон ча тел но из ли за от ро ля та, ка то се 
оп лак ва в ко ми чен ключ, че е из гу би ла „тайн ст в е на та си власт над ве щи-
те“, по ра ди ко е то не е в състо я ние да се опа ко ва са ма17. На то ва място 
рав ни ще то на дра ма тур гич ния текст оста вя сво бод но прост ран ст во за 
ин тер пре та ция: су ма та от сце нич ни и из пъл ни тел ски ре ше ния на поста-
нов ка та тряб ва да от го во ри на въпро са до къ де да достиг не иро нич ни ят 
об рат на та зи фра за, ко я то има по тен ци ал да из ра зи не до ве рие към та ка 
важ ния и жесто во под чер тан ав то реф лек си вен пласт на текста.

Нес лу чай но на съ що то място Вит ке вич във ли ча ми мо хо дом и тан ца – друг 
въз лов то пос на се це си он на та есте ти ка от вре ме то око ло 1900 г.: Ми ра-
бе ла – сест ра на цен т рал ния пер со наж, мла де жа Кар ма зи не ло – ко я то 
уди ви тел но на пом ня на всич ки на май ка им ка то мла да, тан цу ва, до ка-
то на сце на та са поч ти всич ки пер со на жи на пи е са та, сред ко и то тру път 
на май ка та, бу та фор ни ят приз рак с на ме та ло то и ка ри ка тур ни ят учен, 
учи тел на Кар ма зи не ло и не гов до ве ден (или мо же би би о ло ги чески) 
ба ща Ми ку ли ни. С включ ва не то на приз ра ка в тан ца от но во са пре доста-
ве ни ре ди ца въз мож ности. Ремар ка та каз ва са мо то ва, че Ми ра бе ла и 
Фи гу ра та „тан цу ват ди во, но все пак та ка, че ли це то на Фи гу ра та не се 
виж да“18. В са мо то тан цу ва не Фи гу ра та ще уду ши Ми ку ли ни – не що, ко-
е то по план и по си ла та на ху до жест ве на та тра ди ция тряб ва да из вър ши 
Кар ма зи не ло, и то ва до пъл ни тел но за тя га мо мен та ка то съ би ти ен въ зел 
и по ви ша ва от но си тел на та те жест на кон крет ни те ин тер пре та тив ни ре-
шения. Допускам, че то зи по тен ци ал, кой то е са мо за ло жен в ди а ло гич-
на та тъ кан на про из ве де ни я та, да ва ос но ва ние на Ле ман да под чер та ва 
ста тич ност та в дра ма тур ги я та на Вит ке ви чи в кон цеп ци я та му за чисти те 

16  Пак там, 62.
17  Пак там, 67.
18  Пак там.
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фор ми19. Същев ре мен но оба че чрез за ло же на та в те зи тек сто ве спо соб-
ност да се мар ки рат ма щаб ни със своя ре цеп ти вен и исто ри чески фон 
проб ле ми, без да се под сказ ват ре ше ния, тук опре де ля ща ста ва ед на 
ди на ми ка на ин тер пре та тив на та мно жест веност.

До из вест на сте пен ста ти чен е мо же би на чи нът, по кой то дра ма тур ги я та 
на Вит ке вич във ли ча мо де ли, за дейст ва щи реф лек сии за са мия те а тър и 
те ат рал ност та, как то и за съв ре мен на та кул ту ра изобщо. Авто рът на бе-
ляз ва напри мер проб лем ни ка зу си на въз пи та ни е то, ка то един ст ве ни ят 
ин тер пре та ти вен на тиск, кой то до пуска, е тях но то на соч ва не в по со ка 
на скеп си са спря мо въз мож ности те на въз пи та ни е то изобщо. По от но-
ше ние на ка зу са за престъп ле ни е то ве че ста на ду ма, че е за я вен ка то 
де фи цит но в съв ре ми е то есте ти ческо и съ би тий но яд ро, ка то пос ле ден 
дом на чо веш ка та ин ди ви ду ал ност. Към то ва се при ба вят от чет ли ви ци-
тат ни мо де ли, чи я то „ста тич на“ ек с по зи ция се нуж дае от ди ни ми зи ран 
сце ни чен про чит: Еди по ви кон сте ла ции при ре ди ца пер со на жи с фо но во 
ци ти ра не на из вест ни дра ма тур гич ни об раз ци; при вид но бег ло пре ми-
на ва не през устой чи ви те ат рал ни места (при ме рът с тан ца); на пуска щи 
те ри то ри я та на ху до жест ве на та ус лов ност реп ли ки, ко и то об ръ щат 
вни ма ние на при ро да та на те ат рал но то. И съ щев ре мен но всич ки те зи и 
дру ги проб лем ни по ле та би ват де мон ст ра тив но обез си ле ни в ус ло ви я та 
на кри за на иден тич ности те и кри за на репре зен та ци я та, ка то уси ле на та 
ав то реф лек сия в ус ло ви я та на ед на ме дий на ед нов ре мен ност раз ко ле-
ба ва устой чи вост та на кон ст рук ти, ко и то ня ко га са се де фи ни ра ли ка то 
дейст вия, ха рак те ри или фа були.

В те зи ус ло вия на раз ко ле ба ни иден тич ности ос но ва ни я та и из ме ре ни я та 
на тра гич но то из г леж дат от ка за ни. А с то ва не у мест ни за поч ват да из г-
леж дат и пред ста ви те за дра ма ти чен те атър. Но ре ше ни е то ка то от го вор 
на кри за та не оз на ча ва пре ми на ва не в дру га ор би та, ся каш дости га не 
до след ващ ред в Мен де ле е ва та таб ли ца на твор ческа та так со но мия 
по си ла та на де тер ми нист ка та мак си ма, че ко ли чест ве ни те нат руп ва-
ния во дят до ка чест ве ни из ме нения. Реше ни е то на кри за та не мо же 
да но си за дъл же ние да уста но ви но во те ат рал но прост ран ст во с но ви 
дра ма тур гич ни и сце нич ни пра ви ла, с но ви очак ва ния, ко и то из пъл ни-
19 „Тех ни ят ино ва ти вен по тен ци ал [на пи е си те на Вит ке вич, на Стайн и на Ар то] 

ста ва ясен ед ва в рет рос пек ция, след ка то ста тич ни ят мо мент посте пен но 
из п лу ва ка то въз мож ност за те а тър в ме дий но то об щест во“ (Ле ман, X.-Т. Цит. 
съч., 122).
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те ли и пуб ли ка ще по делят. Като жи во из куст во кон ти ну и те тът на те ат-
рал ния про цес се под дър жа от непрестан ния ди а лог на прак ти ческо то 
из пъл не ние с тра ди ци я та и с пуб ли ката. По та къв на чин кон ти ну и те тът 
(по доб но на са мия ди а лог) е ре зул тат от мно жест во скъс ва ния и про-
дъл жа вания. Всяко поста ве но на сце на про из ве де ние – не за ви си мо от 
сво я та при над леж ност към исто ри ческо вре ме или све тог лед – има да 
се спра ви как то с из б ра ния ма те ри ал (дра ма тур гич ния текст), та ка и с 
пер ма нен т на та не въз мож ност те а тъ рът (и в част ност тек стът) да оста не 
съ щи ят. В то зи сми съл вся ка те ат рал на поста нов ка е пост д ра ма тична. 
Поста нов ка та ме ди а ли зи ра тек ста, из в ли ча от не го по тен ци а ла му на 
меж дин ност – по зи ция, чи е то осъз на ва не пре ми на ва със си гур ност и 
през твор ческия път на Ста нис лав Иг на ци Вит кевич.
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