
1 

 

 



2 

 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИИ НА КОНФЛИКТА  

В  

МОДЕРНИЯ ДРАМАТУРГИЧЕН ТЕКСТ 

 

Конфликтът през Юнгианска парадигма –  

аспектът на междутекстовите взаимодействия при мотива за Одисей 

 

Настоящата разработка има за цел да следи трансформациите на конфликта в 

модерната драма, използвайки междутекстовите взаимодействия. Въпросните 

трансформации през призмата на интертекстуалността ще бъдат търсени по линията на 

базисни за модерността сблъсъци, или конституиращи я дилеми. Доказателство за 

статуса им на такива е наличието на станали емблематични аналитични трудове, 

посветени на съответните дилеми. Напр. кризата на идентичността, променените 

параметри на противопоставянето Аз-Другия/Чуждия/ може да бъде проследена при 

мотива за Одисей. И съответно емблематичното аналитично произведение е на А. Шютц 

– „Завръщащият се удома“
1
. Относно осъзнаването на обречеността като залог за щастие 

е типичен мотивът за Сизиф /А.Камю “Митът за Сизиф“
2
/. А капитулацията на 

класическите аспекти на ероса може да се проследи в мотива за Дон Жуан  /Ортега -и-

Гасет „Дон Жуан“/. 

   Мотивите, разглеждани в настоящия текст, са избрани съвсем умишлено, защото 

стават проводник на най-типичните конфликти за епохата на модерността. Напр. на 

свързаните с променените представи за грях и разкаяние, за вина, за моралната 

                                                 
1
 Шютц, А., Чужденецът, ЛИК, С., 1999  

2
 Камю, А.,Чужденецът, Митът за Сизиф, Чумата, Падането, С, Народна култура ,1982,  
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отговорност и съдбата, за безпочвеността на съвременния свят и несъстоятелните му 

стратегии за справяне с хаоса. 

 

Мотивът за Одисей 

Изборът на този мотив е продиктуван от типична за модерността парадигма - 

епохата, която претендира, че е избягала от традицията, всъщност страда от 

невъзможността да се завърне в нея - болката от невъзможното завръщане е провокирала 

редица конфликти в драматургията от разглежданото време.  

 Сам по себе си наследеният от античността образ на Одисей е изключително 

“удобен” за изграждане на конфликт, защото той носи т.нар. “бинарни опозиции”
3
: 

“приятел”- “враг”, “живот”- “смърт”, “минало”-“бъдеще”, т.е. смисълът на едното 

понятие се изявява чрез другото, следователно “изисква” поставянето им в конфликт и 

така се раждат нови значения. 

 В предмодерния период  драматурзите нерядко избират да интерпретират Омировия 

мотив за Одисей - напр. в митологическата драма на Калдерон “Великата магия, любов” 

/El mayor encanto, amor/, или в Шексипората -”Троил и Кресида”, в пасторалът на Корней 

“Цирцея” или “Юлис”/Ulysse,1852/ на Понсар и др. През модерността се появяват  редица 

текстове, базирани на въпросния мотив - в другите литературни родове са наистина 

доста, а има текстове станали крайъгълни камъни в литературната история - като романа 

поток на съзнанието на Дж. Джойс “Одисей” /1922/.  В драматургията са  “Връщането на 

Одисей” /1907/ на Виспянски, “Ахил и Одисей” на Гумильов,/1908/, “Лъкът на Одисей” 

На Хауптман /Der Bogen des Odysseus, 1912-1913/, “Връщането на Одисей” на Пърси 

Грант /The Return of Odysseus: A Poetic Drama in Four Acts, 1912, Percy Stickney Grant/ , 

във филмовата драматургия на Жюл Льометр със същото име /Le retour d'Ulysse, 1909/, 

”Филоктет” на Хайнер Мюлер /1964/, “Космическа одисея: 2001” на Кубрик и Артър 

                                                 

3
 стуктуралистки подход, който използва двоични противопоставяния, които са начин за определяне на 

действителността -двете крайни състояния на социално явление напр. са поставени така, че да си 

противоречат и въпросната структура от противоречия разкрива неподозирани значения;Wollen, P., Signs and 

Meaning in the Cinema, Bloomington, 1972,Indiana University Press; 
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Кларк / 2001: A Space Odyssey/, ”Одисей пътува към Итака”/1984/ на Константин Илиев и 

др. 

 В предмодерната епоха на мотива се гледа по-скоро събитийно, конфликтът е с 

обстоятелствата, с перипетиите и обратите на съдбата. Още при Виспянски във 

“Връщането на Одисей”  образът започва да се обагря трагически – така нюансира и 

конфликта. Макар да напомня античното усещане за трагично предопределение - 

конфликтът като съчетан израз на неумолимата съдба  и на чертите в характера на 

персонажа, модерният подход е явен, защото психологическите черти на персонажа все 

повече доминират над предопределението, над съдбата му, и стават постепенно водещи в 

трасирането на гибелта на персонажа.  За да се стигне на финала до изчистена картина на 

конфликта, в която ролята на съдбата е всъщност мнима - персонажът не се е преборил 

със своето малодушие, направил е твърде големи компромиси с това, което искрено и 

дълбоко е желал.
4
 Конфликтът е и между вярата и безверието, между упованието и 

безнадеждността. 

  При “Лъкът на Одисей” от Хауптман, с усещането за назряващата Първа световна 

война, се разглежда конфликта на човек, върнал се от безсмислена, нечестна битка. Както 

личи от заглавието - тръгва се от сблъсъка на търсещия отмъщение персонаж. 

Противоречието е между мотивите за вината и тези за наказанието/изкулението. За 

разлика от класическата интерпретация на този конфликт, тук личи модерната трактовка 

- от където и да произлиза вината, както и да бива изкупена, редът не може да бъде 

възстановен. Старозаветният мотив за възмездието е изгубил умиротворяващата си сила. 

Нравственото очистване също е невъзможно - вините вече са нереабилитируеми, новото 

хармонично начало е само стар мит. В пиесата на Хауптман има мъст, но няма 

реабилитация, има наказание, но няма изкупление. Може би именно за да подчертае 

тази идея, изведена чрез конфликта, немският драматург не включва в творбата си един 

ключов за гръцкия мит образ - този на Пенелопа. Т.е. символът на верността, на 

мъдростта като “наградата”, “цената” “Смисъла” на отмъщението липсва. Ето една идея 

за трагическа обреченост, която по късно ще развие Бекет в “В очакване на Годо” - не 

                                                 
4
 http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le2/le2-3331.htm 
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можем да действаме, но не можем и да не го правим. В случая - няма как реално да се 

отмъсти, но няма как и да не се поддадеш на мъстта.   

  Интересен модерен подход е, че конфликтът се разстила до такава всеобхватност, че 

всички персонажи се оказват раздирани от противоречия. Има го и сблъсъкът на 

персонажите, които не успяват да се впишат в настоящото мироздание, защото то е 

противоречиво, по начин, който няма как да приюти тяхната противоречивост. Авторът 

умишлено подчертава разликата с “отминалия” свят, с онзи, в който хармонията е била 

възможна, с класическото светоусещане като оставя много малко от Омировите 

персонажи - повечето той сътворява така, че да контрастират с благородството, 

монолитността, целеустремеността на участниците в древната “Одисея”. 

  Основните събития също работят за структурата на конфликта, както и 

характеристиките на топоса - Итака е “прокълната” да не може да пребори сушата, която 

се явява и морална суша - старите морални устои са изпепелени. Идването на отдавна 

чакания Одисей донася дъжда като надежда за възраждането на въпросните морални 

устои.  

  Още една модерна промяна - в омировия вариант Одисей се “маскира” като просяк 

и така провокира конфликта с безчестните вечно пируващи кандидат-женихи и 

предотвратява бъдещ сблъсък с близките си - в случай, че се окаже нежелан. Подходът на 

травестията  /подмяната на героически персонаж с обикновен/ тук е освен защитен 

механизъм, ловък ход от страна на известния с хитростта си Одисей, но и в него може да 

се види метафората на смирението. Хауптман се отказва от всичко това - при него 

Одисей става, е просяк. Ето го конфликтът, който е много типичен за следвоенна 

Европа - завърналите се от войната - дори като герои - винаги ги очаква нищета - духовна 

много повече, отколкото физическа. Сблъсъкът между очакването и разбитите надежди е 

толкова характерен за драматургията на новото време. 

  Затова Шютц определя мотива за Одисей като „най-знаменитото завръщане у дома 

в световната литература“
5
. И описаното от него разминаване между очакване и реалност 

е типичен за модерния човек екзистенциален сблъсък: „Стремящият се към групата 

                                                 
5
 Шютц,А., Чужденецът, С., 1999, издат. ЛИК,превод К. Коев, стр.23; 
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чужденец е принуден да се задоволява с повече или по-малко празно предусещане на 

това, което ще намери; завръщащият се у дома трябва просто да се обърне към спомените 

от миналото. Такова е неговото усещане, той претърпява типичния шок…“
6
 

 Модерният човек вече няма къде да се завърне, а няма и как – усещането за 

приютеност в познатото е само мъгляв блян. В модерността завръщащият се удома е 

чужденец.  Ако перефразираме казаното от Шютц – модерният човек има „жилище“ и 

„местопребиваване“, но не и дом, защото „Домът е начален и краен пункт. Той е нулевата 

точка в системата от координати, която ние приписваме на света, за да се ориентираме в 

него./.../ Символният характер на понятието дом е емоционално провокиращ/…/“
7
  

 Одсей на Хауптман е в конфликт със завареното, защото е извън парадигмата 

на ”изпитания образец за посрещане на криза” - и той, и посрещналите го 

дефинират и реагират по различен начин на “новото”. Той априори влиза в сблъсък с 

конформността: ”Възприетата от членовете  на групата система от релевантности 

демонстрира висока степен на конформност. Аз винаги имам благоприятен шанс - в 

субективно и обективно отношение - да предвидя действието на другия към мен, както и 

реакцията на другия спрямо моите собствени социални действия. Ние не само можем да 

предскажем какво ще се случи утре, но имаме основателна възможност да планираме 

адекватно по-далечното бъдеще. По същество нещата ще продължават да бъдат такива, 

каквито са били досега. Разбира се, възникват нови ситуации,/.../ Съществува образец, 

изпитан образец за посрещане на криза в  бизнеса, за решаване на семейни проблеми, за 

изграждане на нагласа към болестта и дори към смъртта. Парадоксално казано 

съществува дори рутинен начин  за боравене с новото.”
8
 

  Лъкът на Одисей е цяло ново семантично поле в контекста на съответната пиеса. 

Той е всъщност символът на конфликта. Хауптман неслучайно променя митологичния 

                                                 
6
 пак там; 

7
 пак там, стр.24; „Да се чувстваш като у дома" изразява най-висока степен на фамилиарност  и интимност. 

Животьт у дома следва един организиран рутинен модел; той има своите добре определени цели и проверени 

средства за постигането им, които включват мрежа от традиции, навици, институции,  разписания за 

всякакъв вид дейност и т. н. Повечето от проблемите на всекидневния живот могат да бъдат решени, като се 

следва този модел. Не е нужно да се дефинират или да се редефинират многократно случвали се ситуации 

или да се тьрсят нови решения на стари проблеми, решавани задоволително до момента. Като схема на 

изразяване и интерпретация начинът на живот у дома ръководи не само моите собствени  действия, но и 

действията на другите членове на групата. Аз мога да се надявам, че използвайки тази схема ще разбера 

какво има предвид  другият, както и да го накарам да ме разбере.” стр.25; 
8
 пак там стр.25-26; маркирането е мое; 
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му произход и го прави собственост на Аполон преди да стане одисеев. Т.е. немският 

драматург залага сблъсъка между аполоновото и дионисиевото начало. Този символ 

изразява конфиликта на много нива - първо той се свързва с мъжкото начало като 

надеждност при достигане на целта, праволинейност в траекторията, но изразява и 

женското начало - луната, т.е. изменчевостта, цикличността, интуицията, емоциите. В 

християнската парадигма означава светската власт, а в омировата - изпитание за волята, 

за издръжливостта и е вид “вълшебно средство” по системата на Проп, което разкрива 

истината и разобличава лъжата. Хауптман събира в него конфликта между аполоновото и 

дионисиевото начало като съвместява като притежатели на лъка и Аполон, и Дионис, т.е. 

светлото начало и тъмния сляп екстаз.9 Макар близостта с Дионис да е индиректна, 

по-отдалечена, все пак тя излиза наяве, когато Одисей убива обектите на отмъщението си 

- достатъчно безпощадно и непреклонно като в силата на тъмния екстаз. За това 

подсказва и мнимата слепота на Одисей. 

Ако се върнем към образа на Одисей като носител на конфликт сам по себе си - 

славният герой в родината си е “никой”. Евмей нарича странника “Никой! Считай го за 

никого, такъв е той: никой.”
10

 Т.е. в този персонаж има противоречие на идентичностите, 

на социалните роли и последствията от тях - Одисей храбрият войн от Троя, в условията 

на мир, забравил войната, е низвергнат просяк. Персонажът се оказва употребен от 

обстоятелствата, изхабен от обратите на съдбата и в последствие изпразнен от  ценност, в 

криза на идентичността. При него не просто се сблъскват принадлежностите към 

различни социални, професионални, национални и т.н. групи; при него се оказва, че 

принадлежност просто няма - не е възможна. Противопоставят се отъждествяванията с 

присъщите общностни свойства на различните груби, в които го включва досегашният и 

настоящият му житейски път. Виждаме типично модерния конфликт между т.нар. 

естествени и изкуствени идентичности
11

. Напр. между етническите, териториалните 

от една страна и професионалните, конфесионалните, съсловните, стратификационните 

от друга. Този конфликт работи по посока на основното послание на пиесата - войната не 

                                                 
9
 http://symbolarium.ru/index.php/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD 

10
 Hauptmann, G. Der Bogen des Odysseus. Brl.: S. Fischer, 1914. стр 62; преводът тук е мой;  

11
 разликата е в потребността от организирано участие по възпроизводството им - в Трофимов, В., 

Естественные и искуственные идентичности, или почему национализм, расизм и либерализм идут рука об 

руку  http://ttrofimov.ru/2012/01/estestvennye-i-iskustvennye-identichnosti-ili-pochemu-nacionalizm-rasizm-i-

liberalizm-idut-ruka-ob-ruku/ 
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само разбърква всеобщите представи, но и така “форматира” индивидуалното съзнание, 

че не остава дори глобалната идентичност - човек. Изказано чрез характеристиките на 

персонажа - по време на войната са нужни идентичностите на гръка, пълководеца, царя, 

съратника, на “Персептолис” - “разрушителя на  градове”, на изобретателния и т.н., но не 

и на човека Одисей /не и неговата его-идентичност/. Когато войната е отминала не е 

необходима нито едно от изброените, въпреки вярата на героя, че поне сега ще може да 

бъде просто себе си, да е ценен като този, който той самия иска да бъде, след като е бил, 

какъвто всички искат да бъде: ”Моята слава е чуждо достояние, не мое. О, Телемах, 

приятелю на моята слава, но не и на баща си!” 
12

  

   Така в пиесата на Хауптман за първи път се появява различно от класическото 

тълкуване на дългия път на Одисей към дома - той не е просто играчка в ръцете на 

боговете, на висши сили, той пътува, бягайки от дълбок вътрешен конфликт. 

Пътят като търсене на решение, на омиротворяваща гледна точка обаче 

приключва и конфликтът прилепва към себе си още пластове неудовлетвореност. 

Решението не се търси, нито само те намира, нито те чака - то просто е, отвъд досега ти, 

отвъд контролируемостта, отвъд познаваемостта дори. 

  Пак с помощта на Шютц, можем да погледнем аналитично в дълбочината на този 

конфликт - Одисей осъзнава, че не само войната го е лишила от уюта на т.нар “първична 

група”, където: ”/.../ споделяме заедно с другите общ сегмент от пространството и 

времето, а по този начин и заобикалящите ни предмети като възможни цели, средства и 

интереси, почиващи на лежащите в основата им повече или по-малко хомогенни системи 

от релевантности;  то означава освен това, че партньорите в едно първично отношение 
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 Hauptmann, G. Der Bogen des Odysseus. Brl.: S. Fischer, 1914. стр 100; преводът тук е мой; Анализът на 

Шюгц помага и в тълкуването на тази ситуация:”Когато войникът се  връща и започва да разказва - ако 

изобщо започне да говори за преживяванията си - той със смущение забелязва, че неговите слушатели, 

дори тези, които му съчувстват, не разбират уникалностга на тези индивидуални  преживявания, 

превърнали го в друг човек. Те се опитват да открият познати черти в това, което той разказва, 

подвеждайки го под  изградените у самите тях типове за войнишкия живот на фронта. За тях неговият 

разказ се различава само по някои незначителни подробности от онова, което разказва всеки завърнал 

се.Това разминаване между уникалността и решаващата важност, която отсъстващият придава на 

своите преживявания, и тяхната псевдорелевантност, е едно от най-големите препятствия за взаимно 

възстановяване на разрушените ние отношения. Всъщност успехът или провалът на завръщането у дома 

зависи от шанса тези социални отношения да станат периодично повтарящи се. Но дори и да го няма 

въпросното разминаване, цялостното решаване на този проблем си остава неосъществим идеал.” в 

Шютц,А., Чужденецът, С., 1999, издат. ЛИК,превод К. Коев, стр.31; 
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се преживяват един друг като уникални личности в живо настояще, следвайки 

разгръщането на своето мислене като непрекъснато ставане и споделяйки следователно 

своите предусещания за бъдещето под формата на планове, надежди или тревоги; то 

означава най-сетне, че всеки от тях има шанс да възстанови ние отношението, ако 

то бъде прекъснато, и да го продължи така, сякаш не е имало никакво прекъсване.  

По такъв начин за всеки от партньорите  животът на другия  става част от неговата  

собствена  автобиография,  елемент от неговата личностна история. Това, което 

той е, което е станал и което ще стане, е съопределено от вземането на участие в 

множеството актуални или потенциални първични отношения, които преобладават в 

домашната група.”13 Т.е. Одисей е лишен от това да бъде “преживяван” като “уникална 

личност в живо настояще” и да преживява друг така. Той не се вписва в ничия “лична 

история” и не може да впише никого като част от своята автобиография”. И трагичното в 

това прозрение, което прави и конфликта неразрешим, е че той може би никога не е бил 

истински част от подобно “ние отношение.” 

   Затова личността на Одисей са разпада на части, които конфликтуват помежду си - 

не само вътре в него, но и във възприятията на околните: ”Това, което досега е било 

серия от уникални  констелации, изградени от индивиди, отношения и групи, придобива 

типологичен характер; и тази типизация по необходимост влече след себе си 

деформация  на подлежащата  структура от релевантности.  Същото важи в определена 

степен и за оставените зад гърба на напусналия. Чрез прекъсване на общността на 

пространство и време /.../ в което са открити за интерпретация израженията на другия. 

Личността на другия вече не е достьпна като единство, тя се разпада на части. 

Няма го вече цялостното преживяване на обичания човек, неговите жестове, неговия 

начин на ходене и на говорене, на слушане и на действане;  остават спомените, снимката, 

няколко ръкописни реда. Тази ситуация на разделени едно от друго лица напомня 

донякъде усещането за загуба при смъртта на близък човек/.../ Само че по силата просто 

на смяна на обкръжението други неща са станали значими  за двамата, старите 

преживявания са преоценени: нови, недостъпни за  другия, са изплували в живота на 

всеки от партньорите. /..../ Тази промяна в системата от релевантности има за последица 

променяща се степен на интимност. Понятието "интимност" обозначава тук степента на 
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 Шютц,А., Чужденецът, С., 1999, издат. ЛИК,превод К. Коев, стр.28; подчертаването и курсивът са мои; 
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надлежно знание, което имаме за друго лице, или пък за някакво социално отношение, за 

група, за културен образец или за дадено нещо. Доколкото става дума за лице, интимното 

знание ни позволява да тьлкуваме това, което то има предвид, и да предвиждаме неговите 

действия и реакции.  При най-висшата форма на интимност ние познаваме, ако цитираме 

Киплинг, “голата душа” на другия. От гледна точка на отсъстващия копнежът за 

възстановяване на старата интимност  -не само с лица, но и с вещи - е основният елемент 

от т.нар. "носталгия
14

”.  

 

  Можем да обобщим, че в тази хауптманова драма личи типичният за немския 

експресионизъм  антивоенен конфликт. Немските драматурзи експресионисти застават на 

страната на хуманността срещу националните, шовинистични, прагматични, справедливи 

и т.н. мотиви за войната - за всяка, за каквато и да било война. Затова и измеренията на 

конфликта в драмата не са конкретни, не са реални, а обобщени, като усещане за всеобщ 

ужас и погром. 

  В сценария на Кубрик и Кларк “2001:Космическа Одисея” космонавтът Боумен е 

новият Одисей. Войната между ахейци и троянци е между компютър и астронавти, а 

волята на боговете, които наказват Одисей да се лута в невъзможността си да се прибере, 

е всъщност контрола на извънземен монолит. Конфликтът с неконтролируемите сили в 

невъзможното завръщане е лишен от трагизъм - по-скоро е смес от изумление и 

първичен, архетипен страх при Боумен. Неразрешимостта на конфликта е преувеличена в 

синхрон с целия замах, с който борави произведението - “Одисей” се завръща, но в 17-ти 

век - т.е. ако в класическия вариант имаме сблъсъка му предимно с пространството, сега 

непреодолимо се оказва времето. Това е типична за модерността гледна точка - алюзията 

е за трагичното разминаване на вътрешното време и обективното такова: “/.../ 
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 пак там, стр.29-30;  подчертаването и курсивът са мои;  ”При все това тoкy-що описаната промяна в 

системата от релевантности и в степента на интимност се преживява различно от отсъстващия и от 

домашната група. Домашната група продължава всекидневния си живот по обичайпия образец. Разбира се, 

този образец също се е променил, при това повече или по-малко внезапно. Но тези, които са у дома, макар и 

да си дават сметка за тази промяна, живеят заедно в променящия се свят, преживяват го непосредствено като 

променящ се, приспособяват своите интерпретативни системи и самите себе си към промените. С други думи 

системата може да се е променила изцяло, но тя се е променила като система, тя никога не е рухвала, не се е 

разпадала; дори и модифицирана, тя продължава да бъде подходящо средство за справяне с живота. Сега 

вътрешната rрупа има други цели и разполаrа с друrи средства за  постигането им, но въпреки това си остава 

вътрешна rрупа”;стр.30; 
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проблемът за необратимостта на вътрешното време. Това е същият проблем, който 

Хераклит поставя с твърдението си, че не можем да се потопим два пъти в една и съща 

река; проблемът, който Бергсон анализира в своята философия на duree; който Киркегор 

описва като проблем за "повторението "; който Пеги има предвид, когато казва, че пътят 

от Париж към Шартр е различен по своя аспект от пътя, водещ от Шартр към Париж; 

това е същият проблем, който, макар и под друга форма, занимава Дж. Х. Мийд във 

Phylosophy of the Present. Простият факт, че ние остаряваме, че в нашия поток на мислене 

непрекъснато възникват нови преживявания, че миналите преживявания непрестанно 

получават допълнителен интерпретативен смисъл в светлината на нахлуващите 

преживявания, които повече или по-малко са променили нашето душевно състояние – 

всички тези фуднаментални черти на нашия психичен живот пречат да се завърне 

същото. Повтаряйки се възвръщащото се вече не е същото. Ние може да се стремим към 

повторение и да копнеем за него: но това, което принадлежи на миналото не може никога 

да бъде възстановено в друго настояще такова, каквото е било. Когато се е породило, то е 

носило със себе си празни предусещания, хоризонти на бъдещо развитие, препращания 

към шансове и възможности; сега, при погледа назад, се оказва, че тези предусещания са 

се изпълнили или не; че перспективите са се променили; че това, което и било просто в 

хоризонта, се  е изместило към центъра на вниманието или пък съвсем е изчезнало; 

бившите шансове са се превърнали в реалности или са се оказали невъзможни – 

накратко, предишните преживявания сега имат друг смисъл.”15 

  В повечето от изброените драматургични произведения, свързани с митологемата за 

Одисей имаготворният механизъм е насочен към пожелаването на архетипа като пример 

за подражание. Той формира модерния мит за живота като приключение, като път. 

Мюлер се отказва от този най - популярен аспект. 

  Във “Филоктет” на Мюлер преработката на сюжета от едноименната пиеса на 

Софокъл запазва отношението на античния автор към образа но Одисей, но го извежда до 

крайност -  Одисей е безчувствен и пресметлив, а Филоктет за него е просто средство - 

ценността му се измерва с полезността му т.е, той струва колкото полезно оръжие за 
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победа, следователно няма никаква стойност извън боя, или ако се “повреди”
16

. Освен 

конфликта между тях двамата, който също може да се каже, че носи хуманистичната 

идея, че войната вади наяве най-лошото у хората, но личният избор все пак си 

остава коректив, явен е конфликтът между Одисей и Неоптолем - последният също 

бива поставен в ролята на “средство”. Пиесата е построена на т.нар. “геройоцентричен 

принцип”, което засилва отчетливостта на сблъсъка. Т.е. има я линията на 

противоборство на нравственото със социално-политическата “необходимост”. В 

конфликта сякаш има три страни - на 1.изобретателния безочливо прагматичен властник, 

2. този, който по най-невинен участва в убийство, 3. жертвата. Основният сблъсък може 

да се обобщи и като “за” и “против” това да бъде жертван един човек в полза на 

колективното добро. Като жертвата тук е с много смисли - не само физическа, но и 

такава на достоинството - като лайтмотив на конфликта в пиесата са думите на Одисей, 

че “не е времето и мястото за проява на чест.” 

 Поставянето на Одисей в центъра на конфликта, на цялото действие, 

отграничаването му, самовглъбяването му, липсата у него на съмнения, онзи особен 

античен бунт срещу всяка чужда воля, тук звучи като психологизирана модерна 

трактовка - като отговор на въпроса “как се постига тоталната вътрешна независимост”?  

Сравнително лесно, ако забравиш изреченото още преди Христос златно правило на 

Хилел Стари: ”Не прави другимо, каквото не искаш на теб да правят.” В невъзможността 

на това условно наклонение е конфликтът.  

 Както и в пиесите, касаещи фигурата на диктатора, и тук конфликтът носи 

основното послание, че в модерните времена няма еднозначна истина, няма 

неопетнена справедливост, няма невинен, невъвлечен в последствията от 

историческите престъпления. Манипулацията работи така, че и “блаженият нисш 

духом” /в случая Неоптолем/ застава на станата на безскрупулния властник, спасява го 

дори, като жертва невинния. Ако продължим с християнската алюзия: царството небесно 
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 Мюллер Х. Филоктет /фрагмент/ / Х. Мюллер // Poetisches Drama. Heiner Müller. Peter Hacks. - M.: Verlag 

Raduga, 1983. - S. 353-364.; Софокл. Филоктет // Софокл. Трагедии. - М.: Художественная литература, 1988.- 

C. 335-396.  
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не е вече на нисшите духом. Но и земното царство не е тяхно. Ала все още “пътят към 

Ада е осеян с добри намерения”
17

. 

 Всяко противодействие в конфликта Одисей преодолява чрез манипулация или 

трансформира чрез лъжа. Ето я модерната парадигма - извечната някога истина е 

непрестанно подменяна от представяната за такава и от приеманата от някого за такава. 

Тя отдавна вече не е цел сама по себе си /както е при Аристотел в “Обичам Платон, но 

по-скъпа ми е истината”/. А е просто поредното средство в ръцете на безскрупулни 

властници. Точно както в пиесите за диктатори - няма съдба, няма неумолим ход на 

историята, има само човешка политическа активност, само изкусна манипулация. 

Филоктет има като оръжия в конфликта съчувствието на Неоптолем, съвестта му, 

чувството му за справедливост, има и “вълшебно средство” по Проп - лъка, но няма как 

да надделее, защото е задействан архетипния конфликт - Герой - Антигерой - героят 

винаги играе “по правилата”, а за Антигероя “целта оправдава всички средства.” В 

класическата схема /пак при Проп, но и при Кембъл/18 , където има криза, катастрофа, но 

и полет и Героят побеждава Антигероя - по някакъв начин, може да не е пълна 

реабилитация, може да е индиректна победа и т.н. Тук, Антигероят е несломим, защото 

той е “Властта”. В класическите сюжети в конфликта “власт” срещу “личност” е 

побеждавала често пъти личността, но с новата власт е различно - тя мимикрира като 

общо благо, с което става непобедима. Затова и модерният Филоктет е много по-остър от 

античния - той генерира енергията на онеправдания, който предчувства приклещващата 

го отвсякъде несправедливост, усеща, че не би могъл да се справи, но пък и не би могъл 

да остане пасивен. Непреклонността му прави конфликта жив, действен и интересен и е 

истинско предизвикателство за Одисей. У него работи бащиният модел на достойния 

войн - противоречията да са явни и да се решават в открита битка. подобен е конфликтът 

между Отело и Яго. Само, че при Мюлер този конфликт е обогатен с по-глобалното 

послание, с доста по-песимистичното модерно виждане, че Неоптолемовците биват 

“усвоени” от множеството зъбчати колелца на съвременната мащабна властова 
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 фразата е фиксирана и в “трагедията във форма на роман” на Уолтър Скот "Ламермурската невеста",С., 
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машинация, точно, както Чарли е погълнат от зъбчатите колела във фабриката от филма 

на Чаплин “Модерни времена”
19

.  

 При Мюлер, както и при Брехт, ако се утвърждава победата на Антигероя, то е само, 

за да провокират конфликт с конформистките представи на зрителя, за да породят 

конфликт във възприятията му и така да доведат до желаната промяна - личностова, 

обществена, защо не и глобална. Ако се подхожда “неомитологично”, ако се натрапват 

повтарящи се архетипни ситуации, то е, за да станат обект на действено отричане. 

 Като обобщение могат да послужат думите на Мирослава Тодорова: ”Античността се 

рециклира именно през тази травмирана памет, която Мюлер отключва. Натрапчивият, 

обсебващ образ, който замъглява всичко околовръст, са възможните хипостази на 

насилието. "Филоктет", във версията на Мюлер, разказан пред "дами и господа от 

съвременността" /"Филоктет", пролог/ е сгъстил озлоблението, настървението, подлостта, 

омразата; всъщност е извел античния сюжет до безмилостно воюване на всеки срещу 

всеки. Умиротворяващият край на Софокъл е преобърнат. Филоктет е убит, Одисей и 

Неоптолем са врагове до смъртта на единия. Живеенето като безкрайна, хаотична серия от 

убийства, в съзнание за дебнещата смърт. Разбира се, бъдещето е немислимо.”20 Авторката 

разглежда пиесата в постмодерен контекст, а вписването й чрез настоящата глава в 

модерността е мотивирано не само от времето на написване, но и от типичните за епохата 

смислови натоварвания - от яркия ницшиански дух за неизбежното страдание, от 

ницшианския нихилизъм и др. 

   “Одисей пътува за Итака”, макар че е написана в началото на осемдесетте години на 

20-ти в., т.е. в постмодерна, всъщност по-удачно се вписва в контекста на модерността. От 

типичните за мотива за Одисей семантични полета тук от митологичния образ се взима 

пътуването като въжделение, като знак за човечност, защото “Човекът е човек тогава, 

когато е на път”
21

. И тук, както в класическия мит, пътят само изглежда доближаване до 

целта, до Итака. Следователно - мнимият път изгражда мним човек - и човечността я няма, 

                                                 
19

 “Modern Times”, „Модерни времена“ /1936/ е филмът, режисиран и продуциран от Чарли Чаплин;  
20

 Тодорова, М., Светът според Полифем по Мюлер, Литературен вестник, бр.12, 17-23.04.2002 

г.;http://www.slovo.bg/old/litvestnik/215/lv0215020.htm 
21

 стихът става лайтмотивен за цели поколения в България, след като е отличена с първа награда на 

“Младежки работнически фестивал” /http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1036.pdf /;Пенев, П., Дни на 

проверка, http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=212&WorkID=6754&Level=3 
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т.е., както казва Анна Топалджикова в пиесата ”/.../ са изречени директно в репликите 

онези човешки деформации, които - от днешна гледна точка можем да твърдим - довеждат 

до пълния крах на вярата, че идеалният комунистически строй ще победи навсякъде в 

света/.../, че ще бъде постигнато равенство, че в хода на еволюцията хората ще станат 

съвсем други, че идеализмът ще победи прагматизма, алтруизмът - лакомията”22.  

  А още от митологемата е взет и конфликтът със самотата: ”/.../също премълчавана през 

социализма тема-табу.”23 Породените от него сблъсъци са като мрежа в пиесата - 

самоотграничаването е начин да запазиш себе си, да останеш верен на нравствените си 

устои, на споменатата “човещина”, дето липсва24.  

  Във “Фобии и утопии” е отбелязана важна връзка с  “митологичния мотив, парафраза на 

мита за Одисей - превръщането на спътниците на Одисей в прасета от магьосницата 

Цирцея./.../ В този смисъл тук предателството персонажите извършват към човешкото в 

себе си.”
25

 

   И като обобщение защо отново се прибягва до митологични препратки в конфликта, да 

видим казаното от Виолета Дечева: ”Пиесите на Константин Илиев [...] от една страна 

изглеждат класически ясни и логични, а от друга страна, вътрешната оценка в проявените 

кризи /.../ разтваря недоразумения и недоизказаности в отношенията, които създават 

паралелни сюжетни нива. В този смисъл те са нещо като пиеси-куфари с двойни дъна, при 

поставянето и гледането на които трябва да се отварят различните скрити пластове. В 

Одисей пътува за Итака например криминалната история в селото играе ролята на 

централна фабула със завръзка, конфликт и развръзка; употребата на митологичната 

препратка към Одисей в действието е притчова – носи морална проблематика; докато 

всъщност противоречивата мотивация в ситуацията на персонажите и тяхната съдба, 

пресичаща социално и интимно, се явява действителната сцена и действие”
26

. 

   От гледна точка на философския анализ, за всички разгледани версии на интерпретация 

на мотива в една или друга степен се вгражда посланието за правилата на „икономическия 

                                                 
22

 Топалджикова, А., Фобии и утопии, С.2014,ИК Проф. Петко Венедиков, стр.81-82; 
23

 пак там, стр.83; 
24

 Илиев, К., Пиеси, т.2, С.2007, издат. Захарий Стоянов, стр.277; 
25

 Топалджикова, А., Фобии и утопии, С.2014,ИК Проф. Петко Венедиков, стр.84; 
26

 Виолета Дечева, сп. «Лик», бр.8, 2005;www.konstantiniliev.com/_.../k-iliev_-_odysseus_trav... 
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дарвинизъм“. Цитираният от Бауман Дейвид Клем говори за :„/…/ законът в системата на 

конкуренцията на глобалната икономика, които прави философския дискурс напълно 

ирелевантен: максимизиране на икономическите изгоди.  Този закон играе ролята на норма 

за насочване и ограничаване на действието не чрез апелиране към истината, а чрез 

определяне на действителните резултати от живота. Самият закон отделя успехите от 

неуспехите, следвайки линиите на вид икономически дарвинизъм. Апелът към истината не 

може да бъде предизвикателство към закона.“
27

 Т.е. през модерността този мотив се 

идентифицира с базисния за епохата конфликт - истината срещу успеха, 

философските устои срещу икономическия просперитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Бауман, З., Живот във фрагменти.Есета за постмодерната нравственост, С.2000, издат. ЛИК,стр.37; 
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