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ПРЕДГОВОР

Пред вас е сборник с лекции, изнесени по време на Созополските семинари по
творческо писане на фондация „Елизабет Костова”.
Една съвременна дискусия между автори на художествена литература, семинарът
събира писатели от България и писатели от англоговорящи страни. В допълнение
към уъркшоповете по писане, програмата на семинара включва специални гостлекции. Настоящата колекция ви дава възможност да прочетете всички лекции,
изнесени в рамките на семинара, от създаването му досега, някои от които са
оригинално написани на български, а други са преведени от английски. Всяка година
тази електронна книга, ще бъде допълвана с две нови лекции, представени в
хронологичен ред.
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КЕЙТ МОС
MЯСТОТО КАТО ИЗТОЧНИК НА ВДЪХНОВЕНИЕ

Лекция, изнесена на Созополския семинар по творческо писане, 21-24 май 2008

Преди осемнайсет години със съпруга ми купихме малка
бисквитеножълта къща в подножието на старите крепостни стени
в югозападния френски град Каркасон. Решението ни беше
спонтанно и щеше да има неочаквани и важни за нас последствия.
Градът ми беше напълно непознат – за първи път се намирах в
югозападна Франция. Имах смътни спомени от учебниците по
история за кръстоносния поход, сложил край на независимостта на
Южна Франция през Средновековието, но за областта Лангедок и
Биография
Кейт Мос е автор на
станалия бестселър
роман „Лабиринт”. Тя
преподава английски и е
съосновател на
наградата „Ориндж” за
художествена
литература, води
литературното
предаване на радио 4.
Кейт е член на Кралското
общество по изкуствата,
а през 2000 година печели
Приза за постижения на
европейки за приноса си в
областта на изкуствата.

езика й – окситанския – не бях чувала нищо. Не бях чувала и за
катарите – легендарните християни, чиято история е навсякъде.
През 1989 г., докато стоях в дъжда и мъглата пред къщичката,
която щяхме да купим, и се вглеждах в излезлите сякаш от
приказките средновековни бойници, почувствах неочаквано, че
съм у дома. На 14 юли следващото лято, Деня на Бастилията, с Грег
и малката ни петмесечна дъщеря отново бяхме в Каркасон –
седяхме в двора на новата ни къща и наблюдавахме празничните
фойерверки над Стария град. Крепостните стени горяха в
магнезиев огън по цялото си протежение, а въздухът свистеше от
искри и празни гилзи. Каркасонците наричат тези илюминации
“Целувката на града”. Бях запленена. Така започна моята любовна
история с Каркасон, която продължава близо двайсет години и
беше източник на вдъхновение за двата ми романа – Лабиринт и
Гробницата.

Лабиринт е приключенски роман, който се развива отчасти в Каркасон и Шартър през
Средновековието и отчасти в съвременността. В основата му е легендата за Свещения граал и
историята на едно момиче, Алаис, чийто живот е брутално пометен от кръстоносния поход от
ХІІІ в. срещу миролюбивонастроената Катарска църква. Гробницата също е роман на две
епохи – ХІХ и ХХІ в., но тя е история с духове, вдъхновена от картите Таро. Макар по силните
женски образи и конструкцията двата романа да си приличат, тонът и обхватът им са съвсем
различни. Различни са били и намеренията ми. Лабиринт е по-скоро епичен роман, в който
действието се развива на фона на голямата история. Гробницата е по-клаустрофобичен, поинтимен и по-мистичен – място, обитавано от духове. В него съм се опитала да опиша
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задушаващата атмосфера на френското общество от края на ХІХ в. И Лабиринт, и Гробницата,
обаче, са вдъхновени от любовта ми към Каркасон – моя втори дом – и нейната история и
география. Лабиринт е мое любовно писмо до нея, а Гробницата е израз на преклонението ми
пред древните гори, езера и планини, заобикалящи античния минерален курорт Рен-ле-Бен,
на трийсетина километра южно от Каркасон.
Но да се върна към началото. Когато купихме къщата през 1989 г., нямах никакво намерение
да пиша романи нито за Каркасон, нито за катарите, нито за картите Таро, нито за духове и
изоставени гробници. Единственото, което исках, беше да не се чувствам като туристка.
Затова през дългите и горещи лета, в които се грижехме за двете ни малки деца и се
отдавахме на традиционни ваканционни занимания, изчетох всичко за областта Лангедок, до
което можах да се добера. Проучих римското присъствие в областта през І в., нашествието на
визиготите през V в. и епохата на Шарлеман; запознах се с историята на Мадам Каркас и
сарацинската царица, дала името на града; бях погълната от описанията на катарското
движение през ХІІІ в. и нацистката окупация през ХХ в. Събирах туристически справочници,
исторически книги, теология, дори окситанска поезия и поговорки. Запознах се с местните
празници и обичаи, като например великолепния – и все още жив – средновековен празник на
плодородието, известен като Fête de l’Âne – Празника на магарето – в Ладерн-сюр-Локе.
Постепенно започнах да вниквам във френските приказки и легенди. Те са по-рафинирани,
по-сложни и по-загадъчни от английските.
И така – няколко думи за самия град. След като разгледах Созопол, мисля, че всички, които се
чувстват добре тук, биха се чувствали добре и в Каркасон. На север от града е Черната
планина, която призори е пурпурна; на изток са лозята на Минервоа; Средиземно море е
отвъд долините Нарбоне, а на юг са дивите склонове и клисури на Ариеж.
Каркасон е град, разделен на две. Средновековният град е бил реставриран през втората
половина на ХІХ в. от Южен Виоле-льо-Дюк – реставрация, предизвикала скандал, който
споменавам и в Гробницата. Старият град се намира високо на един хълм на десния бряг на
река Од. На другия бряг е кварталът Бастид Сен-Луи, който е застроен за първи път през ХІV
в., но сегашните му перпендикулярни улици са от ХІХ в., когато е преживял разцвет и е бил
съществено разширен. Двете части на града са свързани с един сводест средновековен мост –
Le Pont Vieux, построен преди 600 години, върху който на метален кръст, се издига стара,
очукана от времето статуя на Исус – мястото, в което старият и новият град се срещат.
Още щом се научиха да се катерят, двете ни деца – които сега са на 18 и 15 години! –
започнаха да използват трикилометровите укрепления на Стария град за игри. В
пространството между вътрешните и външните стени, което французите наричат lices, все
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още се провежда средновековен летен турнир с копия, чиито удари по дървените мишени
звънят така, както са звънели преди осем столетия.
Крепостта Каркасон има цели 52 отбранителни кули и някога се е смятала за непревземаема –
imprenable. Въпреки че при рестраврацията Виоле-льо-Дюк не се е съобразил с
първоначалния й вид и вместо червен камък е използвал сив, основите на най-старите й
части – Шарпентиер, Манюкиер и Мулен д’Авар – все още са такива, каквито са ги изсекли
някогашните каменоделци.
Алаис, главната героиня на Лабиринт, живее в замъка Контал. Той се намира в западната част
на Стария град и е бил построен през ХІ в. от династията Транкавел върху съществуващи
римски и визиготски основи. Макар че повечето от най-старите сгради на замъка не
съществуват (камъкът им е използван при изграждането на Бастид Сен-Луи), главният двор –
Cour d’Honneur, и по-малкият – Cour du Midi, както и живописната наблюдателна кула Tour
Pinte са непокътнати. В източната част на укрепленията могат да се видят възстановки на
платформите, използвани от артилерията при защитата на Каркасон срещу обсадилите я през
август 1209 г. войски.
За разлика от улиците на Бастид Сен Луи, уличките на Стария град напомнят повече
паяжина, отколкото координатна система. Историческите конфликти живеят в техните имена
– улица “Реймон-Роже Транкавел”, улица “Сен-Луи”, улица “Агнес дьо Монпелие”. Зад
магазините, баровете и ресторантите се крият къщички и училища, между които и едно
двуезично – френско-окситанско. Повечето от по-старите обитатели на укрепения град
живеят тук от поколения.
През 1989 г. в Каркасон имаше все още малко английски туристи. Старият град не беше
включен в списъка на световното културно наследство на Юнеско и “Райънеър” не
обслужваше малкото градско летище. (Днес само от Лондон има два полета дневно). Много от
сградите и паметниците имаха чаровно изоставен вид, макар Каркасон да започва да налага
себе си като туристическа дестинация още в началото на ХХ в. Леони, главната героиня на
Гробницата, посещава Стария град през 1891 г., когато туризмът в града тъкмо се заражда.
Първото постоянно туристическо бюро – и едно от първите във Франция – отваря врати през
1902 г. и рекламира средновековния град като алтернатива на модните, но скучни
средиземноморски курорти Кан и Ница. Върху отпечатаните в огромни тиражи пощенски
картички от това време може да се види цитат от прочутата през 19 в. песен на Гюстав Надо –
“Не умирай преди да видиш Каркасон”. Кампанията дава резултати. В периода юли –
октомври 1905 г. с новопостроената железница в града пристигат 10 000 посетители.
Невероятно е, но сто години по-късно Каркасон е посещавана от 3 милиона души годишно и е
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най-посещаваното след Париж място във Франция. Трябва да призная, че понякога виждам и
по някой турист с екземпляр от Лабиринт или Гробницата в ръка.
Във втората част на моята лекция бих искала да засегна един въпрос, който обикновено
предизвиква ожесточени спорове – въпроса за жанровата принадлежност. Като автори ние
имаме естествена съпротива срещу това книгите ни да бъдат категоризирани. В последна
сметка онова, което всички ние искаме, е читателите да харесват книгите ни. Това ни е
достатъчно! Но издателите, литературните агенти, критиците и журналистите имат нужда от
етикети.
И на мен като на повечето писатели често ми задават въпроса какви книги пиша. Аз израснах
с големите приключенски романи от края на ХІХ в. – от Мините на цар Соломон и Тя на Райдър
Хагард до Жул Верн. Това, което ми харесваше в тях, беше комбинацията от увлекателно
действие, интересни пейзажи, климат (много студен или много горещ!), каскади и обвита в
мистерия атмосфера. И усещането, че независимо от перипетиите на героите, краят ще бъде
щастлив. Пейзажите в тези книги са подробно и внимателно описани, а духът на местата, в
които се развива действието, е по-важен от всичко. Има ясно разграничение между добро и
зло, а главният герой често е тръгнал на поход или се жертва в името на някакъв идеал.
Като автор на Лабиринт и Гробницата мен ме привличаше идеята да създам “старомодни”
приключенски романи, в които главните герои са жени, а не мъже, както повелява
традицията. Интересно че докато обмислях да се захвана с писане, установих, че никъде по
лавиците на книжарниците не мога да открия етикет “приключенски романи”. Не можех да си
обясня защо. Дали читателите не се интересуваха от класически приключенски романи? Или
пък беше въпрос на категоризация? Всички ние като писатели се съобразяваме с очакванията
на издателите за това какво харесват читателите. От времето на изповедния роман на Даниел
Дефо Мол Фландърс, например, много писателки се борят с клишираните и задушаващи
очаквания на издатели и читатели, че литературните героини задължително се заплитат в
любовни интриги, страдат от несподелени чувства и са давани за пример за чистота и
трагична въздържаност. Преди Дефо подобна роля играе и Шекспир, чиито сюжети са
заимствани от фолклора. В книгата си Still Harping on Daughters (1983) Лиса Джардин
майсторски разобличава похватите на Барда. Докато Брут, Октавиан и Марк Антоний воюват
на авансцената, Порция извършва върховната саможертва – самоубива се, поглъщайки огън
зад кулисите.
Съвременната литература има нужда от силни, положителни женски образи (както и от
чувствителни, мислещи мъжки образи), но не и от самодоволните и самосублимиращи се
еманципантки от Молиеровото Училище за жени. Разбира се, романи със силни женски образи
са писани и в миналото. Но дали чрез романа си Франкенщайн Мери Шели продължава
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борбата за женски права на майка си с други средства или възпроизвежда старите модели на
отношенията между половете? Когато литературните героини се еманципират и започват да
отстояват себе си – първите са Елизабет Бенет и Беки Шарп – какви са техните житейски
цели, развръзката на съдба им? Към какво се стремят – дали към авторитет, власт и повече
влияние в един все по-голям свят? Защо когато Мидълмарч на Джордж Елиът се появява във
вестниците в Англия през 1871–1872 г., героинята на романа Доротея предизвиква скандал,
предпочитайки младия и идеалистично настроен доктор пред безчувствения и стар
университетски преподавател Казобон? Популярността на прословутото стихотворение на
Ковънтри Патмор Ангел в къщата е свидетелство за това, че семейните идеали на ХІХ в.
продължават да владеят умовете дълго след като векът си е отишъл. Писателки като Франсис
Ходжсън Бърнет въплъщават мечтите си за лична свобода в литература за деца, тъкмо
защото женската свобода е невъзможна. И макар че предшественичките на женските образи в
съвременната приключенска литература са героини от викторианската епоха, не може да се
каже, че викторианските произведения, в които те се появяват, са класически приключенски
романи.
Така че когато ме попитат какво пиша, отговарям, че според мен Лабиринт и Гробницата* са
приключенски романи. Всеки от тях разказва за съдбата на две жени – за любовните и
сексуалните им приключения, за домовете и семейния им живот. Ролята на тези жени е да
водят, не да следват. Моите героини се различават от женските образи на класическата
приключенска литература. Те не прекарват живота си на някой планински връх в очакване на
спасение, а са господари (ако ми позволите!) на съдбата си и като следствие – на съдбата на
близките си. И онова, което според мен различава класическия приключенски роман от
историческия, е тъкмо решението да превърнеш действието в двигател на произведението.
Накрая ще се върна към онова, с което започнах – пейзажа на югозападна Франция, който ме
вдъхнови да напиша Лабиринт и Гробницата. Посетители и читатели от цял свят се стичат в
Лангедок, привлечени от същите неща, които преди двайсет години плениха и мен. Те идват,
привлечени от планините и хълмовете около Каркасон, от тайнствените предания и
трагичната история на региона, от източените силуети на полуразрушените замъци – Латур,
Керибюс, Пейрепертюз. И разбира се от Монсегюр – “крепостта на спасението” – духовния
център на Катарската църква от 1204 г. до разгрома й от френските кръстоносци. Монсегюр
се намира високо в планината и гледа към връх Вартелеми и към скритите под връх Суларак
пещери – там, където започва и завършва Лабиринт. На половин ден път са гористите
хълмове около Рен-ле-Бен, където се развива действието на Гробницата и където властват
други легенди и предания.
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Когато през март 1244 г. след десетмесечна обсада кръстоносците превземат Монсегюр,
повече от двеста катари са били изгорени живи на клада в подножието на върха. Сега там
може да се види малък каменен кръст, около който хората оставят цветя и стихотворения в
памет на загиналите. Днес под сенките на чинарите на малкия площад в Рен-ле-Бен – там,
където през ХІХ в. са се разхождали семейни двойки – многобройни посетители напрегнато се
вслушват в гласовете на селяните и езика на детството им – окситанския. Такава е тайната на
всеки разказ – тя е в малките и лични детайли, чрез които всяка земя разказва историята си.
Независимо от многобройните посетители в долината Пра дел Крема, независимо от
препълнените с хора августовски улици на Стария град, духът на това място е доловим.
Истинската Каркасон – или Каркасона, както е окситанското й име – е жива. Тя е някъде
отвъд

сладоледите

и

пластмасовите

мечове

–

из

хълмовете,

в

ослепителната

средиземноморска светлина; носена от яростните летни бури и внезапни наводнения, и от
вятъра Сер, който нощем слиза от планините. Това все още е земя на тайните. Именно това
съм се опитала да уловя в Лабиринт и Гробницата.

* Откъс от „Гробницата”.
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ТЕОДОРА ДИМОВА
Лекция, изнесена на Созополския семинар по творческо писане, 21-24 май 2008
Първо искам да изкажа огромната си благодарност към Елизабет
Костова и към това, което тя прави за българската литература.
Основаването на тази фондация е само по себе си безпрецедентен
случай в най-новата ни история. В България няма нито една
фондация, която да подпомага литературата, която да се грижи за
нея.
Мисля че чрез този свои жест към литературата Елизабет прави и
жест към нашата страна изобщо. Знак на уважение към България и
Биография
Теодора Димова е родена
през 1960 г. в София.
Завършва английска
филология в СУ “Св. Кл.
Охридски”. През 2000 г.
печели Първа награда на
прегледа на Нова
българска драма в Шумен
и Специалната награда на
името на Маргарит
Минков на Третия
национален конкурс по
драматургия, а през 2001
пиесата й “Замъкът
Ирелох” печели субсидия
за постановка в
надпревара с драматурзи
от почти всички
балкански страни. Автор
е на романа “Емине”
(2001) и на “Майките”
(2005), спечелил голямата
награда на конкурса
“Развитие” за 2004
г. Специализирала е в
Royal Court Theatre в
Лондон.

знак на уважение към нейните писатели. Все едно, че Елизабет ни
казва: няма значение колко е голяма или малка една страна, няма
значение колко е разпространен нейният език, литературата е
действителност

от

друг

порядък,

литературата

е

свръхдействителност, държава на духа без граници със съвършено
различно устройство, което живее според собствените си норми и
закони.
Ние обитаваме този друг тип пространство и живеем според
неговите закони. Сега няма да обсъждаме дали това пространство е
уютно или не, дали е по-добре да си в него или извън него, дали
можеш да влизаш и излизаш оттам по всяко време, какво отнема от
живота ти и какво ти дава, жертвите, които изисква, дали те прави
по-щастлив или по-нещастен. Това са въпроси, на които всеки
отговаря според собствения си светоглед. Аз лично мисля, че човек
би могъл да изживее живота си доста по-ведро и радостно,
отколкото едни писател, чиято работа, в крайна сметка е да се
вглежда и описва тъмната и греховна страна на света. Може би
това са неща, до

които ще стигнем по-нататък в неформалните си и приятелски разговори, дори съм убедена,
че ще стигнем до тях и ще ги споделяме, сега обаче искам да се съсредоточим върху самата
литература, върху това как възниква една книга, какъв е процесът на написването й и от
какво се захранва литературата. Вероятно е много трудно да се изтръгват правила, да се
налагат закони, да се правят обобщения. Аз лично не вярвам в това, че един човек може да
преподава творческо писане, а друг може да се научава да пише. Но вярвам че говоренето за
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самия процес на писане, споделянето на подводните камъни, на сривовете, на отчаянията и
депресиите, които съпътстват неминуемо създаването на всяка книга, могат да дадат кураж,
сила и устойчивост на един млад писател, могат да развият у него онези качества на
характера, които са абсолютно задължителни за тази професия.
Всяка една моя пиеса или роман са възникнали по абсолютно различен начин. Виждате ли
дори при един единствен човек не може да се направят изводи как изниква желанието,
копнежът да създадеш един тект. Много често сравнявам писането с любовното чувство, с
някакво своеобразно влюбване от пръв поглед. Защото ако можем да уточним от какво точно
се появява любовта, ще можем и да анализираме как изниква този копнеж да пишеш за нещо,
което изобщо не знаеш какво е. Хем знаеш, че искаш да го напишеш, хем изобщо не знаеш
какво е.
Както се влюбваш в един човек – от една страна изобщо не го познаваш – от друга – като че ли
знаеш всичко за него, като че ли винаги си го познавал. Ето върху този много тънък и
деликатен лед, който всеки миг може да се пропука, се появява императива да пишеш. Той е
толкова категоричен и плътен, че понякога едва ли не можеш да го пипнеш, да го докоснеш с
ръка. Всички добре познаваме тази абсолютна необходимост да пишеш. Ако тя липсва – аз
никога не започвам да работя. Ако този копнеж за писане не е неутолим и яростен, писането
неминуемо се превръща в бреме, скука, тегоба. Да, този копнеж да писане. Като слепец
вървиш след него, не го виждаш, само го усещаш по мириса, по звуците, по отделни гласове,
ситуации, думи, изречения. Вървиш след него, потропваш с белия си бастун, събуждаш се
нощем... някаква тяга вътре в теб, която те тласка да вървиш по път, който изобщо не
познаваш, не виждаш, не знаеш къде ще те отведе, можеш и всеки момент да пропаднеш в
трап или бездна, може всичко да се случи с теб, но ти вървиш, доверчиво отдаден, влюбен,
предаден в ръцете на тоз копнеж. Това е тайнство, тайна и не бива да се опитваме да я
разбулваме повече, да я анализираме, защото тя ще ни отхвърля все по-далеч и по-далеч от
себе си. Това е зачатието на един роман, най-тъмното, най-интуитивното и най-опасното
състояние от целия процес.
Аз започнах с писане на пиеси. Първият ми роман Емине излезе преди осем години. Дотогава
никога не съм мислела, че ще пиша романи. Белетристиката ми се струваше непостижим
жанр. Макар че сега спокойно мога да кажа, че най-трудния жанр е драматургията, но тогава
още не знаех това. Имах в главата си една съвсем ясна, подредена, хронологична, както ми се
струваше и много драматургична история. Исках да напиша пиеса по тази история. Най
важното във всеки един жанр, независимо дали пиеса или роман, според мен, е да се открие
конструкцията на разказа, скелета, принципа на разказване. Веднъж доловен, дори и
интуитивно, тази конструкция или този скелет, започват да работят сами по себе си, като че
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ли включени на свой независим вътрешен мотор, вече самата конструкция изисква и тегли от
материала, тя подбира кое да влезе и кое да се махне, по някакъв парадоксален начин тя
самата работи вместо автора, тя отнема, така да се каже, първенството на автора в писането,
тя се превръща в майстора, а авторът става по-скоро неин калфа, който възможно най
работливо трябва да я обслужва и да я снабдява денонощно с необходимия й материал. Така
че аз никога не мога да започна да пиша без да имам бегъл и интуитивен образ на тази
конструкция.
И така – имах историята за Емине, която между впрочем ме беше поразила, имах абсолютната
необходимост да я разкажа, имах и доста мъгливата представа за конструкция на пиесата и
започнах. Смятах, че този път работата ще потръгне съвсем гладко, че няма да има от какво да
се измъчвам, какво да търся, какво да откривам. За година и половина почти ежедневен труд
успях да напиша не повече от три сцени, които бяха не повече от десет страници. Освен това
тези три сцени изобщо не можеха да се свържат помежду си дори и в някаква най
ексцентрична последователност. Дори нямаше едни и същи герои в тези три сцени. Беше от
ясно по ясно, че не мога да напиша тази пиеса, че не мога да намеря конструкцията й, която да
заработи. Казах си добре, спокойно, очевидно не всичко се получава така, както ние искаме.
Само спокойно, няма да напишеш историята на Емине, но ще напишеш някоя друга история,
някоя нова пиеса. Просто ще оставиш всичко това, ще махнеш с ръка и ще продължиш напред.
По цял ден се разхождах из улиците на София и си повтарях тези неща и осъзнах, че се
намирам на ръба на психически срив. Не беше депресия, а съвсем ясното усещане, че някакви
връзки вътре в мен ще изгърмят. Защото истината е, че не можех да не напиша историята на
Емине. Тя ме беше обсебила, беше вътре в мен, живееше някакъв свой паралелен живот, на
който аз напълно се подчинявах, а не можех да напиша. Това усещане, че си пред полудяване.
Че не знаеш кога точно бушоните ще гръмнат. Тогава за първи път си дадох сметка, че
писането е опасно, дори много опасно занимание. Че към него трябва да се подхожда много
внимателно. Че за да бъдеш писател, трябва да имаш много силен и много устойчив характер,
за да можеш да удържаш на историите, които влизат в теб, за да можеш да се справяш с тях, да
ги преработваш. Ако нямаш тази сила и устойчивост, тогава историята ще те погълне, тя е,
която ще те преработи. Този период беше тежък за мен, той продължи около месец. Защото
този период е доста неразбираем за хората около теб, за близките и приятелите ти. В
известен смисъл този период е и някак несподелим - все едно водех невидима битка на живот
и смърт с невидим враг. Знаех, че ще ми е много трудно да се измъкна от историята на Емине.
Всъщност вече се бях отказала от тази пиеса. Всъщност вече бях приела поражението – то
беше навсякъде. И една сутрин отново седнах на бюрото си и си казах: нека само да опиша
това, което съществува в мен, без да се съобразявам с нищо, нито с конструкция, нито с
хронология, нито с диалог, нито със сцени, нека да опиша всичко единствено за себе си, за да
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се освободя от Емине и нейната история. Пишех по петнайсет двайсет страници на ден.
Просто сядах и започвах да пиша на един дъх, не вярвах и не разбирах какво става... Романът
беше създаден за по малко от месец, разбира се, след това много дълго редактиран. В
началото не знаех това разказ ли е, новела ли е, какво е, откъде се появява тази конструкция –
вече романна – която така безнадеждно търсех като драматургия преди това в продължение
на година и половина. Когато след един месец завърших романа, бях толкова щастлива,
колкото бях нещастна преди да го започна. Това е абсолютно необяснима за мен случка.
Минаха вече толкова години оттогава и аз не успявам рационално да си обясня – какво
запушваше енергията в драматургичната форма, която познавах добре и какво отпуши тази
енергия в романа, който не само не познавах като форма, но от него изпитвах истински ужас.
Разказах ви така подробно историята с написването на Емине, за да можем да се докоснем до
това сетиво у всеки един писател, сетиво за някаква сила, която е преди самото писане, която
като че ли поражда и изтегля от писателя самите думи.
Сега ще ви разкажа как беше написан вторият ми роман Майките, за да провокирам размисъл
върху това от какво се захранва литературата, върху какво се опира, на какво стъпва. Този
роман беше написан по коренно различен начин, поради съвършено други мотиви, който ще
се опитам да ви изложа.
Нашето общество минава през тежки катаклизми, това е едно абсолютно болно общество.
Струва ми се, че в такъв особен момент писателят не може да не се занимава в социално
значимите проблеми. А за мен проблемът с детската престъпност и детската агресия и
състоянието на децата изобщо е най-тежкия и страшен социален проблем на България. В
такива тежки времена, през каквито ние, българите, преминаваме, писателят е длъжен да
бъде връзката между обществото и отделния човек. Когато един човек отдели десет лева, за
да си купи книга или билет за театър, то книгата или представлението са длъжни да му
помогнат - по един или друг начин. Те са длъжни да направят нещо конкретно за него, за
отделния човек - да го накарат да не се чувства толкова сам и объркан, толкова лишен от
ценности и ориентири, да го заредят със състрадание и усещането за общност. Именно
липсата на състрадание и липсата на чувството за общност в обществото ни ме подтикнаха
към написването на Майките.
Започнах да пиша Майките, след като през пролетта се случи онова убийство в Пловдив,
когато две четиринайсетгодишни момичета убиха своя съученичка. През есента последваха
други убийства, извършени от деца - в Перник, Блaгоевград, Стара Загора. За мен това не са
обикновени убийства - като тези, които свикнахме да гледаме по улиците на България или по
холивудските филми, или по криминалните хроники на вестниците. Тези убийства са знак, че
в обществото ни се случва нещо, което до този момент не се е случвало. Че сме преминали
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някакви граници, които не могат да бъдат преминати. Както домът за изоставени деца в
Могилино и филмът на БиБиСи за него. Впрочем според управляващите се оказа, че ние
изобщо нямаме проблеми с изоставените деца, че филмът е поредната агресивна
антибългарска кампания. Ето именно този краен цинизъм на управляващите е съсипващ за
моралното състояние на обществото ни. Всички повтаряме до втръсване - обществото ни е
болно. Обществото е жив организъм, който боледува. Всеки един от нас е свързан с това
боледуване, колкото и да емигрираме навътре в себе си. Започнах да пиша Майките, защото
исках да си обясня какво става. Не предполагах, че това обяснение ще прерасне в роман. Не
предполагах, че ще последва взрив от детска престъпност. Опитах се да открия корените на
зверството. Не зная дали съм успяла. Това, което със сигурност разбрах, е, че не децата ни са
виновни. Тези четирнайсетгодишни деца убийци са родени през 1990 - фактическата година
на свободата ни. Това са децата на Прехода. Те растяха, докато родителите им по цяла нощ
чакаха на опашки за мляко, подскачаха по митингите, обикаляха улиците с шествия и
лозунги, опитваха се да оживеят с двайсетдоларовите си заплати или изгубваха работата си и
заминаваха за Америка, връщаха се, пропадаха, издигаха се, забогатяваха, пропиваха се,
отчайваха се, себеизгубваха се в пари или в липса на пари; тези деца растяха, докато
родителите им вряха в този казан като наказани грешници, които трябва да изкупят вината
на знаем кои; тези деца израснаха с някакви трескави хора, със зачервени очи, които нервно и
безсмислено се стрелкаха напред и назад, вечер се втренчваха в телевизорите си и започваха
да се карат за политика; или ако не се карат - да псуват пак по повод на политиката; тези деца
- децата на Прехода, израснаха с едни хора, които все повече се смълчаваха, ставаха все позатворени, все по-начумерени; след няколко години на тези хора дори нямаше да им се гледа
телевизия, дори нямаше да им се псува. После децата тръгнаха на училище и видяха
учителите си с извехтелите им дрехи, с потъпканото им самочувствие; съучениците си с
мобилни телефони колкото едногодишната заплата на същите тези учители; децата видяха
богатите - къщите им, наглостта им, самоизтребването им; видяха и бедните - с разширени
очи, остaнали без думи и без дъх... Случайно дочух един разговор - заможна майка на две деца
обясняваше на приятелката си: „Не зная какво повече да правя за тези деца! Толкова са
неблагодарни! Всеки ден им давам по десет лева, водя ги на море, през зимата ги водя на ски,
какво повече!”. Наистина, какво повече за едно дете, освен по десет лева на ден, ски и море!
Дочух и друга реплика от една женица с избелял шлифер, не по нейна мярка: "Аз не мога със
себе си да се справя, та камо ли с децата!" Оставихме децата си. Забравихме ги, улисани в
глупавите си неща. Отнехме им пашкула от любов, с който са предопределени да растат. Без
тази защитна обвивка от обич и грижи децата остават оголени като нерв. И започват да
поемат нашите енергии. И нашите енергии се натрупват в тях. Нашето недоволство. Нашата
неудовлетвореност. Нашата намръщеност. Нашата балканска озлобеност. Нашата агресия, с
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която ние все някак успяваме да се справим. Но те не успяват. Те не са устроени така, че да
могат да поемат огромната липса - липсата на радост, на влюбеност, на празници, на
приятелство, на смях, на доброта. Нямат защитни механизми, които да компенсират тези
неща. И самотата им става по-голяма от нашата. И незнанието им за добро и зло - по-голямо
от нашето. И мълчанието им - по-страшно от нашето. Защото ние не захранихме тези деца,
родени във фактическата година на свободата ни, със свобода. Защото комунизмът не си
отиде тогава. И все още не си е отишъл. Той остана в бездарието ни да обичаме. В безбожието
ни. В липсата ни на чувство за магистралност, огън, размах. Комунизмът остана и живее в
злословието, подозрителността, завистта ни. Това са зловонните енергии, които децата на
прехода поеха в себе си чрез своите майки, бащи, съученици, учители, компютри, телевизии,
медии и бигбрадъри. Взривът от детска престъпност е кондензиран израз на тези енергии.
Това сме ние. Това е, което направихме за тези петнайсет години.
Майките получи много награди в България и чужбина. Издаден е на четири езика и се
превежда на още три. Тиражът му в България е необичайно висок за съвременен български
роман. И въпреки това през него разбрах до каква степен литературата не може да повлияе по
никакъв начин на обществото. Детската престъпност не само не намаля – тя се увеличава с
всеки изминат ден. Обществената атмосфера и обществените енергии, в които растат децата
ни, с нищо не се промениха.
Може би единствената ни надежда – както казва моя колега Деян Енев е, че литературата не
може да повлияе на обществото, но може да повлияе на отделния човек. И когато се замислих
над неговите думи, че всъщност тази надежда е много голяма, че тя е съвсем достатъчно
основание да продължаваш да пишеш.
За да завърша моята лекция, ще ви прочета кратък откъс от Майките – в него се описва един
писател, който е баща на едно от главните действащи лица. Този откъс е написан спонтанно,
той не е написан за лекция и ще ви даде най-точно представа за моето отношение към
писането.
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ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ
ОТ КАКВО СА НАПРАВЕНИ КНИГИТЕ НИ?

Лекция, изнесена на Созополския семинар по творческо писане, 4 – 9 юни 2009
Честното начало на подобни лекции винаги е обезкуражаващото
начало. Още тук е редно да кажем, че за разлика от класическия
криминален роман, да речем, в края на тази лекция - а и на тази
работилница,

убиецът

няма

да

бъде

заловен,

нито

престъплението разкрито. Тайната ще си остане тайна, в което
има нещо хубаво.
Ще кажа още няколко неща, които обикновено не се казват, поне
не в началото. Поканен съм тук да говоря за това как се правят
Биография
Георги Господинов е автор
на поезия, проза,
киносценарии и
литературни
изследвания.
Стихосбирките му
„Лапидариум”, „Черешата
на един народ”, „Писма до
Гаустин” са определяни
като едни от найважните за българската
поезия след 1989 г.
Романът му “Естествен
роман” има шест издания
на български, публикуван е
на повече от десет чужди
езика, сред които немски,
френски, английски.

книги. Предполага се, че имам някакъв опит. И аз ще говоря
стъпил върху този ронлив и несигурен личен опит. Макар че все
повече се съмнявам в предимствата на опита. Опитът е просто
алибито на една друга възраст. И като всяко алиби - леко
съмнително. Писал съм поезия и проза, пиеси за театър, сценарии
за късометражни филми, критика, литературни изследвания,
докторска дисертация, над 400 публицистични текста, текстове
за реклами; вече 17 години съм редактор в Литературен вестник
(работилницата на новата българска литература от 90-те насам),
понякога си мисля че съм чел повече ръкописи, отколкото книги;
посещавал съм курсове по творческо писане, преподавал съм го. И
след всичко това мога да кажа директно. Никога не става полесно. Всеки път започваш начисто с всичките си страхове и
притеснения, с всички колебания.

И тъкмо от колебанието ми се ще да започна. Защото то е в началото. Живеем в култура,
която не толерира колебанието. Всички книги за себедоказване указват колко е важно да
излъчваме сигурност, да знаем какво искаме и да следваме уверено стъпка по стъпка своя
план. Има доста писатели, които твърдят, че седнат ли да пишат, знаят всичко за своите
герои, знаят как ще тръгне и как точно ще свърши романът, дори първото и последното
изречение. Звучи доста потискащо за онези от другата школа, към която явно принадлежа.
Ако трябва да формулирам нещо като съвет – не избягвайте колебанието, не се плашете от
него, развивайте съмненията си, хипотезите свързани с това, което пишете. Опитвайте се да
опитомите донякъде тези лутания, но не ги прогонвайте. Намирам колебанието за найестественото състояние на човека (и писателя), сигурен белег за чувствителност, а то е най-
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важното в общия ни занаят. Оттук и тази Възхвала на колебанието. Не вярвам много на хора,
които знаят всички отговори, всички ходове, и не се съмняват в това, което вършат.
Категоричността, поне според мен, е леко съмнителна. Все пак работим с такава деликатна,
изплъзваща се и многозначна материя като езика. Впрочем един от епиграфите в Естесвен
роман гласи „Бих искал някой да каже, този роман е хубав, защото е изтъкан от колебания”.
Говорейки за езика, нека потопим за малко пръст в реката му. Сигурен съм, че всеки в тази
зала е имал това щастливо усещане на пускане по водите на езика, по течението му. Усещане
за тягата на езика, за силата, с която те повлича, за енергиите му. Трябва само да се задържиш
над водите му и да го следваш. Понякога прилича на рафтинг, на пускане по бърза и опасна
река, със завихряния. Понякога тече бавно и спокойно, разгъва се нашироко. Някой ще каже,
езикът е важен предимно за поезията, прозата се движи от други неща, тук езикът е само
инструмент в услуга на фабулата. Моят опит е друг. Аз идвам от поезията и всъщност никога
не съм я напускал. Имах вече две книги с поезия, преди да седна да пиша Естествен роман.
Двете стихосбирки бяха, ще го кажа, обичани, четени, не бих могъл да се оплача. Всъщност
продължават да излизат и днес. Ясно е че писането на стихотворение и на роман са две
различни дисциплини. При поезията имаме къса дистанция, взривен старт, напрежение до
края, мускули, жили, скорост, напрягане до предел. Нещо като 100, максимум 200 метра
спринт. При прозата дистанцията е дълга, силите се разпределят, понякога има дълги и
скучни отсечки, разсейване и пр., най-важният въпрос е как да задържиш ритъма и дишането
си по-дълго време. Известно време съм спортувал и двете дисциплини, буквално, не
метафорически, и когато дойде време все пак да се избере само едната, се отказах.
Но в писането си на романа избрах стратегията на поезията. Най-напред ухо за езика, усет и
внимание към всяка дума. А също така чувство за ритъм, нещо особено важно при прозата.
Има романи, които сякаш са направени от цели блокове (глави, параграфи) и романи,
направени от изречения, веднага забелязваш тези изречения, фрази, образи. Вторите са ми
по-интересни.
Знаех, че няма да бъде класически тип повествувание, имах смътни идеи, че „искам да
направя роман от всички онези неща, които обикновено не влизат в романите”. Бях
абсолютно свободен, беше първият ми опит и имах правото на провал. Отварям скоба, това е
едно много важно право, ползвайте го смело сега, в началото. То освобождава, правото на
провал. Всъщност целият този занаят е непрекъснато ходене по ръба на провала. Затварям
скобата.
Когато седнах да пиша романа в края на едно лято преди 10 години, знаех, че това ще бъде
роман за разпада, частен и публичен, роман за разпада на един брак на фона на разпада през
90-те. Без да е политически роман, той все пак стъпва върху събитията от миналото

19

СОЗОПОЛСКИ СЕМИНАРИ ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

десетилетие. Прави също така няколко ретроспекции върху близкото минало от социализма,
видяно през детското око на героя. И така, имах около двайсетина тетрадки и бележници, в
които от години съм си записвал всякакви неща, бележки, идеи. Мисля, че „анархизма на
романа”, както го нарича Ню Йоркър, се дължи донякъде и на тези тефтери с анархистично
разбъркани записки, от които беше роден. Написах Естествен роман за около три месеца
всекидневна работа. Но бележките от тефтерите, които ползвах, са писани в продължение на
7-8 години. Много от тях не влязоха в работа, но без тях романът нямаше да добие своята
плътност.
Щастливото ми откритие дойде през ботаниката и Естествената история. Прочетох найнапред у Мишел Фуко за Естествените истории от 17 век, които описват света
неразомагьосан, като едно цяло. Всичко може да влезе в такава история – легенди, лични
разкази, слухове, научни описания, рецепти. Така избрах жанра на романа. Естествен роман е
колкото заглавие, толкова и жанр.
Детството в личен план успоредено с детството на света , блажените ХVІІ-ХVІІІ, дори ХІХ век,
Линей, естествените историци, онова любовно и подреждащо описание и таксономиране на
света. Вкарах в романа откъси от научни ръкописи на Линей, те днес звучат като роман.
Зарових се в библиотеката, намерих стари преводи отпреди век из ботанически списания. Ето
заглавие от Линей: Въведение в годяването на растенията. Или Сънят на растенията
(Сомнус плантарум) Идеално за един естествен роман. Така в него се появи един странен
градинар, ботаник-наивист, който се опитва да събере отново думите и нещата, да ги помири,
търсейки аналогии между ботаника и филология. Измерва теглото на думите, пътищата им
на разпространение, опрашването им и пр.
Ако разглобим романа или разпорим търбуха му, както правехме като деца със старите
играчки, от него ще изпаднат ето такива неща: Естествена история на клозета с всякакви
примери, факти и истории, Списъци на удоволствието от 60-те, 70-те и 80-те години
(последният е най-кратък), клошар с люлеещ се стол, Естествена история на мухите плюс
Библия на мухите, стара ирландска рецепта против забременяване, подслушани истории за
изневери, Записки на Естественика, Роман, съставен от началата на известни класически
романи и т.н.
Какво може да свърже всички тези несводими едни към други неща и джунджурии, за да не
стоят така насипни, самотни и екстравагантни. Отговарям веднага: само една лична история.
Историята е лепилото. Независимо дали ще е история за любов, разпад, смърт... Темите не са
толкова много. Дори това да е история за невъзможността да разкажем собствената си
история, както е в моя случай. Тази невъзможност, спънка, заекване в разказването, кара
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героя на романа ми да търси спасение в списъци и чужди истории. Болезнено да му се говори
за това, което романите и филмите обикновено премълчават.
„Как е възможен романът днес, когато трагическото ни е отказано? Как изобщо е възможна
мисълта за роман, когато възвишеното отсъства. Когато съществува само всекидневното, в
цялата му предвидимост или още по-лошо, в непосилната мистериозност на съсипващи
случайности.”
Няколко думи за метафикционалносттта на романа. Всъщност самият роман непрекъснато
проблематизира своята направа. „Но нищо няма да бъде описано в Романа с началата. Той ще
дава само първият тласък и ще бъде достатъчно деликатен да се дръпва в сянката на
следващото начало и да оставя героите да се свързват според случая. Това бих нарекъл
Естествен роман.”
В този смисъл това е опит за роман с много пространства, тишини, паузи, зони на
несигурност.
Вътре има различни проекти за романи, различни „абортирали начала”, както ги определя в
една рецензия Вилидж войс. Най-напред е вече споменатият проект за роман от начала:
„Нескромността на моето желание е в това да направя роман само от начала. Роман, който
непрекъснато тръгва, обещава нещо, стига до 17 страница и почва отнова.”
Обикновено до 17 страница героите на всички романи са щастливи, провал не съществува. И
героят прави първия почти натурфилософски опит за такъв роман с класически начала.
Другият проект е за роман, направен само от глаголи: „Никакви обяснения, никакви
описания. Само глаголът е хладен, честен и точен.”
Засечката в този опит идва оттам, че не може да се стигне до първия глагол.
Третият проект е за роман, написан от гледната точка на мухата. Фасетъчен, фрагментарен
роман според устройството на окото на мухата. Роман пълен с подробности, всекидневен като
мухите роман. Какъв ли роман би се получил, ако успеем да накараме една муха да разказва...”
И още „Идеалният роман ще е този, в който свързващата нишка между отделните епизоди ще
е една прелитаща муха”. Тук ще прибавим споменатата библия на мухите и два сократически
диалога, където в ролята на Сократ е тъкмо мухата и тече сериозен диалог върху 60-те.
Освен тези три романа вътре гъмжи от вмъкнати истории, преразказани накратко разкази и
пр. Една рецензия нарече романа тъкмо „машина за истории”. Сега между нас казано малко
съжалявам, че оставих толкова начала на ненаписани разкази и романи да щъкат вътре. Но
такъв е жанрът на този всепоглъщащ „неидентифициран литературен обект”, естествения
роман.
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Разбира се никой роман не е естествен, изразът „естествен роман” е оксиморон. Този роман
по-скоро тъгува по романа на ХІХ в., или по представата си за него – бавен, плътен, с начало,
среда и край, с ясни причини и следствия. Описан от Стендал като огледало, с което вървиш
по пътя и отразяваш света. Според Естествен роман това огледало се е счупило на много
малки парченца и той вече не може да бъде друг освен фасетъчен. Виждаме света през
счупеното огледало, нямаме пълна и последователна история. Самите наши истории са
истории на счупването, на провала, на точки на замлъкване. И затова основната травма в този
роман, основната тема и основният сюжет е това, как да разказваме нещата, които не могат да
бъдат разказани. Как да говорим през непрекъснати счупвания. Нашите истории вече са
други. Вече са прекъснати, фасетъчни.
На романа му се случи нещо хубаво и необяснимо. Откакто излезе в самия край на 90-те, има
вече 6 издания на български и различни поколения читатели. Публикуван е на 12 езика,
включително и на англиийски, радвам се, че моите американски издатели от Далки са тук. По
важното е, че намери свои читатели на тези езици, получи отзиви в издания като Гардиън, Ню
Йоркър, Таймс, Вилидж войс и др., преподава се в няколко европейски и американски
университета. Винаги съм изпитвал леко притеснение, особено при първите преводи, дали
историите, които разказвам, няма да останат разбираеми само за читатели, с които споделяме
един общ опит. Ще бъдат ли преводими за американското, немското, френското, датско,
италианско ухо? Как да обясня българското безвремие на 80-те години например. Как да дам
предварителна информация за всички видими и невидими с просто око граници, забрани,
правила, които бяха станали част от нас, от нашия език и всекидневие?
Сега вече знам, че нашите лични истории са универсални. Намирам го за утешително, особено
за пишещите на по-малки езици. Самият акт на разказване е универсален, преводим и
разбираем за всяко читателско ухо и сърце по света. Защото всяка история е винаги история
срещу смъртта, дори да е история за смърт. Печелим още една нощ като Шехерезада.
Прибавяме още малко смисъл. А това ще става все по-важно. Защото залежите на смисъл в
глобален мащаб все по-бързо и невъзвратимо се изчерпват. Литературата е бавна медия, побавна от радиото, телевизията, интернет, кино и визуалното цяло. Но смисълът, който тя
произвежда, трае по-дълго и се разрежда по-бавно.
Чувал съм различни писателски отговори на въпроса: Защо пишете. Един от най-откровените
беше: За да ме обичат. И това е уважителна причина. Мисля че го практикувах между 15 и 25та си година. Гюнтер Грас, ако не се лъжа, казва, че пише „срещу изтичащото време.” Нещо
подобно казва един герой, Гаустин, „И макар стратегически да сме изгубили играта, празните
ходове на нашите истории винаги ще отлагат края”.
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Преди 33 години сънувах един кошмар. И той се повтаряше няколко вечери. Сънят беше
такъв. Майка ми, баща ми и брат ми са попаднали в един кладенец и не могат да излязат. Аз
съм „спасен”, останал съм отвън. И досега помня онова особено смесено чувство на страх, че
си абсолютно сам, космически сам, без най-близките си хора, и вина, че си отвън, оцелял.
Опитах се да го разкажа на баба ми, при която живеех през лятото, но тя каза, че страшните
сънища не бива да се разказват на никой, защото може да се сбъднат. И в тази безизходна
ситуация ми хрумна единственото възможно нещо – просто да запиша съня в една тетрадка.
Така хитро премятах съдбата, хем не съм го разказал на никой, хем съм се освободил от него.
Това беше първото нещо, което съм писал. И днес, 33 години по-късно, мога да кажа, че
причините за писането ми не са се променили кой знае колко.
Много неща останаха неказани в този текст. За редактирането и саморедактирането. Чехов
казва, че трябва жестоко, до сълзи да се зачерква. Аз не бих спорил с него. За иронията и
самоиронията. За четенето. За любопитството към света и другия, което е в основата на всяка
литература. Писателят е едно голямо, любопитно за света ухо. Воайор на ухото. Светът е
пълен с неразказани истории само ако имаме ухо за тях.
И все пак, ако трябва да се лишим от всичко излишно и да обобщя кое остава накрая като
жизненоважен минимум за всеки писател, то е следното: крайна чувствителност към всичко,
което боли, наранява или радва. Не само твоето тяло, но и тялото на света. И дяволски усет
към думите, към чудото на езика. Нищо повече, нищо по-малко.
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ЙОСИП НОВАКОВИЧ
СГЛОБЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

Лекция, изнесена на Созополския семинар по творческо писане, 4 – 9 юни 2009

Глава четиринайсета*
Сглобяване на елементите
От собствения си опит, както и от този на други автори, знам, че
Биография
На 20 годишна възраст
Йосип Новакович напуска
Хърватска и се установява в
САЩ. Автор е на романа
April Fool’s Day, три
сборника с разкази
(Infidelities: Stories of War and
Lust, Yolk и Salvation and
Other Disasters) и два
сборника с есета. Негови
произведения са
публикувани в антологиите:
The Best American Poetry, The
Pushcart Prize Collection и O.
Henry Prize Stories. Носител е
на наградата за писатели
Уайтинг, наградата Инграм
Мерил и наградата
Американска книга. Йосип
Новакович е печелил
стипендии на Гугенхайм и
на Националния фонд по
изкуствата; бил е писателрезидент в Нюйоркската
обществена библиотека.
Понастоящем преподава в
Пенсилванския
университет.

всеки писателски проект е поредица от конкретни задачи:
въвеждане на герои, създаване на обстановка, писане на сцени и
диалог и т.н. Някои автори отричат ползата от упражненията по
творческо писане, но при справянето си с подобни задачи
използват такива упражнения ежедневно. Различните истории
се раждат по различен начин: едни от готова сцена, диалог или
скициран персонаж; други от обща идея за сюжетната
структура,

около

която

постепенно

се

появяват

герои,

обстановки и детайли.
След като разгледахме всеки един от тези елементи поотделно,
нека сега видим как те функционират заедно. В тази глава ще ви
разкажа историята на създаването на един мой разказ, в който,
подобно на упражненията в този учебник, съм използвал
няколко предварително разработени елемента. С риск това да
изглежда егоистично, съм се спрял на собствено произведение,
защото истината е, че не познавам в достатъчна степен
творческия процес на нито един друг автор. Познавам добре
само собственото си въображение, но дори в този случай не мога
да бъда сигурен, че зная абсолютно всичко за начина, по който
разказът е възникнал.
Прочетете го, а после ще се спра на отделните етапи и елементи.

____________________
* Настоящата глава е включена в този сборник с лекции със съгласието на автора. Вж.: Новакович, Йосип. Курс по
творческо писане. Стъпка по стъпка (Прев. Борис Делирадев и Петя Петкова) С., Сиела, 2012.
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ОВЧА КОЖА**
Тъй като не мога да разкажа това на никого, пиша го, за да го подредя не само за самия себе
си, но и за онзи любопитен човек, който ще вземе да тършува из книжата ми някой ден. По
някакъв начин ми се иска да бъда заловен, но не бих нарекъл тази история самопризнание.
Ще се преструвам, че това е чужда история, че е измислица. Ще ми се да се развиваше в друга
държава – извън Хърватия и извън бивша Югославия. Ще ми се да се разказваше за някой
друг, за някоя предишна личност, за един някогашен аз, който все още нищо не знае.
Това не означава, че искам напълно да скъсам с миналото си – не замислям нищо толкова
драматично като самоубийство например, въпреки че, разбира се, съм се радвал на подобни
мисли, но те от своя страна не ме радваха. Оцелях от ножове и бомби – би трябвало да съм
способен да оцелявам и от мисли и спомени.
Ще започна със сцена, която се развива в един влак в Западна Славония. Макар че беше
горещо, затворих прозореца. Не че се страхувах от течение, както мнозина наши сънародници,
но в купето ми нахлуваха семена от глухарче, подобни на изсъхнали снежинки. Най-различни
видове цветен прашец като пратеници от дивите полета изпълваха въздуха с аромат на
лайка, мента и други видове чай. Щеше да ми бъде дори приятно, ако не бях настинал и
полените не ме караха да кихам и да присвивам насълзените си очи. Провинциалният пейзаж
изглеждаше почти безлюден. Никога досега не бях виждал растителност да е толкова
свободна и тържествуваща. Войната беше отприщила земята, бе отърсила селяните от гърба
є. Разположените навсякъде мини не им позволяваха да идват на полето, но пък не тревожеха
цветята. Наситените цветове на тревите и буковите дървета в дъното на пейзажа ме караха
да усещам замаяност, която не можех да припиша на настинката си. Видях как една лисица
изскочи от оранжев храст чай. Разбира се, това не беше чай, но много от тези диви цветя щяха
да се превърнат в различни видове чай, ако можеха да бъдат откъснати от човешка ръка и
изсушени на слънце. Сладостен чай, който лекува астма, подобрява паметта и те изпълва с
нежност. Ако бяхме останали да си пием чай, войната вероятно никога нямаше да се случи.
Опитах да се отпусна върху дървената стена на влака, но скоро се отказах, тъй като магнумът,
който висеше от едната ми страна, се притискаше болезнено в ръката ми. Вероятно можех
дори да заспя, опиянен от миризмата на полски цветя и на старо машинно масло, с което бяха
напоени дървените греди под релсите. Като дете обичах този тежък аромат на железница.
Благодарение на него желязното потракване на фугите между релсите се превръщаше в
междуконтинентална китара с две заковани струни и хиляди скръбни празнини, които
попадаха на точно определено разстояние една от друга. Скоро щях да се унеса, но всеки път,
____________________
* * Новакович, Йосип. Жълтък и други разкази. (Прев. Златка Паскалева) С., Сиела, 2010.
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когато се опирах о вибриращата стена на влака, оръжието пробождаше някакъв нерв и ме
стряскаше. Тъкмо когато бях започнал да дремя, вратата проскърца.
В купето влезе изпит мъж. Бях поразен, разпознавайки в него човека, който ме беше
изтезавал в болницата във Вуковар. Той свали шапката си, като разкри безредно стърчащи
кичури коса, доста посивяла в сравнение с това, което си спомнях. Дебелите му вежди, които
почти се събираха над носа му, бяха черни. Зачудих се дали не ги боядисва.
Мъжът не погледна към мен, въпреки че се вцепени. Бях сигурен, че ме е забелязал. Дълго
време си мечтаех за този миг. Представях си, че ако получа възможност, първото нещо, което
бих направил, е да се хвърля върху него и да го удуша само с чистата сила на гнева си.
Сърцето ми подскочи, но аз не помръднах. Взирах се в него с ъгълчето на окото си.
Изглеждаше малко по-слаб и по-висок, отколкото си го спомнях. Не знаех името му, но в ума
си винаги го наричах Милош. Бях престанал да вярвам, че двамата съществуваме в
един и същи свят – представях си, че той е някъде в Сърбия, извън картата изобщо, поне що се
отнасяше до мен. Погледнах още веднъж през прозореца. Огреният от слънцето полски
пейзаж заблестя още по-силно с тъмната си сенчеста дълбочина, която подчертаваше ярката
осветеност на предния план. Влакът навлизаше в Джулевци. Католическата църква зееше
отворена, камбанарията й липсваше, от фасадата и портата бяха останали само отломки,
пейките бяха изпочупени и преобърнати, а по страничната стена се виждаха няколко големи
дупки от гранати. Само тук-там бяха останали светли петна мазилка, които отразяваха
слънцето толкова силно, че очите почти ме заболяха. Пред гарата беше струпана купчина от
дъбови цепеници, които може би бяха лежали там почти десетилетие, но все още не бяха
изгнили. Веднага след гарата се намираше напуканата сграда на сръбската православна
църква. От нея вероятно нямаше да е останало нищо, ако липсваше охраната, която да я пази
денонощно. Хърватското правителство искаше да покаже на света – въпреки че журналистите
никога не си даваха труд да идват до това село – колко по-добри са хърватите в сравнение със
сърбите, но всичко си беше само театър. Хърватските полицаи бяха седнали на столове,
единият подмяташе полуавтоматична пушка, а другият тъкмо захвърляше през рамото си
смачкана кутия от кока-кола.
Имаше времена, когато щях да изстрелвам гранати срещу тази църква заради хора като моя
спътник и други сръбски войници, които обсаждаха и задушаваха град Вуковар в
продължение на месеци. Тогава, от страх, че ще умра от глад, накълцах якето си от овча кожа
и си направих супа от него. Предния ден, когато войските нахлуха в града, бях видял
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някаква котка, убита от шрапнел. Взех я и я одрах. Постарах се да я препека хубаво, защото ме
беше гнус да ям котешко, но когато вече бях изял по-голямата част от нея, изведнъж изпаднах
в треска. Не бях сигурен дали котката не е прихванала някаква инфекция от плъховете –
нищо чудно да съм пипнал болестта именно по този начин, – или пък се разболях само по
силата на чувството за вина и отвращение от себе си, задето бях изял котка. Тялото ми,
отвикнало вече от храна, просто не можа да я понесе. В болницата не бях на себе си, но
нямаше съмнение, че това, което видях, не беше сън: войници се смееха, трошаха бутилки от
вино в столовете, извличаха старци в разкъсани пижами от леглата им. Някакъв човек с
черни вежди и посивял перчем, от който над челото му стърчаха безразборни кичури коса, се
приближи и се изплю върху мен. След това издърпа чаршафа, с който бях завит, и прободе
бедрото ми с парче счупена бутилка от вино. Започнах да се гърча и да пищя, но той ме
държеше здраво за ръцете, някакъв друг притискаше краката ми, а в това време трети се
изпика върху раната ми и каза:
– Това е най-добрият дезинфектант наоколо – абсолютно най-добрият. Наздраве!
– На ти, свиня! Един ден ще ми благодариш, да знаеш! – каза Милош и прободе крака ми
отново.
Дойдоха други войници и извлякоха някаква виеща старица надолу по стълбите.
– А този тип какво ще го правим? – попита един от войниците, като сочеше мен.
– Не, той кърви твърде много – каза Милош. – Не искам да се заразя с нещо от скапаната му
кръв.
По-късно влезе един висок френски журналист и ме снима, докато си мрънкаше нещо на
английски.
– Какво зяпаш? – попитах го. – Наоколо има и по-гадни гледки.
– Да, но те не са живи – отговори ми той. После ме изнесе навън, докато кръвта ми попиваше в
дрехите му. Сложи ме в джипа си и ме откара. Пропътувахме през няколко пропускателни
пункта без каквато и да било проверка. Накрая той ме остави в болницата във Винковци, една
от най-често бомбардираните. Там две медицински сестри извадиха парчетата стъкло от
крака ми, зашиха раната и я превързаха – и всичко това без никаква упойка. Искаше ми се да
загубя съзнание от болката.
Толкова силно стисках зъби, че си счупих един кътник. Благодаря много за удоволствието,
помислих си сега, докато наблюдавах мълчаливия си спътник във влака. Във Вировитица
имаше прекачване – моят влак беше за Загреб, но не знаех дали и той отиваше там, или пък на
изток, към Осиек.
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Той излезе първи от купето, а аз не исках да бъде очевидно, че го следя. Множество селяни,
които носеха покрити кошници с кудкудякащи в тях бели кокошки, запълваха коридора
между нас.
Когато скочих от влака върху чакълестия насип, видях как главата му, покрита с шапка, се
плъзва зад някаква стена. Сянката му рязко се движеше върху сивия цимент на перона, но
притежателят на сянката оставаше невидим. Милош трябваше да е току зад ъгъла. Сигурно
беше усетил, че го следят.
Помислих си, че вероятно ме причаква в засада. Хора преминаваха и стъпваха върху сянката
му, но не можеха да я прегазят, защото всеки път, когато стъпеха отгоре й, тя се
покатерваше върху тях, така че вече не бях сигурен дали това беше именно сянката на
Милош, или другите хора хвърляха своите сенки един върху друг. Не че имаше някакво
особено значение. По всяка вероятност това, че накъдето и да се обърна, наблюдавам
светлини и сенки и че разделям всичко на обрамчени правоъгълни фрагменти, е част от
професионалното ми изкривяване на фотограф. В главата си продължавам да свеждам света
до някаква ранна и примитивна космологична представа за земята като плоскост, където
нищо не може да се завърти в кръг.
Бързо завих зад ъгъла. Там имаше будка за цигари и за разни списания със снимки на голи
блондинки. Спрях се и се престорих, че чета разписанието на влаковете, закачено над входа на
гарата, така че да мога да наблюдавам отражението на Милош в стъклото, зад което бяха
изписани пристигащите влакове. Той сви на руло списанието, което си беше купил, и влезе в
ресторанта. Последвах го. Ресторантът имаше открита част, разположена под тънък тенекиен
покрив, с големи дървени маси и пейки. По телевизията се излъчваха
кадри с хърватския президент Туджман, който целуваше знамето при крепостта Книн, след
като войските му бяха завзели града. После президентът вдигна нагоре свитата си в юмрук
ръка. Що за целувка беше това, от тънки, безкръвни устни, потънали навътре във
вдлъбнатата уста на някакъв политик? Ненавиждам знамена. При всички положения не бях в
особено обичливо настроение точно в този момент спрямо когото и да било. Във Вуковар си
мислехме, че Туджман ни е изоставил. Може би и той беше отчасти виновен, че сега потакъв
безобразен начин проследявах напълно непознат човек надолу по стълбите до долния етаж
на някаква отвратителна провинциална кръчма. Милош седна до един прозорец с украса от
фалшиви кристали, които пречупваха светлината в лилаво. Аз не седнах веднага, а минах
покрай него, като следвах стрелките, водещи към тоалетната, през един двор, от който група
овце с кални крака ме гледаха кротко. Върнах се и седнах на една кръгла маса на около два
метра от Милош.

28

СОЗОПОЛСКИ СЕМИНАРИ ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

Той си поръча агнешко и кана червено вино с перфектно загребско произношение. Спомнях
си, че във Вуковар използваше дълги сръбски гласни, дори иронично ги удължаваше още
повече. Може би сега се страхуваше да не би да го вземат за сърбин. Не го обвинявах за това.
Все пак, помислих си, човек, който може толкова добре да се преструва, е опасен.
Аз поръчах същото. Използвах дословно думите на Милош, за да формулирам поръчката си,
но по моя източнославонски нехаен начин, който звучеше на мнозина почти като сръбски.
Милош ме погледна за първи път и трепна, като чу гласа ми. Келнерът, прегърбен и в
омазнено черно сако със стърчаща от джобчето бяла кърпичка, ми хвърли презрителен
поглед. Устата му беше изкривена на една страна, така че един сребърен зъб проблясваше над
лъскавата му дебела долна устна.
Келнерът донесе по една кана вино за Милош и за мен, заедно с празни чаши. Милош отпи, аз
също. После той отвори списанието си в средата на една снимка с блондинка с
черни косми между краката и се втренчи в мен. Какво ли целеше? Да не би да се преструваше,
че ме е помислил за хомосексуалист, който го преследва и го сваля, и това е начин да ми каже
„не, благодаря“? Ако си представяше, че така ще ме обърка и вече няма да съм толкова
сигурен, че съм го познал, жестоко се лъжеше.
В джоба си имах пощенска картичка. Извадих я и започнах да я надписвам, без да знам до
кого. Може би до бившата си жена, която ме изостави в началото на войната, за да отиде при
роднините си в Белград? Те є бяха напълнили главата с глупости за това как хърватите ще я
убият и как може би дори аз ще се окажа подивял хърватин, който ще вземе да є пререже
гърлото. Всъщност тези безсмислици свършиха на Мариана добра работа. Тя успя да се
измъкне навреме, преди сръбските войски да обсадят и да бомбардират града. Доколкото
чувам, сега живее с някакъв овдовял кардиолог, чиято жена починала от инфаркт. Мариана
често пътуваше до Белград още преди войната, сигурно оттогава е имала връзка с
кардиолога. Историята с бягството є от боевете може да е била просто претекст, за да ме
напусне. Все едно, нямах адреса й, така че не можех да надпиша картичката до нея – не че
беше голяма загуба.
Вместо това започнах да пиша до покойния си баща, въпреки че не беше кой знае колко посмислено. Той почина от рак на стомаха миналата година в Осиек, вероятно заради войната.
Сигурно щеше да живее още години с латентен стомашен рак, ако не бяха всичките тревоги.
„Здрасти, старче. Иска ми се да можеше и ти да си тук. Не че има кой знае какво да се види –
всъщност Вировитица е един от най-отегчителните градове в Славония. Обаче виното е
добро...“
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Яденето ми пристигна. Прибрах картичката обратно в джоба си. Месото беше почти студено.
Бог знае кога е било сготвено – може би преди няколко дена, а след това е стояло в хладилник.
Започнах да си мърморя, докато го режех.
Милош също ругаеше, докато се бореше с месото. Поиска си по-остър нож.
– Това е ужасно! Вземат толкова скъпо, а после ти дават само кокали! – обърна се той към мен.
Ако си мислеше, че може да ме увлече в разговор и по този начин да ме успокои, не беше
познал. Все пак отговорих:
– Да, смятат, че така или иначе само пътници ще се хранят тук, та когато веднъж ни вземат
парите и ние си заминем, могат да ни се присмиват зад гърба.
Той отпи глътка вино.
Аз прокарвах острието на ножа през жилавото месо.
– Откъде сте? – попита ме той.
Извиках келнера:
– Забравихте салатата.
– Изобщо не сте я поръчвали.
Той вероятно беше прав, но аз все пак казах:
– Напротив, поръчах.
Скоро ми донесе чиния с нарязани домати и лук, полети с мазен оцет. Това донякъде
попритъпи тежкия вкус на развалено агнешко. Интересно колко придирчив бях станал за
нула време – неотдавна бях дъвкал яке от овча кожа, убеден, че ще умра от глад, а сега се
държах като преситен чревоугодник.
Милош се наведе и започна да рови в багажа си. „Може би ще извади оръжие?“ помислих си.
Плъзнах ръка под сакото си.
Милош измъкна три кукли – хиените от „Цар Лъв“. Какво, нима е възможно? Човекът, който
ме беше изтезавал, купува играчки за деца? Той прибра списанието и хиените в пътната си
чанта. Сигурно това беше неговият начин да каже:
„Аз не съм такъв тип, който може да намушка когото и да било, аз съм мил, семеен човек.“
Той погледна към мен и аз се сетих, че ръката ми е пъхната под сакото. За да не изглежда
така, че все едно искам да извадя оръжие, започнах да тършувам в джоба си и накрая
измъкнах оттам портфейла от свинска кожа. Келнерът бързичко се приближи към масата ми.
Дадох му петдесет куни, със сигурност повече, отколкото струваше яденето.
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– Задръжте рестото – казах.
– Извинете, още четири куни и петдесет, моля – поиска келнерът. Дадох му пет монети.
– Възмутително – каза Милош. – Как могат да вземат толкова скъпо за подобно нещо? Ако
знаех, щях да сдържам апетита си. Можех да купя още една играчка за децата.
Към мен ли се обръщаше отново? Не изпитвах симпатия към хората със семейство.
Собственият ми брак пропадна вероятно тъкмо защото нямах деца. Бизнесът ми пропадна,
защото такива като Милош бомбардираха града ми, и ето ме сега – една невротична купчина
негодувание. Отпих още една глътка вино. Първо използвах клечка за зъби, а после взех да
подсвирвам през зъбите си, за да почистя парченцата месо, заседнали там.
Милош ме погледна с досада. Очевидно не харесваше подсвирването ми. Какво пък, помислих
си. Ако те дразни, ще го направя пак. А и кой беше той, че да се оплаква? Сърбаше виното, все
едно е гореща супа. Пък и с острия си нож, по-остър от моя, можеше да нареже агнешкото си
по-добре. За пореден път си спомних как наряза крака ми.
Почесах подутия белег през вълнения плат на панталоните. Сърбеше ме толкова силно, че ми
се искаше да го разкъсам.
– Как мислите, дали тук има бълхи? – попитах високо, сякаш за да оправдая чесането, но без
да се обръщам към никого.
Келнерът запелтечи и хвърли демонстративно някакви дребни монети на масата, вероятно за
да изтъкне, че е под достойнството му да приеме бакшиш от мен. Дрънкането на монетите
подплаши две тюркоазени мухи и те отлетяха от чинията ми.
– Мухите имат право – казах. Твърде малко неща се бяха променили от времето на комунизма
насам. Някога си мислех, че грубото отношение е следствие от фиксираните заплати и
липсата на стимул. Тук бях почти сигурен, че келнерът е донякъде и собственик на частното
заведение, но въпреки това беше груб и полагаше всички усилия да отврати клиентите си.
Разбира се, клиентите също не се бяха променили. И преди си бяха груби, и за в бъдеще щяха
да си останат такива.
Но преди още да успея да измисля друг обиден въпрос, Милош попита:
– Хей, приятел, знаеш ли дали мога да намеря яке от овча кожа някъде наоколо?
Това беше може би удар срещу мен. Но откъде можеше той да знае, че съм ял яке от овча кожа
във Вуковар?
– Ако почакате час-два... Тъкмо имаме няколко, които са почти готови – отговори келнерът.
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– Мога ли да ги видя? – Милош се беше изправил и събираше подобната на кърпа платнена
салфетка от скута си.
Келнерът грабна един голям сешоар от лавицата измежду шишета сливова ракия и направи
на Милош знак да го последва. Въпреки че не бях поканен, аз също тръгнах след тях. И
двамата имаха на темето си еднакви плешиви кръгове.
Веднага зад обора с овцете в една натъпкана със сено барака, окачени на дебели въжета за
пране, висяха две овчи кожи.
От тях се оцеждаше кръв, която капеше в алуминиеви съдове върху прашния пръстен под.
Зачудих се защо келнерът събира кръвта, защо просто не я оставя да попие в земята. Може би
правеше кървавици от нея, а може би я пиеше като някой древен монголски конник.
Келнерът насочи сешоара към едната овча кожа и тя се изпълни с въздух. Заоблена, подобно
на опънато от вятъра корабно платно, кожата предизвика у мен страховито усещане, сякаш
изведнъж в нея се беше вселила невидима овца.
– От тази ще стане страхотно яке – каза келнерът. – Само й дай един час, ако не бързаш.
– Ами кройка? – запита Милош. – Ами копчета?
– Майната им на копчетата. Тях можеш да ги намериш навсякъде. Но хубава овча кожа като
тази – никъде. Двеста куни – страшна сделка, а?
Милош погали гъстите жълтеникави къдрици на кожата.
– Зимата ще бъде студена – отбеляза келнерът.
– Да, но овцете няма да ни спасят от нея – добавих аз.
Милош престана да гали кожата, но когато се обърна, стъпи на ръба на една от паниците.
Кръв обля дънките му и белите чорапи и потече по кожените му обувки.
– Подобна гледка е способна да накара човек да стане вегетарианец – обърнах се към келнера.
Повдигаше ми се.
– След два дни пак ще минавам през града – каза Милош. – Мога ли да я взема тогава?
– Няма проблем.
Келнерът тръгна обратно към ресторанта, Милош след него. След това келнерът сложи в
уредбата един сребрист компактдиск. Засвири хърватски поп – дайрета и електрически
музикални инструменти загърмяха по високоговорителите. Музиката беше надута до
неразпознаваемост – отвъд всякаква яснота. Стана невъзможно да се проведе какъвто и да
било разговор.
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Милош се отправи към задния двор. Помислих си, че сръбската му душичка не му позволява
да слуша хърватска музика. Той ме погледна и ми смигна. Недоумявах какво има предвид.
Келнерът се ухили, вероятно беше решил, че между мен и Милош се е развила някаква гей
афера. Милош отиде в тоалетната, която представляваше външна постройка точно до обора с
овцете.
Аз приближих към постройката от задната й страна. Между посивелите греди имаше дупка и
през нея можех да видя гърба му. Пъхнах пистолета в дупката и стрелях в гръбнака му.
Тялото му се люшна напред и след това падна назад, точно върху стената. Стрелях още
веднъж. Кръвта избликна от фугите измежду сухите дъски. Бях сигурен, че заради музиката
келнерът не може да чуе изстрелите.
Избягах от двора на кръчмата през задната порта. На гарата един влак тъкмо изсвирваше.
Скочих на влака още преди да спре. Чудех се защо ли бягам. Трябваше да съм способен да дам
обяснение за деянието си – отмъщение срещу военен престъпник. Отидох направо в
тоалетната на влака и избръснах увисналите си мустаци, които правеха лицето ми
меланхолично и отчуждено. Сега в огледалото изглеждах много по-млад въпреки
отдръпналата се назад линия на косата, под която се оголваше челото ми.
Смятах, че след отмъщението трябва да тържествувам. И наистина се чувствах горд, докато
гледах избръснатата си горна устна. Страхотно – освободен съм от скръбта си, от
унижението. Победих.
Но докато седях в меката седалка на вагон първа класа и оглеждах прогорените в кадифения
плат дупки от фасове, сърцето ми изведнъж се разтуптя силно, така че едва можех да си поема
дъх. Застоялата миризма на тютюн и разлята бира ме дразнеше. Обърнах пепелника,
изчистих го с хартиена кърпичка и изхвърлих боклука през прозореца. По всичко
изглеждаше, че отвратителното овнешко се качва към гърлото ми. Уплаших се.
Ако ме хванеха и ако се проведеше съдебен процес, общественото мнение щеше да бъде на
моя страна. Много хора желаят лично отмъщение. Забравете възмездието чрез институциите,
забравете Международния трибунал за военни престъпления в Хага.
Когато слязох в Загреб, полицаи със сини униформи и немски овчарки крачеха по перона, но
не ме спряха. Сигурно не търсеха мен. Войната продължаваше в Крайна, така че още един
мъртъв цивилен на север беше без значение.
Из целия град се веселяха пияни хора, надуваха клаксоните на колите си, както правеха,
когато любимият им футболен отбор спечели. Докато вървях, непрестанно очаквах да усетя
ръка върху рамото си, която да се спусне отнякъде, най-вероятно от небето. Това не се случи.

33

СОЗОПОЛСКИ СЕМИНАРИ ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

Но се случи нещо много по-лошо.На трамвайната спирка видях мъж, който изглеждаше точно
като Милош. Помислих, че е той. Нима патроните ми са били халосни? Но тогава откъде се е
взела кръвта? Как Милош се е добрал до влака? Когато ме видя, ми се стори, че за миг ме е
разпознал, тъй като перчемът на главата му трепна, но все пак това беше прекалено слаба
реакция след всичко, което стана във Вировитица. Срещу мен не стоеше Милош от
ресторанта.
Този беше малко по-нисък и по-пълен. Приличаше напълно на мъжа от Вуковар, който ме
беше пробол, дори повече, отколкото моя Милош от Вировитица. Ами ако бях убил погрешния
човек? Пътувахме в един и същи трамвай.
Аз дори забравих да си купя билет, толкова бях поразен. Той перфорира своя в оранжевата
кутия близо до вратата и застана там, като се държеше.
Чудех се как да постъпя, докато трамваят ни люлееше по завоите, а помежду ни стояха слаби
млади жени със спокойни гримирани лица. Не можех просто ей така да убия човека, въпреки
че може би именно този беше, когото поначало трябваше да убия. Той слезе на площад
„Кватерник“. Сега можех да го обвинявам не само заради раната си, но и заради смъртта на
един невинен човек, неговия двойник. Но ако отново грешах? Вече не можех да се доверя на
това, че съм „разпознал“ някого. Не се чувствах особено възторжен след първото си убийство,
или поне не задълго, пък и не се стремях към екстаз. Затова не последвах този човек. Бях
достатъчно не на себе си и сигурно щях да убия и него, но вече исках да остана сам. Стигаха
ми толкова претъпкани трамваи, намаслени релси и безизразни лица.
Отправих се към къщи. Домът ми се намираше близо до зоопарка, точно на юг от стадиона. На
улицата видях още един двойник на Милош. Нима халюцинирах? Стъмваше се, наистина, но в
този трети Милош се вгледах много внимателно. Всичките имаха една и съща походка, един и
същи посивял щръкнал перчем, едни и същи надвиснали черни вежди. Зарадвах се, че не бях
убил човека от трамвая. Колко от тях трябваше да застрелям, докато попадна на истинския?
Беше абсурдно и аз се уплаших, че полудявам.
В неподреденото си жилище включих телевизора. Престъпленията, ако това можеше да се
нарече престъпление, не бяха никакви новини. Новините се състояха само от масовите
бягства на сърби от Крайна и на хървати от Баня Лука и Войводина, заедно с простатата на
Митеран. Изпих три бутилки топло червено вино, а все още не можех да заспя.
На следващата сутрин, съсипан от недоспиване и махмурлук, отидох да си купя вестник.
Отново ми се стори, че виждам човек, който изглеждаше като Милош, опрян на витрината на
едно кафене. Погледът му беше празен, сякаш пред мен стоеше трупът на моя спътник от
Вировитица.
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Във вестниците видях снимка на този човек, „убит от неидентифициран пътник“: Марио
Топлак, учител по латински в Загребската класическа гимназия, оставил вдовица на име
Таня, син Круно и дъщеря Ирена. Очевидно бях застрелял погрешния мъж. Този беше
хърватин, ако се съдеше по името. Но тогава дори човекът от Вуковарската болница може
да е бил хърватин.
Може да е бил принуден да се включи в армията. Фактът, че не ме уби и не ме отмъкна с
останалите в автобуса, за да бъда застрелян в някоя царевична нива, сега ме наведе на
мисълта, че нараняването може би ме е спасило. Не бях способен да ходя сам, а бликащата
кръв ще е била твърде отблъскваща за всеки, който би могъл да ме пренесе до автобуса,
затова ме бяха изоставили.
Даже да е бил сърбин, пак може да ме е спасил. Защо тази възможност не ми беше хрумвала
преди? Може би трябваше да потърся човека, за да му благодаря. Но жаждата за отмъщение
те прави сляп. Нима това е реална мисъл? Вероятно просто перифразирам „Любовта те прави
сляп“. Само запълвам празните места във вече готови мисли. Мога ли да мисля изобщо?
На погребението на Топлак имаше почти сто души, такa че се чувствах незабележим в
малката църква. Съпругата плачеше, а синът, около четиригодишен, и дъщерята, на около
пет, по всичко изглежда, въобще не разбираха какво се случва.
– Къде е татко? Искам татко! – крещеше Круно.
– Той отива при ангелите на небето, а после ще ни разкаже как е там. Ще ни донесе и малки
облачета, които пеят на непознати езици, ще видите – шепнеше вдовицата на висок
глас. Сигурно се гордееше с това колко добре предпазва децата си от истината.
– Как татко ще отлети на небето оттук? – питаше Ирена.
Беше очевидно защо тя се притеснява за това. Църквата
беше съвсем малка, въздухът – задушен заради благоуханията – не понасям благоухания,
сякаш не е достатъчно трудно да се диша и без тях, изобщо беше толкова тясно, че никакво
възнесение не можеше да се случи тук. Таня изглеждаше патетично, трагично увенчана от
тъмнокестенявата си коса, с бледата си кожа и алените си устни. Полата є стигаше до малко
над коляното. Имаше тънки глезени, фигура с изящна талия и със заоблени, привлекателно
извити бедра. Беше на около трийсет и пет. Когато погребението свърши, й подадох бял
карамфил, който беше паднал пред мен от един невнимателно поставен букет по време на
молитвата. (Запитах се дали от карамфили може да се направи чай, поне за погребение?)
– Познавах съпруга ви – казах. – Моите съболезнования.
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Тя взе механично цветето и го сложи в чантата си.
– Може ли да ви се обадя някой път, за да си спомним заедно за него? – попитах я.
– На първо време, не. Какъв смисъл би имало това изобщо?
Тя ме погледна през премрежените си мигли, хвана децата за ръце и се упъти към вратата на
църквата. Круно се обърна назад, погледна към изчезващия ковчег и запита:
– Защо кутията няма крила? Как ще лети?
Намерих Топлак в телефонния указател. Обадих є се един месец по-късно, но когато тя вдигна
слушалката, затворих.
Бях твърде развълнуван и не можех да говоря. Боях се, че ще пожелая да є се изповядам.
Няколко пъти, когато имах възможност, чаках с часове недалеч от дома є и след това я
проследявах. Всяка събота тя отиваше в кварталната градинка с децата си.
Междувременно започна страшно да ми върви във всичко, което правех. Не можех да кажа, че
съм стеснителен човек – някога бях, но фотографията ме караше да насочвам погледа си
навсякъде в чуждите работи и чуждото лично пространство и това ме освободи от всякакво
чувство за неудобство. В края на август 1995-а взех заем, продадох малката си
къщичка в Джаково, която бях получил в наследство от баща си, наех си магазинче и започнах
да фотографирам сума ти сватби, погребения, раждания. В парка заговарях двойки, които
изглеждаха така, като че ли скоро ще се оженят, вземах телефонните им номера. Във всички
погребални бюра бях оставил рекламни листовки, стрясках погребалните тържества с
щракането на фотоапарата си. Наех си асистент, направих много пари. Държавата, по всичко
изглежда, сменяше състоянието си по същата крива, както и аз. След като Крайна беше
завладяна и всички пътища в Хърватия отново бяха отворени, а над Загреб не висяха бомбени
заплахи, всички се спуснаха да печелят. Оптимизъм, инвестиции, харчене – много хора вече
имаха доста пари, докато месеци порано сякаш почти никой нямаше. Ако бях говорил с Таня няколко дни след погребението,
нямаше да имам изобщо какво да є предложа, но само два месеца по-късно, когато се
приближих до нея в градинката, докато децата є подскачаха по катерушките, вече можех да се
похваля. Беше превъзходен ден – листата сменяха цветовете си и трептяха под косите лъчи на
следобедното слънце.
Приближих се до нейната пейка, фотоапаратът висеше закачен около врата ми. Обърнах се
към нея:
– Здравейте, изглеждате прекрасно. Имате ли нещо против да ви направя няколко снимки?
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– О, стига, това е изтъркана реплика. Благодаря за комплимента, но няма нужда да ме
снимате.
Тя дори не ме погледна, но се засмя.
– Говоря сериозно. Нямам предвид актови фотографии, макар че съм уверен, че и те ще бъдат
чудесни. Само лицето, фигурата – облечена. Изражението ви, настроението ви –
това е то, изкуство.
На това място от речта ми тя се изуми. Погледна към мен, повдигайки едната от очертаните
си с молив вежди. Бях застанал с гръб към светлината и хвърлях сянка върху лявото й рамо,
но оставях слънцето да огрява очите й. Лешниковокафявите й ириси проблясваха с
изумрудени искрици като горски мъх през есента. Цветовете в очите є красиво се съчетаваха
с позлатилите се листа, сякаш въплътяваха същността на цялото цветно великолепие.
Аз не лъжех – исках да я снимам. Щеше да бъде изумително.
– Познаваме ли се? – попита тя.
– Слабо. Дойдох при вас на погребението на съпруга ви и ви подадох един карамфил.
– О, да. И дори тогава имахте намерение да предложите нещо. За какво искахте да говорим?
– В онзи ден бях заедно със съпруга ви във влака – казах, по-точно изстрелях аз.
– Да? – отвърна тя и насочи погледа си към детската площадка, за да види дали децата й са
добре.
Постоях няколко секунди, без да казвам нищо. Не исках да є издавам каквито и да било улики,
но съпругът беше единствената очевидна връзка помежду ни. Исках да използвам
тази връзка, така че тя да не може просто да си тръгне и да се разделим като непознати.
Желанието, което изпитвах спрямо нея, беше по-силно от инстинкта ми за самосъхранение.
– Поговорихме си за кратко – продължих аз. – Той ми каза колко много обича семейството си,
вас и децата, каза, че направо е луд по вас и че е страшен късметлия, задето има такава
красива жена. Но не за това дойдох на погребението, да видя колко сте привлекателна – на
това място тя направи гримаса, сякаш разбираше, че лъжа, и ме остави да продължа.
– Той отиде в ресторанта, беше гладен. Учудих се, че не го видях да се връща на гарата, но
заключих, че яденето трябва да е било страхотно, щом заради него е изпуснал влака от това
забравено от Бога градче. Надявам се, за негово добро, действително да е било така.
– Наистина ли, приказвал ви е колко много ме обича? По-добре на мен да го беше казал. Както
и да е, не вярвам да е говорил такива работи.
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– Може би се е стеснявал от вас.
– А от вас – не? – попита тя. – Може пък и да сте прав. И без друго беше раздразнителен
самовлюбен математик. При това и хомосексуалист. Не бяхме спали заедно от две години. Не
знам защо изобщо ви казвам всички тези неща, сигурно за да ви посоча причините, поради
които не ви вярвам.
– Излиза, че сте недоволна от него – бях изумен. Бях си помислил, че Милош се старае да се
предпази от евентуален гей преследвач в ресторанта, а всъщност именно той се е опитвал да
ме свали. Значи келнерът донякъде е имал основание да се подхилква и да предполага, че
между нас са се установили някакви неприлични взаимоотношения.
– Знам, че не звучи справедливо, но по някакъв начин обвинявам тъкмо него за това, че ни
остави с децата така. Сега трябва да работя на пълен работен ден, за да издържам
семейството, а децата са пълен хаос, като че ли иначе си нямахме достатъчно проблеми.
– Той служеше ли в армията по време на войната? Чувал съм, че заради посттравматичния
стрес много нормални мъже минават през гей период – дрънках глупости, колкото да
изглеждам естествен, пък и за да разбера дали съпругът й все пак е бил войник във Вуковар.
– Интересно. Да, беше в армията, в Задар, и дори го раниха – тя стоеше срещу мен и хапеше
гумичката на един молив.
– Коя армия?
– Смешен въпрос.
– Какво работите? – попитах.
– Много сме любопитен, а? Преподавам английски, най-вече частни уроци, но също и в едно
училище.
– Мога ли да се запиша на интензивен курс?
– Зависи – каза тя.
– Не искате ли да спечелите малко пари?
– Естествено, но във вас има нещо особено... Не исках да прозвучи така. Имам предвид, че не
ви познавам.
– Задължително ли е да сте много близка с учениците си, преди да започнете да им давате
уроци? – пошегувах се аз.
Не беше добра шега, но тя се засмя, може би защото и двамата бяхме напрегнати.

38

СОЗОПОЛСКИ СЕМИНАРИ ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

Тя ми позволи да снимам нея и децата, взех и няколко урока по английски и добре си платих.
След това я убедих да я снимам с роклята є от погребението и с яркото червило. Тъй като не
можеше да бъде толкова бледа, колкото беше по време на погребението, сложихме на лицето
є бяла пудра, за да се подчертае контрастът с косата й. Не знам защо не я снимах още на
самото погребение, но тогава не ми хрумна.
Това беше преди три седмици. Водих нея и децата є на кино, на зоопарк, а сега, когато
първият сняг е паднал, ще ги заведа и на ски. Снощи платих на детегледачка, а Таня и аз се
разходихме из старата част на града, покрай уличните фенери, по тесните павирани улички.
Устните ми се напукаха от студения вятър и ме боляха, докато не я целунах в някакъв тъмен
коридор – влажна, страстна целувка. И двамата треперехме.
Когато се прибрах вкъщи, видях, че имам устни от червило. Бях забравил да ги изтрия. Все
още съм изпълнен с нежност и пия червено вино. Нямам търпение до другата среща,
утре вечер. Надявам се да правим любов.
Не знам защо постигам такъв успех с Таня. Сигурно твърде много мъже са отишли в армията,
мнозина са били убити и затова има недостиг, който работи в моя полза. А може би тя ме
изпитва, може би ме подозира и разследва случая. Струва ми се, че вината ми дава
изключителна сигурност – нямам какво да губя. Изкушавам се да се саморазкрия пред нея и
тази мисъл ме въодушевява точно толкова, колкото и еротичната съблазън. Замаян съм от
нейния образ, а също и от неговия, вихрещи се в главата ми. Трябва да се
върна в полята на Западна Славония, да събирам диви цветя, да се заровя в техните цветове и
аромати. Тогава няма да се налага да си спомням и да вилнея по белия лист, воден от
необяснимото желание да бъда заловен. Бих живял като лисица в някой храст сред полето.
СЮЖЕТНА ИДЕЯ
Идеята за „Овча кожа“ ми хрумна, докато се намирах в околностите на Вуковар, Хърватско.
Нямах никакво намерение да се захващам с художествен текст. Опитвах се да получа достъп
до един бежански лагер, в който се надявах да направя серия интервюта. За съжаление нямах
журналистическа акредитация и директорът на лагера отказа да ми съдейства. Накрая все
пак ми позволи да се поразходя набързо из него и да поговоря с някои от обитателите. Но
най-дългият ми разговор беше със самия него. Разказа ми, че когато сръбските части влезли
във Вуковар, бил войник в хърватската армия и лежал ранен в градската болница. Сърбите
влезли в болницата, извели голяма част от хората и ги разстреляли в царевичните полета.
Негов приятел от детството, който воювал на сръбска страна, се приближил към леглото му,
напсувал го и го заплюл. „Не знам какво бих направил, ако го видя днес“, каза ми директорът.
„Не мога да гарантирам за действията си.“
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Въпросът как би постъпил директорът, ако пак се срещнеше с някогашния си приятел,
продължи да ме занимава. Ако можех да се видя с двамата поотделно и да ги интервюирам, от
това би излязла чудесна статия. Но кой можеше да ме свърже със сърбина? А без да
разговарям и с двамата, можех само да си представя какви биха били „отношенията“ им. Тъй
като не познавах добре директора на лагера и дори не бях виждал сърбина, каквото и да
напишех (ако имах намерение да го разработя в достатъчно подробности), би било
художествена измислица.
Така реших да напиша разказ. Започнах с нещо като задача от упражненията в Глава първа
„Идея“: напишете разказ на тема отмъщение между бивши войници. Но понеже в главата си
имах само идея, работата не потръгна.
ГЛЕДНА ТОЧКА И ГЛАС
Започнах в трето лице, което се оказа неуспешно. Текстът звучеше прекалено абстрактно.
Липсваше собствената ми гледна точка. Реших да пренапиша началото в първо лице, като
така се надявах да се фокусирам по-добре върху героите и събитията. Не исках обаче гласът
да е моят. Имах нужда от нещо различно.
Кой беше подходящият глас? Трябваше ми човек, склонен да се колебае, който трудно взема
решения, а след като ги вземе, има навик да ги преразглежда и т.н. Разсъждавайки върху
необходимостта от такъв диалектически неуверен ум, се сетих за разказвачите в романите на
Достоевски и по-конкретно за този в „Записки от подземието“. Имах опит с подобен преливащ
от парадокси глас от предишни мои разкази и от някои скечове и смятах, че мога да се справя.
Цитирам откъс от „Записки от подземието“, за да ви дам представа за източника, вдъхновил
ме за този глас:
По онова време аз бях само на двадесет и четири години. Животът ми още тогава беше
мрачен, нереден и до подивяване самотен. Не дружах с никого и дори избягвах да говоря
и все повече и повече се навирах в своята дупка. На работа, в канцеларията, дори се стараех да
не гледам никого и много добре забелязвах, че моите колеги не само ме смятаха за чудак, но –
все ми се струваше и това – като че ли ме гледаха с някакво отвращение.Бях зъл чиновник. Бях
груб и намирах удоволствие в това.
Нали не вземах рушвети, ще рече, все пак трябваше поне с това да се възнаградя.
А ето как звучеше създаденият от мен глас в началото:
Много добре разбирам, че с моя разказ не бих могъл да забавлявам когото и да е: за да
забавляваш, трябва да можеш да опишеш случилото се в сцени, да създадеш илюзията, че
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стават пред очите ти, като в театъра. А какъв ти тук театър; аз страдам от сценична
треска. Какво ти тук забавление; аз не обичам вицове.
За да вляза в подходящо настроение, аз дори взех назаем фразата на Достоевски „Много добре
забелязвах“, като я адаптирах. Използвах и същия тип психика – на крайно неуверен в себе си
разказвач, страдащ от сценична треска. Нарочно не му дадох име, за да подчертая
параноидната му склонност да се крие, да избягва контакт с другите и т.н. – което според мен
щеше да задълбочи проблема с търсенето на отмъщение.
Този глас и мисловната нагласа, която го съдържаше и изявяваше, ми дадоха посока за
историята. Но макар вече да говорех с него, все още не можех да си представя действието и
обстановката. Все още не бях избрал такава.
ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ИСТОРИЯТА
Трябваше да реша къде ще се срещнат двамата войници. От опит знам, че конкретизирането
на мястото ми позволява да започна да виждам историята в сцени. Като млад многократно
съм пътувал с хърватските железници и в САЩ те ми липсваха; затова реших, че двамата
герои могат да се срещнат във влака.
Но работата пак не потръгваше. Не можех да си представя ясно нито протагониста, нито
антагониста; особено антагониста. Ако сте следили телевизионните новини от войната в
Босна, сигурно ви е направило впечатление, че много хора на Балканите страдат от „лоша
прическа“. Това е нещо типично. Аз самият също имам непокорна коса и не полагам големи
усилия да я поддържам. Така че реших да използвам този елемент, като съответно прошарих
косата на героя. И така малко по малко започнах да си го представям. Дадох му дебели
сключени вежди и бавен говор. И макар тези елементи все още да не говореха много за
характера му, вече го виждах как се движи.
За да мога да си представя събитията в следващата сцена, ми трябваше още една обстановка.
В този случай използвах кръчма със странна атмосфера, в която се бях озовал при последното
ми пътуване на Балканите и която ми се стори идеална. Помня, че специалитетът на
заведението беше агнешко, но ми го поднесоха почти студено; месото беше старо и мазно.
Някъде зад кръчмата от обора се чуваха блеещи овце, покрай които трябваше да минеш на
път за тоалетната. Докато ядях, леко ми се догади – питах се дали ям родителите или децата
на блеещите овце. Салатата се състоеше от домати и кромид, но кромидът преобладаваше.
Все още добре си спомням вкуса на храната и мириса на кръчмата. Бях убеден, че ако
разположа героите си тук, това ще задълбочи интригата.
И наистина, кръчмата даде резултат или по-точно ме убеди, че не трябва да се отказвам да го
търся. Мисля, че повярвах истински в разказа чак след като си представих двамата герои да се
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оглеждат един друг и да се опитват да започнат разговор, докато стоят на съседни маси в
кръчмата и се хранят.
ХАРАКТЕРЪТ НА РАЗКАЗВАЧА
В началото не можех да си представя външния вид на разказвача, но това не ме
притесняваше. Гласът и начинът му на мислене ми бяха достатъчни. На по-късен етап обаче
уточних някои от чертите му (оредяваща коса, налудничав поглед). Бях наясно, че е
подозрителен и параноичен – едновременно преследвач и преследван. Характерът му
постепенно еволюира или по-точно – деволюира, до засукан и ненадежден разказвач, който
съвсем не беше най-приятната компания. В края на разказа той е обсебен от вдовицата на
убития мъж и започва да я преследва. Разбира се, неговата версия може би е, че просто я
изчаква да мине покрай него, докато се разхожда.
Дадох му професия фотограф донякъде по прищявка. Познавам доста фотографи и смятам, че
някои от тях страдат от професионални изкривявания – виждал съм как буквално ловуват за
образи, а когато ги заинтригува някоя жена, се превръщат в хищници. Не мога да кажа, че
умишлено съм се опитал да осмея актовите фотографи, но не мога и да отрека, че мисълта ми
мина през главата, докато пишех. Веднъж в Париж мой приятел фотограф се приближи към
красива жена, за да є направи комплимент и да є предложи да му позира. Тя се засмя, а когато
той я попита защо се смее, жената отвърна: „Ти си четвъртият човек, от когото чувам това
през последния час. Не можеш ли да измислиш нещо по-интересно?“
„На мен това ми е професията“, опита се да обясни приятелят ми. Припомних си този случай и
реших да го използвам при срещата на безименния протагонист с вдовицата.
ДОПЪЛНИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ
При едно мое пътуване в Полша бях отседнал у семейство, което даваше нощувки на
чужденци срещу дребно заплащане. Половината от къщата им представляваше обор, в който
държаха овцете си. Домакинът ми имаше хубаво яке от овча кожа и аз го попитах дали прави
такива якета за продажба – исках да си купя. Каза ми, че няма готово, но ако почакам няколко
часа, би могъл да ми направи. И махна с ръка по посока на овцете. Не
проявих интерес. Но използвах този случай в „Овча кожа“. Антагонистът ми Милош – който е
заподозрян в извършване на мъченията в болницата, си поръчва такова яке в кръчмата. Той е
вълк в търсене на овча премяна и едновременно с това жертвен агнец, който ще бъде убит
погрешка. За да дам на читателя знак, че нещо подобно може би предстои, използвах следния
образ:
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Келнерът насочи сешоара към едната овча кожа и тя се изпълни с въздух. Заоблена, подобно на
опънато от вятъра корабно платно, кожата предизвика у мен страховито усещане, сякаш
изведнъж в нея се беше вселила невидима овца.
Харесваше ми образът на вселилата се в кожата овца. Кой ще е жертвеният агнец? В последна
сметка образът се оказа толкова важен, че се превърна в заглавие на разказа. Реших да го
използвам като повтарящ се мотив.
ДЕЙСТВИЕ
Тъй като действието в разказа се развива по време на война, в която загинаха много хора,
реших, че няма да бягам от убийството и ще го опиша директно. В много мои разкази не се
случва кой знае какво – например изкушенията си остават изкушения, и си казах, че тук ще
постъпя различно.
Все пак сюжет, при който някой осъществява отмъщението, за което жадува, ми се струваше
някак праволинеен. Безинтересен. Ето защо реших то да е първата (и лъжлива) кулминация,
след което да има втора, по-голяма. Исках обрат.
И тъй като героят има склонност да не се доверява дори на собствените си сетива, реших да
направя така, че да се усъмни дали е убил правилния човек. А след това ми хрумна, че мога да
покажа външно тази възможност, вместо да я оставя единствено в главата му. Може би той
наистина е убил някого погрешка? Този подход ми се стори интригуващ и стана повод да
създам героите, които приличат на Милош.
МИСЛИ, ПАРАФРАЗИ И ДРУГИ ИГРИ ЗА УМА
Тъй като пишех в първо лице, имах свободата да бъда изцяло субективен. Можех да
експериментирам с темата за субективността, като създам различен от мен прозаически аз, и
да се концентрирам върху вътрешния му свят. Типично за него е да разсъждава на различни
теми – например за комунизма и посткомунизма (вж. „Политика“ по-долу), като след това
поставя съжденията си под съмнение (всъщност той се съмнява във всичко). Често той
деконструира мислите си, за да си докаже, че не са никакви мисли.
За да постигна този ефект, се върнах към една задача от първия ми учебник – „Курс по
творческо писане“ [издаден на български през 2009 г.] – в която подлозите на няколко
поговорки трябва да бъдат заменени с противоположни по значение съществителни, както
някога е правил Оскар Уайлд („Разводът е дар божи“). Аз избрах сентенцията „Любовта е
сляпа“ и я промених на „Отмъщението е сляпо“. Не беше много сполучливо, но толкова подобре – можех да я използвам като още един повод за неудовлетворение на разказвача от
себе си (той винаги намира нещо, от което да е недоволен). Така щеше да получи възможност
да анализира мислите си, като накрая заключи, че те не са нищо друго освен неумели опити
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за парафразиране на чужди мисли. Това го изпълва със самоненавист, но изводът сам по себе
си е провокативен. Може би всяка наша мисъл е просто вариация на стара тема, в която сме
сменили подлога или сказуемото...
ОЩЕ ОБСТАНОВКА
За растенията почвата е животоподдържаща среда. Когато блокирам, винаги мисля как да
прибавя още почва, още обстановка. За сцената с погребението, на което разказвачът отива,
за да разбере дали е убил правилния човек, ми се искаше да използвам впечатленията си от
параклиса към моргата на гробището Пер Лашез в Париж. Бях го видял при единственото си
посещение на това гробище, в което се намират гробовете на
Балзак, Пруст и Шопен. Когато пристигнах, в параклиса се отслужваше панихида, а отвън една
бледа жена, облечена в черно и червено, се беше облегнала на стената и плачеше. Дори оттук
се виждаше, че вътрешността е отрупана с венци, а ароматът на парфюм, който се носеше
през прозорците, беше толкова силен, че леко ми се догади. Независимо от това реших да
надникна. Количеството цветя беше неописуемо.
Докато пишех „Овча кожа“, се върнах към гледката и миризмите от това погребение, като го
преместих от Париж в Загреб. „Църквата беше съвсем малка, въздухът – задушен заради
благоуханията – не понасям благоухания, сякаш не е достатъчно трудно да се диша и без тях,
изобщо беше толкова тясно, че никакво възнесение не можеше да се случи тук.“
ОБРАЗИ
За мен образите са най-приятната част от писането. Те ми помагат да се придържам към
историята; да мога да я видя, да я преживея, а асоциативната им сила ми дава многобройни
идеи за допълнителни елементи.
Но освен всичко това аз просто обичам детайлите. След като най-общо съм скицирал дадена
история, аз изпитвам удоволствие да се връщам към готови пасажи и да ги обогатявам с нови
неща; а образите са като фарове, които осветяват пътя ми в тъмнината – докато историята
получи завършеност.
Част от детайлите измислям по асоциативен път в процеса на писане, а други вземам от
предварително готови скечове, несполучливи стихотворения, дневници и др. В „Овча кожа“
използваните образи са предимно визуални, защото главният герой е фотограф. Няколко
месеца преди да започна разказа, докато работех върху едно стихотворение, ми хрумна, че
железопътните релси приличат на китарен гриф. Стихотворението не стана, но по-късно
използвах метафората в „Овча кожа“:
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Като дете обичах този тежък аромат на железница. Благодарение на него желязното
потракване на фугите между релсите се превръщаше в междуконтинентална китара с две
заковани струни и хиляди скръбни празнини, които попадаха на точно определено разстояние
една от друга.
Така този образ стана част от размишленията на разказвача във влака. Реших, че ще е добре
да провокирам сетивните асоциации на читателя с металния звук на релсите. Освен това
образът на „хилядите скръбни празнини, които попадат на точно определено разстояние
една от друга“, има връзка с темата за повторяемостта, която се появява по-късно в разказа
заедно с приличащите си един с друг потенциални антагонисти.
Както вече стана въпрос в други глави, подобни асоциации и връзки са ключови за едно
произведение. Те са онова, което прави процеса на писане толкова приятен – и толкова
труден за описване в учебник или по време на дискусия. Лесно е да говорим за един
прозаически елемент в изолация, но нагазим ли дълбоко в процеса на писане, границите
започват да изчезват. Един елемент прелива в друг, един образ води след себе си много
други.
ПОВТАРЯЩИ СЕ ОБРАЗИ
Често се изненадвам от многообразието от плодове, цветя и растения, които могат да бъдат
направени на чай. Когато бях малък, вкъщи използвахме само няколко вида диви билки, но
днес чай се прави от всичко. Ето защо реших разказвачът в „Овча кожа“ да гледа на
растителността от влака не само като на нещо, което може да бъде запалено, но и като на
нещо, което може да се изпие. По време на една почивка, която си бях дал докато пишех
разказа, излязох на разходка в планината, където видях лисица.
Гледката ме опияни: гърбът на животното грееше под слънцето на фона на тъмната гора –
истинско откровение на свободата в природата. Прииска ми се да не се разделям с тази
лисица, да намеря начин да я задържа при себе си; и без да се колебая я използвах в разказа –
първоначално еднократно:
Наситените цветове на тревите и буковите дървета в дъното
на пейзажа ме караха да усещам замаяност, която не можех
да припиша на настинката си. Видях как една лисица изскочи
от оранжев храст чай. Разбира се, това не беше чай, но много от тези диви цветя щяха да се превърнат в различни видове чай, ако можеха да бъдат откъснати от човешка ръка и
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изсушени на слънце.
Това описание се появява в самото начало на разказа. По- късно, докато се чудех какъв образ
да използвам за край, пак се сетих за лисицата. Но си казах: „Вече съм я използвал веднъж“.
После се запитах дали в това наистина има проблем. Толкова по-добре! Повтарящият се образ
щеше да завърши разказа по чудесен начин. Нямах намерение да изнасям проповед, но ми се
искаше накрая да имам образ, изразяващ копнежа по свобода и бягство:
Трябва да се върна в полята на Западна Славония, да събирам диви цветя, да се заровя в техните цветове и аромати.
Тогава няма да се налага да си спомням и да вилнея по белия
лист, воден от необяснимото желание да бъда заловен. Бих
живял като лисица в някой храст сред полето.
Повторението на един и същ образ в началото и края на произведението е само един от
възможните начини за използването на образи в литературата. Подобно на ехо, такъв образ
прекосява дължината на целия текст и в края му ни напомня за изминатото разстояние.
ПОЛИТИКА
Макар че случките в „Овча кожа“ са измислени, те се случват в контекста на реални
исторически събития като войната в Босна и падането на комунизма в Източна Европа. Това
ми даде възможност да използвам и някои мои общи наблюдения и коментари за тези
процеси, като например:
Твърде малко неща се бяха променили от времето на комунизма насам. Някога си мислех, че
грубото отношение е следствие от фиксираните заплати и липсата на стимул. Тук бях
почти сигурен, че келнерът е донякъде и собственик на частното заведение, но въпреки това
беше груб и полагаше всички усилия да отврати клиентите си. Разбира се, клиентите също не
се бяха променили. И преди си бяха груби, и за в бъдеще щяха да си останат такива.
В този абзац има мои лични (и в някаква степен вероятно опростенчески) впечатления за
възникващите пазарни икономики в бившия социалистически блок. А на други места
разказвачът изразява мнения, които не съвпадат с моите и които произтичат от характера и
гласа му. Подобни елементи разширяват мащаба на произведението и подсилват
правдоподобността и обществената му значимост.
Докато пишех „Овча кожа“, в Хага започнаха заседанията на Международния трибунал за
бивша Югославия, което ме накара да се запитам как пострадалите във войната гледат на
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меките присъди, издавани на хиляди километри от родината им. Знаех, че желанието им за
възмездие не е удовлетворено. Това усещане ми подсказа темата за личното отмъщение.
Хрумна ми, че ако петте милиона ранени в югославския конфликт решат да потърсят лична
мъст, истинската война тепърва предстои. Хаосът би бил невъобразим! И макар че не си
поставях политически цели, почувствах, че искам да изследвам подозрителната природа на
това желание. Как можеха да бъдат идентифицирани виновниците?
Кой можеше да каже дали войниците са действали по собствена воля? Може би са били под
принуда и даже в някаква степен са се въздържали, като така са предпазили жертвите? Всеки
отделен случай е различен, а пълното и повсеместно разследване на конкретните случаи е
невъзможно.
Написването на „Овча кожа“ ми помогна да подредя мислите си по тази тема – почти като в
експеримент, в който сам успях да достигна до разбиране за природата на личното отмъщение и последствията от него. Художествената проза ни позволява такива експерименти
– позволява ни да се потопим в тема, която страстно ни вълнува, и да я осмислим във
въображението си вместо да се излагаме на рисковете, произтичащи от необмисленото
действие. Ако не бях писател, аз може би щях да съм военен или шизофреник. Вместо това
обаче, в свободното си от работа, семейство и пътуване време, аз си играя с изречения.
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АЛЕКС МИЛЪР
ПИСАТЕЛЯТ И ТВОРЧЕСКОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ

Лекция, изнесена на Созополския семинар по творческо писане, 27 май – 1 юни 2010
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
Биография

желанието ми е не толкова да кажа кое според мен е правилно и

Алекс Милър е един от
най-обичаните писатели
на Австралия.
Той е двукратен носител
на престижната
литературна награда
Miles Franklin, носител на
първа награда за
литература в
Австралия, веднъж през
1993 г. за The Ancestor
Game и отново през 2003
г. за Journey to the Stone
Country. Conditions of
Faith, неговият пети
роман, е публикуван през
2000 г. и печели
наградата за проза
Christina Stead в NSW
Premiers Literary Awards
през 2001 г. Той също
така е номиниран за
Dublin IMPAC
International Literature
Award, класиран за
наградата Colin Roderick
през 2000 г., наградата
Age Book of the Year и
наградата Miles Franklin
за 2001 г. През 1993 г.
става носител на
наградата
Commonwealth Writers за
The Ancestor Game.

кое не, а да се включва в общия писателски разговор. Затова бих

1

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 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:

Janine Burke, The Heart Garden, Sunday Reed and Heide. Vintage 2004
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"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.
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

2
3

William Wordsworth, Intimations of Immortality.
Rainer Maria Rilke, Letters to a Young Poet, trans Joan Burnham. P. 33. New World 2000.
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напрежение, което съществува между историята и митологията.4 Във всеки случай със
сигурност сериозните 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.
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

4
5

Ibid. p.5
Erich Auerbach, Mimesis. Trans Willard R. Trask. Princeton, 1953.
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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 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 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
6

Doris Lessing, The Grass is Singing. Michael Joseph 1950.
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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 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.

7

Marcel Proust, Remebrance of Things Past, vol X11, trans. Andreas Mayor. P.267. Chatto & Windus, 1970.
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КРИСТИН ДИМИТРОВА
КАКВО Е ДА СИ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ

Лекция, изнесена на Созополския семинар по творческо писане, 27 май – 1 юни 2010
Преди десетина години, когато заедно с двама фулбрайтъри от
България – Владимир Трендафилов и Владимир Левчев –
направихме литературно четене в Чикагския университет, поетът
Марк Странд, който беше сред публиката, попита:
- Какво е чувството да пишеш за осем милиона читатели?
Този интерес към числата ми дойде неочаквано. Нямах готов
отговор, а по-късно щях да разбера, че въпросът на Марк Странд е
едно от онези неща, които се видоизменят във времето;
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нарастват, задълбочават се, самолекуват се, прикриват се,
представят се в нова светлина, но никога не отпадат като
проблем. Нещо като ролята на религията в сексуалните
отношения. Или обратното.
Отговорих му без много да се колебая, че да пишеш за осем
милиона е същото, като да пишеш за триста.
Помислих си, че всекидневното ми съжителство с писането едва
ли е много по-различно от това на другите автори по света. По
тролеи и автобуси бързам да нахвърля някое наблюдение, което
току-що ми е минало през ума. Вадя от чантата си тетрадка,
прехвърлям страници, мъча се да остана незабелязана, хартията
шумоли, в крайна сметка се оказва, че всички ме гледат и по
очите им разбирам, че ме мислят за особена. Особена по един
клиничен начин.
Или: Нощем, когато всички останали от дома са си легнали,
прекарвам часове пред компютъра в търсене на решение как
точно постъпват героите ми, накрая написвам нещо, а на
сутринта се събуждам с мисълта, че новите редове са ме
изправили пред още по-голям проблем.

Или: Между два учебни часа в Университета се връщам към започнатото стихотворение,
претеглям отново всяка дума, мъча се да уловя някоя умна мисъл от невидимата тъкан на
света, и в момента, в който на вратата се появят студенти, се правя, че преглеждам
контролни. Защото всеки с удоволствие нарича себе си “поет”, но никой не иска да го хванат
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как пише поезия. По същия начин много хора искат да бъдат писатели, но не са склонни да
отделят време за това.
И за осем милиона да пишеш, и за триста, усилието, страхът и вълнението, предполагам, са
едни и същи. Те са там дори когато пишем писмо, а то обикновено е предназначено за единединствен човек. Така отговорих тогава.
Междувременно в самия въпрос на Марк Странд настъпиха промени. Населението в България
от осем милиона стана на седем и половина. Намаляващият брой деца доведе до множество
образователни компромиси. Учителите бяха склонни да затварят очи пред какви ли не
задължения на професията си, само и само да не загубят ученик. И тук възниква подвъпросът
каква част от тези седем и половина милиона днес имат нещо общо с книгите. Според
статистика от миналата година, проведена сред учениците от Европейския съюз, 50% от
завършващите гимназия у нас са “функционално неграмотни”, което означава, че не четат, а
когато четат, не разбират. А когато говорим за любителите на литературата, трябва да имаме
предвид, че става дума за малки елити в по-големите градове и за големи множества извън
тях, които не разполагат с книжен щанд на километри околовръст, но и не са се чувствали
ощетени от липсата му.
В случая самата дума “литература” е събирателно понятие с неясно значение. Тя включва
книги, посветени на здравето, компютрите и кулинарните рецепти. Някой би ме
апострофирал, че това ново отношение към четенето е навсякъде по света. Но все пак тук
говорим в рамките на осем милиона и нито човек повече. Шансът големи групи от хора по
света тепърва да научат български, не е голям.
Ето какво още казват цифрите. Според данни от изследване на читателските нагласи в
България, проведено от агенция “Алфа рисърч” за миналата година, 27.4% от хората у нас не
четат изобщо, а 14% смятат, че по принцип няма смисъл да се купуват книги. Развива се
мнение сред най-младите, че от литературата нищо не може да се научи, а който чете, е
изостанал от живота. Телевизията, социалните мрежи в интернет, филмите и компютърните
игри за много от тях са по-престижни занимания. И докато първите три са медии, остава
въпросът какво научаваш от една виртуална война с мечове, при която героят може да тича
дни наред без да се умори, а убитите се връщат на екрана с право на следващ живот. Нали все
пак според Сократ разбирането беше най-голямото добро за човека, а невежеството – найголямото зло? Очевидно битката не е просто за информация и житейски опит, а за място в
съзнанието на индивида. Въображението днес се парцелира от много силни, оптимизирани,
ефикасни средства и в това стълкновение с бластери литературата губи територии поради
по-сложната си кодировка. Гласът й се чува като на акустична китара извън сцената по време
на концерт на Ози Озбърн. А за да спечели вниманието на потенциалните си съюзници, тя

54

СОЗОПОЛСКИ СЕМИНАРИ ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

трябва да получи подкрепата на други, по-енергични медии, които не са задължени да й
помагат: пресата, телевизията, радиото, киното, рекламата. Тук ще добавим и институции,
които може да си вършат работата, но може и да не си я вършат: образованието, данъчните
закони, програми за издателска помощ и превод към Министерство на културата, частни
фондации. Не искам от тези редове да изглежда, че нещо ми липсва. Винаги досега съм имала
късмета да бъда издавана от най-добрите издателства, книгите ми се преиздават и не мога да
се оплача от продажбите. Става дума за средата, в която малко или много сме потопени
всички, и която не може да не ни въздейства. Предполагам, че току-що описаната картина е
характерна за света като цяло, а българският принос към нея е просто числото 27.4%. Така да
бъде.
Продължаваме да се взираме в кладенеца на статистиката, за да видим какъв дял заема
българската литература в любовта на четящите. От по-горе цитираното изследване се
разбира, че тези, които четат всеки ден, са 9.5%. Според анкета от 2005 г. само 4% от всички
любители на книгата у нас посягат към българска литература. Не знам доколко този процент
се е изменил за пет години, нито в каква посока е еволюирал, но ако сметнем числата такива,
каквито са, се получават 28 500 редовни читатели на българска литература. Вероятно след
още няколко години ще ги познаваме поименно.
Как се е стигнало до тази ситуация? Нима човек не иска да прочете нещо за себе си на
собствения си език? Тук ние, българските автори като цяло (ако такова единство на
автономни индивиди въобще може да бъде съставено), имаме пряко участие. Чуждестранната
литература по всеобщо мнение у нас е свързана с нещо проверено, клинично изпробвано
върху други хора и годно за ползване. Докато българската литература като че ли е наплашила
читателите с амбициите си. Разпитвала съм по този въпрос. Хората се страхуват, че авторът
държи по-скоро да блесне със сложната си експерименталност на някой конкурс, отколкото
да бъде прочетен. Че книгата не е написана за тях и няма да се разпознаят в никой от героите.
Че ще липсва мимезис в аристотеловия смисъл на думата. Този масов стремеж на авторите да
атакуват канона, заобикаляйки читателя, има своето просто обяснение. И то е в недоверието
на самите автори, че читателят съществува. Мисля, че през последните години поуките са
направени, и двете страни започнаха да се търсят.
Предимството на преводните издания на нашия пазар има и друго обяснение, което е извън
властта на българския писател. Те идват като съобщения от по-висока инстанция, от бързата
лента по магистралата на мисълта. Тук не искам да поставям под въпрос огромния, несъмнен
принос на превода за българската култура. Говоря за общия поток с качество от алфа до
омега, който изпълва книжарниците ни. И докато българските книги се борят за място на
лавицата, преводните са вече там, с недостижими надписи на задните си корици: “Преведена

55

СОЗОПОЛСКИ СЕМИНАРИ ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

на 36 езика”, “Най-добра книга за годината според еди-кой-си световен вестник” или “Никой
автор от неговото поколение не е имал толкова могъщо интелектуално присъствие.” Следва
подпис на някой друг автор, когото сме чели. Книгите отвън идват подпечатани за качество
от толкова високи институции, че читателите, дори да не харесват даден текст, хвърлят
вината върху себе си и четат наново, търпеливо и внимателно, докато разберат какво трябва
да му харесат. Далеч извън нас има центрове на излъчване на стойности, които говорят за
всички автори на света, но никога нямат предвид всички автори на света. И тези автори,
които няма как да присъстват в полезрението им, са поставени в положението на вечни
ученици. Не съм убедена, че явлението Одисей би било възможно, ако Джойс пишеше на
български и на 16 юни 1904 г. Леополд Блум се разхождаше из Пловдив.
В крайна сметка става така, че ние знаем за културата на големите държави много повече,
отколкото те за нашата. Например когато Майкъл Кънингам пише за Вирджиния Улф, той
няма нужда да обяснява коя е тя. Ние ще го разберем, защото Вирджиния Улф е талантливо
преведена на български, изучавана е в университета и на моменти имитирана. Четена,
възхвалявана и нечетена, но задължително позната. Ако някой в България обаче напише
текст с главен герой Иван Вазов, първата реакция на всички ще бъде: “Кой е Иван Вазов”?
Отговорът би могъл да бъде: “Основополагаща фигура в българската литература”. От това на
никого няма да му стане по-ясно. Американци без обяснения се позовават на своята
декларация за независимост, англичани ме питат нима не съм разпознала скрития цитат от
Шели, руснаци очакват, че се ориентираме във властовите борби между Сталин и Берия. В
същото време тези от нас, които се надяват текстовете им да бъдат забелязани в чужбина, се
стремят да избягват реалните фигури и събития от българския обществен живот, защото
предварително си представят как книгите им ще бъдат накичени с обяснителни бележки.
Чувството, че принадлежиш към малък език постепенно те води към неприятна
пресметливост в детайлите.
Неслучайно в момента времената са добри за предлагането на един определен тип хибридна
по идентитет, междунационална литература. Драмата на емигранта, чувството да си роден в
една общност, но да пишеш за друга, сблъсъкът на културите и очакванията в личните ни
контакти, когато сме далеч от своите, клопките на завръщането и т.н. са част от темите й.
Щрихират се гранични преживявания между национални пространства, които иначе биха
останали нещрихирани. Честно казано, и след тези щрихи националните пространства си
остават нещрихирани.
Наскоро участвах в журито на младежки литературен конкурс. Очаквах да прочета за нещо,
което младите автори са видели около себе си в света, впечатленията им от живота до този
момент. За своя изненада се запознах с герои като Том и Ани от село Литъл Хоуп, стария
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майстор чичо Дейвид, болния Лукас, малката Емили, мъртвата Елеонора, Алиса Франклин,
която разговаря с някакъв вътрешен глас и писателят Крис Колвън, който е избрал парите
пред истината. Имената Алекс и Еми се ползваха с особена популярност, защото компромисно
пускаха мост между заявената си тукашност и необявената си чуждестранност. Странно е, че
Том и Ани от село Литъл Хоуп успяваха да вдигнат стила на автора. Другите му/й текстове,
които се занимаваха с родната среда, нито знаеха как да почнат, нито как да свършат и като
цяло се люшкаха в избора си на думи открай-докрай. Една скрита емиграция протича дори на
местна територия. Маската на англоезичната литература носи самочувствието на
англоезичната литература, заедно с цялата й увереност, че и една простичка история може да
бъде поставена като важен проблем. Изправя характерите. Вади героите от всекидневието,
разбирано като гротеска, и им дава величието да си блъскат главата с важни дилеми. Разбира
се, участниците в конкурса са съвсем начинаещи писатели и неясно какви читатели, но ако са
съмнителни като литературен пример, като социален са доста красноречиви.
Вносното име помага и върху корицата. През бурните 90 години на миналия век, когато
добрият тираж на книгите е бил 100 хиляди, за разлика от днес, когато е петдесетина пъти
по-малко, много хора пишеха книги-игри и зодиакални тълкувания под чуждестранни
псевдоними, за да спечелят някой лев. Книгите им се продаваха със скоростта на преводната
литература. Най-странното е, че тази кражба на авторитет сякаш мина незабелязано. Поне аз
не чух някой да се оплаче от нежелани разлики в качеството. Това намятане с мантията на
чужди литератури не е от вчера у нас. Особено характерно е за неукрепнали в традицията ни
жанрове, като криминалния роман, например. Вероятно за каквото и да говорим тук,
половината от отговора е в традицията.
Да видим сега как изглеждат нашите имена в чужбина. Миналата година ми се случи нещо
странно. Случайно научих, че испански поет превел някакво стихотворение за моряци от
ирландски автор, но после се усъмнил, че това стихотворение може и да е мое. Описал
случката в блога си. Тази история отначало ме разсмя. После потърсих на английски Поверия
– единственото си стихотворение с моряци – и го открих на международен сайт за поезия,
подписано с името на преводача и съставителя на ирландската ми книга A Visit to The
Clockmaker. Този прекрасен човек и поет – светла му памет – също нямаше нищо общо с
подмяната, защото е покойник от пет години. Оказа се, че негов приятел решил да му направи
съмнителна услуга, приписвайки му авторство на нещо, което той е превел. Но това не е
важно в случая. Въпросното стихотворение в английски превод стои под мое име на сайта на
Литернет от 2006 г. насам. В момента, в който се появява като произведение на ирландец
обаче, то бива преведено на испански. Намерих го още преведено и на турски, а също и на
сайта на някакъв индиец, който го препоръчваше като стихотворение на седмицата.
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Паникьосах се. Започнах да пращам писма, настоявайки името ми на автор да бъде
възстановено или преводите да се махнат. От турския и индийския сайт не получих отговор, а
човекът, подменил името ми в Ирландия, ми писа, че ми правел услуга, защото това бил
единствения начин мое стихотворение да се появи на престижен уебсайт като този. Попита
ме къде ми е благодарността. Всъщност, пазя писмата. Накрая нещата успяха да стигнат до
приличен финал. Мои приятели от Англия, България и Щатите го засипаха с възмутени
писма. Междувременно успях да се свържа с въпросния престижен сайт. Оказа се холандски.
Помолих или стихотворението ми да бъде изтрито от ирландската секция, или да бъде
преместено в българска секция, каквато, за свое съжаление, не успях да открия при тях. Беше
ми много интересно как ще постъпят. На другия ден стихотворението ми беше изтрито.
Границите на Европа паднаха за нас, но вместо да открият лицето ни пред света, откриха един
неясен силует, който тепърва ще трябва да изписва чертите си. Не съм убедена, че
българската държава прави всичко по силите си да преодолее културното ни отсъствие. Не
съм убедена дали го осъзнава. Не съм убедена дали ние самите го осъзнаваме. Когато става
дума за представяне на българска култура, обикновено церемонията започва с народни песни
и танци, и завършва с тракийските златни съкровища. Или фолклор, или траките. Всичко
останало, постигнато с индивидуални способности и усилия, изтича някак си между тях, като
зрънца от пясъчен часовник без дъно. Може да се докаже и с най-простия опит.
Написвам Bulgarian Culture в “Гугъл” и влизам в първия възможен сайт. Оказва се наш, роден.
Вътре, с приветливи снимки се обяснява на английски що е то, българската култура. В
първото изречение пише, че България е дала на човечеството мъже с велики постижения. Понататък се уточнява какви са те: Орфей, “мистериозните” тракийски съкровища,
“мистериозните” нестинарски танци, фестивалът на розите в Казанлък, мистерията на
българските гласове и приложните занаяти. Общо взето, всичко е мистериозно. Трябва да се
признае, че в графата за Фестивала на розите пише, че по това време в Казанлък се стичат
“художници, актьори, циркови артисти, писатели и певци”, но кои са тези хора, не става ясно.
Поне името на някой цирков артист да бяха споменали. Тъй като самата аз не бях сигурна с
какви “приложни занаяти” сме се прославили, прочетох да разбера. Бродерия, черги, глинени
съдове, сребърни бижута и всякакви други неща, които се произвеждат, за да се продават на
чужденците.
За сравнение написах в “Гугъл” нещо също толкова общо, уводно и почти безсмислено:
Spanish culture. Най-горният сайт от всички възможни се казваше доста показателно “Дон
Кихот”. Вътре, след фламенкото, борбата с бикове и плажовете, идваха Ел Греко, Диего
Веласкес, Франциско Гоя, и т.н. Няма смисъл да преписвам тук всичките им велики мъртъвци.
По-нататък обаче следваха Пако де Лусия и рейв групата Бакалао. Някой би казал, че

58

СОЗОПОЛСКИ СЕМИНАРИ ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

сравнението ни с една държава с толкова могъщ принос към световната култура е било
обречено на провал от самото начало. Но защо, бих попитала аз, нали ние самите се
представяме в уебсайтовете си? Трудно може да бъде заобиколено чувството на неудобство в
българския уебсайт, че у нас няма личности, че днешните хора не са допринесли с нищо и че
нямаме с кого да се похвалим. Едва ли при това положение е случайност, че имена като
Цветан Тодоров, Юлия Кръстева, Кристо, Борис Христов, Джон Атанасов и др. намират своя
облик извън страната. Не е лесно да се прецени дали човек го няма на световната карта
защото не е способен за това, или просто защото го няма на световната карта.
Преди години, отново на рецитал в Америка, едно момче ме попита: “Какво точно е
българското на вашите стихотворения?” Отговорих му, че те са писани от мен за неща, които
съм видяла около себе си. Това прави ли ги достатъчно български, попитах аз. Той не
изглеждаше убеден. Трябваше му още нещо. Тогава се сетих. “Да не би да очаквахте да се
появя с национална носия или нещо такова?” “Да – закима той и се усмихна с леко неудобство.
– Признавам си, че точно това очаквах.” Имах ли основания да се засегна от думите му? Честно
казано, не. През 90-те, когато България беше фокусна страна на Лайпцигския панаир на
книгата, групата ни беше предвождана от гайдар. Представете си Филип Рот да отиде на
литературно четене, придружен от клезмер оркестър, и ще видите колко странно е това.
Получава се така, че някои държави произвеждат литература, а други – антропология.
Разбира се, за да присъстваш реално на големия литературен форум, ти е необходим преводач
и издател. За съжаление никой преводач от български не може да се изхранва от преводите
си. Българските филолози по света са изключително редки специалисти, владеят един крайно
сложен в глаголните си форми език и голяма част от работата им има чисто радетелско
естество. Или както моят приятел, писателят и преводач Рейнол Васкес казва: “Има много
изтънчени начини да умреш от глад. Един от тях е като специалист по български език”. Едва
ли съществува страна, в която човек да може да си създаде някаква по-цялостна представа за
написаното в България от издадените там книги. Много пъти дори се работи на квотен
принцип: “От това поколение вече имаме един, дайте някой класик и един по-млад”.
Тук е мястото да кажа, че съм получавала много актове на внимание от различни места по
света. Това са били подаръци; покани, с изцяло осигурени пътни и престой, които не съм
имала възможност да върна. Не съм връщала не защото не съм искала, а точно поради
причината, заради която и българските автори толкова рядко намират път навън: у нас
липсват ежегодни срещи, фестивали, институции, които да се грижат за присъствието ни в
световната мрежа на обмен. Мисля, че в момента става ясно колко необходим е този
литературен семинар, който Елизабет Костова организира у нас, и на която искам да
благодаря. С признателност споменавам и колегите си в Англия, Германия, Ирландия,
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Каталуния, САЩ, Сърбия, Словения, Холандия, Хърватия, Швейцария, Швеция и т.н. Изреждам
имената на страните по азбучен ред, защото когато става дума за жест на добра воля, е
невъзможно и вулгарно да се определя кой колко е дал. Хората там не са имали деловата
необходимост да се запознаят с мен, но все пак са потърсили среща. И не са прочели
направеното от мен като някаква интеграционна квота, мостра за настроенията на Балканите
или пример за творчеството в постсоциалистическите страни, а като нещо лично. Като нещо,
написано от човек за други хора.
Всъщност, не знам по-добра дефиниция за литература.
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ИЛИЯ ТРОЯНОВ
С КАКВО СЕ ХРАНИ ПОВЕСТВОВАНИЕТО: ЗА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ПРОУЧВАНЕТО И
ХУДОЖЕСТВЕНАТА ПРОЗА

Лекция, изнесена на Созополския семинар по творческо писане, 26 май – 2 юни 2011

1. Защо въобще ни е проучване?
Докато работи върху “Одисей”, Джеймс Джойс изпраща писмо от
Триест до брат си в Дъблин, в което го моли да провери точния
адрес на кръчмата, за която в момента пише. Номер 16 или 18,
пита той. Днес звучи невероятно, че Джойс, който никога не е
имал репутация на придирчив реалист, е полагал усилия да се
сдобие с такива подробности. Ако беше самоцелна, такава
Биография
Въпреки че е известен
главно като немски
автор, Илия Троянов е
роден в София, България.
През 90-те години той
пише няколко
документални книги и
пътеписи за Африка,
съставя антология със
съвременна африканска
литература и превежда
африкански автори на
немски език. Първият му
роман Светът е голям и
спасение дебне
отвсякъде се появява
през 1996 г. Един от найизвестните му
романи Събирачът на
светове е публикуван
през 2006 г. и му донася
няколко награди.

педантичност би била неуместна, даже абсурдна. Но може би дори
деконструктивист като

него, който е поставял под съмнение

безкритичното доверие в езика и възприятията, е имал нужда от
тухлите и хоросана на реалния свят, за да може да изгради
писателската си визия. Може би без да разполага с точния детайл,
той не е имал как да запали мощния двигател на повествованието
си. А без да знае номера на кръчмата не е знаел как да прекрачи
прага й и да забележи „рекламата за местните консерви на
Плъмтри,

поместена

под

некролозите”,

нито

пък

да

чуе

размишленията на Леополд Блум за шунката, канибалите,
мисионерите и чистотата на месото от гледна точка на религията.
Само след като масата е подредена, на вкусовите рецептори ще им
бъде позволено да полудеят: “Войната и мирът често зависят от
храносмилането на някой си там. Религии. Коледни пуйки и патки.
Избиването на младенците. И похвалих аз веселбата; да яде, да пие
и да се весели. После обаче в клиниката – фрашкано. Пълно с
бинтовани глави. Сиренето смила всичко друго, освен себе си.
Брей, същинска страхотия това сиренето.”

Фактите тук са като акробатическа мрежа, която позволява на въображението да лети във
всички посоки, подсигурявайки тройното салто с винт срещу счупен врат. Може би без точния
адрес на дъблинската кръчма, тази сцена въобще нямаше да я има. Всъщност в “Одисей”
кръчми се срещат на общо осем места, като само една от тях – Дейви Бърнс – е назована по
име, а адреси няма никъде. След като въображението е дало плодовете си, фактите са станали
излишни.
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2. За ползите от проучването
Писателят: излитане
В художествената проза, както и в криминологията, един наглед незначителен детайл може
да обърне всичко наопаки. Дон ДеЛило споделя, че получил импулс да напише романа
“Underworld” – който документира няколко десетилетия американска история и прави
психограма цялата нация – след като през 1951 г. видял вестникарска дописка за финалния
мач в американското първенство по бейзбол. Няколко седмици по-късно ДеЛило търси
подробности за мача в “Ню Йорк Таймс” и когато намира броя от 4 октомври, вижда на
първата му страница две еднакви по големина заглавия: в ляво – „ДЖАЙЪНТС ПЕЧЕЛЯТ
КУПАТА”, а в дясно – „СЪВЕТИТЕ ТЕСТВАТ ЯДРЕНА БОМБА”. В приземието на малката градска
библиотека, в която се намира, ДеЛило е обзет от историческа тръпка. Интересът му се
пробужда. Няколко дни по-късно той разбира, че на същия бейзболен мач в публиката са били
Франк Синатра, Джеки Глийсън и Едгар Хувър, а години след това описва ефектът от тази
информация като „възпламенителен”. Имената на тримата мъже го насочват към различни
американски общности, като общото между тримата е работническият им произход; Синатра,
Глийсън и Хувър се превръщат в „предвестници на теми и герои”. Много често писателите
работят върху теми и идеи, които в началото са нефокусирани и неясни – метанови облаци,
които очакват своята искра, за да се превърнат в звезди.
Ето и един пример от собствената ми практика. Английският пътешественик, писател,
преводач и какво ли още не Ричард Бъртън занимаваше въображението ми в продължение на
години, заради общия ни, бих казал съдбовен интерес към междукултурните изследвания. Но
чак след като попаднах на описание на една любопитна случка с негово участие в Кайро,
можах да си представя живота му като възможен роман8. Историята е следната: Бъртън и
няколко негови колеги от Британската армия се разхождат на един от каирските базари,
когато попадат на група дервиши, практикуващи ритуал, чията цел е достигането на духовен
екстаз. Ритуалът включва дихателни упражнения, изговаряне на магически формули и
продължително въртене на всеки около собствената му ос. За учудване на колегите си
Бъртън с охота се включва в ритуала, като на пръв поглед изглежда, че се опитва да имитира
членовете на братството. Дервишите обаче – или поне онези от тях, които все още не били
достигнали екстаз – скоро забелязват, че Бъртън добре познава елементите на ритуала и че
техниката му по нищо не се отличава от тази на посветените. Говори се, че когато всичко
свършило, един от англичаните възкликнал: “За Бога, Дик! В един момент бях сигурен, че си
се превърнал в негър.” Потенциалът на тук е очевиден: драматична промяна на ролите,

8

Събирачът на светове, Сиела, 2008 г. – бел. пр.
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двойна идентичност и ключов въпрос, съдържащ се в репликата на британеца военен: как
подобна сложна идентичност би оцеляла в свят на дихотомии.
Читателят: приземяване
Ако за писателя детайлите са стартова площадка за неспокойното му въображение, за
читателя те са гаранция за безаварийно приземяване след турбулентен полет. Дори научната
фантастика разчита на стабилизиращия ефект и авторитета на фактите. Спомням си един
научнофантастичен роман, в който действието трябва да се е развивало в 2314 година в
галактиката YXZ. В една от сцените две извънземни същества обсъждат как най-добре може
да бъде приготвена патица по китайски. Ефектът от този дребен детайл е, че когато прочетеш
такова нещо, си много по-склонен да приемеш един далечен свят, колкото и странен да е той,
и да проявиш любопитство, дори да изпиташ симпатия към обитателите му. За да разберат и
оценят специфичната, провокативна визия на автора, читателите имат нужда от отправна
точка. Това е причината да ни е позволено да мечтаем и пишем за свят без гравитация и за
безкрайността на вселената, но не и да допускаме грешки в рецептите за готвене. Патицата по
китайски е последното ни спасение, ключът към читателското доверие.
Дяволът: начин на употреба
Една немска поговорка гласи, че дяволът е в детайлите. Изглежда като да е била създадена с
литературна цел. Не само, че привлича внимание върху факта, че небрежността е майка на
хаоса, но и подсказва, че скептицизмът се храни от компетентното знание. Защото дяволът –
поне според една от доминиращите на Запад традиции – е символ на съмнението, добрият
гений на еретиците. Една от ползите на проучването е, че получаваш достъп до историческо
знание отвъд официалната история. Пример за това е алтернативната историография, която
става основа на толкова много постколониални романи. Друг пример е Милан Кундера, който
разобличава пренаписването на историята от сталинистките режими, като сравнява две
версии на една и съща фотография – на едната, оригиналната, се виждат комунистическия
лидер Клемент Готвалд и чешкият външен министър Владимир Клементис, а на другата –
след екзекуцията на Клементис и фотомонтаж – външният министър е изчезнал. Разбира се,
това са съвсем директни опити да бъде свалена маската на официалната история. Но в почестия случай художествената проза действа по заобиколни пътища; тя поставя под
съмнение самата идея за историята като стройна конструкция. Литературата прави
неочаквани връзки между различни прослойки на обществото и дори между цели епохи, като
използва сложни масиви от конкретни детайли, които правят тези връзки възможни. Според
мен този подход е в основата на творческия успех на ранните романи на Салман Рушди
“Среднощни деца” и “Срам”, докато по-късните му творби са ефектни, но ефимерни, като
фойерверки.
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Използвай тялото
Писателите често пишат за тялото, но самият процес на писане е отрицание на телесното.
Някои автори – като Гьоте, Шилер и Гюнтер Грас – са писали и пишат прави; други споделят,
че имат нужда да се движат, докато подреждат мислите си. Но все пак повечето автори
обикновено стоят зад бюро и се сещат за тялото си, когато ги заболи гърбът или им
изтръпнат краката. Освен всичко друго проучването е и повод за писателя да използва тялото
си. Преди няколко години направих един преход в Танзания по стъпките на Ричард Бъртън,
прекарвайки два нелеки месеца в катерене и нощуване на открито. Една вечер останахме без
вода. На сутринта се събудихме с напукани устни и почти веднага тръгнахме да търсим река
или някое селище. Към обяд все още не бяхме срещнали никого и започнахме да се
паникьосваме. Накрая стигнахме до едно селце, където се напихме до насита и в продължение
на няколко прекрасни минути даже можахме да наплискаме лицата си. Тялото ми все още си
спомня много точно тези усещания и съм сигурен, че благодарение на тях сушата и жаждата
за вода в романа ми са описани много по-убедително.
Лекарство срещу аутизъм
“Волята да овладееш документалния материал е лек за безмилостната самовглъбеност, която
дългият роман често налага на писателя.” (Отново ДеЛило.) Напрягаш се да чуеш някой
разговор, вглеждаш се в някое лице, опитвайки се да го разбереш, разговаряш с хора, които се
съгласяват да бъдат твои съветници, и се потапяш в дейности, за които иначе дори не би
мечтал. Преглеждайки бележките си, установявам, че проучването ми на живота на Бъртън
ме

е

срещнало

с

такива

разнородни

теми

като

магьосничеството

в

Танзания,

поклонничеството в Мека, опиума, маларията, мрамора, данъчната система в държавата
Барода през 1845 г., лова със соколи, хронометрията, религиозната проституция,
топографията и картографията. И колкото и да е странна тази поредица, за нищо на света не
бих се лишил от възможността да изследвам такова разнообразие от теми, защото точно това
прави писателския живот толкова интересен.
3. Фактите подсказват формата
Да започнем отначало
Началото на всеки текст е като корен, който се простира в бъдещето. Наскоро прочетох
интервю с прекрасния португалски писател Антонио Лобо Антунес, в което той казва, че
веднъж щом като намери първото изречение на романите си, останалата част от текста се
разплита сама. Въпреки, че в това твърдение има някакво преувеличение, лесно можем да
разберем какво има предвид Антунес, ако прочетем първото изречение на един от
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многобройните му романи: “Съдията живееше със семейството си от другата страна на
пазара, отвъд кипарисите на частното училище и потъналата в шибой и сенки къща на
доктора, в квартал, който някога бе изникнал около развалините на синагогата, а сега едва
дишаше в лабиринтената прегръдка на копите със сено, отвъд които от Карамуло се спускаше
тънка мъгла.” Още докато пиша, софтуерът на Mайкрософт ми подсказва, че това изречение е
прекалено дълго, макар че дори в този вид, то е по-кратко с цели два реда от оригинала.
Романът на Антунес, чието заглавие е “Трактат за страстите на душата”, разказва за съдебен
процес, в който на един съдия му се налага да подложи на разпит свой стар училищен
приятел – терорист. С напредването на романа спомените от детството надделяват над
политическите теми и обвиняемият постепенно се превръща в обвинител, който осъжда
прогнилото, “нехристиянско” общество, в което и двамата живеят. Би могло да се твърди, че
тези теми присъстват по някакъв начин още в първото изречение на книгата и че
прецизността на изложената в началото градска сценография по някакъв начин подсказва, че
този свят ще бъде преобърнат с главата надолу. С други думи, първото изречение съдържа
социалните и архитектурни отношения, които доминират повествованието. За да постигне
това, Антунес насища изречението с фактология, която носи умората на Стария свят;
изречението прилича на стая, отрупана с всевъзможни, претоварени със спомени предмети,
от които не можеш да се освободиш без заедно с тях да изхвърлиш и реалността, която те
представляват.
В случая със “Събирачът на светове” намирането на първо изречение ми отне доста време.
Знаех, че искам да започна със смъртта на Бъртън. Докато през годините проучвах
биографията му, си бях записвал различни изречения, идиоми и поговорки, които ме бяха
впечатлявали. Някои от тях помнех наизуст, а за други ми се налагаше да се връщам към
бележките си. И така един ден отнякъде се появи следното изречение: “Той умря рано
сутринта, когато нишките бяло и черно бяха неразличими.” Образът с нишките е взет от
арабска поговорка, а драмата за Бъртън е била в това, че в последните мигове на живота му
силно религиозната му съпруга го принуждава да приеме католицизма и осигурява свещеник,
който да му даде последно причастие. Разбира се, ние не знаем как Бъртън е посрещнал
смъртта в душата си -- като суфист, необвързан мислител или дори агностик. Но амбицията
на жена му е била идеологическа, бинарно мотивирана. Тя самата успява да направи разлика
между черния и белия конец, но чак след като Бъртън – познавачът на сенките и нюансите – е
мъртъв. Разбира се, аз зная, че повечето от тези алюзии остават скрити за читателя, поне със
сигурност при първо четене. Но това не е толкова важно. Ролята на първото изречение в
случая е да установи зона на комфорт между мен и историята, която разказвам. Да зададе
тоналността на повествованието.
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Гледна точка
В пътеписа си “Индия – един милион въстания”, В. С. Найпол моли жител на едно индийско
гето да опише канавката, която минава пред собствения му дом, за да съпостави това
описание с начина, по който той, Найпол, би я описал. Резултатът е звучен плесник за
повечето автори на пътеписи. Всъщност може би най-важното решение, подсказано ми от
проучването на живота на Бъртън, е свързано с избора на повествователна гледна точка.
Докато все още работех по проучването, попаднах на историята на един африканец на име
Мубарак Сиди Бомбей, който е една от най-интригуващите и опитни личности от епохата на
големите британски експедиции в Африка. Но постиженията на Бомбей са практически
неизвестни. Той е ключов участник в общо четири експедиции от това време – тези на
Бъртън, Спийк, Грант и Камерън, като в някой от тях дори е бил водач. Запознавайки се с
живота му, за мен стана ясно, че неговата интерпретация на постиженията на тези четирима
големи викторианци би била доста различна от установените на Запад представи за тях –
нещо като негатив към добре известни фотографии. Оценката му за Бъртън със сигурност би
била интересна. Подобна личност съществува и в индийския период на Бъртън – верният му
прислужник Абдала, който аз преименувах на Наукарам, защото ми беше необходим индус.
Така поверявайки на тези двама герои част от повествователната отговорност в романа, аз
успях да намеря литературен еквивалент на експериментите с неизвестното, които толкова
са изкушавали Бъртън и които ми се струваха толкова интересни. На едно друго ниво аз
самият поех риск подобен на неговия.
Лексикален тьорлю гювеч
Тьорлю гювечът е турският еквивалент на ирландската агнешка яхния, но за разлика от
западната си братовчедка, той е доста по-богат. Към него могат да бъдат добавени всякакви
продукти в зависимост от сезона, възможностите и съдържанието на хладилника ви. Затова
по дефиниция всеки тьорлю гювеч е уникална композиция. Все пак добрите готвачи знаят, че
докато се приготвя, манджата задължително трябва да бъде опитвана, за да е сигурно, че
експериментите няма да имат нежелани последствия. Моят роман за Ричард Бъртън е
лексикален тьорлю гювеч. Използвал съм заемки от хинди, гуджарати, арабски, суахили – без
дори да ги обяснявам, с надеждата, че някак, незнайно как, те ще намерят мястото си в
повествователната структура. В интернет, например, попаднах на списък със синдхски имена.
Проучих го добре още преди да започна да пиша, а когато започнах работа върху главата за
синдхите, сутрин изчитах тази странна мантра от имена заради ритъма и атмосферата им.
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За отговорността
Понякога отговорността, която авторът изпитва към материала си, променя първоначалния
му замисъл. Когато реших, че ще пиша книга за България и т. нар. революция от 1989 г., си
представях, че ще напиша нещо средно между литературните пътеписи на Брус Чатуин и
прецизните журналистически репортажи на Ришард Капушчински. В последна сметка обаче
се получи нещо силно документално, в което литературният елемент беше сведен до
минимум. Намерението ми беше да покажа на какво съм способен като писател, но докато
четях трагичните разкази, описващи тези пропилени съдби, почувствах, че нямам правото да
ги променям и допълвам. Ужасяващото им достойнство трябваше да бъде уважено. В
последна сметка написах нещо средно между хроника и сборник с устни истории, с елемент на
морална критика.
4. За етиката в писането
“Нарада каза на синовете на Брахма: Как ще бъдете творци, когато нищо не сте преживели?
Първо обиколете земята, измерете я и тогава ще можете да създавате, вниквайки в това,
което правите. Синовете на Брахма се съгласиха и тръгнаха на път. Оттогава никой не ги е
виждал.”
След Втората световна война аскетичният и вглъбен в себе си художествен идеал на немския
философ Теодор Адорно беше доминиращ в литературите на много западноевропейски
страни. С този идеал – по-подходящ за ранно християнските светци, отколкото за
съвременните хора на изкуството – бяха отгледани две поколения писатели, чиито книги са
вгледани изцяло във вътрешния свят и възприятията авторите си. Правилата, наставленията
и поуките от всякакъв вид бяха табу. Легитимност имаше само азът. Австрийският писател и
драматург Петер Хандке формулира творческото си кредо така: “Представянето и
преодоляването на реалността не ме интересува. Интересува ме само представянето на
собствената ми реалност.” Що се отнася до мен, откривам, че колкото повече навлизам в
дадена тема, толкова по-малко ми е интересно да пиша за собствените си чувства и
биография. Всъщност невероятно е в каква степен писането е способно да преодолява
личните предразсъдъци и ограничения; колко много поразителни изненади може да поднесе
творческият процес. Аз самият откривам, че колкото повече пиша, толкова повече егото ми
отслабва. Контактът ми с неизвестното ме поставя в състояние на постоянна несигурност –
което е чудесно, понеже едва ли има нещо по-осакатяващо от всепризнатостта на вече
възприетото знание. Колкото по-монокултурен и фрагментиран е светът, колкото повече ни
облъчват с предварително подготвени изявления на всякакви теми, толкова по-голяма ще е
нуждата от търсещи и експериментиращи автори.
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РАНА ДАСГУПТА
ДА ПИШЕШ ЗА НЕПОЗНАТОТО
Следва резюме на лекция, изнесена в Созопол, 26 май– 2 юни 2011
България е страна, с която се чувствам необяснимо свързан,
макар до преди няколко години да не знаех почти нищо за нея.
Интересът ми – първоначално провокиран от българската
музика и от отделни материали в пресата – прерасна в
неустоимо привличане, което ме подтикна да напиша роман.
Затова днес ще говоря за на пръв поглед странното решение да
посветя няколко години от живота си в изследване на далечно и
непознато за мен място, с което нямам биографична връзка.

Биография

Често съветът, който получават начинаещите писатели е точно
обратният: Пиши за това, което познаваш най-добре. Според мен

Рана Дасгупта е роден през
1971 г. в Кентърбъри,
Великобритания. Учи в
Бейлиол колидж, Оксфорд,
както и в Университета на
Уисконсин-Медисън. След
като завършва
образованието си работи в
маркетингова фирма, което
го отвежда в Лондон, в
Куала Лумпур, а после и в Ню
Йорк.

обаче съществуват основателни причини да пишем за неща,

През 2001 г. той се мести в
Делхи, за да пише. Първата
му книга, Токио: полет
отменен (2005), е приета
радушно от читателите и
критиката и е номинирана
за наградата John Llewelyn
Rhys. Вторият му роман,
Соло, излиза през март 2009
г. и печели учредената от
Guardian награда Not the
Booker Prize, както и
престижната Тhe
Commonwealth Writers' Prize.
И двата романа са издадени
на български от
издателство „Жанет 45”.
Негови есета са публикувани
в издания като Granta,
Missouri Review и New
Statesman.

описани от Валтер Бенямин в есето му “Разказвачът”:

които са ни напълно непознати. Всъщност по-голямата част от
реалността се състои от точно такива неща, и като че ли днес
това е по-ясно от всякога. Повечето от нас са тясно
специализирани

в

конкретна

област

и

това

знание

едновременно ни свързва и ни отделя от света. Затова според
мен писателят трябва да е в постоянна връзка както с познатото,
така и с непознатото. Това съответства и на двата архаични типа,

Съществуват две групи [разказвачи], които, разбира се, се
припокриват, като фигурата на разказвача придобива плътност
само за този, който може да си представи и двете. Според една
немска поговорка “Който пътува, има за какво да разказва” и
действително за мнозина разказвачът е човек, който идва или се
връща отдалеч. В същото време разказите на този, който
честно си изкарва хляба у дома и добре познава местния живот и
традиции, са не по-малко интересни. В древността тези две
групи се олицетворяват от една страна от земеделците, а от
друга – от търговците-мореплаватели, като всяка група е
произвела собствена разказваческа традиция, просъществувала
в продължение на векове. Така сред германските разказвачи от
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19 в. Хебел и Готхелф са представители на първата традиция, докато Сийлсфилд и Герстекер
– на втората. Все пак, както вече посочих, тук говорим за основни типове. По тази причина
историческите граници на разказваческото изкуство могат да бъдат очертани само ако
вземем предвид взаимодействието между двете традиции. Подобно взаимодействие е особено
интензивно през Средновековието, като причините за това се коренят в организацията на
търговията по това време. В средновековните работилници майсторът-занаятчия и
пътуващите търговци работят под един покрив, а преди да уседне, всеки майстор работи и
като търговец. Ако земеделците и търговците-мореплаватели са разказвачите на
Античността,

средновековната

занаятчийска

работилница

изиграва

ролята

на

университет, в който двете традиции взаимно се обогатяват.
Начинът, по който тези два архаични типа се преплитат в моята работа е следният:
основният въпрос в книгите ми възниква в собственото ми пространство, произтича от
собствена нужда; но пейзажът и историята са взети от другаде.
Защо обаче правя това? Не е ли глупаво да пишеш от позиция на невежеството?
Отговорът ми на тези въпроси е личен и не представлява универсална писателска рецепта. Но
въпреки това смятам, че изборът ми на подобна позиция не е случаен. От една страна той ми
осигурява възможност за нов вид отношения с реалността на ХХI век, а от друга – с
читателите ми.
1.
Първата причина да предпочета подобна позиция е, че тя моментално ме лишава от статута
на експерт – статут, който намирам за корумпиращ и подозрителен.
Експертната култура произтича от професионализацията и специализацията на човешките
дейности. Само експертите имат право да говорят. Само професионалните музиканти имат
право да правят музика. В такава среда производството на култура и знания постепенно
изчезва от домовете на хората, което според мен е огромна духовна загуба.
Експертите извличат силата и авторитета си от това, че знаят повече от останалите. За
публиката е трудно да постави под съмнение позициите им, защото те са укрепени зад стени
от информация, процедури и жаргон. Експертите говорят с “необорими” аргументи, които
макар често да ни изглеждат подозрителни, ни е трудно да обясним защо.
Когато пишем за собствения си живот, никой не може да ни противоречи: ние сме експерти по
самите себе си. Когато обаче пишем за живота на другите, сме напълно уязвими – уязвимост,
която ни поставя наравно с читателите.
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В романите ми аз зная по-малко от своите читатели. Книгите ми са свидетелство не за това,
че съм научил нещо, което другите не знаят, а че имам воля за знание като всички останали.
За мен това е начин да преживея отново универсалната достъпност на културата – култура,
която всички заедно произвеждаме, а не просто консумираме.
2.
Второто нещо, което искам да отбележа, е, че невежеството описва по-точно отношението ни
към реалността на XXI век отколкото знанието. В невежеството има повече истина. Има
тръпка, опасност и острота, които са част от начина, по който живеем.
Причината за това е настъпилата в следствие на глобализацията промяна в природата на
познатото. Промяна, след която светът ни изглежда странно далечен и необясним.
Разбира се, повечето факти винаги са били известни на ограничен кръг от хора. Това, което е
различно в нашата епоха обаче, е, че непознатото присъства в живота ни все по-осезаемо и че
сме все по-наясно с необятността му.
Днес малцина познават социалните и икономически условия, при които се произвеждат
храната, дрехите и по-голяма част от вещите ни. С други думи, липсата на знание пронизва
самата сърцевина на съществуването ни и в голяма част определя емоционалната ни връзка
със света.
В този контекст да се придържаме единствено към това, което вече е известно, ми изглежда
безсмислено. Скокът в неизвестното може да ни разкрие реалността по-добре от
възпроизвеждането на вече познатото.
Но такъв избор не просто имитира реалността. Той е свързан с вярата, че така можем да
стигнем до радикално различни решения.
Живеем в епоха на истинска интелектуална и духовна криза и моята надежда е, че романът
може да се превърне в лаборатория за нови идеи.
Почти не съществува човешка област, в която досегашните форми на знание да не са или
напълно дискредитирани, или неосъществими. Това, от което имаме нужда, са не микро
промени, а фундаментално различен начин, по който гледаме на себе си и на света около нас.
Зная, че е възможно да прозвуча като политик или бизнесмен, който се опитва да пренареди
световната икономика, за да извлече максимални ползи от нея. Но политиците и
бизнесмените черпят силата на аргументите си от недрата на цял континент от знания и
преживявания, от които се ражда реалността. Езикът на този континент са културата и
философията и обновяването на света трябва да започне именно оттам.
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БАРИ ЛОПЕС
ГЕОГРАФИЯ НА РАЗКАЗА
Лекция, изнесена на Созополския семинар по творческо писане, 24 – 27 май 2012
В живота си съм имал късмета и привилегията да пътувам до
близо 70 страни, в много от които съм гостувал на писатели и
разказвачи. Като писател отдавна се интересувам от корените
на разказваческата традиция, от причините за появата й в
човешката култура. Интересува ме е също така чувството на
отговорност,

което

общностите,

в

мнозина

които

разказвачи

живеят.

Освен

изпитват

към

техническите

съображения, които съществуват още от времето на устната
Биография

традиция, и художествената визия, в чиято услуга се поставят

Бари Лопес е автор на
тринайсет книги, сред
които Arctic Dreams,
печелила National Book
Award на САЩ, и Of Wolves
and Men – финалист за
същата награда и носител
на отличие „Кристофър” за
принос в хуманитарното
писане. Разкази и есета от
Лопес излизат редовно в
Harper’s, The New York Times
Magazine, National Geographic
и други периодични издания и
литературни журнали в
САЩ и извън страната. В
своите художествени
творби Лопес засяга
проблеми, свързани с
близостта, етиката и
идентичността. Фокусът на
публицистичните му
текстове често е върху
връзката между човешките
култури и тяхното
материално обкръжение.
Есетата на Бари Лопес са
събрани в Crossing Open
Ground и About This Life, а
сборниците му с разкази
включват Resistance, Light
Action in the Caribbean и още
четири тома. Бари Лопес е
широко превеждан автор,
текстовете му са
включвани в многобройни
антологии, а проучванията
му го отвеждат в
шестдесет и осем страни.

съвременните автори, повечето разказвачи в историята на
човечеството са смятали, че имат неписан морален дълг –
двоен дълг, който им вменява от една страна да преразказват
на

съвременен

език,

или

в

съвременен

контекст,

традиционните истории на своите общества, а от друга – да
създават нови истории, които по един или друг начин помагат
на хората.
Започвам по този начин, защото един от уроците, които
научих, докато слушах (или четях) разказите на всички тези
хора с толкова различни културни традиции, е, че всеки от тях
подхожда към задачата си малко различно. Различно е и
разбирането за това какво точно означава да бъдеш разказвач –
както от човек на човек, така и от култура в култура. И понеже
днес съм далеч от собствената си страна и гост във вашата, се
чувствам малко неудобно и ми си вижда малко арогантно, че
съм тук, за да говоря за това какво според мен прави една
история добра и какво не. В тази зала има хора с разнообразен
културен опит, навици и виждания; но дори сред тези от нас,
които идват от една и съща култура, едва ли има двама, които
са се оформили по един и същи начин; още по-малко такива,
които да споделят едни и същи литературни влияния и
вкусове. Различен е и опитът ни с официалната цензура и
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самоцензурата, както и разбиранията ни за това кой има правото да бъде наричан разказвач в
общностите, в които живеем, и кой не.
Казвам всичко това, за да подчертая, че съм тук, за да споделя с вас една единствена идея и
по-конкретно идеята, че физическата география има способността да подпомага и обогатява
някои видове разкази. Или с други думи, да говоря за това как пресъздаването на конкретно
физическо пространство, може да усили въздействието на разказа върху читателя. Не казвам,
че всички трябва да се съгласят с това и не смятам, че такъв подход би сработил за всеки
разказ. Силата на пейзажните подробности е в това да предадат усещането на автора за
физическия свят, в който се движат героите му, но, разбира се, освен в него те се придвижват
и през психологически и духовни пространства. Това, което искам да подчертая, е, че
пресъздаването на конкретни детайли от кой да е от тези три пейзажа има силата да оживи
разказа във въображението на читателя и да му даде допълнителна стойност. Подобни
внушения, засягащи идеите под повърхността на разказа – някои от които отвъд
въображението на самия автор – укрепват историята в паметта на читателя и го
възпрепятстват да се освободи от нея като от спомен за незначително преживяване или
развлечение.
Израснал съм в селскостопанската част на южна Калифорния, в долината Сан Фернандо.
Живеехме на няколко мили от бреговете на Тихия океан и само на час път с кола от пустинята
Мохаве и от най-южните склонове на планините Сиера Невада. Това е пейзажът, в който се
оформи въображението ми и в който за първи път започнах да се осъзнавам като човешко
същество, живеещо на конкретно място, в конкретна социална среда. От тези години помня
няколко безобидни срещи с диви животни, които, заедно с променящите се сезони в
Калифорния, оживяваха пейзажа на детството ми и се превръщаха в образи-катализатори за
важни преживявания като страхопочитанието, помиряването и идеята за Другия.
Когато станах на единайсет, семейството ми се премести да живее в Манхатън в Ню Йорк,
където прекарах юношеските си години; след което на седемнайсет влязох в университета и
се потопих в света на абстрактните идеи. Сред най-влиятелните теми от това време – мои
спътници и до днес – са: природата на предразсъдъците; погрешимостта на обявяващите се
за единствени начини за познание на света; приятната превъзбуда, която хората свързват с
проучванията и изследванията; и съществуването, при различни житейски обстоятелства, на
онова, което западните философи наричат основни човешки добродетели, сред които на
първо място уважението и справедливостта. Поглеждайки назад, мога да кажа, че при
разработването на тези теми и изясняването им за читателя винаги съм се връщал към
конкретните характеристики и присъщата сложност на света, в който израснах. С други думи,
когато пишех книга за вълците, подхождах към тези животни не просто през гледната точка
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на биолог, но и през тази на социален историк, фолклорист и антрополог; т.е. търсех нещо поголямо от вълка. Дълбинната ми тема в “За вълците и хората” беше не Canis lupus, а начинът,
по-който хората възприемат мистериозни явления като животните и си оформят мнение за
тях, понякога движени от предразсъдъци. Т.е. за да мога да пиша за предразсъдъците, аз
гравитирах към теми от животинския свят, но вместо да разглеждам вълците изолирани в
природната им среда, аз подхождах към тях от няколко ъгъла. Надеждата ми беше, че те ще
заживеят метафоричен живот отвъд природния свят.
Като повечето писатели, независимо дали работя върху художествени или нехудожествени
текстове, и аз винаги търся рамка или контекст, в които да разположа разказа. В
художествената проза този контекст обикновено се нарича “обстановка”, докато в
нехудожествената говорим по-скоро за “тема”, от която се раждат разсъжденията.
Контекстите, които използвам най-често и при двата вида проза, са пейзажи – обикновени,
градски, морски, небесни. Често за да създам драматична обстановка, в която да представя
абстрактни теми като “предразсъдъците” и “идеята за справедливост”, използвам описания
на конкретни местности и най-вече подробности от историята на местността и различни
сетивни феномени. За да създадат обстановка и да ни отведат в дълбокото, други автори
използват психоаналитични или социални теории. Още веднъж искам да подчертая, че
понеже всеки от нас работи в специфична културна среда и следва индивидуални авторски
наклонности, не може да се каже, че един подход е по-добър от друг. Важното е да открием
онзи пейзаж, който, почти на подсъзнателно ниво, ще разкрие най-много от дълбинния
смисъл и значение на разказваната история.
Сега ще ви помоля да проявите снизхождение и да изслушате началото на един мой разказ,
който се казва “Тресавището Диксън”. Надявам се по този начин на практика да мога да
демонстрирам как физическите характеристики на едно място могат да оживят разказа и да
усилят ефекта от него. Но преди това, нека кажа, че докато работя върху художествени
текстове, никога не си поставям за цел да защитавам тези или каузи, по начина, по който
правя това, когато пиша есета; и че в процеса на писане нямам усещане за значимостта на
детайлите, които използвам. Чак след това мога да се върна към текста, да анализирам
елементите му и да разсъждавам върху това какво всъщност се опитвам да направя и как да
подобря написаното.
Голите скатове изникваха от долината отвесно, като акордеон от неравни стени, по които не
личеше да има вода. Прорязвана от неспокойни сенки, пещерата грееше в пясъчно и
керемидено. Два часа след изгрев слънце в долината почти нямаше движение; тук-там се
виждаха дребни гризачи и ловците им, койоти и ястреби. По каменните склонове беше
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мъртвило. От билото синият пикап с жената в него приличаше на малка тъмна точка, която
окото би изпуснало сред сивозеленото на равнината, ако не беше правият контур на шосето.
През стъклото на автомобила черният път сe виждаше да свършва в подножието на
планината, но жената с кучето знаеше, че преди това шосето извиваше наляво, а после с остри
завои щеше да тръгне към билото, преди да се спусне в друга, по-висока долина.
Жената не можеше да се отпусне пред никого от новите си познати тук, но разбираше, че
трудният й, направляван от тъмни сили житейски път я бе направил затворена и
неприветлива. Само много търпелив и усърден слушател можеше да се справи с вродената й
мнителност, със заплашителната невротичност, която излъчваше, и да надникне през някоя
недозатворена врата. Гордост, гняв – може би дори отчаяние – й пречеха да захлопне тази
врата напълно. Самата тя нямаше обяснение и почти не искаше да се замисля. Не можеше
нито изцяло да си спомни, нито напълно да забрави какво й се беше случило и с годините
неясните, но отровни спомени бяха подкопали спокойствието й. Само кучето – черно-бяло
бордър коли, което беше кастрирала – се чувстваше добре в компанията й.
Искам още веднъж да подчертая, че докато пишех първата чернова на този разказ, нямах
представа, че пейзажът, чрез който въвеждам героинята, всъщност отразява и е съзвучен с
характера й; това разбрах по-късно. Тук героиня и пейзаж се преливат един в друг;
местността подпомага изграждането на човешкия образ. От контактите ми с художници,
музиканти и режисьори знам, че и на тях често им се случва да не знаят защо точно са
предпочели дадена комбинация от цветове, музикални тонове или режисьорски указания;
чак по-късно, когато се включи мислещата част от ума ни и надделее над творческата,
разбираме, че решенията ни са били правилни, и че никак не са били случайни.
В началото виждаме главната героиня от височината на планинско било; след което гледната
точка рязко се сменя – пред нас е грамадния планинския масив, а гледната точка е на жената
зад волана. Но читателят вече е видял героинята като прашинка насред огромното по обем
пространство. Това има връзка с изолацията, в която тя е избрала да живее и още в началото
създава конкретна геометрия, която с напредването на разказа едновременно го съдържа и
направлява. Както в пейзажа, така и у жената има някакво усещане за пустота – животът,
който тя води и стихиите, създали планините, са, метафорично казано, резултат от
действието на сходни по природа тъмни сили. Получаваме възможност да видим мълчаливия,
самотен живот и на единия, и на другия.
Не бих искал да анализирам и умувам прекалено дълго върху този откъс. В последна сметка
това е само един разказ; и ако вместо мен тук стоеше някой критик, който говори за разказа
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ми по подобен начин, със сигурност щях да избягам, отвратен и отчаян, че обясненията му ще
умъртвят написаното.
Но се надявам, че разбирате какво имам предвид. За мен като писател, оформил се
емоционално и психически от най-ранна възраст под въздействието на природата, този
начин на използване на географията за подчертаване на характера на героя и усилване на
драматизма в текста е нещо естествено.
Нека сега ви прочета още един съвсем кратък разказ, в който съм използвал подобен
пустинен пейзаж като още едно потвърждение за силата на физическата среда да разкрива
дълбинни пластове от историята. Целият разказ е само 350 думи и се казва “Пътеката”:
Един зимен следобед, на една пътека в планините Сиера Мадре в щата Менсахеро, под един
висок като крепост облак, един дълбоко несъвършен човек се наведе и взе в ръка къс черно
стъкло. Разпозна го още щом го видя: късо, дебело парче обсидиан. Камък, получен от
разтопена лава, внезапно охладена в мразовит въздух. Казват, че ръбът му е остър като нож, а
цветът – прозрачен, но бездънен, като този на морето, и че не може да бъде нарисуван.
Човекът обърна парчето в длан със свободната си ръка, прокара палец по ръба му и го вдигна
високо към слънцето. По тези места вулкани нямаше, но пътеката съществуваше от векове и
хората с поколения пренасяха какво ли не – червени корали, черупки от морски охлюви,
тюркоази. Някой може би го е изпуснал, помисли си той, преди още дядо му да умре или в
годината, когато той самият се е родил. А може би поклонник го е изпуснал тук наскоро.
Стъклото блестеше в дланта му като пронизан от лъч леден къс и докато облаците се
скупчваха около слънцето, а камъкът губеше сиянието си, човекът се зачуди какво да
направи. Да го върне ли на пътеката или да го вземе за единствената си дъщеря, към която се
беше запътил? В друга възраст би го отнесъл без да се замисли. Но днес той реши да остави
парчето, макар да знаеше, че друг след него щеше да го намери. С годините беше започнал да
вярва, че всичко, дори създаденото от Бога, имаше нужда от закрила. На дъщеря си щеше да
каже, че по тясната пътека е видял сълза, черна сълза, която някой е отронил в праха. И че я е
оставил да живее. Момичето щеше да попита на кого е сълзата, а на него щеше да му се
наложи да разкаже нещо от въображение, както някога бяха правили предците му.
Тук ще поема риск и ще кажа, че този вид писане, при който човекът и конфликтите му са
представени в открито физическо пространство, е, ако не запазена марка на американската
литература, то поне основен елемент от онова, което я прави уникална, като започнем, може
би, с “Моби Дик” на Херман Мелвил и стигнем до автори като Уила Катър, Джон Стайнбек и
Питър Матисен. Необятността на земното пространство и относително малкото място, което
човечеството заема в него, е обща тема за тези произведения, писани в продължение на
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повече от 150 години. Целта на авторите им обаче е не толкова да подчертаят
незначителността на човека, колкото доминиращото присъствие на природата – идея, за
която съвременната публика е останала без сетива, докато някое цунами не удари западния
бряг на остров Хоншу или не изригне вулкан.
От това, което съм чувал в традиционните общества на Арктика, Австралия и Африка, зная, че
устните им литературни традиции много често изследват напрежението между природния
свят и човешкото желание, между местностите и хората, които ги обитават. Това ме кара да
мисля, че използването на пейзажа като отделен герой на разказа е много, много стар похват;
и че чрез него бихме могли да преоткрием както природата, така и значението на собствената
си биология, която модерността по един или друг начин е маргинализирала.
Понеже епохата, в която живеем, е епоха на голямо човешко страдание, коренящо се все
повече в замърсяването, намаляващите запаси от сладка вода, унищожаването на горите,
преработените храни и отравянето на човешкото тяло със синтетични химикали, смятам, че
да пишеш истории, които насърчават преосмислянето на човешкия живот, на биологията на
нашия вид, е нещо положително.
Малко по-рано споделих, че в художествените си текстове не си позволявам да представям
каквито и да било тези и да подкрепям каузи. Като други мои колеги и аз пиша, за да
противостоя на самодоволството, да предизвикам разговор и да подпомогна разбирането за
това какво означава да живееш, ръководейки се от идеали. Пиша, също така, за да
противостоя на онзи вид забрава, който овластява тираните – интелектуални, политически и
религиозни.
Предполагам, че някой, който е по-добър от мен в критическия анализ, би могъл да вземе
разказ на който и да е автор и, използвайки знанията си по физическа или културна
география, да ни обясни ролята на “географията” в него, както и връзката й с обстановката,
драматичния конфликт, действията на героите във времето и пространството. Това ми
подсказва колко полезна метафора може да бъде географията като инструмент за
осветляване на онова, което лежи под повърхността на думите – на сенките, които витаят в
дълбочината на всяко добро произведение.
Ето какво имам предвид. Ако си представим, че ми предстои да се срещна с млади писатели,
които имат влечение към природата и мечтаят да станат автори на запомнящи се истории,
какво бих ги посъветвал? Бих им демонстрирал как внимателно подбраните детайли от
геологията, дърветата, водите, животинския и растителния свят на дадена местност могат да
засилят въздействието както на обстановката, така и на действието в разказа. Бих ги
посъветвал, съвсем буквално, да помислят за географските измерения на текстовете си,
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защото така ще усилят акустиката на разказа и ще постигнат по-добър контакт с читателя. И
понеже вярвам в метафоричната сила на географията, в способността на “физическата
география” да борави с построеното от човека, както и на “културната география” да изяснява
и най-езотерични понятия като структурата на атома, чувствам се свободен да използвам
фразата “география на разказа”, за да означа не едно, а две неща. Първо, че подробностите от
естествената история на дадена местност могат да послужат като матрица за един разказ не
по зле от други понятийни системи, като психологията, например; и второ, че добрият разказ
притежава последователно разработена и интегрирана география, в която отделните
елементи на текста взаимодействат един с друг по естествен начин. Например: баща и
дъщеря, живеещи в постоянен конфликт, намират път един към друг, без много диалог, по
време на излет с кану в дива местност. Друг пример: във влажна лятна вечер жена и
възрастният й баща преоткриват взаимното си уважение, връщайки се към спомени,
предизвикани от подредените върху полица вещи в една от стаите на малкия нюйоркски
апартамент, в който живеят. Ако обстановката (или онова, което аз наричам “географията на
разказа”) може да осветли състоянието на героя и да разкрие вътрешния му свят, разказът
има всички шансове да въздейства и да бъде запомнен.
В началото говорих за това, че да израснеш и станеш писател в България и да израснеш и
станеш писател в Съединените щати със сигурност са две различни неща; и че в самия факт,
че днес говоря пред вас има елемент на арогантност. Въпреки това смятам, че съществуват
начини, чрез които писателите могат да надхвърлят границите на националната история и
личната си културна биография. Един от тези начини е общата ни загриженост за съдбата на
читателите. Друг такъв начин е вярата, че за оцеляването ни като личности разказването на
истории понякога е по-важно от храната. Трети такъв начин е разбирането, че езикът не е
технология, той е от плът и кръв – нещо като диво животно, за което се грижим и за чиято
съдба страдаме. Във всички култури писателите са – по думите на уругвайския журналист и
историк Едуардо Галеано – “служители на паметта”, хроникьори на собствените си спомени и
на спомените на народите си. Ние сме – по думите на друг писател, японеца Казумаса Хирай –
пазители на духовния свят на нашите езици. Както преди много години ми каза един
индиански старейшина, всички ние се опитваме да разкажем история, която да бъде полезна.
Имам навика, когато се озова в някоя страна, да се опитам да се сдобия с превод на ключовия
за американската литература роман “Моби Дик”. Да държа такова издание в ръцете си за мен
е знак за международно уважение към литературата и свидетелство, че група мъже и жени в
страната, в която гостувам, достатъчно са харесали тази много американска история, за да я
преведат на своя език и да я споделят със сънародниците си. Иска ми се да вярвам, че
американските писатели правят каквото е по силите им, за да надмогнат понякога
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разрушителните импулси на националното ни правителство и алчността на икономическите
империалисти, като укрепват вярата на човечеството в разрешаването на конфликтите
помежду ни и опазването на съвместния ни живот – живота общностите – от разруха; иска ми
се да вярвам, че сме способни да работим за условия, в които ще се родят големите умове на
бъдещето и че заедно ще можем да намерим брод за нас и децата ни във време, в което
хоризонтът е притъмнял от опасности.
* Откъс от „Музеят на топките”.
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ДЕЯН ЕНЕВ
“WRITING PLACE” ИЛИ ЗА ХОЛОГРАФСКАТА ПРИРОДА НА ТВОРЧЕСТВОТО
Лекция, изнесена на Созополския семинар по творческо писане, 24 – 27 май 2012
„Writing place”, „Местописане” е код, който може да отключи
всеки текст. Защото всеки текст загражда някакво пространство,
където разполага героите си. Или по-общо казано, себе си.
По-нататък ще наричам така формулираната тема на лекцията
просто МЯСТОТО. МЯСТОТО, разбирано като отправна точка на
даден текст – било като субект на творчеството, било като негов
обект. Как се случва това, ще се опитаме да видим по-долу.

Биография
Деян Енев е роден в София.
Завършил е българска
филология в Софийския
университет. Женен, с две
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фейлетони, публикувани в
Марица, Новинар, Експрес,
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МЯСТОТО

съдържа

редица

характеристики

и

преди

да

продължим, не е зле да ги откроим.
Първо – МЯСТОТО може да е активна съставка на художествения
текст, реално пространство – къща, улица, град – където се
ситуират героите и действието, описани в текста.
Второ – МЯСТОТО може да е изнесено в миналото или в
бъдещето и да не се идентифицира като реалното поле на
художествения разказ, но чрез силата на художествените
средства де факто да се разпознава като такова.
Трето - МЯСТОТО

може да

не присъства

изобщо в

художествения текст, да не се разпознава по никакъв начин
вътре, а просто да е МЯСТОТО, където е писан текстът. Тук обаче
ще подчертаем, че невидими нишки продължават да свързват
МЯСТОТО с текста и знаенето на биографията на твореца и
МЕСТАТА, където е писал текстовете си, при всички случаи би
ни било от полза за разгадаването и дешифрирането им.
Тоест, МЯСТОТО е сложна съставна част на разказа, участваща
отчетливо в художествената сплав, но превръщането й от
художествен елемент в лабораторен обект крие доста рискове за
анализатора. Тези рискове идват от няколко посоки. От една
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страна това е грубото предпоставено транжиране на цялостната художествена тъкан с
единствената цел да изолираме МЯСТОТО с изследователска цел, което лесно би умъртвило
тайнствената природа на обвитото в магията на творчеството МЯСТО. От друга страна,
издигането на МЯСТОТО в култ несправедливо би засенчило останалите художествени
елементи, участващи в построяването на художествения текст. През цялото време не трябва
да забравяме най-важното – МЯСТОТО наистина участва като елемент от Менделеевата
таблица в художествената сплав, но творческият резултат при доказаните произведения
винаги представлява ново вещество и анализът постоянно трябва да си дава сметка за това.
Не съм теоретик и няма да се плъзна по изкушението да наситя лекцията си с умни цитати от
разсъждения на признати майстори. Ще избера по-обикновения, но по-достоен според мен
подход – ще се опитам да разкажа как работи темата на лекцията – МЯСТОТО – в рамките на
най-новата ми книга с разкази, „Българчето от Аляска”, още повече че сборникът съдържа
подзаглавие „Софийски разкази”, което пряко кореспондира със задачата ни.
Сборникът „Българчето от Аляска” съдържа 41 разказа. Те са групирани в три части –
„Железни скали”, „Писмо до Камелия” и „Сребърни планини”. Първата и третата част,
„Железни скали” и „Сребърни планини” съдържат съответно 19 и 21 разказа. Средната част,
„Писмо до Камелия”, съдържа само разказа „Писмо до Камелия”.
Заглавията на първата и на третата част – „Железни скали” и „Сребърни планини” веднага
стават разпознаваеми, ако споделя тук, че те са реминисценция от някакъв отдавна прочен
източен текст, който гласеше, цитирам по памет: „Сребърните планини в далечината се
превръщат в железни скали, когато стигнем до тях.”
Да уточним – условното МЯСТО тук, разпознаваемо зад метафоричната рамка на Железните
скали и Сребърните планини, служи като своеобразен философски ключ изобщо за човешкия
живот, за нашето преминаване през пространствата във времето, за онова своеобразно
понятие „времепространство”, което се изковава при художественото моделиране на
действителността и трябва да се мисли като неразделимо и неразчленимо. И което именно
можем да дефинираме като МЯСТОТО.
„Железни скали” съдържат разкази, които следват отблизо релефа на действителността и
често показват пейзаж, който се възприема като твърде суров, дори болезнено суров от
читателя.
„Сребърни планини”, от своя страна, съдържат разкази, отново, на пръв поглед движещи се
плътно по релефа на действителността, даже доста по-плътно, отколкото разказите от
първата част, дотам, че в някои от рецензиите за книгата бе използван терминът
„хиперреализъм”, но при тях описанието на късовете живот, на т. нар. по-горе
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„времепространство”, е поднесено през оптиката на носталгията по младостта и местата от
младостта, която придава една доста по-успокоена патина на пейзажа.
Третата част на книгата, „Писмо до Камелия”, съдържаща един-единствен едноименен разказ,
би създала впечатление за небалансираност на съдържанието, ако забравим, че този разказ е
най-съкровеният текст вътре и по този начин следва да се възприема като емоционалното
сърце на книгата. Като такъв, разположеният в средата на книгата разказ излъчва послания и
към първия, и към третия дял чрез разкодиране на смисъла на наименованието на другите
два дяла - „Железни скали” и „Сребърни планини”.
Подзаглавието „Софийски разкази” от своя страна уточнява истинската, реалната топонимия
на разказите и превръща града София от пейзаж, било по-суров, било по-умекотен, в истински
герой на тези разкази. В място, достойно за описание, в място-вдъхновител на разказите, в
място едновременно обект и субект на художествената интерпретация. Най-сетне,
подзаглавието издава и мястото, където са писани тези разкази – и това място пак е София.
Така подзаглавието пряко работи в полза на тезата, че МЯСТОТО е производно на сбор от
места, погледнати през оптиката на времето и така превърнати във „времепространства” –
онзи творчески способ, който превръща мястото в МЯСТОТО.
Ще се опитам да разгледам в тази светлина по-подробно разказа „Българчето от Аляска”, дал
и заглавието на книгата.
Още самото заглавие „Българчето от Аляска” веднага разгръща читателското внимание по
оста България-Аляска, едно почти немислимо географско разстояние, пресичащо половината
свят. Тоест, още в заглавието МЯСТОТО е поставено в режим на свръхзадача, защото трябва да
побере и примири в себе си две твърде отдалечени географски точки, да ги слее, да ги
превърне в общо понятие.
Нишката на действието в разказа започва да се разгъва от отправна точка Софийската
централна гара. Който познава отблизо пейзажа на Централна гара, който не е описан
директно в разказа, ще започне четенето с една подходяща предварителна нагласа, защото
състоянието на Централна гара е една много цветиста метафора за разрухата, сполетяла
поради ред причини България.
Влакът е с дестинация Белград, една далеч по-позната и близка топонимия от Аляска, която
позволява по-лесно да се преглътне почти немислимата далечна цел на пътуването на
главния герой – българчето от Аляска. Един от основните персонажи в разказа е майката на
българчето от Аляска, която изпраща от Софийската гара сина си на другия край на света.
Майката е безмълвна, говорят само очите й, но това е достатъчно, защото всеки читател знае
какво представлява майчиният поглед при раздяла.
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Същинското действие на разказа се развива изцяло в едно от купетата на международния
вагон на влака за Белград. Ще повторя, пътуващият влак и близката дестинация – Белград,
омекотяват и поемат върху себе си напрежението от почти немислимата крайна цел на
пътуването – Аляска.
Действието на разказа представлява разговор между българчето, пътуващо за Аляска и алтер
егото на автора, писател, пътуващ за сръбската столица и водещ разказа от първо лице. В
този разговор се разкрива, че българчето е завършил библиотекарство в София младеж,
който поради невъзможност за реализация е намерил начин за препитание като помощникготвач на нефтена платформа до бреговете на Аляска. Той се е установил там от години,
хванал си е приятелка от коренното население, индианка и все пак веднъж в годината си
позволява да навести майка си в България. Умалителният етноним „българче” пряко
кореспондиращ с класическото Вазово стихотворение, тъгува за разбягването на младежта на
България, често свързано дори не с желание за качествена реализация, а единствено с цел
икономическо оцеляване. Чрез съдбата на живеещото на Аляска българско момче и самото
далечно географско понятие се доближава до нас, така оста България – Аляска започва да се
превръща в МЯСТОТО и това става възможно чрез факта, че далечната Аляска се е превърнала
в новия дом на българското момче, което вече познаваме добре чрез неговите думи в разказа.
Освен Вазов втори български класик, Алеко Константинов е привлечен на помощ при
превръщането на Аляска в МЯСТОТО в разказа. Това става чрез цитат от неговото
произведение „До Чикаго и назад”: „... типът на индианките много напомня типа на нашите
шопкини...”
Още преди повече от сто години големият писател Алеко Константинов някак е помислил и
за бъдещите поколения емигранти-българчета и се е опитал милостиво да им създаде нещо
като познат, домашен уют на непознатия далечен континент.
Финалът на разказа окончателно превръща оста България-Аляска в МЯСТОТО чрез
единствения художествено оправдан способ – силата на майчината любов, описана пестеливо
чрез погледа на майката, на майките, цитирам: „Мислех си как ли изглежда България от
Космоса, набучена като игленик със стотици хиляди такива погледи, които опасват земята и
стигат до другия й край. Чак до Аляска.”
Ще разгледам и разказа „Кафенето „Шапките” от третата част на книгата, „Сребърни
планини”.
Този разказ донякъде директно опонира с разказа „Българчето от Аляска”, защото в него
главният герой стои като закован на мястото си, не извършва никакво движение в
пространството, не пътешества, но тъкмо чрез този самоотвержен акт на вътрешен избор
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успява отново да осъществи своята емиграция, в случая вътрешна емиграция - извън
нравите, с които не е съгласен. И нещо повече, сам да се превърне в нещо като крайъгълен
камък на нравствения избор и така да превърне сам, пребивавал забит буквално като стълб в
пространството в продължение на десетилетия, едно обикновено софийско кафене,
„Шапките”, в МЯСТОТО.
Кафенето „Шапките” е старо емблематично заведение в центъра на София от времето на соца,
място, служило донякъде като пристан на инакомислещите. Един от тях е Владимир
Свинтила, митична софийска фигура на интелектуалец, последният истински енциклопедист,
лежал в лагерите и неуспял да разгърне приживе и пет процента от творческата си мощ по
времето на соца. Това се случва едва сега, когато една след друга започнаха да излизат
посмъртно неговите книги. Една от тях, „От Маркс до Христа”, описва пътя на духовното
израстване на неговото поколение. Вътре в книгата мимоходом е разказана и съдбата на
Николай Караджов, софийския клошар, когото и аз си спомням визуално много добре от
младежките си години. И който дълги години представляваше истинска енигма за нас,
младите, със странното си, съвсем невписващо се в общоприетите порядки поведение на
древен стълпник, с дългата си бяла коса и брада, с приличащото си на власеница одеяние.
Ще цитирам Владимир Свинтила, както съм го цитирал в разказа си „Кафенето „Шапките”:
„Бе известен като единствения клошар на София – пише Владимир Свинтила. – Изникна
съвсем неочаквано. Никой никога не узна откъде идваше, от село или от град, от какво
семейство и с какви традиции.
Беше висок, черен, с дълга гладка коса. Дългата му коса особено безпокоеше комунистите.
Клошар не толкова за облеклото и скитанията по града, колкото за отрицанието на всичко
земно, материално, меркантилно. Един живот само за духа.
Веднъж ми каза:
- Бог ни е поставил по нашите места като камъните. Той е подредил дърветата, скалите и
хората. Аз обичам неговия ред, влюбен съм в божествения ред на нещата. Стоя тука като
камък край потока. Хората искат всичко да променят – хората са против реда на Бога. И аз бях
такъв. Бях човек. Сега съм един голям объл камък на завоя на реката.”
Край на цитата от Владимир Свинтила. Този цитат е и финалът на разказа. Аз съм добавил
само още едно изречение. „Николай Караджов и кафенето „Шапките” си отидоха
едновременно, в началото на 90-те години.”
МЯСТОТО в този разказ е кафенето „Шапките”. То вече не съществува. Останало е в миналото.
Но въпреки това съществува, в паметта и в текстовете, които пак са вид памет, именно като
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МЯСТОТО, защото отговаря на критериите за превръщането на местата в МЯСТОТО –
пространство, пронизано от времето и превърнато във „времепространство” чрез
задължителното човешко присъствие – в случая фигурата на един стълпник.
На подобен принцип се подчиняват и всички други разкази от цикъла „Сребърни планини”. Те
представляват фотографии на конкретни места от София преди, съпоставени с техните
фотографии сега, което само по себе си гарантира една по-богата, двойна оптика. Но това още
не е в състояние да издигне местата в ранг на МЯСТОТО. Между двете състояния на местата,
старото и новото – било то читалище, антикварна книжарница, беседка в градинка, бившата
квартира на поет-кумир, кино, кафене, дом-музей на голям национален поет, книговезница,
пазарче, изложбена зала действа силата на носталгията, която в крайна сметка също е
разновидност на любовта – към отминалото, към онова, което вече не е, към онова, в което е
останала частица от сърцето ни – и с нейна помощ и единствено с нейна помощ обикновените
градски реалии добиват холографско изображение, съумяват да отговорят на критерия за
„времепространство” и да се превърнат в МЯСТОТО – самостоятелен и равностоен герой на
художествения текст.
Основен маркер за навлизането в художествената тъкан на книгата е разбягването,
раздалечаването на родната галактика и единствената възможност това разбягване да бъде
овладяно и удържано в поносими граници – чрез Словото. Така че в крайна сметка Словото се
оказва последната крепост на местата, превърнати в МЯСТО, в единствения свидетел за тях, в
единствения им археолог. Трябва да признаем заслугата на Словото с главна буква в случая.
Да обобщим – логическите конструкции могат да ни помогнат да проумеем по-добре един
текст, но знанието за тяхното наличие по никакъв начин не могат да ни помогнат да напишем
добре един текст. За превръщането на местата в МЯСТОТО ние плащаме с години от живота
си и това е единственият закон, който наистина е валиден в случая.
Като пряко доказателство за това, че вероятно съм успял да превърна мястото в МЯСТОТО в
книгата си „Българчето от Аляска” ще ви споделя един малко страничен, но много
знаменателен за мен факт. Като всеки автор, макар да имам зад гърба си вече повече от
десетина книги, и аз изпитвам нетърпение около появата на всяка своя нова книга. Книгата
„Българчето от Аляска” бе заложена в плановете на издателството да излезе в началото на
декември миналата година. Началото на декември съвпадна с Международния панаир на
книгата в НДК. Звънях няколко пъти до отговорния редактор в издателството да питам какво
става с книгата, няма ли да излезе поне за последните дни на панаира на книгата. Панаирът
приключи на десети декември, книгата още не бе излязла. Тя излезе на 13 декември.
Случайна справка в православния календар ми показа, че на този ден Църквата чества
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паметта на св. Герман Аляскински, покръстителят на Аляска. Продължавам да нося този знак
като най-високата награда за моята книга „Българчето от Аляска”.
* Откъс от „Българчето от Аляска”.
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БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ БЯХТЕ ТУК. НАДЯВАМЕ СЕ ДА СЕ
ВИДИМ ОТНОВО ДОГОДИНА!

86

