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Якуб Микулецкий. Драматургия Эгона Бонди в контексте чешской
литературы

Основная цель этой статии – разъяснить основные аспекты одноактных
пьес Эгона Бонди, которие были написаны в шестидесятые годы специально
длянонконформистическогопражскоготеатраимениОрфея,художественный
директоркоторогобылРадимВашинка.Работазанимаетсяобщимконтекстом
чешскойдрамыданногопериодаисравниваетегоснонконформистическимипье-
самиЭгонаБонди,которыесодержатжестокость,насилиеисексуалныесцены.
Это сопоставлениемогло бы доказать необычайную роль этих пьес в контек-
стечешскойнеофициалнойдрамы,потомучтосуществуетсвязьмеждудрама-
тическим языкомЭгонаБонди и современной западной„In yer face“ драмой, а
такжеавантгарднойконцепциейТеатражестокостиАнтоненаАрто.Встатье
подробноанализируютсятриизодноактныхпьесЭгонаБонди:Návštěvaexpertů
(Посещениеэкспертов),Ministryněvýživy(Госпожаминистрпродовольствия),Nic
jsemsinemyslel(Янеимелничеговвиду).
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JakubMikulecký.EgonBondyʼsplaysinthecontextofCzechliterature
ThepurposeofthisarticleistointerpretgeneralaspectsofEgonBondyʼsone-act

playswrittenespeciallyforRadimVašinkaʼsnonconformistPraguetheatre„Orpheus“
inthelatesixties.ThepaperfocusesongeneralcontextofCzechdramafromthisperiod
andcomparesitwiththeBondyʼsnonconformistplayswhicharefullofcruelty,violence
anderoticscenes.ThisconfrontationcouldproveanunusualroleofBondyʼsplaysin
contextofCzechunofficialdramabecausethereiscertainconnectionbetweenBondyʼs
dramatic language and the contemporary western In-Yer-Face Theatre and also the
avant-gardeconceptsofAntoninArtoudʼsTheatreofCruelty.Thearticle focusesand
analysesindetailthreeofBondyʼsone-actplays:Návštěvaexpertů(TheWorkingVisit),
Ministryněvýživy(MissisMinisterofAlimentation)andNicjsemsinemyslel(Ididnʼt
meananything).

Keywords: Egon Bondy, Czech literature, Czech underground, unofficial Czech
drama

ДраматургичнототворчествонаЕгонБондитрябвадабъдеразгледано
согледнаспецифичнатаситуацияоткраяна60-тегодининаминалиявек,
когатовусловиятанасъветскатаокупациязапочвадабъденалагананова



146 ДЕБЮТИ

културна политика на така
наречената „нормализация“1.
Едноактните пиеси на Бонди
също така трябва да бъдат
поставенивконтекстаначеш-
катаичуждестраннатадрама-
тургия от същия период.Що
се отнася до неофициалната
драматургия – шестдесетте
години е един много богат
и разнообразен период – по
думите на Ленка Юнгманова
– броят на неофициалните
пиеси „извънобществото“по
това време значително се е
увеличил,особеноследавгуст
1968г.(Юнгманова2010:132).

Презшестдесеттегодинив
контекстаначешкатакултура
сепоявяватеатърътнаабсур-
да,апрез1963г.ИржиКоларж

превеждаВочакваненаГодонаСамюълБекет.Театърътнаабсурдавпо-
следствиепридобивавЧехословакиялокалнаантикомунистическаинди-
видуалност(ВацлавХавел,ПавелКохоут,ИванКлима,ПавелЛандовски)
(Юнгманова 2010: 134). Преводите от чужди автори също звучат като
антитоталитарен жест: още през 1960 г. е издадена пиесата на Ярослав
ГиларОсъдените (Odsouzenci) по мотиви от прозаически произведения
наАлександърСолженициниЛеонидАндреев2.През есента на 1968 г.,
самоняколкоседмициследпотушаванетонаПражкатапролет,впражкия
Камерентеатър(Komornídivadlo)епредставенапремиератанаекзистен-
циалисткатапиесанаЖан-ПолСартърМухите,накоятоеприсъствали
самиятавтор.Антитоталитренакцентсъдържапо-скороСартъроватапиеса
ЗатворницитеотАлтона3,коятоебилапреведенаначешкиотЯрослав
Лием (Jaroslav Liehm) през 1961 г. Политически антитоталитарни моти-
виможемдаоткриемвпериодаслед1968г.ивтворчествотоначешките
авториИванКлима,ЛудекНекуда,ПавелКохоут,ЛадиславСмочек,Павел
Ландовски,ИржиДинтсбириразбирасе–ВацлавХавел,чиитодраматур-
гични текстове е било възможнода бъдат издадени единствено в самиз-
дат.Нелипсватобачеопитиза„конспиративното“импоставяненасцена:

1Нормализация–пейоративентермин,скойтосеозначавапериодътследпогроманаПраж-
ката пролет, когато се възстановяваj комунистическият режим и строгата идеологическа
цензура.–Б.ред.
2Цитираноотофициаленсписъкначешкихудожественипреводи,достъпнонаhttp://www.
databaze-prekladu.cz/preklad/000119577.–Б.а.
3Интереспредставлявафактът,чевбългарскипреводпиесатаЗатворницитеотАлтонае
издаденасъщопрез60-тегодини(София:Народнакултура,1967).–Б.ред.
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напримерпрез1975г.вХорниПочернице („Divadlona tahu“)епоставе-
напиесатаПросешкаопера(Žebráckáopera)наВ.Хавел,авнюйоркския
ъндърграундтеатър„ЛаМама“–Бесилката(Smyčka)наЛадиславСмочек.
ПиесатанаСмочекпредставлявамонологнаединосъден,койтоизричапод
бесилкатабезнадежднитедуминачовека,смляноттоталитарниямехани-
зъм(Яноушек2008:567,558).Някоипиесисабилисвалениотсценаведна-
гаследпремиерата–катопримерможемдапосочиммузикалнатапародия
Синътнаполка(Synpluku)наПетърПодхразкииЙозефФрайс4,поставена
през1969г.востравскиятеатър„Ватерло“(пактам:554).

В контекста на чешката неофициална литература от периода на тота-
литаризма се вписват и драматургичните текстове на Бонди. В края на
шестдесетте години Егон Бонди се запознава с Радим Вашинка – худо-
жествендиректорнанеконвенционалнияпражкитеатър„Орфей“.Резултат
от това сътрудничество са 14 сценични текста, два от които не са запа-
зени (Юнгманова-Копач2007: 290).Във връзка с драматургичното твор-
чество на Бонди философътМиланМаховец отбелязва: „На това място
бих искал да обърна внимание върху неговитемалко познати едноактни
пиеси,коитосапървокласниужаси–сещамсенапримерзаужаса,койтосе
казваПродоволствиятананарода(Výživalidu)5илипъкЕкспертнавизита
(Návštěvaexpertů);тебитрябвалодасепоявятнасцена,ноискамдавидя
койтеатърщеимасмелосттадапоставитезиужаснихоръри“(документа-
ленфилмFišeraliasBondy6).Маховецеправзатова,ченякоиотпиеситена
Бондинемогатдасепоставятнасцена,какъвтоеслучаятспорнографската
едноактнапиесаПърватавечерсмама(Prvnívečersmaminkou),отдруга
страна,Маховец правилно отбелязва значимостта на двете пиеси, които
благодарениенаактуалносттасинебивадабъдатпренебрегвани.

Освен на споменатите по-горе драматургични текстове – Госпожа
министърът на продоволствията (Ministryně výživy, 1970) иЕкспертна
визита (Návštěva expertů,1968),ще направим опит за анализ също и на
пиесатаНямахнищопредвид (Nic jsem si nemyslel,1968), в коятопък са
иронизиранииомаловаженисъбитията,свързанисПражкатапролет,тоест
стемата,коятовчешкиянационаленконтекстевинагиособенопарливаи
чувствителна.Предидазапочнемсъссамияанализнатекстовете,некада
гипоставимвединпо-широкконтекстнадраматургичнототворчествона
Бонди.ЛенкаЮнгмановатипологичноразделяпиеситенаБондиначети-
рижанрово-тематичнитенденции:1)сатири(пиеситеNicjsemsinemyslel,
4МюзикълътепародиянаромананаВалентинКатаевСинътнаполка.Авторите–Петър
Подхразки(PetrPodhrázký,1943–1990),ЙозефФрайс(JosefFrais,1946–2013)икомпози-
торътЕдвардШифауер(EdvardSchiffauer),кактоивсички,коитосаучастваливтазипоста-
новка,сабилиосъденизаобиданаСъветскиясъюз.СледизлизанетосиотзатвораПетър
Подхразкиемигрира,носеоказва,чевечеебилвербуванотчешкатаДържавнасигурност.
От чужбина е информирал властите за чехословашката емиграция.На споменатия съде-
бенпроцесЙозефФрайсеосъденусловно.ЗаразликаотПодхразки,койтопишепоезияи
либретазамюзикъли,Фрайсепредивсичкопрозаик.–Б.ред.
5Тукиметонапиесатанееправилно,пиесатасеказваГоспожаминистърътнапродо-
волствията.–Б.а.
6FišeraliasBondy[dokumentárnífilm].Scénářarežie:J.Niumbó,1999.ČTart,15.1.2015.
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Otecvrestauraci,Ministryněvýživy);2)гротески,вкоитосеразгръщапоста-
покалиптичнататема(пиеситеNávštěvaexpertů,Kdykolivvsoučasnosti,Na
dvořeLudvíkaXVI.,Jednohoodpoledne,Jednouvnoci);3) екзистенциални
пиеси(Devatenáctsetpadesát,Pozváníkvečeři);4)неприличенфарс(První
večersmaminkou)(Юнгманова2007:285–289).

ПиесатаГоспожаминистърътнапродоволствиятаеобщественополи-
тическасатираселементинаантиутопияинаучнафантастика.Действието
се развива в неназована тоталитарна държава, чиито реалии напомнят
кактоналатиноамериканскителевичарскидиктатури(президентътсеказва
Caspar Luís Libertas), така и на Чехословакия (напр. строителството на
метрото).Повечетоотсполучливитенамециихиперболипрепращаткъм
някоинегативнииабсурдниявлениянатаканаречените„развити“страни,
коитосегордеятсъссвоянаучно-техническипрогрес.Някоикрилатифрази
звучатврегистърана„плудковската“7диалектикаотГрадинскоувеселение
наВацлавХавел:

Тръгнемливсепо-смелонапред,нямаданаправимникрачканазад.
(Бонди2007:77)

ПиесатаГоспожаминистърътнапродоволствиятаереакциянаполи-
тическитесъбитияоткраянашестдесеттегодини.Когатовкраянапиеса-
тапланетатаЗемяезавладянаотизвънземнацивилизация,коятоискада
използвачовечествотокатохраназакучета,президентътЛибертаспред-
ставяинвазиятазабратскопосещение.Хиперболатаескалирадоабсурд:

Братскиятсъюзгарантиранашеторазвитиеивръзкитениснегосанераз-
рушими […] и се основават изцяло на принципите на взаимното уважение
[…].Въвоснованаспоменатотовеченаучнопроучваненанашатамилапла-
нетанашитесъюзнициустановиха,ченаселениетоможедабъдеизползвано
единственозахрананакучета.

(Бонди2007:118)

Алюзиятасофициалнатаполитика,коятопровъзгласявасъветскатаоку-
пациянавойскитенаВаршавскиядоговорпрезавгуст1968г.катоизраз
на „братска помощ“, е очевидна.Пороците на тогавашното общество са
демаскирани безпощадно, разобличен е феноменът на „оръжейната над-
превара“,койтоповременаСтуденатавойнаепоглъщалогромнисредства
отдържавнитебюджети.Бондикатегоричноманифестирасвоитехуманис-
тичниипацифисткиубеждения,коитопоследователнозащитававредица
своифилософскииполитологичнитрудове,атакасъщоивбелетристич-
нотоситворчество.

Героите от Госпожа министърът на продоволствията през цялото
времеобсъждатфинансиранетонасвоетоизследване,прикоетотетряб-
вапостояннодасесъобразяватсМинистерствотонанароднатаотбрана.
Нуждитенаармиятасаразобличенидорисизвестнадозацинизъм,при-

7ХугоПлудекеглавниятгеройвпиесатанаВацлавХавелГрадинскоувеселение.–Б.ред.
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същнапубличнотополитическоговорене:„Заблагосъстояниетонанашите
деца,акоискаметедаживеятвмир,енемислимодаограничимдоставките
нанефтзанашатаармия!“(Бонди2007:80).

СатиратанаБондинесевъздържадакритикуванекадърносттананай-
високопоставенитеслужители,коетосъссигурностотпращакъмабсурдна-
таполитическаситуациявсоциалистическатародинанаавтора.Госпожа
министърътпредупреждава:„Господинпрофесор,говоритемипрекалено
сложно,имайтепредвид,чесъмзавършиласамоосновноучилище […]“
(Бонди2007:80).Саморазобличаванетоехарактеренпохватзапостигане
накомиченефект,ноподобнимоментивпиесатанаБондизвучатнапъл-
но сериозно. Така например за по-ефикасно осигуряване на прехраната
занаселението, коетобележиогромендемографскиприраст, се стигадо
идеятазапроизводствонапастетотчовешкииживотинскиекскременти.
РазобличаванетонасъвременнотообществоБондипостиганесамопосред-
ствомхиперболизация,новнякоислучаисепозоваваинареалнифакти.
НапрофесорБарнарднапримермухрумваидеянаживотните,оглеждани
замесопроизводство,даимбъдеподаванохимическотовеществоконтер-
ган (талидомид),коетодапотиснерастежанакрайницитенаживотните,
тъй като по този начин те изразходват по-малко енергия, а това води до
по-бързотоимнаддаваненатегло.Когатоследвъвежданетонатозиметод
впроизводствотогоспожаминистърътсеоплаква,чееслушалазаслучаи,
прикоитоподвъздействиенаконтерганазапочватдасераждатдецабез
ръцеикрака,професорътсезащитавасъсследнитедуми:„АмамоляВисе,
контерганътвхранатаевмалкоколичество.Катоцялоброятнааномалиите
приновороденитедецаможедасепокачисамострииличетирипроцен-
та…АматовавечеепроблемнаМинистерствотонасоциалнатаполитика“
(Бонди2007:93).ТукБондиприпомняистинскислучай–скандаласкон-
терганотпетдесеттегодинивЗападнаГермания.Ирационалнотоуправле-
ниенаминистерстватаиаксиологическотоизопачаваненазначениятана
прилагателните„хуманен“и„човешки“водятдоабсурдниполитическии
икономическирешения,коитосаинтригуващоивъздействащопресъзда-
дениот саркастичниядраматургичен езикнаБонди.Амбициитенапро-
фесорБарнард за окончателно и цялостно „хуманизиране на природата“
посредствомпосоченататехнологиянамесопроизводствозвучатнаистина
потресаващо.ВтозидраматургичентекстБондимногонаходчивоработис
парадокситенасъвременнотообщество.КогатопоповоднаДенянамайка-
тагоспожаминистърътполучаваотдъщерясикатоподаръкмалкокученце,
тяназидавамалкатасидъщеря: „Не,Евичка, таканеможе, трябвадасе
държишснегодобре,наливиждашколкоемъничко,трябвадаседържиш
снегомногопо-нежно,отколкотосъссвоитекукли[…],никоганетрябва
дасеотнасяшснегогрубо“(Бонди2007:87).Госпожаминистърътпризо-
вавадъщерясидаседържимилоскучето,носъщевременновземаучас-
тиевдяволскиямеханизъмнанехуманното,жестокотомесопроизводство
–налицеепрагматичнарелативизациянадобротоизлото.Всвояфилософ-
скитрудУтехатанаонтологията(Útěchazontologie)ЕгонБондипишеза
нехуманносттана„рационализиранотоотглежданенабройлериприниски
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температури,задагубятпо-малкоенергияидарастатпо-бързозаколене“
(Бонди1999:62).Туктойнедвусмисленоотбелязва:„ПрезXXвекотновое
билодоказано,ченеетрудноединоперативенпрагматиченподход,който
предприемаменапримеркъмселскостопанскитеживотни,дабъдепрене-
сенсъщоивърхунякоикатегориинавидахомосапиенс“(Бонди1999:21).
Човечествотовпиесатаенаказанозаегоистичнотоибезогледнотосипове-
дение:точнокогатопрехранатаначовечествотоокончателноеосигурена
благодарение на отглеждането на гигантски мравки, които снасят яйца,
подходящизахрана,напланетатаЗемяпристигаткосмическикорабина
извънземнацивилизация.ЗаБондитозимотивнеесамонякакъвслучаен
екскурсвобласттананаучнатафантастика,тъйкатотойникоганееимал
съмнениезатова,чесъществуватидругицивилизациивъвВселената,за
коетосвидетелстватредицанеговифилософскитрудове:„Прекаленомного
залагаменамисълта,чениесмепоследенизавършенстадийнабиологич-
нияразвойнанашатапланета“(Бонди1999:21).

Другатапиеса,коятозаслужававнимание,еЕкспертнавизита–пие-
сата,коятоспоредЛенкаЮнгмановаеможебинай-жестокатаметафорав
модернатачешкадраматургия.Действиетосеразвивавненазованадържа-
ваотразвиващитесестрани,закоетосъдимотизползванетонанякоифик-
тивнифамилии(Охуру,Мната)–авторътвероятноправинамекзанякой
отпостколониалнитеафриканскитоталитарнирежими.Двамаевропейски
специалистисаизпратениотсвоитеправителствавизследователскияотдел
на тамошнотоМинистерствона вътрешнитеработи, където се разработ-
ватнай-ефективнитеметодизамъчения.ПрофесорРайнидоцентХеберт
пристигатвстраната,вкоятослужителитенадяволскияизследователски
институтсауспелидапостигнатстопроцентовирезултатиприизтръгване
напризнания: „Ярка светлина енасоченакъмсъдържаниетона сандъка.
Тамсенамирачовешкиторсбезкрайнициибезгениталии,самосъсскал-
пиранаглавабезнос,ушиит.н.“(Бонди2007:142).

Полковникътпредставянаспециалиститеединнапълнореалистиченад,
арестантътвсандъкаесизвадениочи,спуканиушнитъпанчета,лишене
оторгананаобоняниеиотезика,всичкитечетирикрайникасаампутирани
иеизвършенакастрация.„Немуоставанищодруго,освендаразмишлява
заживотаси.[…]Тойобачеестарателнонаглежданидобрехранен.Ще
издържи[…]ощепоне15години“(Бонди2007:143).Жестокотовъображе-
ниенаБондизатованакаквоеспособенчовек,задаудовлетворидеструк-
тивнатасиволязавластилипъкатавистичнитесиинстинкти,неесамо
един предупредителен сигнал, а свидетелства за неговото убеждение, че
човечествотоблагодарениенаразвитиетонанаукатаеспособнодасъздаде
засебесиприживеад,койтоетолковастрашен,колкотоихристиянската
представазаесхатологичнияад.

Последната пиеса наБонди, върху коятоще обърнем специално вни-
мание,еобществено-политическатасатираНямахнищопредвидотесента
1968г.ЛенкаЮнгмановавсвоятастатия„ПътятнаБондидоНародниятеа-
тър“(„BondyhocestadoNárodního“)отбелязва,чепиесатакритикувапсев-
дореформизманат.нар.Пражкапролет,катоакцентиравърхусталинистко-
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томиналонанякоиотглавнитепредставителинареформизма(Юнгманова
2007:285–289).Поетикатанатазисатиричнапиесаеемблематичнапреди
всичкосморбидниясихумор,койтоепороденотконтрастамеждунапълно
несъвместимиезиковиисемантичниелементи:

[…]господинЖелезниполучимозъченударигоспожицаРезковасезаду-
ши, след като изяде ето тази кост от риба. Горката, лицето ѝ беше станало
съвсемсиньо[…].

ВАШИНКА:По-скоролилаво.А,етоитортичките.
(Бонди2007:26)

Тематазанасилственасмъртвходанаспокоенразговорповременавече-
ряпошокиращначинконтрастираспредлаганетонаразличнилакомства:

Несезнаедалиебилоотрибенакост,можедаебилохолераилипетнист
тиф–налисесещатекакощесъщатавечеружасносмърдяла…

ВАШИНКА:А,етоисиренцето?
(Бонди2007:7)

Умишленатаиграсемоционалнотоподсъзнаниеимазацелдавъздейст-
ва върху сетивата на зрителя и да събуди у него неприятни асоциации.
Съпоставянетонамиризливиячовешкитрупс„вкуснотосиренце“епри-
мерзаюкстапозициянанай-невъобразимипредметииявления,коетоима
коренивсюрреалистичнатаитотално-реалистичнатапоетиканаБондиот
началниямупериод(Маинкс2007:40).

Пиеситешокиратисеротичнитесиобрази.Авторътнесепритеснява
вНямахнищопредвиддавключикатомотивгруповиясекс,авПървата
вечерсмама–дориоткровенапорнография.Използванетонанатуралис-
тични сексуални (понякога дори порнографски) експресивни средства,
включителноидрастичнисцени,коитовъздействатшокиращовърхузри-
теля,едобрепознатвсъвременната„cool“драматургия(Хофманова2005:
588).СпоредЛенкаЮнгмановапосредствоммотивазасексуалнитеоргии
Бондиразобличавасоциалистическияморал,нониесмятаме,четойотпра-
вясвоятакритикавъобщекъмсъвременнотообщество,тъйкатопромиску-
итетътеприсъщинакапиталистическиясвят.СпиесатаНямахнищопред-
видЕгонБондифактическипоставяначалотона еднаустойчива в твор-
чествотомутема,свързанасофициалнитекултурнисреди,включителнои
сдисидентството,коятовпоследствиещеразгърнеособеноплътновсвоя-
тапроза.ОтзвукнатазитемаоткриваменапримервразговоранаЗеленка
иВашинка,когатокоментиратпочивнатабаза,вкоятовсичкидействащи
лицасанастанени.

–ТозипочивендоменаМинистерствотоназдравеопазването.
–Неелинакултурата?
–Не,наздравеопазването.АМинистерствотонакултуратаведнагагоевзело

поднаем,защотоиманай-многоболнихора,коитосенуждаятотвъзстановяване
насилитеси.

(Бонди2007:26)
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Демаскирани са не само държавните институции, но и съмнителните
амбициинакомуниститереформистизаполитическиикултурнипромени.
РеформаторскиятпроцеснаПражкатапролетепредставенвпиесатакато
предварителнопланиранаполитикана„големитецентрали“,аЮнгманова
смята,чеБондиеималпредвиднай-вечеСъветскиясъюз.Единотгеро-
ите–Вашинка,коментираикономическоторазвитиенаЧехословакияпо
следнияначин:„Цялатаполитикаевръцетенаголемитецентрали,които
имат разработени планове по часове иминути за следващата петилетка.
Единствените,коитонезнаятзатова,сахоратаотнашияДържавенкоми-
тетзапланиране“(Бонди2007:27).

Криминалнатаинтригавцитиранатапиесаотсамотоначалосепревръ-
щавъвфарс,изпълненсчеренхуморисатиричнинамецизатогавашна-
таполитическадействителност.Мистериознитеубийстванадействащите
лицаследватедноследдруго,аубиецътоставанеизвестен,въпрекичеима
няколкозаподозрени.Всюжетаезакодиранаеднадалечпо-глобалнапро-
блематика,гравитиращаоколоидеятазасвободатаналичносттавцелокуп-
натаисторияначовечеството–идея,коятоеосновнадоминантавпрозата
наЕгонБондиот70-теи80-тегодининаминалиявек(особеновромана
БратяРамазови).Единотпротагонистите впиесата–РадимВашинка8,
художествен директор на театър „Орфей“, артикулира екзистенциалната
непреодолимостнатозипроблем:

Ибезтованиеживеемвсвят,лишенотистинскарадост,всвят,пъленсъс
заместителинатворчеството,налюбовта–независимооттовакаквоправите,
нализнаете.Самитевиенестевие,преструватесе,честетова,коетонесте,и
многодобрегознаете.

(Бонди2007:57)

Заключителният зов на Вашинка към публиката звучи като присъ-
да срещуизкуственосттаифалшав тогавашнотомодерноиндустриално
общество.АкосеобърнемкъмкнигатаОбществотонаспектакъла,ще
откриеммногосходниидеимеждунейнияавтор–ГиДебор,иЕгонБонди.
ДорифиналниятмонологнаВашинказвучикатосвоеобразнапарафразана
някоимислинаГиДеборповъпросазастоковияфетишизъм,заизкуствено
създаденияпазаренспектакъл,койтоизграждаеднаилюзорнапредставаза
ценноститевживота(Дебор1970).

АковсоциалистическаЧехословакиястоковиятфетишизъмнеедостиг-
налмащаба,койтоеималвзападнотоконсуматорскообщество,тофалшът
иемоционалнотоотчуждениеначовека,появатаназаместителиналюбо-
втаитворчеството,характерниятзавсекитоталитаренрежимдуализъмна
моралнитенорми в публичнотои личнотопространство – всичко това е
билонапълноактуалнозасъвремиетонаБонди.Имайкипредвид,чепери-
8Встатиятаси„ПътятнаБондидоНародниятеатър“ЛенкаЮнгмановаотбелязва,чеавто-
рътесъздалролитевпиесатаНямахнищопредвидзаконкретниактьори.Именатанагеро-
итеВранова,Яноушкова,Дворжакова,Новакова,Зеленка,Марек,ЕрвинКукучка(дългого-
дишниятприятелнаБондии„прототип“наКукучкаотроманаШаман),кактоиразбирасе,
РадимВашинка,съответстватнадействителниличности.
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одът на „нормализацията“ често се нарича „консуматорски социализъм“
(Яноушек2008:567),категоричнобихмеопределилиЕгонБондизанегов
неумолимибезпощаденкритик.Вконтекстана товаполитическовреме
неговата драматургия тематизира шокиращите образи на жестокостта и
безчувствеността.Нецензуриранителицаназлотоиматзацелдасъбудяту
зрителяужасиуплаха,ноедновременностовадаприпомнят,чедрастич-
нитесценимогатлеснодабъдатпренесениоттеатъравдействителността
и че границатамеждуотносителнотодоброи абсолютното зло е съвсем
тънка.Всичкотоваможедасеслучикъдетоидаеикогатоидае.

Симптоматично за пиесите на Бонди е отсъствието на положителни
герои.ПерсонажиоттипанаФердинандВанек–основенпротагониств
едноактнатапиесанаВацлавХавелАудиенция(Audience,1976),дисидент,
преследван от тоталитарния режим, се появяват в един по-късен период
(средатанаседемдесеттегодини)вдраматургичнототворчествонаписа-
тели дисиденти, като Вацлав Хавел, Павел Кохоут и Павел Ландовски.
ПерсонажнияттипнаБондивъплъщаваидеятазатоталнатавластнабез-
човечнатамашинарияна системата, от която човекможеда се предпази
само акоѝ сеподчини.Героитему се явяватилюстрациянамисълтана
КарлЯсперсотДуховнатаситуациянавремето:индивидъткойтосекате-
рипостълбатанадържавнияапарат,епринудендасеоткажеотчовешката
сисъщностизатованедопусканякойдругдаясъхрани.Полковникътот
Експертнавизитаотдавнаеизгубилвсякакъвчовешкиобразинемуоста-
ванищодруго,освендалишаваотчовешкиобразисвоитежертви.Ако
направимопитдатипологизирамеагресиятанагероитенаБондипрезпри-
зматанапрочутатапсихологическаконцепциянаЕрихФром,такакакто
еразработенавкнигатамуАнатомияначовешкатадеструктивностот
1973г.,щеоткрием,чедраматургичнитегероинаБонди–агресорите–с
правомогатдабъдатотнесеникактокъмоправданатаагресия(биологи-
ческиадаптивна,коятослужинаживота),такаикъмзлостнатаагресия
(биологически неадаптивна, жестока и деструктивна) (Фром 2003: 207,
242).ТаканапримерполковникътотЕкспертнавизитасагресивнотоси
поведениеслужинаапаратанавласттаинеговиятживотзависиотсъщест-
вуванетонатозимеханизъм,новслучайнапромянанастатуквото(рево-
люция,държавенпреврат)самияттойщеизпадневрисковаситуация.Той
напълноосъзнаватазиопасност,нобезотказнопродължавадаупражнява
насилиесрещувсякаквипроявинадействителнаилипредполагаемаопози-
ция,тъйкатозанеготоваеначиннаоцеляване.Етозащоповедениетому
по-скороприличанаоправданатаформанаагресия,носъщевременноноси
знациназлостнатаагресия.Деструктивносттаижестокосттасепроявяват
втова,ченечовешкотомъчениеназатворниците,освенчеимапрактическа
цел,доставянаполковникаинякакводемоничноудоволствие:тойвъзтор-
женозапознаваекспертитеснай-новитепостижениянаизследователския
отдел.(Не)човешкатажестокост,коятовпиеситенаБондиенасоченасрещу
животни,природа,кактоисрещухора,етревожнахиперболанамодерното
време–тяимазацелдашокираидапредизвикванай-ужасяващипредста-
ви за болката, самотата и безнадеждността.ПиеситенаБонди въздейст-
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ватнесамовърхулогическото
и абстрактното мислене, но
и върху човешките сетива и
инстинкти и с това до голяма
степен напомнят на театрал-
ната концепция на френския
писателихудожникнаавангар-
дизмаАнтоненАрто,коятотой
прилагакатоактьор,режисьор
и теоретик в своя Театър на
жестокостта. Арто е искал
давъздействавърхунервитеи
сърцето на публиката посред-
ством художествения език на

крясъците, звуковете и светлината; театърът е трябвало да предизвиква
такива сънищаипредставиу зрителите, в коитоизлизатнаповърхност-
татехнитезлокобнинамерения,еротичнаманияижестокост(Арто2010:
66).Отдругастрана,съссвоятапровокативност,агресия,грубост,кактои
сбезразличниясицинизъмдрамитенаБондидоголямастепеннапомнят
споменататапо-горе„cool“драматургия,коятонавлизавчешкиякултурен
контекстблагодарениенабританскиавтори,катоМаркРейвънхил.Втра-
гикомедиятасиБасейнът(безвода)(Pool(NoWater)Рейвънхилнапример
конфронтиразрителясболката,коятоезвуковоизразеначрезстенаниеи
сърцераздирателникрясъциипотозиначинепренесенаотсценатавърху
публиката. Както бе вече споменато, всички драматургични текстове на
Бондисабилинаписаниспециалнозамалкияполуофициален,нонконфор-
мистки(бихмемоглидакажемъндърграунд)театър„Орфей“.Втозитеа-
търобачеебилапоставенасамоеднаотпиеситему–Нямахнищопредвид.
Освентовав„Орфей“ебиларецитиранапоезиянаБонди(Zbytkyeposu,
някоистиховеотVelkáknihaкактоиNaivita).Самиятфакт,чеспоменатите
едноактнипиесинаБондисанаписаниименнозатакъвнонконформистки
театър,затрудняватяхнатасценичнаадаптация.Независимооттоваобаче
те имат своята висока литературна стойност не само като отражение на
едноконкретноисторическовреме,ноикатотревожензнакзанечовешката
природаначовешкатасъщност.
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