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Нека да започнем с най-тривиал-
ния, но въпреки това пиперлив 
въпрос, който се задава на всеки 
автор: Защо пишете? Какво е за 
вас литературата: призвание, 
работа, хоби ..?
Писането “оправдава“ моя навик 
да си говоря сам, дори на публич-
ни места. Представлява продъл-
жение на всичко онова, за което 
съм се сетил в един разговор и 
съм искал да доразкажа, но някой 
ме е прекъснал и не ме е оста-
вил да продължа. Пиша, когато се 
чувствам добре, за да си подредя 
мислите, за да се опитам да вник-
на по-дълбоко в някоя тема, коя-

то ме вълнува и да се опитам да 
я разгадая. Пиша, когато наоколо 
няма хора, когато имам много за 
споделяне, а няма с кого. Писа-
нето е моето най-лично време, 
най-искрен съм на листа, дейст-
ва ми като отдушник, като среща 
с психолог, като терапия. Затова 
пиша, защото обичам да го пра-
вя. За да бъда със себе си и да се 
чувствам уютно в кожата си.

Работя, като митнически по-
средник. Занимавам се с адми-
нистративни, консултантски и из-
пълнителски дейности, свързани 
с организиране на външна търго-
вия, както и с нейното адекватно 
представяне пред митническите 
власти в страната ни. Работата 
ми по никакъв начин не осуетява 
творческите моменти, чрез които 
успявам да разнообразя себе си и 
света, в който съм избрал да жи-
вея.

За последно плаках, когато проче-
тох „Последният лист“ от О.Хенри.

Не ми стига смелост да се науча да казвам категорично „не“. 
Именно точно това  прави живота ми много объркан понякога.

Разтърси ме буквално, тъй като ге-
роите в разказа са хора от обще-
ство, в което и днес живеем, но 
не съм сигурен до каква степен в 
съвремието сме готови да притъ-
пим собствената си болка, в името 
на това да окуражим друг човек 
и да му помогнем да остане жив. 
Да дадеш вяра, когато на теб не ти 
е останала безспорно е жест, към 
когото не можеш да останеш рав-
нодушен.

Ще променя миналото си, защо-
то бях замесен в престъпление и 
съм част от програма за защита на 
свидетелите. Шегувам се! Не бих 
могъл да направя това, защото точ-
но миналото е онова, което ме до-
веде до ясното осъзнаване, че ми 
харесват всички стъпала, по които 
се изкачих досега и че ще продъл-
жавам да се изкатервам нагоре. 
Миналото е онова дяволче, което 
напомня за грешките и срама, за 
лошите избори и мръсните ризи, 
но не за да се чувстваме неудобно 
от тях, а за да подсеща, че вече не 
сме онези хора и че знаем как да 
се справяме в живота и как да бъ-

дем добри  преди всичко.

Ако имах двойник най-вероятно 
щях да пожелая да го видя и да 
разговаряме дълго и подробно, за 
да разбера по какъв начин вижда, 
чува, усеща и как най-общо въз-
приема света. Би ми било инте-
ресно да разбера до каква степен 
си приличаме. В интерес на исти-
ната имам двойник, с когото се по-
знаваме твърде добре, но разбрах 
това след дълги години общуване. 
Ние сме родени в една и съща го-
дина с разлика от 23 часа, разби-
ра се и зодията ни е еднаква, но 
най-интересното е, че открихме 
съвсем наскоро, че сме от една и 
съща кръвна група буквално. Осо-
беното тук е, че тя е жена. Разбира 
се, разказвам всичко това с усмив-
ка. Мисля, че дори и да има някъ-
де човек, който много да прилича 
на нас визуално, то със сигурност 
нямаме нищо общо като психо-
логия. Всеки от нас е единствен и 
неповторим завършен индивид и 
това е най-красивото в човешкия 
род.
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Никога няма да опитам храна от 
пазарите на открито в Китай с живи 
морски животни или да пътувам с 
подводница. Сега сериозно – ни-
кога няма да опитам да надско-
ча себе си, ако знам че летвата е 
твърде висока. Не изпитвам необ-
ходимост да се самодоказвам или 
да градя имидж пред хората, от 
какъвто не се нуждая. Никога не 
бих отнел живот. В казването на 
„никога“ се крие голям риск, тъй 
като често съм наблюдавал у дру-
гите, а и у себе си метаморфози, 
които опровергават първоначал-
ното ни отношение към дадена 
тема. Искрено се надявам това, 
което споделих наистина да не е 
никога част от живота ми.

Моята рецепта за успех е  тър-
пението и умението да виждаш 
себе си с очите на другите, пра-
вилната сомооценка и усет за 
взаимодействие със заобикаля-
щия те свят. Дефиницията за ус-
пех всъщност е трудна, защото 
понякога стремежите към него 

ни поставят в позиция на негови 
слуги, вместо това да бъде усеща-
не за свобода. Но ако човек след-
ва мечтите си, а те неизбежно са 
свързани с личното щастие, той се 
развива, самообучава и надграж-
да личността си. Всяко 
научено ново знание 
е успех само по себе 
си. Въпросът е докъде 
искаме да стигнем и 
какво наричаме успех 
в живота си. Наричам 
успех това, да бъдеш 
себе си и да вярваш в 
това, което си, незави-
симо през какви изпи-
тания и трудности пре-
минаваш в жизнения 
си път.

На кой въпрос искате 
да отговорите, но 
никога не Ви го зада-
ват? 
Сещам се за повече въ-
проси, на които не бих 
искал да отговоря :)

Критиката по мой адрес я прие-
мам като нещо съвсем нормално 
и необходимо. За мен е по-важно 
онова мнение, което е в проти-
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воречие с моите тези и възгледи, 
защото благодарение на контра-
пунктите във всяка жизнена си-
туация научаваме много повече. 
Мненията извън личните стандар-
ти са стимулиращи и мотивиращи 

да се научим да разглеж-
даме един и същ казус ми-
нимум от две страни. Кри-
тиката е отношение сама 
по себе си, а не само мне-
ние.

Най-добрият и ценен съ-
вет, който съм получавал 
е да бързам бавно. Да се 
науча да изслушвам, да не 
прибързвам с изводите си 
и никога да не соча хора-
та с пръст, защото винаги 
идва онзи момент, в който 
се озоваваме на тяхното 
място.

Звездната болест зараз-
на ли е?
При някои е, при други – не 
е. Въпрос на себеусещане 

в нови условия. Аз съм от хората, 
които успяват да запазят неща-
та, които са важни и стойностни 
в живота. Независимо дали ме 
познават 12 души или 12 000, за 

мен това не е определящо. През 
годините съм контактувал с голям 
брой хора и винаги съм се адапти-
рал към новото и различно, което 
е изпълвало ежедневието ми. Но 
не по принуда, винаги е било по 
желание.  Дори да изобретя раке-
та, няма да се промени нищо в от-
ношението ми към света, освен то 
да стане по-добро.

Кои са Вашите критерии за до-
бра литература? Какви харак-
теристики трябва да притежа-
ва един литературен текст, за 
да го определите като такъв?
Не съм критик. Читател съм и като 
такъв, винаги търся онези книги, 
чрез които да се чувствам добре, 
да се потопявам в чужди истории 
и да ги изживявам като свои. По-
лучи ли се по този начин, значи ав-
торът ме е убедил в онова, което е 
искал да ми каже. А как го е под-
несъл, чрез какви похвати и дали 
те са достатъчно добри или обра-
тното, не се наемам да отговоря. 
Нали знаете, има книги, които не 
можем да забравим не заради ха-
рактеристиките им като литерату-
рен текст, а заради вълшебството, 
в което са ни оставили.



Интервю

Продължете изречението Е-същност е... сантименталност за мен. 
Имам много силна емоционална връзка с това културно място. Тук, 
преди две години, за пръв път в интернет пространството, видях 
свои стихотворения и вълнението за мен беше много голямо. Сега 
също се вълнувам, че отново се срещаме. Благодаря.

Съвременник или класик... 
При авторите, които харесвам да 
чета, няма подобно разделение. 
Също и в текстовете, които пиша. 
Не пренебрегвам никого от пре-
дходните поколения, но и живея 
напълно в съвремието. Комбина-
цията ми носи единствено и само 
богатство.

Сега или утре е чест дебат и в 
публичното пространство, и в при-
ятелска обстановка. Тема, от която 
се вълнуваме всички. Считам, че 
няма по-важен ден от днешния, 
защото ако днес не съществува-
ме, изявявайки се, създавайки, 
допринасяйки за себе си и окол-
ните, движейки се с мисъл и дела, 
то няма как да повикаме адекват-
но утрешния ден. Утре по презум-
пция стои и чака, за да се яви след 
днес, но е по-важно с какво сме 
полезни тук и сега. Защото поня-
кога няма после и утре...
Бързо или утвърдително... 
Нищо не може да хубаво, ако е 
бързо, набързо. Не мога да кажа, 
че предпочитам продължително-

то и бавно, но често пъти осъзна-
вам, че когато се каже, че хубавите 
неща стават бавно, не е просто из-
раз, а истина. Свикнах да достигам 
до истината по-бавно, натрупвай-
ки достатъчно аргументи по пътя, 
за да съм сигурен в нея. Така е и 
с нещата, които обичам да правя.

Какво е България? Място, което 
не искам да заменя с друго. Бъл-
гария е моя език, светоглед, нрав, 
архетип, култура и смисъл. Оби-
чам страната си, независимо от 
всичко, което не харесвам у нея. 
Където и другаде да бях, нямаше 
да е по-различно. А щом съм тук, 
значи не е случайно. Принадлежа.

Четете ли е-книги? 
През деня, когато ми остане сво-
бодно време обичам да чета раз-
кази в интернет, поезия също. 
Нямам устройство за четене на 
електронни книги обаче, досега 
не съм прочел нито една по този 
начин. Обичам миризмата на хар-
тията и вида на традиционната 
книга.
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Моята рецепта за успех е  търпението и умението да виждаш себе си с очи-
те на другите, правилната сомооценка и усет за взаимодействие със заоби-
калящия те свят. 


