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ЛОКАЛ  

ОТ ПРАКТИКИ ПО 
ЛИНИИТЕ НА КУЛТУРНИ СЕГМЕНТИ
КЪМ ПРАКТИКИ ПО 
ЛИНИИТЕ 
НА КОНСТРУИРАНЕ НА СМИСЪЛ        Антоанета Колева

Една малка, контекстуално варираща група хора* през 
последните години с променлива 
интензивност тества различ-
ни възможности за изплъзване 
от стандартни принципи на 
културно работене. Говоря за 
микровъзможности да се пре-
хожда от работене (включи-
телно очакване/изграждане на 

* Имам предвид не само авторите 
на настоящата публикация, но и ред 
съмишленици, които участват в екс-
периментите ситуативно: в Бълга-
рия, Николай Колев (особено генера-
тивно), Теодора Карамелска, Нина Ни-
колова, Паула Ангелова, Ася Захариева, 
Илия Граматиков, Светла Маринова, 
Анета Иванова, Десислава Божкова, 
Емил Басат, Надежда Московска и др.; 
в Холандия и Италия: Лот Мейерс, 
Пиерсандра ди Матео, Хертян ван 
Генип, Арниза Зеко, Лаури Kлуитманс, 
Aюуми Хигучи, Филип Бейбър, Силвия 
Пазело, Джо Келехер, Виторе Колина, 
Войн Де Войн, Ив Русева и др.
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публики за него) по онези точки, сегментаризации, които 
другояче се наричат с имената на съответните им „готови“ 
културни продукти, към работене, движещо се по преднаме-
рено нестабилни линии на бягство от втвърдяванията „по 
сфери“ („театър“, „книга“, „теоретизация“, „пърформанс“), 
както и по линии на бягство от застиналостите по роли, 
чрез  споделяне на самия процес на културно произвеждане, 
изграждане на смисъл. С други думи – детериториализиране 
по потоци, които оспорват какви ли не разграничения, а 
най-видимо – разграниченията между продукти/жанрове 
(включително между техните публики) и разграничения-
та между „създаващи“ и „възприемащи“ (автори/публики).
Става дума за подклаждане на локални и временни огнища 
на съпротива срещу културни сегментаризации; става дума 
също така за микрополитически акции, предизвикателства 
към нагласи и манталитети, които са диагностицирани 
като енергийно изчерпани, като неспособни да пораждат 
желание.* 

Ако все пак опитаме да преведем тези експерименти в 
термините на „класически“ жанрове, ще кажем, че те са 
по повърхностите на „театъра“, „теоретизацията“, „пуб-
ликацията“ (разбирана и като текст, и като дизайн); т.е. 
експериментираме в онези полета, с които отдадено и от-
давна се занимава всеки от нас. С различна степен на пред-
намереност изследваме и разлагаме „книга“ и „театър“, не 
като статика, а като динамика на апаралелни еволюции**. 

* От самия речник тук е ясно, че преобладаващо теоретично 
вдъхновение са идеи на Дельоз и Гатари, както и на Фуко. 
За смисъла на „микрополитическо“ вж. Intermezzo, в края на 
настоящата публикация.

** Ето един микроексперимент, замислен да подпомогне 

обяснението тук: в реален текст от емблематична за 

мисленето на ХХ в. книга две важни думи заменяме с две 

други, важни за нас. Резултатът е повече от ефикасен: 

„Книгата се детериториализира, формирайки образ, 
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Вече осъществени експерименти са:
пърформанси по линията на книга*, 

опубличностяване на книги в подвижната посока на пър-
форманси**, 

както и въвеждане на публиката в по-продължителен във 
времето процес на конструиране на продукт, който е само 
привидно готов***.                *** Чрез незавършен дизайн, и то именно на онези 

маркери, които превръщат един културен продукт в книга, 2009; 
имам предвид концептуалното и впоследствие графично решение 
на българското издание на Хиляда плоскости на Дельоз и Гатари 
като „книга с корица за довършване“; един експеримент, за кой-
то вж. http://www.revuetrahir.net/2011-1/trahir-koleva-translating.pdf

калка на театър; но театърът се ретериториализира 

върху този образ. Театърът обаче се детериториализи-

ра, като сам става част от апарата за възпроизвеждане 

на книгата; но пък театърът ретериториализира книга-

та, пренасяйки нейните оплождащи частици. В своята 

разнородност, театърът и книгата съставляват ризо-

ма… Няма имитация, а има улавяне на код… увеличава-

не на валентност, истинско ставане, ставане-театър 

на книгата, ставане-книга на театъра, като всяко от 

тези ставания осигурява детериториализирането на 

единия от термините и ретериториализирането на дру-

гия, а двете ставания се обвързват и препращат едно 

към друго чрез циркулиране на интензивности, което 

тласка детериториализацията все по-надалеч… Апа-

ралелна еволюция на театъра и на книгата, при което 

едното очевидно не е модел на другото, нито пък второ-

то е копие  на първото (ставане-театър при книгата 

не би означавало, че книгата „се прави на“ театър).“

                                                           * Осъществявани в Холандия 
и Италия, 2011-12, основно от Снежанка Михайлова, автор на 
идеята за „театър на мисълта“, едноименна книга на английски 
език; вж. напр. http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1197.pdf 

** Осъществявани в България, от 2009 и досега, основно от изд. 
къща КХ – Критика и Хуманизъм.
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„Увеличаване на валентностите“ на всеки от културните 
сегменти, т.е. в крайна сметка неговото културно интензи-
фициране, дотам, че да се детериториализира и да промени 
състоянието си до такова на жив поток (който включи-
телно увлича „нови“ публики*), 
е търсеният ефект на експери-
ментите. В подобен процес се 
усеща, и то локално (т.е. от-
ново микро, което, парадок-
сално, смятаме за най-мощно), полезността на размиване 
на границите; макар че и самото маркиране чрез „граница“ 
вече е компромис, тъй като о-граничаването (по сегмент, 
сфера, жанр, продукт, роля – в крайна сметка, по „точка“) 
е свързано с процеси на териториализиране и втвърдяване, 
докато ние целим смислови детериториализации, макар и в 
различни степени.
Експериментите, моментна снимка на които е настоящата 
публикация, са в измерението на по-обширен замисъл за 
работа в неформален клуб „Микрополитики“ (вж. Intermezzo, 
на стр. 28 тук). 

Публики, които иначе прагматично 
диагностицираме като намиращи се в 
състояние не просто на стагнация, а 
на спад; лаическата статистика сочи, 
че подобни практики повишават с 
около 300-400% обичайните им обеми 
публики за публикация.
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ТЕАТЪР НА МИСЪЛТА     Снежанка Михайлова 

I
Сцената e празна страница. Пространство на възможни 
отношения, чиста потенциалност. 

КОНТЕКСТ   1
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Страницата е повърхност, има форма, траене, движение, 
светлина; всяко нейно възприемане е умствена проява; зри-
телят „вижда“ от разстоянието на абсолютната близост 
с мисълта, която тук разглежда всеки свой обект като вън-
шен. Повърхността се движи и думите се появяват в него, 
точно както се появяват извън него, във физичността на 
тялото му. Той замества в мисълта си всичко, което вижда, 
със символ. Символът синтезира опита му, съдържа елемен-
тите на изграждането на образ: пространство, време сега се 
възприемат като нематериални знаци на процеса на опреде-
ляне на идентичността на възприемания обект, на разпада-
нето му, на усещането. В това измерение символът е лишен 
от всякакво значение. Възможно ли е да наричаме това език? 
Нужно ли е да наричаме това език? Това не са знаци в оби-
чайния смисъл на термина, т.е. не са знаци, отвеждащи към 
нещото на езика, а са следи на езика като такъв, отвеждащи 
към неговото условие. 
Зрителят посредничи на своята принадлежност към езико-
вото, той е в непрестанно състояние на превод, на транс–
несловесно измерение на възприятието и на движение към 
представата. Насочва своето внимание към живото, а за да 
види кое е живо, трябва да установи връзка с непрестанното 
преминаване между живот и смърт. В него се пораждат и 
умират светове: тези усещания той продължава да съзерца-
ва и да преобразува във вътрешни съдържания. Мисълта му 
съвпада с живото, а  това състояние не се опосредява от ни-
каква писменост. Той чувства мисълта си като сцена – това 
е свят, който не може или не иска да назове. 
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II
За да пише, изоставя езика. Тогава писането придобива 
качеството на чиста мисъл. Има ли система на писане, 
способна да напише акта на мислене?

За да е способна да пише, една система трябва да е способна 
да пише себе си и своя контакт с една неопределима сфера 
– вид безкрайност, като качество, присъщо на езика. Кон-
тактът е непосредствен: писането не може да бъде разделе-
но от мисълта. Тя следва да се разбира не в смисъл на „пред-
става“, а като възможност да бъде дадена непосредствено, в 
потока на нейната самоочевидност. Една система,  способна 
да пише себе си, винаги поражда свят. 

Писането е акт, в който всяка дума се „отваря“ към своя 
„край“, където се усеща липсата на писане. Какво е това 
липсващо писане, което се представя във формата на вече 
написаното? Вече написаното приема формата на онова, 
което предстои да бъде прочетено. Точно както аз съм в 
писането, което слага край на себе си, така и вие сте в 
четенето, което винаги предстои. 

Връзката на писането и мисълта се появява в превода. 
Условието е това писане да не превежда някой съществуващ 
език, или по-точно, да превежда, но в смисъла, в който Бе-
нямин използва термина „превод“, т.е. доколкото то до-
вежда езика до състояние „между“ един език и друг език 
(транс-лация). Съществуване в състояние „между“ език и 
условието на езика. Преводът е онова действие, което е 
най-близо до контакта между дума и мисъл. Онова, което 
преводът показва, между езика и неговото условие, е гранич-
но състояние. Дори да не е възможно да се излезе от езика, 
възможно е да се пребивава на неговите граници.



12

III
Парадоксът е, че за да съществува нещо като театър, 
трябва да има събитие, разбрано като случване в едно фи-
зическо времепространство, в присъствието на зрители. 
Ако театърът е език, а мисълта е представа, то събитието 
се случва в съзнанието на субекта. То е неспособно да бъде 
изчерпано чрез каквато и да е форма, а значи – неизказуемо. 
Можем ли да смятаме театралното събитие за неразделна 
част от структурите на съзнанието ни? И ако да, то по 
какъв начин тогава поместваме събитието във физичес-
кото времепространство в отношение с представитe, 
които създаваме и споделяме?

Театърът съществува като непрекъсната динамика на 
външното и вътрешното, отелеснена в езика, в представа-
та за себе си и в създаването и разрушаването на реалното. 
Достатъчно ли е да се каже, че театърът поставя затруд-
нения пред определянето си? 

Това е качество, което може да бъде разпознато извън уста-
новените граници на понятието ни за театър. Практиката 
в такава гранична между дисциплините зона е една от въз-
можностите да се излезе от парадокса на театъра на ми-
сълта, затворен в представата на субекта, който (на едно 
спекулативно ниво) неизбежно би ни се сторил солипсисти-
чен като мисловен експеримент. Възможна изходна точка е 
тезата, че театърът, във връзката си с езика, може да 
съществува като преживяване, невъзпризводимо чрез външ-
на спрямо него система на представяне. Това преживяване 
може да бъде изследвано в различни контексти. 
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Изследването се разширява до въпроса, дали е възможно 
да допуснем акт на писане отвъд репрезентирането, в 
който онова, което се показва, е самият език. Търсех 
едно особено изместване между театъра като изгражда-
не на картинна представа и театъра като разпознаване. 
Това изместване е свързано с разликата между живота 
и представата ни за него и ни засяга лично, възможност-
та да се изживее езикът като жива форма в търсенето 
на връзката ни със себе си и другите. Eзикът като жива 
форма  се изразява в състояние на съзнанието, сънищата, 
желанията, не се репрезентира/представя, а се разпоз-
нава, и въпросът, който възниква, е защо това е важно 
точно днес, как споделяме невидимото, как разпознаваме 
онова което ни свързва? 

За да се разшири писането до феномена на 

мисълта, биват създадени три системи на 

писане: 

Система, основана на кристал: поро-

дена от симетричния растеж на четири 

кардинални точки, който изгражда базис-

на кристална геометрична форма. Въпреки 

привидното си формално съвършенство, 

кристалите са изпълнени с неправилности 

– цепнатини, пролуки, разриви – и именно 

тези несъвършенства позволяват растежа 

им: разкъсването в повърхността на едно 

кристално ядро образува ръб, към който 

молекулите се стремят да се присъединят. 

Този растеж напредва чрез симетричните 

операции на инверсия, рефлексия и ротация 

по часовниковата стрелка около дадени оси, 
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от празна към пълна фигура. Възможните от-

ношения между четирите точки образуват 

26 кристала, съответстващи на двадесет 

и шестте букви от [латинската] азбука и 

цифрите от нула до девет. Така всеки крис-

тал означава една „логическа фигура“ на ут-

върждаване или отрицание. От A до Z имаме 

всички възможни логически комбинации. Вся-

ка буква съдържа безкрайна експанзия, която 

се появява в процеса на превод от кристал-

ния език на логикоматематическия език, и 

обратно.

Система, основана на случайно избрани 26 

вида пеперуди: базирана на въртенето на 

Земята около Слънцето. Цикличното движе-

ние от 360 градуса се дели на 26 части, отго-

варящи на буквите от азбуката. Всяка буква 

съответства на пеперуда. Тази пеперудена 

буква се превежда в 26 градиентни цвята от 

тъмно към светло и обратно, избрани от 

крилата на самите перуди. Цялата писмена 

система се състои от 676 цвята. Азбука-

та няма форма, тя е цветово съчетание в 

състояние на ставане. За да се превежда на 

пеперудения език, трябва да вземем пред-

вид, че съчетанието на буквите всеки път е 

различно. В обичайното писане този факт 

няма значение, защото начинът, по който 

се визуализира А, не зависи от отношението 

на тази буква към останалите. В пеперудена-

та система буквата се образува, когато оби-

чайната буква А съвпада със своята позиция 

Надисторическото родс-

тво между езиците се със-

тои в това, че във всеки 

един от тях като цяло се 

има предвид едно и също 

нещо. То е постижимо не 

чрез някой отделен език, а 

само чрез тоталността на 

взаимодопълващите се ин-

тенции на тези езици: чис-

тият език… Всяка проява 

на човешкия духовен живот 

може да бъде разбрана като 
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в азбучния ред. А става А в първия градиент 

от 26-те градиентни цвята на А. В става В 

във втория, С става С в третия и т.н. Ако 

А се появи след друга буква, например М (13), 

А ще стане А в изпълването на звездното 

движение от 14-ия градиент до 26-ия, и об-

ратно, от 26-ия до първия. 676-те цвята на 

системата могат да получат имена. Един 

и същи цвят ще бъде именуван различно 

при различни обстоятелства. При пепе-

рудената система има безкрайни начини за 

писане, които се променят в зависимост 

от постоянно променящите се начини на 

появяване на света.

Система, основана на счупването на яйце 

и въпроса „Как да разбием кръг?“: вж. 

Контекст 2, на стр. 17 тук.

език. Език в такъв кон-

текст означава залегналия 

в субекта тласък към кому-

никиране на съдържанието 

на духа. Комуникирането с 

думи е само частен случай 

на човешкия език... Какво 

комуникира езикът? Той ко-

муникира духовното битие, 

което му съответства. 

Това духовно битие се кому-

никира в езика, а не през ези-

ка. Отговорът на въпроса 

‘какво комуникира езикът?’ 

следователно е ‘Всеки език 

комуникира себе си’… Ези-

кът не може да бъде вън-

шно ограничен или измерен. 

Всеки език съдържа собс-

твената си несъизмерима, 

уникално конституирана 

безкрайност.

Валтер Бенямин 
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ТЕАТЪР НА МИСЪЛТА
полилог                               на Петър Горанов с*

*** ТЕАТРАЛИЗАЦИЯТА ИЗОБЩО И НЕЙНИТЕ ОТНАСЯНИЯ КЪМ 

ТЕРИТОРИАЛИЗАЦИЯТА НА ЧОВЕШКОТО ПРИСЪСТВИЕ

От гледната точка  на старогръцкия език съществена част 
от хубавите неща в света се описват от думи, в които 
важна роля играе съставката `теос` (бог, божество), като 
например `теория`, `теорема`, а  може  би и `театрон`.  
Последното е място на `зрелището` и присъстващите 
там хора, позорище, което обаче представя божествени 
неща – успокояване на божествената „теч“ с помощта на 
драматичната сценична реч, да го кажем фриволно. Съдба-
та си тече, а центрофугата на всекидневието завлича, но от 
време на време застопоряваш теченията, за да видиш какво 
става: кой ще умре, кой е прегрешил, има ли кръвосмешение, 
на кое благополучие е посегнато или кой божествен закон е 
престъпен. Подобно на теорията, театърът е съзерцание, 
само че в динамичната среда на сюжета. 

КОНТЕКСТ   2

* Антоанета Колева, Снежанка 
Михайлова; текстът е резултат 
от дискусии.
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*** ЗА ДА ИМА И РАЗБИРАНЕ, И ХАРЕСВАНЕ (НЕХАРЕСВАНЕ), 

ТРЯБВА ИМАНОТО ПРЕДВИД ДА СЕ ПОКАЖЕ НАВЪН, 

ДА СЕ КАЧИ НА СЦЕНА

За да се получи театър, оповърхностяването е  задължител-
но. Без този уклон към вида-гледка, без този нагон към онагле-
дяващо позорене нито режисьорът, нито драматургът ще 
свършат каквато и да било работа. Това важи и за мислене-
то. Встрани от волята за повърхност мисленето е тежко,  
може дори да мине за дълбоко,  но му липсва perversitas fortuna 
(съдбовен обрат): разглеждането на детайли в неочаквана 
светлина, в обратна (per-versitas), още обърната перспекти-
ва. Тежкото тържествено мислене, въплътено в завършена-
та дискурсивна строгост на научното ЗНАНИЕ, описва преди 
всичко и само РЕАЛНОСТ-та (сякаш че такава съществува) на 
макроравнище. Знанието следователно има пряко отноше-
ние към реалността, а не към мисленето, доколкото пос-
ледното се занимава преди всичко със СВЕТА, безкрайно раз-
падащ се на неизчислимо множество светове – в зависимост 
от разфасовката на светлинните източници. Те частично 
осветяват световия поток по плоскости/повърхности, 
които съществуват със сигурност – и за знанието, и за въоб-
ражението, без значение. В светлинната игра на времевия 
поток мисленето – със своите езикови производни (думи, об-
рази, сюжети) – представлява най-прякото доказателство, 
че светът/световете съществуват на микроравнище...

*** ПОВЪРХНОСТТА В ТОЗИ СМИСЪЛ Е СИНОНИМ НА ВИДИМОСТ

Повърхността е „ходене по върха“. За да има театрал-
ност и игра, трябва да има повърхностен слой, обхождан 
от Горе.
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*** [полилог]

МАРКЕРЪТ КОЛЕКТИВНОСТ относно театралния опит.
Излизане от модела на солипсизъм, който неизбежно заплашва 
при спекулациите върху „театър на мисленето“. Редуктив-
ност на идеята за ментална сцена, за вътрешна сцена. 

*** [полилог]

УМЕСТЕН ЛИ Е СТРЕМЕЖЪТ  ЗА ТЪРСЕНЕ НА „НАЧАЛОТО“ 

НА ЕЗИКА?

В терминологията на определени философски традиции това 
е  еквивалентно на опит за достигане до „немислимото“, в 
смисъла на онова, което не може да се мисли/изговаря, именно 
защото е „точката“ на възникване на самото мислене/език. 
(Презумцпията е, че е невъзможно мислене без език, тъй като 
езикът е тъждествен на самото онова отрязване, разделяне, 
артикулиране на потока на случващото се до единици, от 
които се конструира и мисълта).
Азбуки като представените в експеримента-книга Театър 
на мисълта (Снежанка Михайлова, 2011) са резултат именно 
на търсене на онова място, в което се раждат едновременно 
език и мисъл. В единия случай чрез системата „език-криста-
ли“ има опит за надскачане на маркера „живо“ (ако се приеме 
разширителното тълкуване за езика, което включва 
допускането, че език има всяко нещо и само онова 
нещо, което е живо). В другия случай систе-
мата „език – яйчена черупка“ би могла ясно 
да показва чрез елемен- тарния символ яйце-
пораждане-начало, че  стремежът да се 
открие нетрадицио- нен език всъщност е 
стремеж да се открие на- чалото, тоест услови-
ето за възможност на езика. В третия случай системата „език 
– пеперуди“ маркира чрез хиперболизиране трета езикова ос – 
случайността на знака, и отново театрализира стремежа 
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да се отиде към условието за възможност на   е з и к             .

*** ЕЗИКЪТ, ИНТИМНОСТТА 

И СРЕДАТА/КОМУНИКИРАНЕТО/ТЕАТРАЛНОСТТА

Не съществува интимен процес, в  който мисленето да е 
скрито като в черупка. Интимността/солипсизъм е белег 
на четенето; то е солипсистки акт. Дали това е възможна 
точка за критика на позицията, която аналогизира до мо-
менти на отъждествяване театъра и книгата? 

*** „ДОГМАТИЧНА“ ПОДРЕДБА ПО ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО

Трите системи от книгата Театър на мисълта: чистото 
пространство е кристал, чистото време е пеперуда. 
Образът обаче, който клони към линейност, буквеност и 
о-литературяване на света, е черупка – тя притежава 
графика, линейност. Възможно е буквите да произлизат 
фигуративно от случайното разчупване на яйца… в исто-
рията на света, както е случайна „графиката“ на разчу-
пената черупка, така случайни са и различните буквени 
контури. Но след това  вкочанените следи на издълбаните 
или написани укази силово закрепват тези счупени черуп-
чести повърхности в твърди азбучни системи. Без азбука 
властта е гола-голеничка, няма документи и не излъчва рес-
пект. Литературата е страничен резултат от сечението 
на буквите по време на управление. Когато тази наредба се 
документира в „произведение“, в художествен текст, тога-
ва литературата става програмно осигуряване на задължи-
телните часове с „въображение по документи“.
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*** [полилог]

ТРАНС

Моментът на транс и транс-, моментът на преходност.
Допускането, че език се случва само при преминаване през 
граница. Това е възможно основание за теза, че нова публика 
се случва, произвежда само когато се преминава през граници 
на културни жанрове – например театър/книга; единствено 
пре-хождането на границите между жанрове може да има 
за ефект пре-хождане на границите между публика/среда. 
Конструирането на нестандартни публики като ефект от 
конструиране на нестандартни езици. 

*** МАРКЕРИ ЗА (КОНТРА)ДЕФИНИЦИИ

Театърът е различното от теб. Театърът не е солипсизъм. Не 
може да съществува индивидуален интимен театър. Първо 
условие: заедност, колективност. Разширително тълкуване: 
всяка общност (общество) е театър. Панаир на суетата 
е всяка общество-видима повърхнина на живеенето. Само 
че колкото е по-абстрактен, по-отчуждаем един театър, 
толкова е по-близо до т.нар. общество, т.е. лицемерието е 
стратегически гарантирано от развити форми на неравна и 
несправедлива размяна. Театърът в „дестилиран вид“ е об-
ществото като цяло: лицемерно надценена общност…
Вторият маркер на театъра е неестественост. Всичко, 
което е не-природа, е театър. Следователно всичко, което е 
култура, е театър. 
Тесни и разширителни (метафорични) употреби на „театър“: 
метафоричност, продиктувана от етимологията; theatron, 
което идва от thean – гледам. Гледам какво? Бога/боговете! 
В метафоричен смисъл ли присъства Бог?
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*** ТЕАТЪР/МИСЛЕНЕ/КНИГА

Нито един човек не мисли САМ-ият той и нито един човек в 
света няма СВОЯ идея. Някакво подразбиращо се ние-аз-вие, 
аз-те или аз-него винаги наднича зад всяка „крилата мисъл“ на 
индивида. Мисленето е  сигурна застраховка срещу самота. 
Разполагаш с последна утеха, със спасителен план за систе-
матично излизане от фазите на солипсизъм.
Театърът на мисленето, театърът на мисълта реализи-
ра този план на моментно равнище: сега, докато мисля. 
Следователно живеенето е ефективно и ефектно (теат-
рално) отлагане на края чрез „зрелищна“ непрекъснатост на 
мисленето. Четенето на минало през някакви уж красноре-
чиви исторически следи-документи-факти също представ-
лява спасително отлагане на времето чрез фигури на мислене 
(познание). Но за разлика от театъра-мислене, историята-
познание отмества настояще, защото миналото е белязало 
всичките є екзистентни липси. 
Обратно, за театъра на мисълта онова, което съществува, 
е изтичащата сегашност, която е толкова ликвидна, че 
съществува единствено на границата с несъществуващото. 
Докато историята, археологията и изобщо легитимната не-
крофилия на познанието при подреждането на минал опит в 
система от сегашни дефицити е наистина непреодолим коп-
неж  да копаеш гробове, да дълбаеш навътре, да съзерцаваш…  
скелети. Защо тази страст да се ровиш в гробищните пар-
кове на паметта? Може би защото разкопаването притежа-
ва терапевтични свойства, не е точно разкопаване. Исто-
рията е име на терапевтична техника, с помощта на която 
липсите на съществуване, което не може да се докаже, се 
заместват от притежания на миналото. Там, в дрешника на 
миналото, е заключено и вечнозеленото дърво на традиция-
та: ако си нямаме „нищо“ днес, с което да си играем, поне сме 
имали „всичко“ преди.
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*** [полилог]

БОРАВЕНЕ СЪС СТРАДАНИЕТО

В смисъла на Берарди, изкуството днес става все повече и 
повече психотерапевтично действие. А какво всъщност 
превръща дадена културна дейност в психотерапия? Стра-
данието, справянето със страданието? Театърът? 

*** [полилог]

Възможна контрапозиция чрез разграничението между тера-
певтично и естетическо по отношение на образа: образът 
не въздейства терапевтично, а въздейства само естетичес-
ки. „Естетически“ като недопускане на образа по-„надолу“ 
(в душевно-духовното), по силата на това, че професионал-
но боравещият с него познава структурата му. Хипотеза: 
опознаването на структурата на „правене“ на едно изкуство 
прави невъзможно неговото въздействие като терапия.

*** ТВЪРДИ ОБРАЗУВАНИЯ            с р е щ у           ПРОЦЕСИ

А) Книга и писменост могат да бъдат мислени като твърди 
предметни образувания. Това би направило невъзможно схва-
щането на театъра на мисълта „през“ книга и писменост. 
*** [полилог]

Не-А) Книга и писменост могат да бъдат мислени като 
нетвърди образувания. Дельоз/Гатари-концепция за книгата, 
която прави възможно нейното ставане-театър.
***

Не-А) Книгата като връзка между живота и смъртта. 
Книгата винаги е гробница, тайна, а тайната е свързана с 
живот и със смърт. Книгата на мъртвите като превъзходна 
тавтология, абсолютна тавтология, която отвежда до 
самата идея за безсмъртие.
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*** [полилог]

Да се възприема ли книгата като нещо завършено и мъртво? 
Ето по тази линия – която всъщност отново е линията 
на ВРЕМЕТО – могат много добре да се съпоставят книга 
и театър. По тази логика театърът, който е стремеж 
за „разтягане на момента на настоящето“, би трябвало 
да е в противовес с книгата като едно „винаги минало“, 
винаги модус на миналото. Е ли зрелищността маркер за 
модус време? Зрелищност с миналото ли се свързва, или с 
настоящето? 
Заплитане на система от понятия: „театър“ и „мисъл“, към 
които се добавя „книга“, но неизбежно и „публика“ (заедност, 
солидарност, колективност, общество), „време“ (с „живот“ 
и „смърт“ като подвъпроси).

*** ЖИВОТЪТ

Животът е интересен от гледна точка на времето на 
живеене. Кога чувстваш, че си жив? Когато имаш доказа-
телства за съществуване, за изтичаща текущност. Ликвид-
ността е присъща на настоящето. Това е най-краткото 
определение на живота. В този смисъл смъртта е анти-
под не на живота, а на умирането, изтичащата ликвид-
ност на „сега“. Онова, което НЕ Е, подлежи на прякото 
действие на „закона за умиране на желанията“. В огром-
ната си част миналото също представлява такова бре-
ме, неискащо да умре и неможещо да умре, защото наша-
та екзистентна неграмотност не му позволява това.
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*** [полилог]

ВРЕМЕТО (и ПРОСТРАНСТВОТО): НАСТОЯЩЕ (и ЗРЕЛИЩНОСТ).

Зрелищността винаги е в сегашното. Театърът се занимава 
с разтягане и разпъване, с надценяване на сегашното време-
во измерение на съществуващото. Театърът е онтологичен 
показател на съществуването на играчката-човек във вре-
мето, а не във вечността (за която се грижат онтологични 
гаранти на спасението от религиозен тип). 
*** [полилог]

В координатна система време/пространство къде се 
помества театърът?
В точката на изчезване, 

                                 в нулата

*** [полилог]

Театърът е абсолютната възможност, или абсолютното          
                                             нищо. 
Чистата възможност, без актуалност,  чистата нула – яйце 
без идея за напукване. Никаква повърхнина, никаква повърх-
ност. Смъртта (по Хайдегер и по интерпретация на Дерида) 
– възможността за абсолютна невъзможност. Бог.
Там стои театърът.

*** [полилог]

Театърът съществува и се зарежда по-скоро от тази 
невъзможност на опита за смъртта. Театърът е и много 
по-свързан с живота – с точката на изчезване, която е и
                      точка на поява. 
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*** ОНТОЛОГИЯ

Театърът като точка на абсолютното отлагане – и на 
появата, и на края. В такъв случай театърът на мисълта е с 
онтологичен ръст. Разположен е не по координатната сис-
тема „пространство-време“, а по отношение на „ние-Него“, 
„аз и Той“. Най-сериозен в тези отнасяния е аскетът, по 
отношение на действието – монахът. А най-високият по 
отношение на мисленето е апофатичният съзерцател, кой-
то мълчаливо и перманентно отрича всяка зрелищност; но 
не защото е умряло неговото мислене. Той го отрича не-
прекъснато – в самото  мислене. Следователно постоянно-
то мълчеене е залог за непрекъснато мислене… и дори все пак 
някога да се умре, това няма да стане сега. Зрелищният, 
„позорищен“ театър е Усещане за заедност при отложен 
край на живота. Минималната заедност по време на зре-
лище върху хоризонтали наричаме театър. 

*** [полилог]

(ОТКАЗ ОТ) ОТГРАНИЧЕНИ ПОЗИЦИИ

Във всяко едно място, на което възниква културен страх 
от нещо, което тече като поток и поради това като че 
ли не може да бъде овладяно, винаги възникват методи, 
стъпки, алгоритми за овладяване, или поне стремеж към 
такива. Така се поддържа илюзията, че всичко става сигур-
но и безопасно. Всяка позиция на страх се неутрализира с 
метод.
Всъщност няма твърди и стабилизирани позиции – освен 
в интерпретацията на страхуващия се. Няма автор, няма 
публика: „пърформър“ и „публика“ са подвъпросни разграни-
чения в позициите. Възможна интерпретация на мотивите 
за разграничаването им – то е средство за преодоляване на 
страха от несъзнаваното усещане, че всичко е общо, неразчле-
нимо, а следователно е трудно и невъзможно за овладяване.
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INTERMEZZO  

МИКРОПОЛИТИКИ

Експериментрането, представено в тази публикация, е част 
от по-обширен замисъл, наречен клуб „Микрополитики“.

Не е лесно да се възприемат нещата 

от средата им, а не отгоре-надолу 

или обратно, отляво-надясно или 

обратно: опитайте и ще видите, 

че всичко се променя.

Дельоз / Гатари
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Идеята се опира на онзи тип мислене, което схваща „поли-
тическото“ свръхразширително – като синоним на цялото 
социално поле (поле от преплитащи се силови отношения, 
които променливо текат от една до друга точка, същест-
вуваща също променливо) и като синоним на „сила на желани-
ето“. Накратко: в перспективата на „всичко е политическо“ 
ние се интересуваме от микроизмеренията. Като плоскости 
за възможни вписвания се набелязват само така наречени-
те културни микропрактики – огнища на микровъзприятия 
и  микроафекти, линии на микросегменти и микропотоци. 
Именно те са в състояние да направят мощен един култу-
рен феномен, а работенето чрез културни микроогнища и 
по миниатюрни линии на бягство от макрокодификациите 
може да се окаже най-ефикасно за позитивно енергетизиране 
на живеенето.

В това отношение експериментите около театър-публи-
кация се използват за разработване на един от многото 
възможни набори от микротехнологии за създаване/популя-
ризиране/размножаване на културни продукти-събития, с 
отложено във времето конструиране на техния собствен 
смисъл.

Замислен като гъвкава рамка за всякакви видове критически 
културни микропрактики, неформалният клуб „Микрополи-
тики“ може да се приютява институционално от Българско 
общество на хуманитарните издатели (създадена през 
2007 г. организация, чиято кауза се съдържа в името є).

А. К.
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