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ПИСАТЕЛЯТ & ТВОРЧЕСКОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ  

АЛЕКС МИЛЪР 
Лекция, Созопол, май 2010 

 

Превод: Борис Делирадев 
 

Времето, с което разполагам тази вечер, не ми позволява да изложа в цялост 

вижданията си за творческото въображение, но се надявам, че това, което ще 

споделя с вас, ще стане повод за размисъл. Бих искал специално да благодаря на 

Борис Делирадев за превода на лекцията ми на български. Макар че по принцип 

да говориш пред публика чрез преводач е някакъв вид затруднение, мога да 

кажа, че в същото време е и вълнуващо преживяване. 

По тема обширна и обсъждана като творческото въображение желанието ми е не 

толкова да кажа кое според мен е правилно и кое не, а да се включва в общия 

писателски разговор. Затова бих искал да благодаря и на организаторите на тази 

конференция за голямата чест да бъда поканен да говоря тук в Созопол! 

В романа “Покана за екзекуция” на Владимир Набоков има следният диалог 

между Осъдения и Екзекутора. “Интересно”, възклива М’сю Пиер 

[Екзекуторът], “какви са тези надежди [за които говориш]. И кой е този 

Спасител?”. Осъденият Цинцинат отговаря с една дума: “Въображението.” Едва 

ли някой би могъл да даде по-обстоен отговор. 

Въображението не е територия, запазена за елитите. Всички ние се 

раждаме на този свят с въображение. Сънди Рийд, муза и ментор 

на може би най-известният австралийски художник Сидни Ноулън, 

обичала да му напомня, че “Детството е креативност”1 по 

                                                           

1Janine Burke, The Heart Garden, Sunday Reed and Heide.  Vintage 2004 
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дефиниция. А в своята “Ода на унинието” Колридж – който според 

Т. С. Елиът разбира човешкото въображение по-добре от всеки – 

има следния стих: "Което по рождение природата ми даде / духа 

съзиждащ на фантазията". Всички сме свикнали да виждаме деца, 

насядали по пода в детските градини, заобиколени от творенията 

си. Образът обаче съществува още у Уърдсуърт: "Детето вижте 

посред новосътворените блаженства. […] Лежи между неща, 

създадени от собствена ръка."2. 

Онова, което се случва с въображението ни в зряла възраст – степента, в която 

ние не желаем или сме неспособни да се откажем от свободите на детството – е 

ключът към всяка творческа дейност. У много възрастни въображението 

закърнява, защото е неспособно да отговори на безбройните нужди на 

ежедневието. Но за писателя и художника то продължава да се развива и в зряла 

възраст поглъща голяма част от вниманието и енергията му. Така че не е 

изненадващо, че в капризния и егоцентричен свят на творците другите често 

виждат нещо детинско. Самата природа на художниците и писателите ги 

принуждава да търсят постигането на собствената им вселена, макар и да знаят, 

че това не е докрай възможно. Вътрешният свят на твореца е идеализиран и 

настоява да бъде изразен. Като че ли въображението на децата с творчески 

наклонности расте в едно с тялото им и постепенно започва да си поставя 

амбициите на зрял човек; превръща се в доминиращ режим на съществуване. А 

когато нуждите на въображението се съчетаят с амбиция и его, опитите на 

художника да води “нормален” живот често се оказват обречени на неуспех.   

                                                           

2William Wordsworth, Intimations of Immortality. 
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Всъщност въображението ни изненадва с открития не когато сме погълнати от 

работа, която внимателно сме планирали, а в моментите, когато се отдадем на 

течението. Според речниците думата “меандър” произхожда от името на река в 

древна Фригия на територията на днешна Турция, недалеч оттук. В 

елинистичния свят тя била известна с лъкатушещото си корито. Според мен 

едни от най-въздействащите, плодоносни и дълготрайни идеи в културата са 

свързани именно с наблюдение на природата. Когато говорим за нея, ние имаме 

чувството, че се докосваме до истината. В Писма до един млад поет3 Райнер 

Мария Рилке се въздържа от конкретни съвети към колегата си Франц Капус, но 

все пак прави следната препоръка: “Ако останете верен на природата, на 

нейната простота и на малките, почти незабележими неща от живота, тези неща 

ще ви се отблагодарят и ще се превърнат в нещо голямо." Дори и в дигиталния 

постмодерен свят, човешкото въображение търси потвърждение на себе си в 

реалността на природата. И най-фантастичният полет на въображението има 

нужда от твърдина, от която да се оттласне. 

Изглежда, че между природата и човешкото въображение съществува пряка 

родствена връзка и че тази връзка е дълбока и устойчива. Може би тя е част от 

самите нас, от човешкия вид, и е способна както да оцелява сред фактите на 

историята и градската култура, така и да ги създава. В някакъв смисъл работата 

на писателите е да активират двусмисленото напрежение, което съществува 

между историята и митологията.4 Във всеки случай със сигурност сериозните 

                                                           

3Rainer Maria Rilke, Letters to a Young Poet, trans Joan Burnham. P. 33.  New World 2000. 

 

4Ibid. p.5 
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писатели правят точно това. В онова, което всички смятат за познато около себе 

си, те виждат непознатото. Но го правят, като насочват погледа си навътре. Чрез 

акта на създаване писателят всъщност се обръща към себе си. 

Да се оставиш на свободното течение на въображението означава да се отдадеш 

на нещо като делириум, да влезеш в сън, в който целите са неясни, а причинно-

следствените връзки липсват. Тук важно е пътуването, а не крайната цел. 

Радостта от свободното движение идва от щастливите случайности и 

неочакваните срещи по пътя. То ни освобождава от рамката на отговорностите, в 

които ежедневно живеем. Ние се пускаме по течението с надеждата, че ще 

бъдем изненадани. 

Романът, независимо от това колко е реалистичен, е изкуство, а не партитура, по 

която истинският живот се случва. В последна сметка художествената проза е 

измислица, независимо от претенцията й, че представя реалността детайлно и 

исторически достоверно. Романът е продукт на въображението. Движението в 

изкуството и литературата никога не е напред или назад, а винаги е към центъра. 

Изкуството се интересува именно от центъра, а не от крайната цел. Всяка епоха 

освен че окуражава дадени форми на изкуството, има и потискащ ефект върху 

определени части на психиката. В носенето по течението нашето въображение 

никога не е изцяло свободно от влиянието на модните в момента изобразителни 

форми. Творческата автономия е мит – или в най-добрия случай идеал. И 

независимо от това колко оригинална е една творба, тя винаги принадлежи на 

своето време и колкото повече време минава, толкова повече тази темпорална 

зависимост се изявява. 
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Изобразителните форми в литературата са също толкова важни колкото и във 

визуалните изкуства. Според мен най-добрият теоретик, който е работил по тази 

тема, е Ерих Ауербах. Любопитно е, че известният му труд Мимезисът: 

изображението в литературите на Запада5 е писан не в Париж или Ню Йорк, а 

в Истанбул. "Данте," пише Ауербах,  "използва езика, за да открие света 

наново." Или с други думи, Данте не измисля нов собствен свят, а разкрива 

непознатото във вече познатия му свят. Писането на роман е всъщност 

пренаписване, с чиято помощ ние се пренасяме на едно и също познато място 

отново и отново, за да го видим с чужди очи. Когато започваме да пишем един 

роман, ние се докосваме до една загадка, влизаме в лабиринт, чийто център ни 

предстои да открием. В самото начало материалът е безформен. Това не 

означава, че нямаме тема, или че нямаме какво да кажем, а че все още не знаем 

на какво ще се натъкнем, подробностите на творбата предстои да ни се разкрият. 

И при лабиринта, и при романа важна е не поуката, а откриването на центъра. 

Точно центърът е този, който подрежда формата. Щом достигнем центъра, 

романът е свършил. Или поне така изглежда. Всъщност дори и завършеността 

на едно произведение е въпрос на изкусност. На така наречения занаят. 

Добре, искаме да пишем, искаме да правим изкуство, но се питаме коя е темата 

ни? Как да разпознаем нашия материал? Спомням си, че като начинаещ писател 

аз чувствах, че имам какво да кажа на света, но не знаех в какво точно се състои 

то. Да искаш да станеш писател и да не знаеш за какво да пишеш е може би 

основният проблем, с който се сблъскват начинаещите писатели. Каква е 

връзката между въображението и намирането на писателския ни материал? 

Представа си нямах. Смятах, че ако желанието ми да пиша е автентично, би 
                                                           

5Erich Auerbach, Mimesis.  Trans Willard R. Trask.  Princeton, 1953. 
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трябвало предварително да знам за какво ще става въпрос в книгите ми. 

Струваше ми се, че всички големи писатели – Достоевски, Айрис Мърдок, 

Пруст, Дорис Лесинг, Патрик Уайт и т.н. – са знаели за какво искат да пишат от 

самото начало. Сега виждам, че просто не съм знаел как реално се случват 

нещата. Да вземем, например, Тревата пее6, този невероятен първи роман на 

Дорис Лесинг. Тогава ми изглеждаше – а така изглеждаше и на всички останали 

– че той е бил написан направо в сърцето на Дорис. Какво имах да кажа аз, което 

би могло да се сравни с роман от такъв калибър? Гледах празните страници и не 

откривах нищо в собственото си сърце, освен, разбира се, желанието да пиша. 

Задавах си въпроса дали от мен въобще става писател. 

По отношение на въпроса за смъртта на романа, който така често ни занимава, е 

добре да помним, че романът е само един от възможните начини за разказване 

на истории. Именно разказването на истории, а не романната форма е 

постоянният елемент в желанието ни да пишем. Като човешки същества ние 

винаги ще търсим начини да разказваме историите си и ако не в романи, това ще 

става по други начини, които ни предстои да открием. В семейството, в което 

израснах, например, разказването на истории (но не и записването им) беше 

нещо, на което се отдавахме всяка вечер. Устният разказ е импровизационна 

форма, подобна на джаза, и точната му посока много зависи от аудиторията. 

Написаната история, обаче, макар в нея да има дълги спонтанно създадени 

пасажи, е предварително премислена и прилича повече на музикална партитура. 

Аз разказвах истории добре още като дете, но когато пораснах мина много време 

преди да намеря темите, за които да пиша. Разбрах, че не е достататъчно просто 

да взема решение за какво искам да пиша. Като млад на текстовете ми все нещо 
                                                           

6Doris Lessing, The Grass is Singing.  Michael Joseph 1950. 
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им липсваше, изглеждаха някак лишени от собствен живот. Както Симон дьо 

Бовоар сполучливо отбелязва: “Ние не можем да избираме проектите си на 

случаен принцип: те трябва да са записани като задължения в миналото ни.” 

Причината за това е, че човешкото въображение не се вълнува от работата на 

съзнанието и решенията му. За мен писането е разговор с несъзнаваното. Като 

Клам в “Замъкът” на Кафка, ние знаем, че усилията ни да се срещнем лице в 

лице с несъзнаваното никога няма да се увенчаят с окончателен успех, но знаем 

също така, че то управлява живота ни. За съжаление несъзнаваното не винаги ни 

подава постоянни сигнали. “Работата ми се съпротивлява”, споделих наскоро в 

писмо до един приятел. “Прекарвам времето си в нещо като чакалня към 

въображението. Знам, че онова, което търся, е някъде наблизо, но не мога да 

насилвам процеса.” Често в такива ситуации писателските ни умения са 

достатъчни, за да ни помогнат да се справим някак, но принципно 

въображението си остава неподатливо към принуда. 

Откриването на писателските ни теми и събуждането на въображението са 

свързани чрез сложна зависимост. Може би най-красивият текст, посветен на 

този феномен, е един пасаж от около сто страници в “Намереното време” от 

Марсел Пруст. Бих искал да мога да го цитирам тук целия, но ще си позволя 

само един кратък пасаж: 

"В този момент ме озари едно ново просветление и аз разбрах, че темите, които 

търсех, за да напиша книгите си, се съдържаха в изживения от мен живот; 

разбрах, че се бях натъквал на тях навсякъде: и в лекомислените удоволствия, и 

в лентяйството, и в любовта, и в нещастието, и че ги бях избутвал встрани без да 

вниквам в предопределената им цел или дори в това, че продължаваха да са 
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около мен... Започнах да схващам, че бях живял […] без да осъзнавам, че 

животът ми се е нуждаел от контакт с книгите, които исках да напиша и за които 

[...] не можех да намеря тема.7 

Свободното движение на мисълта и импулсите на въображението неочаквано 

отвеждат Пруст  до писателския му материал, и заедно с това от живота му 

изчезват отпадналостта и скуката. Големите романи всъщност говорят за най-

интимните страни на живота ни и това е валидно за всички писатели – от Пруст 

и Джойс до Джорджет Хайер. Разбира се, тема на романите могат да бъдат и още 

много други неща, но в сърцевината си те разказват за нас и за тривиалната 

сложност на частния ни живот. 

Благодаря ви за вниманието. Страхувам се, че времето ни изтече, но разбира се 

този разговор ще продължи между нас, докато сме в Созопол. 

                                                           

7Marcel Proust, Remebrance of Things Past, vol X11, trans. Andreas Mayor.  P.267.  Chatto & Windus, 

1970. 

 


