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снимка: Радослав Чичев

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 ..?
не е хоби, защото повече ме нато-
варва, отколкото ме разтоварва.   

не знам дали нещо може да се на-
рече призвание, при положение, 
че не съществува избор дали да 
го последваш или не, а е по-скоро 
неизбежност.

понякога е работа, но не винаги 
носи пари. 

Работя, като...
пишещ:
редактор

grant writer, self-emplоyed
драматург

За последно плаках, защото...
гледах някакъв мелодраматичен 
филм в самолета.

Ще променя мналото си, защо-
то...
постоянно се изисква да се про-
меняме според средата. 

Ако имах двойник...
щях да имам повече време със/за 
себе си 

Не ми стига смелост за...
халюциногени

Никога няма да опитам...
халюциногени

Моята рецепта за успех е...
когато спра да го искам, ще го по-
луча. 

На кой въпрос искате да отго-
ворите, но никога не ви го зада-
ват?
Какво искаш? 

Критиката по мой адрес я...
научих се да слушам и да опитвам 
да разбера позицията, аргументи-

те и мотивацията, вместо да заста-
вам в отбранителна позиция.  

Най-добрият и ценен съвет е...
отговарям с ценна фейсбук мъд-
рост: „Когато някой ти предлага 
ракия, значи има ракия; когато ти 
предлага съвет, значи няма ракия.“

Звездната болест заразна ли е?
Да, особено в ерата на селфито и 
self-expression културата.

Кои са Вашите критерии за добра 
литература? Какви характерис-
тики трябва да притежава един 
литературен текст, за да го оп-
ределите като такъв?
Трябва да е вертикален – да стига 
дълбоко навътре до самата същност, 
до архетипа, като по този начин над-
скача личната биография, формата, 
разказa, идеята/концепцията, игра-
та с езика, без обаче да ги отрича. 

Self-expression is not enough.

Съвременник или класик...
класик, който звучи съвременно, 
въпреки че отдавна е мъртъв,
но в никакъв случай съвременник, 
който се има за жив класик

Сега или утре...
Зависи. 

Бързо или утвърдително...
Не разбирам въпроса. 

Какво е България?
Празното пространство между Из-
тока и Запада. 

Четете ли е-книги?
Когато пътувам – харесва ми идеята 
да мога да взема със себе си хиля-
ди страници, които да тежат толко-
ва малко. 

Продължете изречението Е-същност е... 

зад ъгъла
дебне

нашата неизбежна
 технологична
 нематериална
постчовешка

Интервю

Критиката по мой адрес я...
научих се да слушам и да опитвам да разбера позицията, аргументите и мотива-
цията, вместо да заставам в отбранителна позиция.  


