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Валерий Пърликов 

 

THEATRICALITY THOUGHT AS A WAY-OF-MEDIUM 

PROBLEMATIZING ITS OWN A/REALITY 

Valeriy Parlikov 

 

Резюме: Театралното в експликацията е онова ставащо, което има да лъже, 

че не е (реално) биващото и го постига посредством протокол на правилно 

съ-общаване на нещата. Театралността ще удържа да не е еднозначно 

ареалност до постулирането ѝ в конвенция, при което адресата ще 

функционира като ролеви (моделен за констелацията му с инициатора на 

казаността) конструкт. В това разбиране, знаенето на конвенционалността 

механизира съ-общеността, констатира я станала, преди мислена да е. 

Конвенцията ще казва изцяло правилността на разбиране на ставащото и така 

подава нормата на смисленост (на всичко в показаността). За нуждите на 

изложението, конвенционалността ще бъде отведена в ареала на общенията 

и сложена в незавършен протокол на (актуалното-ни) съгласяване. Докато не 

е постигнатост, няма и да я знам като кодификация на истината за 

изказваното в театралността и то като виталност ще да е - някак произведен 

през медийността общ(ежитиен) свят от сега казаности. 

Ключови думи: театралност, език, конвенция, стил, медия, общение, 

общежитие 

 

Abstract: The theatrical, as used in this exposition, is the kind of becoming, which 

is about to lie that it is not the /real/ being, and succeeds in it with the help of a 

protocol of correct commune/nication of things. Theatricality will maintain its not 

being unequivocally a/reality, until being postulated as a convention, at which 

moment the addressee will function as a role construct (serving as model for its 

constellation with the initiator of the stated-ness). This way of comprehending 

involves the knowledge of conventionality which mechanizes the 

commune/nication, finds it realized, before having been thought of. The convention 

will pronounce the total correctness of comprehending the becoming, thus 

providing the norm of meaningfulness (of anything in display). For the needs of 

the exposition conventionality will be transposed to the area of communion and 

laid down as an unfinished protocol of (our actual) agreement. Until it is 

accomplished, it will not be known as a truth codification of what is stated by 

theatricality, but rather a kind of vitality, somewhat produced by way-of-media 

jointly lived world of now-statements. 

Keywords: theatricality, language, convention, style, communication, joint living 
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Това, което на сцената казал съм, не е необходимо никак да сторя 

(и така аксиоматично несторваното е, семпло казване), защото на 

сцената казаното всъщност непопълним с действителност свят е. То 

(изреченото някак да е в празност) като нещото в неистина, на игра, е 

мислено да е и така следва да е разбирано. Това, което от сцената казал 

съм, по същество и чрез изричането повече от сторил съм, доколкото е 

съ-общеното на (дотогава) отделност ми, приобщеност към заедност-ни 

е. Не точно него сторвал съм, а събраността, тя е през изговореното 

казваемостта на нещото. Изглежда всяко казване в театралността е 

дифузно изречена реалност, която твърди, че не-биващо-е и е намиране 

на нещо-то, което нарекъл съм да е в наличие (медиирано е през 

театралното и така - явено). Театралното, в статуса му на сценичното 

играно (лицедействане на себе-си като че друго-то ми е), не е смислим 

като да е действителното, но театралността манифактурира 

действителност, доколкото е изтичане на казаност към адресат и през 

намерението си нещо да сочи като значимо, го (него, реципиента на съ-

общението) общѝ (за-действа, манипулира към нещо светът-ни). Защото 

казва го, то с това посочва съпричастието като приключилост, макар да 

е смисляно да е неосъществимост (доколкото заедността е обещаност, а 

не приключимост), но е разбирана като окончание на съ-общаването. 

Театралността ще удържа да не е еднозначно ареалност (изкуственост) 

до постулирането ѝ в конвенция, при което адресата ще функционира 

като ролеви (моделен за констелацията му с инициатора на казаността) 

конструкт. Конвенцията е функция на режим на легитимация на 

ставащото до повдигнатост му в зрелище, където ще е 

институционализиран (и така, през протоколността на ставането му, 

екзистиран) свят. В това разбиране знаенето на конвенционалността на 

зрелището механизира съ-общеността, констатира я станала, преди 
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мислена да е. Конвенцията ще казва изцяло и в режим на преднамереност 

правилността на разбиране на ставащото, като така подава нормата на 

смисленост (на всичко в показаността). За нуждите на изложението, 

конвенционалността ще бъде отведена в ареала на общенията и през 

актуалността им – квазивитализирана, сложена в незавършен протокол 

на съгласяване. Докато не е постигнатост, няма и да я знам като истината 

за казваното в театралността и то като изобщо случилост-се на живот ще 

е. Произволимо по истина станалото и някак произведен през 

медийността общ(ежитиен), на всеки в неразделеност-ни, свят от сега 

казваности. 

Всяко казване е извлек от множеството на вече изричаното, 

ограничеността на последното постулира и изобщо възможното да бъде 

казвано, ако трябва да е разбирано. Коя да е разбраност предоставя 

ресурс на апелация за съществуване (на инициатора на изричането), като 

го претендира в констелацията на извличащите от множеството 

казаности идентичност-си. Така, изглежда идентичността да се нуждае 

от потвърждаване, като че е отдавана в общението през съгласуване на 

смислеността на изреченото. Протоколът на съгласяване подава 

разбраност, единствено, ако към съпричастие (заставане в заедност) 

сочи. В този алгоритъм, за да съм, нещо казал съм – следва да съм го 

казал в потенциална разбраност му и с намерение да придърпа към 

казаността реципиент, който да е вероятно да се съгласи (че този, 

казалият се в нещото, съм). Ще съм в протокол на изказване дотогава, 

докато речта ми все още не е окончателно казала нещо-то (докато не е в 

изцялост разбран света, към който соча да е смислен ни). И дотогава 

идентичността ми ще се верифицира като хронифицирано понятна 

(изговорима), без да е изобщо разбраност. Окончателната казаност е 

предзаложена за казването и заподозряна (че има ме в скритост-си), така 

съм като в захванатост в полосата на хоризонт на разбиране, към който 
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реципиента ще придърпва идентичности ми, подавайки съответност на 

нещо, което е фантазъм-ми, представеност (защото единствено му речѝ, 

никога не ме сочи). Изглежда преди изобщо да-съм, вече съм някакъв 

(постулиран от граматичната правилност на нещото в изречимост), 

защото изобщо пожелал съм да съм. Друг, освен нещото-ми, и не мога 

да бъда, затова и до окончателното казване (където непроменим бих бил, 

този) и изобщо не съм (друго, освен именован). Но веднъж наречен, то и 

броим станал съм. Съм, защото множественост, достоверната вариация 

на (по)знатото биващ съм. Следователно, окончателната-ми казаност е 

пределно съ-общение, което отрича адекватно на съкровеността на 

себичността ми разбиран да съм и е оттичане на понятността в 

неизговоримост-ми. За възможното (множеството на някога изричаното) 

да бъде казвано, последващото отречението ми от наложената ми 

разбраност присъствие-ми е мислимо единствено като умълчаване. 

Медийното, като ареал на съобщенията, допуска да бъда разбиран в 

съответност на света (ни) единствено в режим на умълчаност, където ще 

бъда и семпло посочван, нещощвуван. За да не бъда като към нещо 

(разбирането) в прибавеност, като че отварям всевъзможност да бъда 

наричан - всякак, но не и несъществуващ. За нуждите на комуникацията, 

медийността ще приема присъствието ми в наличност като сигнална на 

намерението ми да не съобщавам друго, освен че съм изцяло понятен и 

така сходим към (легитимна, достоверима) подобност-ми. Фамилстван, 

разроен от езика до общежитие (на разбиращите нещото-ми така). В този 

алгоритъм идентичността е някак-си-заедност, ставане на съборност, 

когато не е в изричност отричана. Заедността се отрича в произволене-

ми, ако към катастрофа събраност-ни е. Ако това сторя и все пак разбран 

съм, то за общението наличен, но като нежив-съм (бивал, когато 

съгласен бил съм). Следователно, медията при счупване на 

доверителността в общежитието ме има като паметник-ми, в архив на 
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менето, помнен като кой да е друг (понятен) вече бил, като моето казвал. 

Така сложим в статистика на нещото казалите в агонията (недотам 

станалото) на заедността – определен през критериална системност, вече 

познат. И рейтингуван. 

Реалността в медиираното е математически изчислима влиятелност 

на (някак) дефиниран набор от постоянно изтичащи съ-общения. Самата 

изчислимост е илюзорна достоверност (положена е върху абстракцията 

на математическото), но подава въздействието на съобщаването върху 

разбирането на ставащото като ефект от интензитет на казванията и 

съответстващ му престиж на казващия. Т.е. реалността се подава като 

подборка от съобщения, от които, чрез акумулирането им в множество, 

се образува монохромен идентитет, посредством допускането, че през 

единност на легитимно искане изричани са. Изходили от някакъв 

говорител-им, идентифицируемият като способен (упълномощен от 

понятността) точно-това да поисква. Те не се съотнасят към единност на 

действителност (за констелираните в общението), а към сложеност като 

да е реалност приоритизиране на искане. В това разбиране реално е 

оважненото до изключващо друго, същественото за общежитийността. 

То ще е и нещото, което възприятието на действителното ще съди. 

Изглежда мисленето да не е проверка на истинността на казването, 

реализирано през съотнасянето му към концепт за в действителност 

ставащото, доколкото такова е статистически валидното, не и 

"идеологизираното" през някакъв универсален ценностен реквизит 

етично. В медиираното истинното се поняти като степента на 

съотнесеност на престижността на искането (мислено като сложена в 

света от през него публикувана субектност) към специфично 

общиннообразуващата и индикираща я като разбрана в отделеност на 

общинността (обезподобима от друга някаква) съпричастност. Така 

истинното е допускано да е в изчерпателна съответност на актуалността 
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на съ-гласеност за всяка изобщо изговоримост. Доколкото съ-общенията 

не спират да изтичат, престижността ще е вариативна в нескончаемост, 

поради което безсубстанциална и само твърдяна в общението. 

Доколкото, за да е осъществено в протоколност на явяването 

(въвеждащо съгласеността), на разбирането на реално ставащото са 

необходими сложени към конвенция тезаурус и преживяване на 

ситуацията на казаност, то субектността ще е мислена като неустойчива, 

само за актуалната изговореност, опрестиженост на искане.  

Следователно, казаността в понятност-ни ще е произвеждана от 

образувание, сходимо към протоколността на общението и е така 

валидизирано като експанзия на имиджов конструкт (нещото, което 

единствено за нуждите на комуникацията ще е мислено като от субект 

причинено). Проведено като реципрочност на достоверимостта, 

реалното ще е това, което имидж с пределна престижност ще е в 

състояние да сочи като такова в казване на истина-та. Макар и да е 

възможно всяко изричане на наличното като реално за общежитието, 

присъденото за казано през престижността ще е статистически 

преобладаващото. Ще действа като да е действително това, което 

изглежда да е най-често разбирано като действащо за всяка отчленима 

ситуация на казване на съпричастието. Така, изглежда медиирането на 

реалното (посредством съобщаването на нещата) да го подава през 

матрици на достоверност (ситуации на казването му), като за всяка 

имплицитно твърди, че е към действителност някак сходила. 

Медийността функционира като „екзистер“ (подаващото на нещата 

съществувание), протоколно-статистически гарантирайки 

съществуването през преобладавания на мисленето за нещо като 

някаквото. Изглежда предходното да е етично допустимо, доколкото 

преобладанието е смисляно като избор(но), освободено от принуда 

(доколкото мога и да искам да не искам и това да е явима умълчаност-
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ми) и витализирано до несмислимост, точно както е и континиумно 

ставащото. Доколкото реалното на медийността не е 

животозастрашеност-ни (защото борави с имиджи, не с „органични“ 

персоналности, които може всякак да указва, но не и да съдържѝ), то тя 

и изглежда да е свръхосвободеност, закачена единствено към 

интензитета на престижността (математическия извлек на някакви-си 

казаности). И така, реалията на медиираното е синхроничност на 

понятността, постулираща условна полоса на вече съ-гласуваност – 

игрова територия е. Нещото, което би било това-така, ако в 

съпричастност сме заварени от съобщаването му. Реалното на 

медийността ще е това действително, в което каквото и да става ще е в 

обезопасеност-ни станало (фикционно безконфликтното цялостно на 

вечността), повече като да не е било докато е бивало. Изкуственост, 

която ще проблематизира собствената си реалия и ще я има, докато я (се) 

твърди.  

За да не е играене на изобщо живот (действащото-ни, в някаква 

произволност на ставане), медийността следва да е игра под условие, в 

уплътненост на някакви правила на явеност ѝ. Наборът от съответстващи 

на игровостта ѝ норми на ставане по същество са кодифицируем 

(повдиган от правилност на казването) език. Способността ѝ да се 

намира в параметрите на през специфичен език изговоримото, определя 

топосът, в който ще е мислена като да е реалия. Лишена от тази ѝ 

способност, медийността едновременно престава и да е игра, и да е в 

наличност (защото не може да бъде така мислена), но остава 

възможността нейното казано да е в лъжливост изричаното, 

безистинното, доколкото по някакъв начин изобщо мислимост е. Т.е. не-

медийното, намиращо се в явното като лъжливо е така станало (като 

отпаднало от медийността) реално. Нека кажем, че медията не може да 

лъже, че е истинно реалното извън собствения си статут на ставане, тя 
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ще е нещото-това, което ще сложи в (като да е) действителното 

възможно (през условността ѝ) да бъде съ-общавано.  

Театралността, в модуса ѝ на нарочна изкуственост, е медиен 

конструкт и като такъв следва да се реализира през някаква технология, 

която да обективира съдържанията ѝ. За театралността като да е такава 

(апарат-ура на ставане) мислим сценичният език. Той е стил на казване 

на нещата, те са, доколкото са правилно казвани и за влиянието им може 

да се съди, през алгоритъм, отчитащ промяната в правенето на света - 

действителното трябва да е действащо (тогава е и по правилата станало, 

правещото нещо). Ако допуснем, че сленгът на казване на нещото е 

непроменлив (технологията му на смисляне ще го дава като да е траещ), 

то изглежда изричането да е възможно повторяемо, независимо от 

съдържателността му в актуалното съ-общение. Тогава светът ще е така-

подаван-ни действителен, доколкото е възможно в предвидимост и 

трайно да е някак „заварван“ (да бъде спиран). Същото подаване на 

тавтологично смисляното прави Света, доколкото естеството на нещата 

в континуумното е да се реят (те са вариативни и поради това – 

множествени, множими). Изричането, доколкото е изреждане на нещата, 

ще трябва да подава изцялостта на Света в смислова инерция, дискретен 

(прекъснат) при ясно изразена тенденция да запазва установката си, 

поради незавършимостта на казванията (в този стил на изговарянето му). 

Следователно, достоверимостта му ще е едновременно сведена до тази 

на събраността на всяка смисленост на заедността в еднократното съ-

общение, способността на изговоримото да се реди в предвидима 

последователност (която формализира непрекъсваемостта на изтичане 

на света през съ-общенията) и в пластичността на смислянето на нещото 

като разбраност-му, която да дава изменчивостта на действителното 

(защото върху него въздействано е и така станало е нещото, което се 

казва). Медийността през апарата на ставането си регистрира и 
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едновременно прави света, тя следи собствената си енергия на влияние. 

Следователно, сленгът на казване има инструментален характер, 

единствено доколкото е въвеждано от общението условие за 

регистриране на смисъла на стоенето в общежитие, което е и 

„конвенцията“ на заедността. Сленгът е някаква вулгаризация на 

съгласуваност към нещо-то на общежитийността, тя (събраността на 

разбиращите така функционалността на общението), давана в 

изговоримото като пред-положено (му) съдържание. Ако така нещата ще 

казваме и за това някак сговорили сме се, то не просто казваме нещото в 

траенето му, където ще е поспрялото света, а казваме склоняването си 

към единстващ смисъл на заедността. Нещото, поради което в 

струпаност сме. Парадоксът на в сленгът изричаното е, че това 

нещощуващо намираме чрез разбиране на казваното, но и го 

формализираме посредством протокола на правилно изричането му 

(защото съществено за общежитийността е не просто смисленото, но в 

легитимност смисляното). Изглежда медийността не просто създава 

света за разбиращите нещото на общението, следи доминациите във 

вариативността му, но и го мисли, подавайки го склонен към заедност-

им. Някак в предварителност съпричастван. Тя в безспирност на 

траенето на света сочи съпричастието като мислимата форма на 

събраност ни в ареала на общежитието. И не казва нещо (обектно ѝ, в 

отстраненост на казваемостта), към което съпричастни да сме, а указва 

струпаността като основание на смислимостта. Нещата са така казваеми, 

защото в заедност сме, а не защото са така разбираеми. Следователно, 

сленгът ще е това така-казване, което ще удържа ситуацията на 

осъвместеност ни в общежитие, независимо от доверителността на 

сложените в общението към протокола на казване на нещата. Те ще 

могат и да са неправилно казвани, което ще е произнасяне някак на 

конвенционирането на света в сленг на друг (на когото съгласието да 
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бъде в мислимост-ни е гарантирана и оестествена граница на явното-ни), 

но допускано като преакцентиране на вариантите на действителното, без 

това да има отношение към еднаквостта на света, доколкото той е търсен 

в съделението на наличното-ни да е имитирано, в условността на 

играенето му, безповторим (в недействителност ставащ). Медийността 

може да понася да сочи нееднакъв ни свят, но не и принципно 

неповторим, което е и принуда към тавтологизирана до постоянност 

изречимост на света, нещото на наличността-ни ще е в безспир съ-

общавано, защото такава е технологията на събиране (на смислянето на 

заедността). Така медийността събира изключителното (но не и 

изключеното от смислеността, деконструиращото заедността 

невъобразимо-ни), което има да банализира, да сведе към 

съпричастността. Единството на слога на казването гарантира 

понятността (дава я като дефинируем и системен речников състав), но 

нищо не прави за състояването на заедността, доколкото я формализира, 

представя я в готовост (вече случила се, за да е разбрана, а така и 

станала). Сленгът като че да измерва собственото си въздействие върху 

в предварителност станал в удобност му формат на света. Той ще е 

винаги такъв, какъвто представен в казаността е, защото друг и няма как 

да е (смислим). Изглежда как казали сме нещото няма отношение към 

съдържателността на самото казано, тя е невлиятелна, а към акта на 

повтореност на нещото-казване, доколкото то гарантира понятността (а 

оттам разбираемостта и съпричастието). В апогея си, медийността е 

винаги казване, което гарантира общежитийността като станала в някак 

склоненост към вечност. Ако нещото можем всякак така (в този сленг да 

казваме), то казваме го едновременно траещо, във феноменологията му 

да е вариативност-си някакво и винагишно. Така като че стилът (езикът 

на изречимото-ни) да гарантира вечността. Нещата са така (точно така) 

казваеми, защото иначе невечни са и няма как да са заварвани в 
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разбиране. Следователно, съдържанието се функционали от стила, 

доколкото е без значение какво буквално казал съм, ако то не е нещото 

на заедността, а тя е дефинитивно изречима единствено в ареала на 

постоянността. Нещата така ще схождат към езика, без той да има да 

обозначава нещо извън съпричастието. Светът прихожда в езика, защото 

е там от разбираемостта (съвместността) повикан и е през медийността 

експанзиран, съ-общаван ни. Медийното ставане е просто привикване ни 

(като) към вечност, призоваване да ставаме в явност (от смърт броими, 

окрайчени), защото така и сме в същност трансформируеми, склоними 

към смисъл. Не-сме, ако през смисъл да-сме-станали не бъдем към 

вечност призовани. Така сме завинаги казваеми, но и заличими, 

доколкото никоя разбраност не помни специфичното на станалото. 

Понятността абстрахира казващия (деактуализира го), доколкото е 

територия за сложеност на друг (всякост), нещото помежду (ни), което 

другостта ще (у)плътни. Максималната понятност е изключеност на 

всеки и всепобралост ни, пределно унифициране. Изглежда в 

разбираемостта се архивира разбраното на света, не и изричането му в 

специфичност (от уникалност придошлото казваемо). Съ-общаването 

мъртви всеки казващ нещото, но и само така нещата опонятими са. 

Събраността е семпла струпаност-ни, неотчленимост, компенсирана от 

вечност (ни). Но не и вечнен-съм, доколкото за заедността съм 

безсъдържателност, а разбран. Осмислен някак станал съм, видян като в 

отместеност ми, друг през другостта разбиран. Така, съвместността е 

подавана като заедност, доколкото погубила ме е. Остава да ме нарича 

(идентифицира). Ще съм нещото, което сленгът ще знае като мен, 

защото в него помирен ще съм да съм към вечност сложен. Доколкото 

неразбунтувал съм се, това ще съм (отядосан). Да се казвам в 

неразбраност не мога, доколкото никой непонятното в действителност 

не казва (то е шумност), а всяко разбираемо е такова, защото е в 
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достоверността му казваемо чрез (от) авторитета на казващия. 

Авторитетността ще е престижност, произведена институционно като 

редукция на вечното, не като протоколираното от общението съгласие, а 

в някаква (на власт на казаността) безапелационна подчиненост. 

Авторитетността е еквивалент на влиятелността, което сочи, че ще е 

разбираемо повлияващото (задействалото света), а това можем дали в 

истина казаното е да знаем, едва след като вече станало е. Така 

авторитетността (синхронично на вечността) трябва да е механично 

предзалагана, от нещо гарантирана, и за медийността институтът на 

правилността на казването подава авторитетността в предварение. Ако 

разбрал съм, то значи от авторитет казано ми е. Изглежда 

авторитетността и разбираемостта да се сочат в реципрочност. Нещото е 

налично, защото е видяното през експертиза, някой авторитетен 

съобщил го е. Казаното е вече такова-това, пристигнало в понятността 

си и вече в безапелационност разбрано. Ако не действащо-то е, значи не 

е и казвано, но може като всяка премълчаност (така) да бъде разбирано. 

Следователно, действителност са и непонятностите на авторитетността, 

доколкото са вече включени в архива на разбраността, разкрити. Те са и 

упоменати-ни и вече станалост в езика (опонятени). Медийността е 

смислова реалност, която изглежда да е функция на полисемантичността 

на изговоримото, подавана през интензитета на авторитетността на 

казващия. Авторитетът, така мислен, нищо не премълчава, ако казваното 

неразбираемо е. Смисловата инерция гарантира през правилността 

съхранение на системността на стилистиката и икономия на ментални 

процеси, обуславящи съгласуваността в общежитието. Всяка особеност 

(ненормалност) на казването е креация, натискаща системността към 

изменение, на което отстои все още неадаптиран към вечността (иначе 

живим) свят. Езикът на авторитетното изречимо следва да съдържа 

неадаптивни към стилистиката елементи, осигуряващи съхранението на 
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системността на конвенционирането в извънредни ситуации на 

(недо)разбиране на функционирането ѝ. Пребиваването в риск да се 

дискредитира стила и така да се запусне Света да оттича дава усещане за 

живост, като необговоримата до кризиса ситуация (която ще промени 

радикално тенденцията на системата) не може да се диагностицира от 

включените в нея идентичности (доколкото функционирането на коя да 

е конструктирана заедност е различно поведение от това на механичния 

сбор на съставните ѝ общения). Т.е безпонятността няма да може да бъде 

смисляна, а само назовавана (речена) бифуркация. И така (все пак) 

усвоима за медийността. Така мога и да съм всеки – в произвол каквото 

и да е казал, то ще е правилното за мен казване, защото за медийната 

системност винаги ще съответства на авторитетния ми статус (на някой, 

казващ го, статуса). Така и ще е непроизволно разбрано, в достатъчност-

ми смислено. Каквото и да кажа, казал съм го в изчерпателност, докрай, 

защото съм така идентифициран. Нещото, което казал съм е и абсолютът 

на всяка казваемост, защото нищо друго не мога да кажа в този си статус, 

без значение дали мога сам да разбирам какво казал съм. То е винаги 

нещото, понятно за друг. Изглежда изричането да ме формова, то ме 

прави да съм (това-този), като да ме публикува. Но публичността ми е 

винаги съ-общеност, вече разбраност ми и изглежда всяка ми казаност е 

конклудентна съгласеност точно този, разбраният така (в тази 

конвенция), да съм. Да казвам нещо едновременно означава да-съм и 

всъщност да-не-съм (себе). Тогава какво и съобщавам, ако не 

претенцията си да-съм (в явност). Лицедействащ да съм, през 

стилистиката конвенциониран (поправен). Всеки отзив сигнализира 

наличността ми, яви ме и е безсъответен ми - така разбран съм, защото 

иначе незнаен съм. Реципиентът на казаността съ-общава мен, но и 

взисква съответност. Ако в еднаквост на показ извадени сме от 

казаността, то тя ни е раздала (идентифицирала) в справедливост на 
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разбирането. Заедността настоява в съпричастност (в съотносимост на 

достоверността си) да сме. Иначе някак не сме в съвместност, а в 

струпаност. В измерима съответност на разбираемостта си следва да сме 

и тя се дава като еквивалент на преживяването на интимност-ни. В този 

алгоритъм заедността е сочима от споделяемостта (на живота). Ако в 

показаността си съм заварван от свършимост, така броим, отделим чрез 

другост, то заедността е придружаване към смърт, агония (на смисъл). В 

апогеят си, съвместността на живота ще е някакво универсално човешко 

състояние, към което ще се схожда всяка разбраност. Тя ще е и 

неизречимост и непотребимост, поради което не е прибавена към 

понятността – някак имплицирана изпразненост ѝ е. Неразбираемото на 

авторитетността изглежда сочи безсмислеността на заедността и е 

хоризонт на съпричастието – всеки в това някак намиран е, 

неотменимост-ми е и в това (отходимостта) незаместим съм. Затова и 

няма екзистенциално значение дали в някаква условна заедност сме, тя 

е бездоверителна програма на манипулация (привеждане) към вечност, 

предназначена да е за играна чуждост-ми. Винагито е отвлеченост-ми, 

изтеклост от действителното. То не така работи, не и за вечност ми е. 

Доколкото е технология на медииране (каптиране на света), 

сценичният език поема върху себе си броенето на време(то). Нещото 

показвано правилно ще е и гарантиращо (по)следването на съ-

общенията, подреждането им във верига на кохериращи си ставания. 

Достоверността на веригата следва да е от нещо гарантирана, което 

въвежда навикът като понятене на свързаности през симпатичност на 

явяванията. Привикналостта е самовъведеност-си (само темпоралност), 

поради което явяващото се не е в режим на непременност, а като че в по-

голяма вероятност да попадне с уподобено му в общ мотив на разбиране. 

Мотивността им ги разбира (чете), без да ги „твори“ (вече са имани от 

езика). Мотивът им не изглежда да е в протокол на необходимост, 
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поради което е хронифицирано натиснат към непонятност и особеност 

на ставане. За да балансира спонтанността на витално иначе ставащото, 

стилът следва да бъде в еднаквост на смислеността удържан, налагайки 

норма да нормалност. Споделяемостта е функция на правилно (в навикът 

на стилистиката, така концептуализиран като езиков конструктор) 

казаността. Стилът гарантира не просто устойчивост на разбирането, но 

и грозди съ-общенията. От своя страна, стилистиката ще е определима 

като ареал на сходими към единно понятене на наличното съ-общения – 

едновременно норма на нормалност и производност ѝ. Нищо изключено 

от стила не може и да бъде налично (явимо му), доколкото е ненормално 

(точно така разбирано) и ставащо без достоверност, фантасмагорично. 

Така стилистиката законства действителност на менталната инертност, 

подаване на вече познаван за общежитието свят, който и ще бъде в 

унаследеност на друго ни събитие (предходило актуалността), дори и не 

с нас станало-то. То ще е предложено ни като сегашност и ще е в 

напрегнатост да смре, блокирано от ненормалото му явно (по 

неизбежност друго някак станало в паралелност на смисленото) 

ежедневно-ни. Следователно, стилистиката на кое да е зрелище е 

подпряна (и така триангулирана) в ежедневното витално, 

непосредствеността на ставането му и потокът му на непрекъснатост. 

Стилът ще е маркер на времената, доколкото има да помни 

навикообразното и кодекс на неизключителността (статистически 

приемуществено така-ставащото). Ужасността на актуалното е 

дефинитивна несподелимост, но е преживяемост, перманентно ставане 

на континуума. С нареждането точно този да е светът на мисленото като 

налично, стилистиката демонстрира законът на съгласуване на 

смислеността на наличното до нормалност. Стилът на зрелищността не 

медиира в параметрите на някакво разбиране на комуникацията, защото 

нищо и не свързва в процесуалност (в него мотивите са в 
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предположеност гроздени, преднамислени), изтичане на ставане на вече 

бивалото е, така и повдига (повиква през общението, което е нареждана 

понятност, симулирано че е) в ставането адресат си, който да е разбиращ 

го (иначе би бил антитеатър, твърде витализираност ще е). Стилът 

изглежда да презентира (имитира, свидетелства необходимостта от) 

общение. При това не сочи повече от себе си (като да е света в 

изчерпаност), легитимиран от самия акт на посочването. Стилът ще е 

създание, моделно креирано от собственото си наличие, защото иначе и 

не може да е (навикът е гарантиран да е в себе си основан и нищо, освен 

че е бивалост не го достовери). Времето на стилистиката, парадоксално 

е натиснато от разбирането да спира, мислено е като да е някак удържано 

ведно с роенето на света. Така и общи, не съ-общава, а съмишли в 

трайност (постоянност) на света. Стилистиката блокира агонността на 

ставането на нещата и поради това е предел на живостта, апогей на 

съществуващото (ако екзистираното така е благо-то за общежитието), 

доколкото е презентатор му. Ще е съществуващо това, което по този 

специфичен начин (в стилистиката) сочимо е, доколкото само така на 

нещото се отдава през общението същественост, през която да е 

смислимо. Стилистиката е така въвеждана като абсолют на всяка 

казаност на света, поради което по принуда на понятността е и 

невъзможен театър, доколкото театърът е (игра на) несъщественост, 

изпразненост от действителност. Той има да сочи към нещо, а не да го 

състои в себе си, иначе би произвеждал универсална реалия. Затова и 

времето на театралността би следвало да е в достатъчна уклончивост 

всеобщо-ни (да е за вариативна микрообщност валидното).  Игровите 

(“социалните“) роли, които експлицират конвенционалността на 

понятното за общежитието (на така нещото разбиращите) са установени 

от кодификацията на съгласността, и имаме задължението да ги заемем, 

да ги попълним. Независимо дали ще го направим, те са налични, поради 
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което индивидът може да е намиран в множество роли, които го 

разставят в констелации автоматично, само защото е заварен в ситуация 

на разбиране на явеното, която го настоява така функциониращ 

(съответен на конвенцията). Въвеждането в ролевия механизъм става 

през заявка да-съм (наличния за общението) като в афористично подаван 

„ритуал на посвещение“, който дефинира сюжета на социалното 

очакване. Защото е медиен конструкт и е функция на безличност на 

идентификациите, театралността няма устойчива разставеност на 

функциите в конвенцията (инициатор на казване/адресат и хипотетичен 

реципиент, разбиращ посланието), те се индивидуализират спонтанно 

през екзистенциален скок в риска да се избирам (да се асоциирам към 

понятното, в оголеност на разбираното-ни) и съответства на натиска на 

заедността да съм лоялен към стилистиката. Защото е възможно както да 

бъде мултиплицитиран, така и краден, стилът не поддържа изначалната 

за хуманността смислимост на заедността като конвенция за съгласно-

ни разпределение на функциите в констелацията на зрелището, а само я 

симулира като някоя от житейските вероятности, така разбираното-ни. 

Поради това изглежда идентификациите да е допустимо да обслужват 

всяко съдържание (някакъв, дори биографичен материал), на всеки 

споделяемото, като че нещото на общението е просто сложеното в 

сегашното на понятността. Нека кажем, че театралното ще е медия и 

ареалност (феномен на съгласност), ако е в състояние не само да спира 

времената, но и да ги отпуска, отсичайки сегашността от потока на 

континуума. Така изглежда да е в хиперболизирана преднамереност 

изкуственост, която е спекулативна (паразитираща върху заедността) 

авторитарност на разбираемостта. За да я компенсира, стилистиката 

следва тенденциозно да се отказва да е монохромност на правилността 

на казванията (иначе каквото и да се казва изрично едното на вече 

разбраността ще значи, карцирайки смислеността му) и да произволи 
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времената на наличното-ни до виталното ставане на нещата, 

възпрепятствайки властността си (да нарежда кое като действително ще 

е ставащото). Театралността е такава в истина на ставането ѝ, ако е 

намирана от актуалността в самоотречение, ако съдържа вероятност да 

бъде някога (в самоволност ѝ) приключвана, заедността да е с отчетливи 

начало и край. Ако е така, то значи съпричастността ще е 

съдържателност на общението в произволност, а стилистиката може да 

се опразва, да бъде цитирана с последствия да не е разбираният-ни свят 

(да е попадналост в ежедневно казваното). Обръщам внимание, че така 

ежедневното се изплъзва на виталността и (защото е някак 

дефинираното като контрапунктно на стилистиката) е просто различна 

му конвенционалност на ставане, която условно само е екзистенциална 

всеосвободеност на бъдене. Как ще употребя изговореността остава да 

се реши в актуалността на общенията, и е семпло възползване от 

функционирането им като стартери на съгласността. Единното понятене 

на ставащото в актуалността изглежда да е невъзможно, доколкото 

намеренията за разбирането му не мога да знам, преди да са произвели 

ефектите си. Конвенционалното е формално сложимо в актуалност на 

общенията, но произвежда семплата ежедневност на някакъв, роящ се 

във всевъзможност, свят. В настоящето ми разбиране, разроен свят е 

всеки набор от наличности, маркиращ потрошване на доверителността 

към заедността на общежитието. Изглежда, че оттатъкът на съгласността 

съдържи всичко, което е възможно да става, и там то става наистина (и в 

едновременност). В този алгоритъм на смисляне всяка казаност е 

разбунтувана известеност, гледана от конвенционалното като от 

анонимия (никой ще казва нещото) изтеклост. В режим на оттичане на 

смислеността на съборността от общението, проблематична става не 

само разбираемостта, но и функционалната ѝ реалия. Тя изглежда да е в 

наличното до поискване ѝ, като да е заявен в монолог отказ от 
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значимостта на живота. Наивен монолог (гласолалия някаква), които в 

неразбираемост ще казва, че общението е произвол на изричания, а не 

инструмент за съгласуване към винагишност. Конвенционалността 

остава да е остров на понятност, който индуцира смисленост на 

съществуването (защото може и да не бъде търпяно, да приключва при 

поискване). Стилът е онова, което остава да ни съгласи да взривим света. 

На всеки световете да свърши (завинаги). И защото е твърде опасност-

ни, театралността ще трябва да се твърди ареалност. Тя – самата 

свършимост. 

И така, стилът не задължително е монолитно единство, 

кохерентност на правилности е, при което на имитация е подхвърлена не 

някаква отделност от ставащото (в наличност ни), а процесите, които са 

ползвани до явяването на актуалността (нещото в сегашност-му), за да 

се проектира като-да-е-действителност разбраност през зрелището. 

Стилът има да симулира ограниченията на изобщо медиирането като 

съществености-ни, екзистиращи свят на заедност единствено в 

параметрите на условността, която ги е изфабрикувала. Да запре 

виталността. Стилът търси вдъхновението си единствено в спецификата 

на изказа, сам себе си превръща в обект на изумление. Нещото е така 

казвано, че е не удивително, че изобщо е изговоримо, а че в този му сленг 

е изричано (така е и понятно, без да е необходимо нещо изобщо извън 

това да казва - че казва го така е съществено и е основание на 

общението). Актът на провиждане на вариативността на ставащото е 

изцяло декласиран и подменен от еуфорията да казваш, някак да съ-

общиш бройността на времето, доколкото всичко в действителността е 

там по безсмислие, ако в живост не сме намирани. Така стилът включва 

в себе си предполагаемият резултат на някаква допълнителна иначе 

рефлексия върху зрелищното (някаква общочовешка ситуационност), 

трансформирайки я в семпла казаност, твърде оголеност ѝ, доколкото е 
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опазван да е смислен от конвенционирането. Предпоставената в 

ненужност рефлексия, взривява и усъмняването в реалията на 

зрелищността, за него е потребно изрично усилие, защото зрелището, 

каквото и в него да е казвано, функционира като разбрано (изчерпателно 

мотивирано да е за точно това общежитие казваното) в режим на 

универсалност. Всяка така мислена универсалия прикрива изначалната 

човешка ситуация на оставеност в света (преживявана като да съм 

намерен-си в безпонятен свят), срещу ужасността на която 

индивидиуумът ще трябва да стои в самотността на съществуването. Коя 

да е разбраност присъжда смисленост и отнема от интензитета на 

чуждостта му. Човешкостта е и непригодност и непригодимост, която не 

се ломи от удържането на живостта. Така изглежда казванията в 

общението да трябва да съдържат празнота, еквивалентна на 

непригодността и някакво намерение за понятност ни, но не и 

изчерпателност, доколкото няма какво да бъде разбирано отвъд 

непригодимостта (ни) към съществуването. Речта е така абстрахирана от 

окончателния си смисъл, никога не го и съделѝ, а пределът ѝ е в 

осъзнаването, че словото нещо (това, никак изречимото) значи. И това, 

означимото нищоставане-ни е и непригодно за слагане в общението, 

следователно изричането му нищо не е, измълчаване някакво е. Всяко 

казване има да каже, че е безсилно да изрича друго, освен нищото на 

нещата, доколкото то е някаква функционалност, оттласнала се от 

екзистенциалната анемия на наличното. Изглежда ставащото да е самото 

си ставане, това, което така се случва и слага света в поредност на 

мисленето му като специфичност на изговарянията на смислеността на 

явимото за нас. Роенето на ужасяващото ни, чуждеещо нищо на света, в 

неспирност на точно това станалото (уж играното катастрофично-нас, 

преживявано като погълнатост на биографията ми от твърде разбраност-

ми) реално. 
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