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и сценографията, реализирани в конкретната визуал-
ност на героите и пространствената среда, опреде-
лят в най-голяма степен стилистиката на представ-
лението, неговия успех или провал.

В така очертания мечтан театър сценографията
е призвана да си сътрудничи с Актьора, който вечно
е между Сцила на писаната и изричана словесност и
Харибда на собствената си агонална природа на
действащ, играещ, представящ. За да постига не са-
мо интерпретация на чужди мисли, а своите мигове
истина за уникалността на таланта си, на актьора
в кукления театър се налага да съизмерва с куклата
и сценичната материалност. От Клайст насам той
вибрира около идеята за биологичната машина, ба-
лансирайки над капаните, които тя залага. Колкото
повече Куклата и Актьорът са свързани в общо те-
атрално действие, в което Актьорът е демиургът
двигател на театралната вещественост, толкова
по-голям шанс има да се случи мигът на откровение-
то, в което човеците от двете страни на рампата
постигат познанието на преживяната поука. Тя е
целта на общата театрална игра, чиято мотивация
е оксиморон. Поуката е добре известна отдавна:
неправдата и злото продължават да съществуват,
което е основанието приказката да бъде разказвана
перманентно, а драмата да се играе като действие-
дълг.26

Man ex Machina - II
¬ÂÌÂÎËÌ ÿÛÂÎÓ‚

(Продължава от бр. 2/2008)

Хора-машини – Ламетри
и Декарт 
По време на господството на

механистичната философия, докол-
кото алтернативата на тезата,
че животните и човекът са съще-
ства с часовников механизъм, е та-
зи, че им е вдъхната божествената
искра на живота, конструирането
на автомати станало израз на
светския триумф на естествени-
те науки. Съобразно това много
физиолози и философи считали жи-
вите механични автомати за неиз-
бежно следствие от философиите
си – ако науката е доказала, че при-
родата е механическа и ни е дала
възможност да създаваме механи-
чески вещи, то науката може да
конструира изкуствени автомати
по примера на самата природа. Та-
ка например, споменатият вече в
предната глава, подобен на мани-
фест трактат на военния хирург,

1 Ламетри, Жулиен
Офре дьо. Чо-
векът-машина. Нау-
ка и изкуство, Со-
фия, 1981, с. 90-91. 
2 Diderot, Denis.
Rameau's Nephew
and D'Alembert.
Penguin,
Harmondsworth,
1985, с. 149.
3 Рaнен тип пиано.
4 Horner, Avril.
European Gothic: A
Spirited Exchange
1760-1960.
Manchester
University Press,
Manchester,  2002,
с. 63.
5 Дидро цитиран
в: Abramson, Julia
Luisa. Learning from
Lying: Paradoxes of
the Literary
Mystification.
University of
Delaware Press, 2005,
с. 35

физиолог и философ Жулиен Офре
дьо Ламерти от 1747 г. „Човекът-
машина“, разглежда и отхвърля
възгледите на всички, които не
приемат, че одушевеният живот
и машинният живот са една и съ-
ща субстанция. Той пише следно-
то: „Нека заключим смело, че чо-
век е една машина и че в цялата
вселена има само една различно ви-
доизменена субстанция... Ето моя-
та система или по-скоро ето ис-
тината, освен ако не лъжа много.
Тя е кратка и проста. А сега кой-
то иска, нека се опита да я оспо-
ри!“1

Тъкмо в този дух френските
философи от ХVIII век осигуряват
триумфа на научния материализъм
над мистификациите на теология-
та; в този дух например Дени
Дидро изказва хипотезата, че меж-
ду камъка и паяка, между паяка и
човека няма съществени разлики
по вид, а само такива в степента
на организацията и сложността

им. Следователно животът тряб-
вало да бъде обяснен чрез нараст-
ването на сложността на органи-
зация на материята, а инте-
лектът – с още по-голямо увеличе-
ние2. Тук отварям една скоба, за да
спомена, че Дидро е също от оне-
зи, които изследват дуализма в
актьорското изкуство. „Философ-
ският клавикорд3 е едновременно
музикант и инструмент“.4 Това е
принцип, доловим в редица негови
изказвания, най-емблематичното,
от които е произведението „Па-
радоксът на актьора“ (Le Paradoxe
sur le comedien, Diderot 1773). Въп-
росът за парадокса, който занима-
ва Дидро, касае методите на игра,
в които актьорът трябва да се
идентифицира с ролята си. Комен-
тирайки най-добрите изпълнения
на нашумялата по това време
френска актриса Клерон, той каз-
ва, че тя е двулична: „тя е душата
на голям манекен, който я обгръща.“5

За Дидро проблемът за актьорска-

`
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та игра е морален и етичен. Ак-
тьорското изпълнение е видяно ка-
то измамно. То е раздвоено между
интелектуалното изучаване и
изпълнение на ролята противопос-
тавено на сензуалното, което се
отнася към чувства, емоции, афек-
ти. Ето че тук откриваме една
ранна формулировка на идеята за
идеалния изпълнител, раздвоен
между интелектуалния контрол и
отсъствието на съзнание, за ими-
тиращата машина, за развитото
по-късно от Клайст в есето му
„За марионетния театър“, за
Свръхмарионетката на Крейг, за
неперсоналния актьор на Шлемер, за
биологичната машина на Мейерхолд.
„Големият манекен“ (Le Grand Man-
nequin) на Дидро, заради когото
направих това отклонение, е пред-
вестник на тези нови идоли в ква-
зи-религиозните арт форми на мо-
дерното изкуство.

Но какво още може да научим
за миналото на нашия субект от
дебатите между физикалистите и
деистите относно естествените
или божествените причини на жи-
вота като част от философския и
научния пейзаж на ХVII век? Ново-
то в случая е, че физикалистките

теории започват да се доказват
чрез конструирането на автома-
ти, които заместват или симули-
рат функциите на различни органи
в човешкото тяло. Така например
през 1662 г. философът Рене Де-
карт пише в своя „Трактат за чо-
века“: „Предполагам, че тялото е
само една статуя или машина, на-
правена от кал... Ние виждаме ча-
совници, изкуствени фонтани, мел-
ници и други подобни машини, ко-
ито – въпреки че са направени от
хора – притежават силата да се
движат сами по различни начини.“6

Обърнете внимание, че Декарт
говори изрично за машини, „които
се движат сами“, като по този на-
чин приема имплицитно теорията
на Аристотел, че по принцип ня-
ма нищо невъзможно в идеята за
само-движещите се – и в действи-
телност биологични – технологии.
Декарт разпростира това предпо-
ложение върху схващането, че всич-
ки функции на телесната машина –
нервите са като тръбите в меха-
ничните части на фонтаните;
мускулите, двигателите и сухожи-
лията са изворите; кръвта или
„животинският дух“ е уподобен на
водата, а сърцето – на източника

Ӝ, помпата; диханието е като дви-
жението на часовник или воденица;
възприятието, преминаването на
визуалния стимул до мозъка е въз-
действието на движещите се час-
ти една на друга и т.н.7

Приемайки предизвикателст-
вото, отправено от хипотезата
на Декарт, Атанасиус Кирхер за-
почва конструирането на механич-
на говореща глава за забавление на
кралица Кристина Шведска (Де-
карт умира, служейки при нея), но
никога не я завършва. Описвайки я
в своето произведение „Phonurgia
Nova“ (Новата магия на гласа) от
1673 г., той твърди, че главата мо-
же да движи „очите, устните и
езика си и чрез звуците, които из-
дава, [ще] прилича на жива“8. Таки-
ва машини поставят проблема за
това как да бъдат възпроизведени
функциите на различните органи
по механичен път – ларинкса, ези-
ка, устните и небцето и белите
дробове и затова успешното им
конструиране не е толкова три-
виално нито физиологически, нито
технически, колкото биха изглеж-
дали перспективите за такава ма-
шина в момента. Предвид това,
разбира се, че технологията, коя-
то ритуално имплантираме в те-
лата си, за да заменим нефункцио-
ниращите органи, като например
сърцето, следва същите предписа-
ния, както предшествениците Ӝ
от ХVIII век, подобни са и трома-
вите, но идентични във функцио-
нално отношение машини за диали-
за, които заместват липсата на
функциониране на човешките бъб-
реци. Пълната липса на промяна в
мисленето ни за тези технологии
едва напоследък бе изтъкната при
опита да се отглеждат органи за
замяна в органични фабрики като
например телата на прасета. С
малко генетично инженерство сър-
цата на прасета могат да станат
съвместими с човешкото тяло и
по този начин става възможен
преноса на органични, а не на меха-
нични сърца. Очевидната новост
на тези „ксенотранспланционни“
биотехнологии показва 300-годиш-
ната историческа последовател-
ност, кореняща се в опита за
конструиране на механични органи,
която господства медицинската и
физиологическата мисъл от време-

6 Descartes, R.,
Treatise on Man. ln
S. Gaukroger, ed.
The World and
Other Writings.
Cambridge
University Press,
Cambridge, [1662]
1998, с. 99.
7 Descartes, R.
Цит. съч., с. 106.
8 Bedini, Silvio A.
The Role of
Automata in the
History of
Technology. In:
Technology and
Culture, Vol. 5,
Detroit, 1964, с. 38. 

(Фиг. 5) Механич-
ният „Играч на
шах“, създаден от
Барон фон Кемпе-
лен, 1769 г.
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9 Прочутият ав-
томат-шахматист
на Барон фон Кем-
пелен бил създаден
през 1769 г. за за-
бавление на Крал-
ския двор на род-
ната му Унгария.
Като механисти-
чески физиолог фон
Кемпелен кон-
струирал и гово-
рещ автомат с ме-
ханично възпроиз-
ведени бели дробо-
ве, ларинкс, уста,
език и устни, за да
разбере по-добре
функциите на орга-
ничния му двойник
и да реконструира
тези функции в ме-
ханична форма. По-
малко известен от
шахматиста (на
когото неговият
следващ собстве-
ник Йохан Мелцел,
изобретателят на
мелотрона, иронич-
но добавил ла-
ринкс) говорещият
автомат бил ис-
тинско механично
устройство, кое-
то възпроизвежда-
ло речта без скри-
та човешка намеса
(Hankins, Thomas
L., Silverman, Robert
J.. Instruments and
the imagination.
Princeton University
Press, 1995, с. 178-
220).
10 Hankins, Thomas
L., Silverman, Robert
J. Цит. съч., с. 183.
11 Спектакулум -
това което прив-
лича вниманието.
http://wikipedia.org
12 Цитиран в
Chapuis, Alfred, and
Edmond Droz.
Automata: A
Historical and
Technological Study.
Griffon, 1958, с. 241.

то, когато Декарт и Ламетри
първи предлагат идеята за човеш-
кото тяло като машина. 

Още в края на ХVIII век говоре-
щи глави с движещи се части са би-
ли конструирани от архитекта
на известния автомат за игра на
шах Барон фон Кемпелен9.

Преди това обаче един френски
хирург и анатом, на име Клод-Ни-
кола льо Кат, конструира авто-
мат, „в който човек може да види
изпълнението на основните функ-
ции на икономията, кръвообраще-
нието, дишането и секрециите на
животните“10. Той е създаден с цел
да се разреши научния спор за въз-
действието на обичайната тера-
певтична практика на „кръвопус-
кане“ на пациента, за да се облек-
чат симптомите му. Ако целта
на автомата е била да разреши да-
ден спор (за което са съгласни и
Льо Кат, и неговият опонент
Франсоа Кезне), той би трябвало
да е бил не просто визуално точен
модел на човешката храносмила-
телна система и кръвообращение,
а по-скоро физиологично точен
такъв. Затова дори в самото
предположение за такъв модел, мо-
жем да видим степента, в която
по това време физикалистките и
механистичните физиологически
принципи на Декарт се възприе-
мат не като безразсъдни хипотези,
а като основа за научна физиоло-
гия. Така ХVII и ХVIII век стават
свидетели на множество подобни
модели на дишането, кръвообраще-
нието и пр. 

Искам тук да вметна, че мо-
делът, в който биологията се
трансформира в механика, е в осно-
вата на ключовия за това изследва-
не дебат човек-марионетка в рето-
риката на модерния театър. Ис-
торически предпоставки за това
изобилстват, както ще видим от
примерите, които давам в следва-
щите раздели, но по-важното е, че
те показват как интересът се
прехвърля от философските и на-
учни кръгове към спектакулума11 на
масите и елитарната модернис-
тична продукция на изкуство.

Патицата на Вокансон 
Преследвайки същата цел – реа-

лизирането на биологичните фи-
зиологични системи в механични

уреди – през 30-те години на XVIII-
ти век Жак дьо Вокансон
конструира „движеща се анато-
мия“, за да възпроизведе всички ос-
новни жизнени функции. Първона-
чалният етап на опита му е изпъл-
нен през 1738 г. с изкуствената па-
тица от позлатен месинг.

В тази механична птица, спо-
ред Речника на науките на Дидро
от 1777 г.: „Храната се смила като
при истинските животни...; смля-
ната в стомаха материя се извеж-
да през тръбите до ануса, където
има сфинктер, който Ӝ позволява
изхвърлянето Ӝ. Изобретателят
не е конструирал това като
съвършена храносмилателна систе-
ма за производство на кръв..., коя-
то да подпомага животното... [а]

(Фиг. 6) Патицата
на Вокансон, 1738 г.

само, за да имитира механиката на
храносмилателния процес в три
пункта – първо – поглъщането на
храната, второ – размекването,
обработката или разтварянето Ӝ
и трето – действието, чрез кое-
то тя напуска тялото във види-
мо променена форма.“12

Патицата донася моментално
популярност и богатство на ав-
тора си и благодарение на нея той
е избран за член на Френската ака-
демия, където отговарял за патен-
товането на новите индустриал-
ни изобретения. Едно от тях е ав-
томатичният тъкачен стан за
вплитане на шарки, който инспи-
рира Ада Лъвлейс при първите Ӝ
опити за разбиране и създаване на
това, което понастоящем се нари-
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ча програмиране. През 1805 г. Гьоте
съобщава, че видял в дома на новия
Ӝ собственик патицата вече
„напълно парализирана“ и неспособ-
на да храносмила, като умиращо
животно, обречено никога да не
умре напълно13. 

Между развитието на физио-
логическите автомати и начало-
то на ХIХ век, когато са написа-
ни коментарите на Гьоте за поз-
латената месингова патица, ав-
томатите постепенно изпадат
от научната и философската сфе-
ра поради изместването на науч-
ната общност от нютоновата
философия, която задава фунда-
менталните принципи на механиз-
ма. Ако механизмът дава погреш-

на представа за биологическите
явления, то важните проблеми
относно живота вече не могат
да бъдат разрешавани по механи-
чен път. В края на ХVIII и начало-
то на ХIХ век изследванията вър-
ху галванизацията (наречена на
името на италианския открива-
тел на „животинското електри-
чество“ или галванизъм – Луиджи
Галвани) и електричеството за-
почнало да измества механичните
уреди като основните техноло-
гии на живота, което е видно,
ако вземем предвид ролята, коя-
то електричеството играе като
„жизнената сила“, която „галвани-
зира" чудовището на Виктор
Франкенщайн и му вдъхва живот.
През същия период обаче, меха-
ничните автомати започват да
придобиват значение, което е
съвсем далеч от сферата на все
по-редките научни дебати, които
да го дискутират. Макар и месин-
говата патица на Вокансон да е
убедила издателите на Енциклопе-
дията в изданието Ӝ от 1777 г.
относно физиологическата валид-
ност на механизма, то истината
е, че патицата спечелила повече
слава на публичните изложения, а
не в научната общност. Така Во-
кансон забогатял от нея, а фон
Кемпелен по подобен начин успя-
ва да финансира сериозните си
опити да автоматизира генерира-
нето на глас чрез умишлено науч-
но недостоверни уреди за публич-
но забавление като например из-
вестния му играч на шах. 

Андроидите 
на Жакe-Дроз 
Популярността на тези фан-

тастични уреди измества центъ-
ра на вниманието от научното
използване на автоматите към
зрелището. Още през 1610 г. са про-
извеждани механични автомати
като паяци, птици, гъсеници и пр.
Дори преди това, обаче, механич-
ни автомати са изработвани ка-
то украшения на истинския авто-
мат – часовника. Те представлява-
ли автомати, които вместо да
автоматизират органични функ-
ции, започват да уподобяват жи-
ви същества в часовниковия меха-
низъм. Така през 1773 г. Пиер и Ан-
ри-Луи Жакe-Дроз създават това,
което Енциклопедията различава

13 Chapuis, Alfred,
and Edmond Droz.
Цит. съч., с. 234.

(Фиг. 15) Авто-
матът-писател на
Жакe-Дроз, в
Neuchatel Museum,
Швейцария, 1774 г.

от физиологическите автомати,
като ги нарича „андроиди“ – чове-
коподобни същества. Между тях
или симулакрите на Жак-Дрок има
писател, художник и музикант в
реален ръст: писателят пише съ-
общения с дължина до четириде-
сет знака, художникът рисува че-
тири ескиза (куче, купидон, глава-
та на Луи ХIV и профили на Луи
ХVI и Мария Антоанета, а музи-
кантът свири на орган четири
мелодии, композирани от Анри-
Луи Жакe-Дроз.

Освен това, тези симулирани
творци, наред с магьосниците и
акробатите, са поръчани и кон-
струирани (от фирмата на Жакe-
Дроз и майстора на автомати Ан-
ри Майарде) за конкретни цели –
публично и частно излагане и се
продават на високи цени (втори-
ят музикант на Жакe-Дроз от
1782 г. е продаден на лондонския
клон на собствената фирма на
Жакe-Дроз за 420 лири-стерлинги). 

Дискурсът на зрелищността
обаче не е единствен и толкова
еднозначен. Докато тогавашните
симулакри към края на ХVIII век
се възприемат предимно като
средства за развлечение, то тези
нови забавления съдържат източ-
ника и горивото за по-нататъш-
ни спорове и често отразяват
статута на автомата като ме-
ханичен артефакт. Ако автома-
тите приличат и действат ка-
то живи същества, то до каква
степен те не се това, което изг-
леждат? От особено значение
тук е едно от съобщенията, кои-
то пишещият андроид на Жакe-
Дроз съчинява, който провока-
тивно използва един пасаж от
Медитациите на Декарт. В него
авторът, гледайки през прозореца
си как хората долу пресичат пло-
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щада, отбелязва, че всичко, което
наблюдава в този момент, са
шапки и палта, които както и
облечените хора могат със същия
успех да „крият автомати“.14 То-
ва, което разграничава тези ав-
томати от мен е просто
фактът, че „аз съм същество, ко-
ето мисли“. Доколкото аз мисля,
аз трябва да съществувам.15 Ав-
томатът-писател на Жакe-Дроз
пише: „Аз не мисля... следователно
не съществувам ли?“ 

Популярна механика –
целите на автоматите
Така, ако физиологическите ав-

томати били използвани за научно
изследване на механизма на живите
тела, вследствие на автоматите-
симулакри или андроидите се при-
равняват въпросите относно ес-
теството на интелекта или рабо-
тата на съзнанието. Докато това
изместване от автоматите към
андроидите настъпва в контекс-
та на едно изместване на внимани-
ето от механизма към една по-ди-
намична и по-виталистична кар-
тина на света в науките от този
период, се забелязва, че механични-
те автомати придобиват безпре-
цедентна популярност по панаири
и популярни театри.

Дори в средата на ХIХ век ав-
томатите непрекъснато вълну-
ват публиката, въпреки че приро-
дата на самите зрители е започна-
ла да се променя – вместо дворове-
те и аристократите, които пър-
воначално се наслаждават на тези
чудеса или на лабораториите и
учените, които се опитват да съз-
дадат живот, автоматите ста-
ват запазена територия за панаи-
ри и масови спектакли, които пъ-
туват не само по кралските дво-
рове и дворци из Европа, но и през
панаири и театри. Още през 1805
г. поетът Уърдсуърт с отвраще-
ние споменава за „парламента на
чудовищата“, които се срещат по
панаирите:
„Всички движещи се чудеса, от всички

части на света
са тук – албиноси, изрисувани 

индианци, джуджета
конят на познанието 

и обученото прасе,
човекът, който яде камъни 

и гълтачът на огън,

14 Descartes, Rene.
Meditations.
University of
California Press,
[1641] 1986, с. 21.
15 Cogito ergo sum -
мисля следователно
съществувам.
http://wikipedia.org
16 Уърдсуърт,
Уилям. Прелюдия,
1805. Цитиран в
Martin Lister, Jon
Dovey, Seth
Giddings. New
Media: A Critical
Introduction.
Routledge, 2003, с.
325.
17 Норберт Винер
(Norbert Wiener,
1894-1964), е амери-
кански математик
и логик със същест-
вен принос в
електронното ин-
женерство и
електронната ко-
муникация, смятан
е за баща на кибер-
нетиката.
http://wikipedia.org
18 Wiener, Norbert.
Cybernetics: Or the
Control and
Communication in
the Animal and the
Machine. MIT Press,
1965, с. 40.
19 Bedini, Silvio A.
The Role of
Automata in the
History of
Technology.
Technology and
Culture, Vol. 5,
Detroit, 1964, с. 41.
20 Price, Derek de
Solla. Automata and
the Origins of
Mechanism and
Mechanistic
Philosophy.
Technology and
Culture. The Johns
Hopkins University
Press, 1964, с. 23.

гигантите, вентрилоквистите, 
невидимото момиче,

говорещият бюст, който 
движи изумените си очи,

восъчните фигури, часовниковите
механизми, цялата чудна дейност

на съвременните мерлиновци, 
диви зверове, куклени спектакли,

всички нередовни, измислени 
и изопачени неща, 

всички изроди, всички 
прометееви мисли 

на човека, тъпотата му, 
лудостта му и техните творения

всички размесени заедно 
в парламента на чудовищата.“16

Въпреки погнусата на Уърд-
суърт, интересът към механични-
те автомати не е намалял до сре-
дата на ХIХ в., когато Чарлз Ба-
бидж посетил Лондонския механи-
чен музей на Джон Мерлин, за да
наблюдава механичната сребърна
дама, която танцувала там. Меж-
ду разцвета на механизма и епоха-
та на Бабидж, обаче, часовникови-
ят механизъм или механичните ав-
томати излизат от полето на
науката, за да станат панаир-
джийски атракции наравно с ог-
негълтачите, невидимите момиче-
та и кукления театър. „Парла-
ментът на чудовищата“, който
намираме по панаирджийските зре-
лища продължава да дегенерира и
така чудесата, които някога са за-
меняли катедралите като проява
на славата, гордостта и възмож-
ностите на културата в края на
ХIХ в. са се превърнали – както
отбелязва Норбърт Винер17 – в ни-
що и никакви украшения, „които
правят пируети върху музикални
кутии“18, а в края на ХХ – в нави-
ващи се играчки като Атомния чо-
век-робот.

Дори такива играчки като
танцьори, които правят пируети
и навиващи се роботи издават
родството си с необикновените
механични същества от ХVIII в. и
представят ироничен образ на
схващането ни за очевидната наив-
ност на този век – представете
си мисълта, че хората и другите
животни са просто механични съ-
щества! След един период обаче,
през който популярността на те-
зи механични подобия изглежда ги
принизява до положението на иг-
рачки и украшения, в съвременния

свят отново се появява разграни-
чението между симулиране на инте-
лект и автоматизиране на биоло-
гична система в технологична
форма.

Припомняйки еволюцията на
механичните автомати от чуде-
са, поръчвани от крале през ХVIII
век до панаирджийско зрелище
през ХIХ и украшения или играчки
в средата на ХХ, е лесно да си
представим, че е имало голям ис-
торически разрив между техния
залез като сериозен обект на изс-
ледване и възхода на кибернетич-
ните автомати на Джон фон
Нойман и Норберт Винер в среда-
та на ХХ век. Както го изразява
Силвио Бедини, „изследването на
историята на автоматите ясно
показва, че няколко от основните
изобретения, създадени за тези
опити за имитиране на живота
по механичен път, са довели до
значително развитие, което кул-
минира в модерните автомати и
кибернетика.“19 С други думи, от
часовника в Страсбург през 1352 г.
и сложните автомати на ХVIII
век „до електронния и кибернети-
чен мозък еволюцията следва прав
и равномерен курс“20. Но тези
толкова безпроблемни твърдения,
особено в една епоха, която авто-
матично приема идеята за исто-
рическите прекъсвания или разри-
ви, не трябва да се правят без
проверка. 

Ще възприемем два принципа,
когато предлагаме тази история
на автоматите. Първо – че исто-
рията е непостоянна, белязана с
„нормални“ и „критични техноло-
гии“ и второ – пренасяйки обсъж-
дането на понятието за история
на технологията на Елул, отбеляз-
ваме разрастващото се културно
влияние на техниката, докато то
навлиза в етапа на „само-допълва-
не“. Ще видим това в обсъждане-
то по-долу на парните техноло-
гии, които са двигателят на Инду-
стриалната революция. 

Продължавайки да се придър-
жат към линията на живота, оба-
че, ще видим, че през епохата на
парната енергия и индустриализа-
цията концепцията и конструира-
нето на автомати се променя не-
забележимо. Ако Вокансон или фон
Кемпелен можеха да се пренесат
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от ХVIII в ХIХ век, те нямаше да
разпознаят машините на послед-
ния като автомати, защото те
вече не приличат на нас. 

Андроиди и интелект
Както бе вече посочено, изве-

стната Енциклопедия на д'Алембер
и Дидро (1751-65) съдържа статии
за „автоматите“ и за „андроидите“.
Около седемдесет години по-късно
Дейвид Брюстър повтаря същата
класификация в Единбургската енцик-
лопедия от 1630 г. – „автомати“ и
„андроиди“. Същото разграничение
прави и Прайс през втората поло-
вина на ХХ век, въпреки че този
път то е между „подобия/симулак-
ри (т.е. уреди, които наподобя-
ват) и автомати (т.е. уреди, кои-
то се движат сами)“.21 Но сферата
на автоматите не се изчерпва със
самодвижещите се и човекоподоб-
ните автомати. Както е видно
от фикциите и автоматите от
края на ХVIII и началото на ХIХ
век, вниманието се е изместило
от интереса към физиологията в
началото на този век, към очаро-
ванието от интелекта през ХIХ.
Затова докато Прайс предполага,
че „самото съществуване“ на ав-
томати „предлага веществено до-
казателство..., че естествената
вселена на физиката и биологията
подлежи на механистично обясне-
ние“,22 разграничението между ав-
томатите от една страна и от
друга – андроидите и сумулакрите
изглежда поставя въпроса за инте-
лекта извън територията на то-
ва, което би могло да бъде обясне-
но по механически път. Следова-
телно това, което тези разграни-
чения пропускат в историята на
техниката са експерименталните
устройства, като например изчис-
лителните машини, много от кои-
то са били изобретени и създадени
от Паскал и Лайбниц през ХVII век
и Йоханес Мюлер – през ХVIII. По
този въпрос Прайс се придържа
към един вариант на механистич-
ното обяснение, предложено от
Декарт, който твърди, че един-
ственото, което е несводимо до
механизъм, е човешкото съзнание.
Обаче историята и развитието
на техниката, дори преди средата
на ХVII век, когато Декарт пише,
анулира тъкмо това твърдение.

Така, от Паскал до диференциално-
аналитичните изчислителни ма-
шини на Чарлз Бабидж от средата
на ХIХ век, е налице една линия на
развитие на техническото въплъ-
щение на интелекта. Тя не само
свързва епохата на часовниковия
механизъм с тази на компютрите
– като по този начин осигурява
липсващото звено между тези пе-
риоди – но също така проправя пъ-
тя на една от главните теми на
философията на индустриалното
производство през индустриална-
та епоха – въпросът за интелекта
като господство. Освен това,
прото-компютрите на Бабидж
изглеждат по-малка историческа
изненада, още по-малко акт на са-
мотен гений, отколкото развити-
ето на вътрешноприсъщия на вече
съществуващите механични уреди
потенциал. Затова да обърнем
внимание на технологичното въ-
плъщение на интелекта като ком-
понент на парните технологии.
Въпросът, който изпъква в начало-
то е защо няма парни симулакри? В
какво по-точно се трансформира
линията на развитие на симулакри-
те следвана толкова плътно досе-
га и която сякаш започва да изблед-
нява в периода, който най-много
ме интересува?

Отговорът се крие в един нов
вариант на разграничението пред-
ложено от Дидро, Единбургската
енциклопедия и накрая – от Прайс
между автоматите, които прили-
чат на човека и тези, които не
приличат. Той е полемизиран срав-
нително неотдавна от Жан Бод-
рияр. През 1976 г. той разграничава
автоматите от роботите пора-
ди факта, че ако автоматите из-
глеждат като човека, това не е не-
обходимо за роботите, доколкото
те работят като човек. Бодрияр
предлага това като доказател-
ство за изместването на идеалите
на уподобяването. В епохата на
автоматите непосредствено пре-
ди Френската революция машини-
те наподобяват човека; по време-
то на Индустриалната революция
– твърди Бодрияр – машините ве-
че не наподобяват телата на сво-
ите създадели, а техните функции.
С функционализма – пише той –
„надмощие добива машината“23

доколкото самата идея за машина-

21 Price, Derek de
Solla. Цит. съч., с.
9.
22 Price, Derek de
Solla. Цит. съч., с.
9-10.

23 Baudrillard, Jean.
Symbolic Exchange
and Death. Sage,
London, [1976] 1993,
с. 53.
24 Цит. в Bedini,
Silvio A. The Role
of Automata in the
History of
Technology. In:
Technology and
Culture, Vol. 5,
Detroit, 1964, с. 41.

та е функционално съвършенство.
Обаче този функционализъм при
конструирането на автомати не
е нов, а се простира назад във вре-
мето до ХIХ век. През 1847 г. фи-
зикът Херман фон Хелмхолц пише,
че „понастоящем вече не се опит-
ваме да конструираме същества,
способни да изпълняват хилядите
действия на човека, а машини, ко-
ито могат да изпълняват само ед-
но действие, което да замести
дейността на хиляди хора“.24

В този пасаж вече можем да
видим прехода към „само-действа-
щия предачен стан“, великият ме-
ханистичен триумф на мъртвия
над живия труд. Заместването на
хиляди единици жив, човешки
труд с мъртвия, машинен труд,
довежда до края на техниките на
автоматите, които се използват
за очарователни орнаментални
уреди, красейки часовници и ку-
тийки за енфие през ХVIII век и
дава началото на производствено-
то господство на физиката на па-
рата и предавателния лост над
въпросите за волята, интелекта
и психологията. 

„Човекът“ остава център на
вниманието на науката от ХVIII
век; но през ХIХ век тази роля му
е отнета и е дадена на машината.
Точно това изместване от симу-
лакрите към функционалните ав-
томати разграничава епохата на
часовниковия механизъм от тази
на парата. Заради това, въпреки че
можем да проследим формите, кои-
то предшестват киборга на съвре-
менната фантастика до механис-
тичните експерименти и изобре-
тения на ХVVI век, с възхода на
парните машини вече няма какви-
то и да било парни подобия/симу-
лакри, а само парни автомати. 

Всъщност, развитието на тех-
никата през ХIХ век не обръща ни-
какво внимание на хуманистично-
то схващане на механичното подо-
бие или андроида, следвайки една
траектория, която отвежда тех-
никата толкова по-далеч от ант-
ропоморфизма на андроида и от
всякакъв вид подобия, колкото по-
вече се приближава до превръщане-
то Ӝ в чист автомат. 

Разбира се, изключения не лип-
сват, като например „Boilerplate“
на проф. Арчибалд Кампион (1893),
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„Електрическият човек“ на Франк
Рийд (1885), „Парният човек“ на
Джон Брайнерд (1865) „Автоматич-
ният човек“ на Луис Филип Пере
(1900), но те са по-скоро единични
случаи, които потвърждават идея-
та за доминацията на функционал-
ния, фрагментарен, дехуманизиран,
производствен автомат.

Преобръщането 
на природата 
Въпреки пренебрегването на

андроида – в каквито и понятия
да правим това разграничение –
това има за цел разделянето на ав-
томатите или машините, които
наподобяват човека от тези, кои-
то не го наподобяват, но въпреки
това са автомати.

За да разберем защо това е та-
ка, нека разгледаме надписа на
илюстрацията отгоре (Фиг. 17).
Атанасиус Кирхер проектира то-
зи „часовник, задвижван от слън-
чогледово семе“25 през 1633 г. Но
значение имат не толкова подроб-
ностите относно това (мнимо)
изобретение, колкото това, кое-
то то ни казва относно близост-
та на техниката с природата през
този период, когато господства
механистическата философия. Бла-
годарение на техника като тази,
използвана при конструирането на
автомати, които са изкуствената
реализация на собствения механизъм
на природата, става възможно да
бъдат изобретявани не само уст-
ройства в хармония с природата,
но техниката – както отбелязва
един хирург като Ламетри – води
до едно схващане за живите тела

от механична гледна точка. След
средата на ХVIII век обаче се поя-
вява едно ново схващане за живо-
та, което подчертава разстояние-
то между живота и часовниковия
механизъм, което разстояние меха-
нистичните философи виждат
единствено като непрестанно скъ-
сяващо се. Затова в самото начало
на ХIХ век наименованието „биоло-
гия“, е дадено на сферата на изслед-
ване, която се появява, за да разде-
ли живите от неживите тела.

С въвеждането на отделната
наука биология и с последващото
разделяне на живите от неживите
тела, животът вече не е възприе-
ман като нещо, създадено един-
ствено от механизъм. Трябва да
има още нещо, някаква жизнена си-
ла или основна разлика между орга-
ничната и неорганичната мате-
рия. Научните основания за кон-
струирането на механични подо-
бия на живите, дори на човешки-
те тела, изчезват като не оста-
вят след себе си други мотиви за
създаването им, освен с цел забав-
ление. Следователно, вместо да
конструират механичен живот в
човешки лик, физиолозите от ХIХ
век започват да измерват живите
тела като парни машини и като
двигатели, които функционират
зле в сравнение с други машини.
Ключът към разбирането на това
изместване е новата оценка на ди-
шането, „най-важната функция...,
осигуряваща енергията, която зад-
вижва живото същество..., осво-
бождава[йки] топлината и енергия-
та в полезна за организма форма“26.
Маркс разяснява това схващане за

25 Hankins, Thomas
L., Silverman, Robert
J. Instruments and
the imagination.
Princeton University
Press, 1995, с. 14.
26 Coleman,
William. Biology in
the Nineteenth
Century. Problems of
form, function and
transformation.
Cambridge University
Press, Cambridge,
1977, с. 119.
27 Marx, Karl.
Grundrisse. Penguin,
Harmondsworth,
1993, с. 693.
28 Coleman,
William. Biology in
the Nineteenth
Century. Problems of
form, function and
transformation.
Cambridge University
Press, Cambridge,
1977, с. 123.

организма така: машината – пише
той – „консумира въглища, масло и
пр. ... по същия начин, както ра-
ботникът консумира храна“.27

Ако поемането на калории (бук-
вално – единици топлина) осигуря-
ва енергия на машината и на орга-
низма, тогава използването на та-
зи енергия би могло да бъде сравни-
телно измерено като единици ра-
бота. Разбиран в съответствие с
тази функция, организмът става
„устройство за преобразуване на
енергия, машина“,28 машина, чиято
ефективност може да бъде измер-
вана спрямо други. 

Като начин за анализ много
биолози твърдят, че това е чудес-
но; но то не ни казва нищо за самия
живот, за това как възниква той,
по какво се различава от неживите
предмети. Този анализ просто дава
сведения за енергийната ефектив-
ност на биологичните топлинни
двигатели. Доколкото по този на-
чин биологията се отвръща от
техниката, за да разбере живота,
инженерите и индустриалците ед-
новременно започват да разбират
относителната неефективност на
биологическите топлинни двигате-
ли в сравнение с техническите та-
кива. Ако в труда функциите, кои-
то понастоящем са отредени за хо-
рата, могат да бъдат дадени на ма-
шини, ще се постигне чисто увели-
чение на функционалната ефектив-
ност. Парният век вече не моделира
машините спрямо човека, а измерва хо-
рата спрямо машините.

Обаче не трябва да правим за-
ключението, че целта на механис-
тите да създадат изкуствено, но

(Фиг. 16) „Парният
човек“, създаден
през 1865 от Джон
Брайнерд (ляво) и
първият изцяло ав-
томатизиран тъка-
чен стан (дясно),
изобретен от Жак
Вокансон през 1745,
са примери за ево-
люцията на модер-
ния проект за меха-
низацията на чове-
ка. Няма нужда от
по-специални доказа-
телства, за да се
уверим във факта,
че този който е
антропоцентричен
никога не достига
мащабите на свое-
то развитие, за
разлика от механо-
центричния, посве-
тен изцяло на
функционалността.
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(Фиг. 17) Слънчогле-
довия часовник на
Кирхер; „Изкуство
и природа се сли-
ват“ (Art and
Nature Conjoined),
1633.

все пак живо същество, става от-
живелица от една епоха, която не
познава биологията така, както ал-
химиците не са познавали химията.
Напротив – освободен от ограни-
ченията на симулацията на живо-
та, целият живот е дефиниран на-
ново в съответствие с функциони-
рането на машините, които – как-
то казва Бодрияр – „взимат надмо-
щие“.29 „Философите на индустри-
алното производство“, инженери-
те, политиците и индустриалците
вече си представят живота такъв,
какъвто би могъл да бъде, което дава
началото на огромни проекти за со-
циално инженерство. Задвижвани-
ят от парата механичен пандемо-
ниум, отприщен от мащабните ин-
дустриални двигатели, отхвърлил
чудовищния или безвкусен статут
на двойника на човека, за да постиг-
не истинско господство върху чо-
вешкия живот и социалната орга-
низация, поражда – по думите на
Томас Карлайл – „мощна промяна в

целия ни начин на съществуване“30.
Ако при механистичната филосо-
фия изкуството и природата са би-
ли съединени, както пределно ясно
показва екземпляра на слънчогледо-
вия часовник на Кирхер – парната
енергия предлага главно средство за
преобръщане на природата.

Новите автомати –
двигатели и фабрики 
„Преобръщането на природа-

та“ е повод за спекулативната ми
интерпретация за преобръщането
на модерния театър. За целта е не-
обходимо само да „паразитирам“
върху понятията фабрика и ра-
ботник, замествайки ги с театър
и актьор, в текста който следва,
продължаващ изследването за соци-
алната и икономическа еволюция
на технологиите. Нека също така
имаме предвид и визуалните аргу-
менти, представени по-горе (Фиг.
18 и 19), които съвсем очевидно по-

29 Baudrillard, Jean.
Symbolic Exchange
and Death. Sage,
London, [1976] 1993,
с. 54.
30 Harvie,
Christopher., Martin,
Graham., Scharf,
Aaron.
Industrialization and
Culture, 1830-1914.
Macmillan, 1970, с.
24.
31 Marx, Karl. Grun-
drisse. Penguin, Har-
mondsworth, 1993, с.
693.

казват сходствата между индуст-
риалната и театралната револю-
ции. Те илюстрират напълно ново-
то, модерно концептуално и есте-
тическо „изнасяне“ на механиката
на представлението от скрито-
то, вътрешно театрално прост-
ранство, като по този начин на
показ пред публика се разкриват
механичните процеси при реализа-
цията на представлението.

Да вземем за начален пример
първият парен двигател, приложен
в практиката – този, монтиран
от Томас Нюкомен през ХVIII век.
Той е използван за обръщане на те-
чението на водата в мините – за-
дача, която дотогава се извършва
от роби. По подобен начин, благо-
дарение на парния двигател, кора-
бите вече могат да се движат сре-
щу течението в сладки води вмес-
то да се налага използването на
гребла. Бидейки един действително
независим източник на енергия,
какъвто е парният двигател, ста-
ват възможни огромни придобивки
спрямо природата. Това е огромен
напредък в сравнение с неефектив-
ното функциониране на човека.
Още повече, тъкмо в този смисъл
„философите на индустриалното
производство“ в началото на ХIХ
век – например Ендрю Юър, Чарлз
Бабидж и д-р Прайс – започват да
говорят за фабриките [театрите]
като за автомати, като за „движе-
щи сили, които се движат сами“.
Във фабриката [театъра] авто-
матът вече не наподобява живи
тела, както механичните подобия,
а – както отбелязва Бодрияр – ко-
пира техните функции с цел – как-
то потвърждава Хелмхолц – да ги
замести. Големите парни двигате-
ли, които задвижват целия набор
машини във фабриката [театъра],
не само ги захранват с движеща си-
ла и не само причиняват движение-
то на тези машини, а упражняват
желязната си воля върху дотогава
независимата воля на хората, кои-
то използват тези машини; всъщ-
ност „дейността на работника
[актьора]... се определя и регулира
във всички аспекти от движение-
то на машините, а не обратно-
то“31. Докато двигателите пре-
обръщат природата, фабриките
[театрите] се превръщат в авто-
номни единици. Преставайки да бъ-
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дат подобия на човека, автомати-
те стават относително автоном-
ни, придобивайки социално и физи-
ческо представителство, техните
движения – както отбелязва Маркс
– „определят“ работника, „а не об-
ратното“.32

Автоматите и социалното
инженерство са причините за
придобиване на власт върху чо-
вешкия труд. В крайна сметка
това се корени в разделението на
видовете машини, което е отбе-
лязано от Чарлз Бабидж в неговия
труд от 1832 г. За икономията на
машините и индустрията – между
„(1) машините, използвани за про-
изводство на енергия; (2) машини-
те, чието предназначение е прос-
то да предават енергията и да
изпълняват работата“.33 Докато
изграждането на фабриката [те-
атъра] несъмнено е резултат от
действието на други фактори –
социални, политически, икономи-
чески и т.н. – това, че машините
от първия тип са физически свър-
зани с машините от втория тип
е просто физическа необходимост
– с други думи механизираният труд
изисква централизация. Като отбе-
лязва Норберт Винер относно
технологичната форма на ранни-
те фабрики [театри] „единстве-
ните налични начини за пренос на
енергията били механични. Първи-
те измежду тези начини е транс-
мисионната линия, допълнена с
трансмисионния ремък и транс-
мисионното колело“.34

Тъкмо тази техническа необхо-
димост е причината за възхода на
фабриката [театъра] като една
сравнително изолирана затворена
система от машини, които са си
необходими една на друга. С други

думи, парният двигател – без значе-
ние колко мощен е – може да зад-
вижва само тези други машини, до
които неговата енергия бъде прене-
сена физически. На свой ред това
означава, че работниците [актьо-
рите] трябва да бъдат разположе-
ни спрямо машината, а не обратно-
то, каквато е била преобладаваща-
та ситуация при ръчно- или крач-
но-задвижваните машини от по-
ранните, отдалечени една от друга,
дребни семейни стопанства. От-
тук произлиза проблемът за роля-
та на човешката воля и за човеш-
кия фактор в тези „фабрики“ [те-
атри]. Вместо фактор, който из-
ползва машината за собствени це-
ли, живите работници [актьори]
са „избутани встрани от произво-
дствения процес“35 и просто „наб-
людават внимателно и прилежно
една система от производствени
механизми“.36 Следователно, вмес-
то потребители, които са извън
машината, те стават „интелекту-
алните органи“ на машината, кои-
то в крайна сметка са подчинени
на „волята“ на двигателя, който
задвижва техните действия. 

Ето какво казва Юър: „В най-
строгия смисъл терминът (фабри-
ка) [театър] предава идеята за го-
лям автомат, съставен от множе-
ство механични и интелектуални
органи, действащи съгласувано и
без прекъсване, с една и съща цел,
като всички органи са подчинени
на една движеща сила, която се зад-
вижва сама.“37

Парният автомат вече съвсем
не прилича на нас, той вече не бу-
ди чудовищните страхове от на-
шите двойници; той по-скоро из-
ползва хората като спомагателни
източници на енергия, посветени

на една цел, която им се диктува
от механичното разположение на
частите на автомата. За първи
път хората стават компоненти
на система от машини. В това
отношение е без значение фактът,
че подчиненото положение на жи-
вите спрямо неживите автомати
отразява дефиницията на Аристо-
тел за роба, който не е само-дви-
жещо се нещо заради това, че е
инструмент на господаря. Според
тази дефиниция господарят може
да бъде с еднакъв успех нещо чо-
вешко или нещо техническо, като
единственото условие е господа-
рят да бъде нещото, което се движи
само, а робът – това, което бива
движено. С индустриалните маши-
ни господството бива узурпирано
от техниката.

Действителни 
и въображаеми системи 
Аналогиите между структура-

та и йерархиите на фабриката
спрямо театъра разкриват още
един много важен субект. Мисля,
че много бързо ще отгатнете кой
е той!

Докато работникът, както
стана ясно е част от машината,
верига, която е съставна част,
проектирана от чужда воля, то
собственикът не е; фабриката е
по-скоро реализация на неговите
проекти. Така става възможно да
се отстрани идеята за технологи-
ческата система като „фантазия“
или просто „въображаема машина“,
както твърди Адам Смит. По
този начин, въпреки че големите
парни автомати, според Маркс и
Юър подчиняват тялото на ра-
ботника на машината, пък дори и
като „интелектуални органи“ или

(Фиг. 18) Машинно
отделение на локо-
мотивно депо, Ин-
дия, XIX-ти век.
(Фиг. 19) Спекта-
кълът на Мейер-
холд „Баня“ по Мая-
ковски, 16 март
1930.

32 Marx, Karl. Цит.
съч., с. 693.
33 Babbage, Charles.
On the Economy of
Machinery and Ma-
nufactures. Charles
Knight, London,
1832, с. 10-11.
34 Wiener, Norbert.
Cybernetics: Or the
Control and Com-
munication in the
Animal and the
Machine. MIT Press,
[1958] 1987, с. 142.
35 Marx, Karl. Grun-
drisse. Penguin, Har-
mondsworth, 1993, с.
705.
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„съзнателни връзки“, интелектуал-
ният труд по проектирането и
внедряването на тези автомати-
зирани системи от машини оста-
ва твърдо в сферата на човешко-
то. В съответствие с този хума-
нистичен възглед Адам Смит про-
карва по-нататъшното разграни-
чение между действителните маши-
ни и въображаемите машини по
следния начин: „Машината е малка
система, създадена, за да функцио-
нира, както и за да свързва
действително в едно цяло тези
различни движения и резултати, с
които се занимава художникът.
Системата е въображаема машина,
изобретена, за да свързва във въображе-
нието тези различни движения и резул-
тати, които вече са извършени в
действителността.“38

Но чие е това „въображение“?
Разбира се, че не е това на работ-
ника, а това на тези, които Си-
мон Шафер нарича „просветени
механисти“39, които ръководят
философията на индустриалното
производство. Както Просвеще-
нието цени използването на разу-
ма повече от всичко, те ценят ин-
телектуалното производство пове-
че от ръчното, „представяйки си“
дори още по-механизирани форми
на труд, каквито изисква просве-
тения социален ред. Ето какво каз-
ва за идеалния работник на Прос-
вещението Адам Фъргюсън: „Мно-
го механични занаяти не изискват
никакви [интелектуални] способ-
ности. Те постигат най-голям ус-
пех, ако потискат чувствата и
разума, а невежеството е майка на
промишлеността, както и на суе-
верието. Разсъждението и въобра-
жението проявяват склонност да
грешат, но навикът да се движи
ръката или кракът е независим и
от двете. Съобразно това про-
мишлените предприятия проспе-
рират най-много там, където до
разума се допитват най-малко и
където без особено усилие на въоб-
ражението работилницата може
да бъде считана за двигател, чий-
то части са хората.“40

Просветените механисти ка-
то Фъргюсън, Смит и Дидро са
социални инженери, които ръково-
дят разделението на труда на ръ-
чен и машинен като една-един-
ствена рационално управлявана

система. Остава обаче въпросът
дали такива системи от машини,
които превръщат хората в подобия
на машината, в механичното пов-
торение на техния труд, остават
въображаеми създания на фантазия-
та, както твърдят Смит и Фър-
гюсън или фабриката представлява
- както твърдят Юър, Бабидж и
Маркс – истински автомат, кой-
то съдържа съзнателни връзки до-
толкова, доколкото цялата фабри-
ка е една само-задвижваща се маши-
на. Следвайки идеята за функцио-
налните автомати, вече нямаме
работа с механично симулиране на
човешкия лик или интелект, а по-
скоро с включването им в една
действителна – а не въображаема –
система от машини.

Предполагам, че в лицето на
споменатите по-горе „просветени
механисти“ веднага разпознахте
личността на режисьорът. Да, в
ръцете на този художник-тиран
ще бъде отговорността за филосо-
фията и организацията на процеси-
те във фабриката за илюзии, авто-
мата за мечти, машината за игра,
както бих могъл да нарека модер-
ния театър. В неговите ръце е и
„идеалният работник“, който за-
ради направените аналогии вече
много по-спокойно мога да наричам
био-механичен перформативен ме-
ханизъм. Но за да бъде наистина
„идеален“, неговото тяло се нуждае
от техника и технология, тре-
нинг и методология за движението
си в пространството. За да се ар-
гументирам, отново ще си послу-
жа с примери от еволюцията на
машините.

Реални технологии 
на управление 
В края на ХVIII век, когато пи-

шат „просветените механисти“,
проблемът за контрола върху ма-
шините винаги е разрешаван чрез
човешкото присъствието на над-
зирател. Интелектът е нужен, за
да наблюдава машините, доколко-
то те не могат да се коригират
сами. Машините могат да прегре-
ят, да свършат въглищата им или
просто да се разпаднат, ако няма
надзирател, който да гарантира
правилното им функциониране.
Всъщност, това редовно се случва
при ранните парни двигатели. Не-

ка имаме предвид един разказ за
„автоматична пещ“, конструира-
на в края на ХVII век: „С основания
може да се каже, че кибернетиката
е била вече в етап на потенциална
реализация при изобретенията, съз-
дадени през ХVII в. Вероятно пър-
вата важна крачка в тази посока е
направена с проектирането на
термостатични механизми за уп-
равление на химически пещи..., при-
писвано на Корнелиус Дребел (1573-
1633) от Холандия. Една скица в ръ-
копис от 1666 г. показва автома-
тична пещ...; при нея се използвал
термостат, напълнен с алкохол,
свързан с тръба с U-образна форма,
съдържаща живак. С увеличаване на
температурата, алкохолът се раз-
ширявал, карайки живака да се из-
дига нагоре, за да повдигне една ос
и посредством лостове да затво-
ри регулатора. Когато температу-
рата спаднела твърде много,
действието се повтаряло в об-
ратна последователност със сви-
ването на алкохола... Това безспор-
но е първият известен пример за
механизъм с обратна връзка, в ре-
зултат на който механични уреди
се управлявали сами.“41

Техническият проблем на са-
мостоятелното управление е съ-
що толкова и проблем за промиш-
леното приложение на парната
технология. Джеймс Уат внедрил
в машините си т. нар. от него
„регулатор“, за да може да управля-
ва скоростта им. Норберт Винер
пише: „Регулаторът [на Уат] пред-
пазва машината от безконтролно
функциониране, когато се махне
товара Ӝ. Ако тя започне да рабо-
ти безконтролно, топките на ре-
гулатора се издигат нагоре от
действието на центробежната си-
ла и при политването си нагоре
те придвижват един лост, който
отчасти спира подаването на па-
рата. Така тенденцията на забъ-
рзване генерира отчасти компенса-
торната тенденция на забавяне.“42

Тези уреди, изразяващи това,
което кибернетиката нарича „не-
гативна обратна връзка“,43 със си-
гурност правят възможно създава-
нето на само-управляващи се ма-
шини, но не дават директен отго-
вор на въпроса за въображаемия
или по-скоро техническия статут
на системите от машини. Това, ко-
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ето показват те, е че функциите,
дотогава считани за територия
единствено на живия интелект,
като например наблюдението и
управлението – могат да бъдат ав-
томатизирани и прехвърлени на
машините. Винер дори твърди, че
машините, които са в състояние
да реагират правилно на собстве-
ното си функциониране или на
промени на околната среда, в
действителност притежават се-
тивни органи. Обаче систематич-
ната автоматизация на интелек-
та, който е необходим, за да бъде
задействана поредица от взаи-
мосвързани машини, не може да бъ-
де постигната с техника като
термостата на Дребел или регула-
тора на Уат.

В частност Бабидж е този,
чийто трудове и изобретения со-
чат едно решение за нашия проб-
лем – човешкият фактор остава
„първодвигателя“ на „автоматич-
ните“ системи от машини само до-
толкова, доколкото самият интелект
си остава немеханичен. С оглед на
това изобретенията, които
въплъщават интелект в техничес-
ки артефакти, като например сме-
тачните машини на Паскал, Лайб-
ниц и Мюлер, осигуряват липсва-
щата връзка между историята на
автоматите и кибернетиката. И
за Ада Лъвлейс, „Кралицата на дви-
гателите“ и дъщеря на поета Бай-
рон, остава да съедини отново ис-
торията на автоматизирания ин-
телект с фабричната система и
ранната индустриализация в текс-
тилната промишленост. В този
момент трябва да се върнем от
не-уподобяващите автомати, кои-
то характеризират възникването
на индустриалните машини, към
последния проект за цялостно упо-
добяване на автоматите до ден-
днешен. Това ще рече – автомати-
зацията на интелекта. 

За културната епоха на Модер-
низма „автоматизацията на инте-
лекта“ все още не е постигната
напълно в театъра. „Живият ин-
телект“ на режисьорът все още
наблюдава и управлява механизми-
те, с които си служи, за да произ-
веде спектакъла. Разбира се, основ-
на причина за това е аналоговия ха-
рактер на технологиите. За тех-
нокултурния период от края на
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ХХ и началото на ХХI век, когато
те са заместени от дигитални,
ние вече свободно артикулираме с
технологии, които задават свои-
те собствени алгоритми на изпъл-
нителското тяло, без за това да е
нужен нечий „жив интелект“.
Електронно-дигиталният импулс
измества човешкия в своята изящ-
на и безкрайна потентност. Но
тъй като системата, в която
функционира модерността е в ана-
логов режим, то тя използва и съ-
ответните аналогови средства за
усъвършенстване полезното дей-
ствие на своите инструменти.

Едно от тези средства е
тейлъризмът. Той може да се дефи-
нира като теория на управление-
то (мениджмънта), която анализи-
ра и синтезира работните проце-
си, подобрявайки трудовата про-
дуктивност. Същинската идея на
теорията е развита от Фредерик
Уинслоу Тейлър между 1880-та и
1890-та. В политически и социоло-
гически смисъл тейлъризмът може
да бъде видян като категоризиране
на труда, тласкайки го към своя
логически екстрем, чиито послед-
ствия са намаляване на персонал-
ния комплекс от способности на
работника и дехуманизацията на
работното място.

Актьорът като работник има
конкретно разработена визия и
идеология в рамките на новия Съ-
ветски театър от режисьора Все-
волод Мейерхолд. Неговата биоме-
ханика е типично модернистичен
феномен, съчетаващ идеологията
на индустриалното производство
с театъра. „Методът на тейлъ-
ризма може да бъде приложен към
работата на актьора, по същия
начин както и към всяка друга, чи-
ято цел е максималната продук-
тивност.“44 Режисьорът е първод-
вигателят, който определя и регу-
лира всички аспекти от движение-
то на актьора, но и нещо повече -
актьорът трябва да постигне ед-
новременно максимална ефектив-
ност и удоволствие, когато играе
съгласно принципите на машина-
та, детерминирани от модерната
наука.

„Изкуството на актьора е из-
куство на пластичните форми в
пространството, той трябва да
изучава механиката на своето тя-

ло.“45 Но трябва да имаме пред-
вид, че механиката на това тяло
не е автономния, налагащ своите
принципи на останалия природен и
технически свят човешки орга-
низъм, както е било в предшества-
щите модернизма периоди, а е ме-
ханика възприела правилата и
принципите на регулация на деху-
манизираната машина от ерата на
индустриалното производство.

От друга страна, Биомеханика-
та, както Мейерхолд нарича своя
метод за работа, е един от приме-
рите за осъзнатата необходимост
на модерния театър за една по-
комплексна подготовка на актьо-
ра. „Така както тейлъризмът ни
снабдява с модерната теория за
индустриалната ефикасност, разк-
ривайки ни как актьорското тяло
може да функционира икономично,
също така и теорията на Павлов
за рефлексологията (произлизаща
от бихейвиористката психология
на Уилям Джеймс) предлага на
Мейерхолд неврологичен модел на
връзката между физическото пове-
дение и психологическите състоя-
ния,“46 пише Робърт Гордън.
Всъщност това означава, че психо-
логическите състояния се опреде-
лят от специфични физиологични
процеси, т.е. това, което Мейер-
холд прилага в работата си с
актьорите, е еквивалентно на
„физическото поведение“ на маши-
ните, което определя психическо-
то състояние на работниците.

И така, искам да завърша тази
глава със следното обобщение: ро-
деният от машината „модерен“
човек (Man ex Machina) е поред-
ният своеобразен събирателен сим-
вол, изграден върху метафората
човек – псевдочовек. Интересът
към механичното (автомати, ро-
боти, симулакри, манекени, андрои-
ди, механични кукли и т.н.) през
новия „технически век“ е разгледан
през социализирането и театрали-
зирането на мотива за човешкия
двойник. Той е преход към пробле-
мите на сценичната изразност за-
ради своята свръхестественост,
зрелищност и функционалност.
Механоморфизмът задава йерархии
на които се подчинява самия те-
атър: машина – организъм, фабрика
– театър, управител – режисьор,
работник – актьор.

Бел. ред. Текстът е
част от докторска-
та дисертация на ав-
тора „Актьорът ка-
то предмет, пред-
метът като актьор.
Модернизъм в сцено-
графията“.


