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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 ..?
Литературата е неестествено за-
нимание, както всяко друго, про-
излязло от или свързано с хора 
или култура. Ще ни се литерату-
рата да е потребна поне колкото 
тоалетната хартия, но едва ли. За-
това и е по-добре да се гледа на 
писането, както и на четенето, с 
доза ирония, без претенции и ам-
биции. Което въобще не изключва 
възможността чрез литературата 
човек да отстоява себе си. Но и 
един виц би свършил същото. Не 
случайно и за литературни тек-
стове и за устно артикулиране на 

виц в тоталитарните периоди се 
лежи в затвор или в гроб, според 
социалното значение на текста. За 
щастие не сме в Русия или Турция 
и към момента не ни грози това. 
Така че литературата е това, което 
си изберем да бъде. И като автори 
и като читатели. Всъщност литера-
турата е поредица от неоконча-
телни избори. Също както и демо-
крацията.

Работя, като...
Работя като вол, като муле и като 
бивол. Сега като журналист. Пре-
ди това като търговец на телефо-
ни и мобилни услуги, като охра-
на, като преподавател в училище, 
като автор на проекти в неправи-
телствения сектор. Работата е ва-
жна, доколкото ангажира времето 
на човека, а и вниманието му. В 
някои случаи безработицата е за 
предпочитане. Погрешно е да се 
смята, че работата е сигурна, как-
то гроба. Тя, както и литературата 
е въпрос на избор. Също неокон-
чателен. Не разбирам хората, кои-
то мечтаят да се пенсионират на 
първата си месторабота. Не раз-

бирам и тези, които градят живота 
около кариерата си. За предпочита-
не е мотивацията за работа да не е 
свързана само с пари. Но да се го-
вори за пари е дебилно. Понякога е 
така и по отношение на разговорите 
за работа. „По-добре корем от бира, 
отколкото гърбица от  работа”.

За последно плаках, защото...
На този въпрос ще има множество 
неискрени отговори. Но ще постъ-
пя като Бранислав Нушич, в опи-
санието на последните му думи в 
неговата „Автобиография” и ще си 
призная. За последно плаках, когато 
рязах лук за салатата. Това просъл-
зява повече от всички ислямистки 
атентати. Добре е някой да го обяс-
ни на ИДИЛ. Трябва им лук, не бом-
би. Трябва им усмивка, а не плач.

Ще променя мuналото си, защо-
то...
Въобще нямам намерение да про-
меням нито миналото си, нито на-
стоящето, нито бъдещето си. Митът 
за вечното завръщане на Ницше 
ме привлича повече. Човек следва 
да застава зад нещата, които му се 

случват и които провокира. И да не 
се бои да ги повтори. Особено ако е 
инертен и мързелив като мен.

Ако имах двойник...
Щях да имам равностоен и доста-
тъчно вманиачен партньор в шах-
мата. Сега опонентите са прекалено 
слаби или твърде бавни. В бъдеще-
то двойници и клонинги няма да 
ни липсват, така че може би сме от 
последните поколения, които имат 
удоволствието да мислят за себе си 
изцяло в единствено число биоло-
гически, освен културно. Иначе кой 
не харесва „Двойникът” на Тодор 
Колев?

Не ми стига смелост за...
За много неща не ми стига смелост. 
Да сменя езика, за сменя града, да 
сменя държавата, да сменя конти-
нента, а защо не и планетата. Изтър-
вах да се запиша за еднопосочната 
мисия до Марс и сега съм обречен 
на землянство. Твърде тукашен съм. 
Въпреки че на балканите са роде-
ни доста богове и полубогове и би 
следвало хюбрисът да не е дефици-
тен.
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Никога няма да опитам...
Да скоча с бънджи или делтапла-
нер. Летенето и вертикалата въ-
обще са ми чужди. Не бих опитал 
да напиша и роман. Многотията 
на герои, думи и позиции ми е ан-
типатична. А и обемите са притес-
нителни в едно бързо време като 
нашето.

Моята рецепта за успех е...
Да се дъня по стари и по нови начи-
ни, докато изпитвам лично всяка 
изнамерна стратегия за неуспех. 
Уважавам неуспеха дори повече 
от победата. А и разграничението 
между успех и загуба е усъмнява-
що, в една ядрена война пример-
но или в изкуството. Рецептите 
пък дори в готварството са за хора 
без интуиция и експериментален 
дух. Успех е да не мислиш за успе-
ха, неуспех е да се предпазваш от 
неуспеха.

На кой въпрос искате да отго-
ворите, но никога не ви го зада-
ват?
Никога никой не се е сещал да ме 

пита на какво братът на дядо ми 
начерта родословното ни дърво 
седмици преди да умре. Нанесе го 
върху обратната страна на лист от 
календара. От едната страна сто-
летия, прабаби и пра-прадядовци, 
а от другата – дни, почивни и ра-
ботни. Едното време, разтворено 
в другото. Но работата не е във въ-
просите, не е и в отговорите, а в 
разговора, в комуникацията, в об-
щуването въобще.

Критиката по мой адрес я...
Следя с повишено внимание. По 
отношение на литературната кри-
тика и по линия на ежедневното 
критикуване вън от литературата. 
Тя е част от социалното вписване 
на човешките действия. Но да не 
забравяме, че всичко човешко е 
безсмислено, а всеки метатекст 
е безсмислица на втора степен. 
Критиката е като цифрата нула в 
математиката.

Най-добрият и ценен съвет е...
Да не ходите на концерт на Ве-
селин Маринов, да не си купува-
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те диск на Лили Иванова и да не 
лайквате статуси с цитати от Букай 
и Паулу Коелю. Както пише Кърт 
Вонегът – „Добрият тон трябва 
да се жертва в името на добрия 
вкус”. Това е добър съвет.

Звездната болест заразна ли е?
Да, нарочените за звезди имат на-
вика да се чифтосват и появяват 
във вид на съзвездия. На мен ми 
е чуждо. Разбирам търсенето на 
дистанция и лично пространство, 
но не разбирам позите, които ги 
съпътстват при звездоманията. 
Един 3 минутен разговор с такси-
джия или продавач на зелки може 
да ти е полезен, колкото и 45 ми-
нутна лекция по възрожденска ли-
тература. Зависи кой е насреща, а 
не какво работи.

Кои са Вашите критерии за до-
бра литература? Какви харак-
теристики трябва да притежа-
ва един литературен текст, за 
да го определите като такъв?
Сложен въпрос, защото критери-
ите отново водят мисленето към 

регламентациите и рецептите. На 
първо място е добре 1 литера-
турен текст да бъде оригинален. 
Това не изключва възможността 
да цитира, да перифразира, да 
обиграва чуждото, но е добре да 
отива отвъд него. На второ място 
е добре да бъде кратък. Живе-
ем във време, в което публиката 
няма време за дълги литературни 
форми, вън от сапунените сцена-
рии за сериалите. На трето място 
е добре да бъде от Дъглас Адамс, 
Тери Пратчет, Кърт Вонегът или 
Айзък Азимов примерно.

Съвременник или класик...
Не съм сигурен, че това е анти-
номията. Има една камара съв-
ременници, които се изживяват 
като класици, които и критиката и 
читателите разчитат като класици. 
Има и стари автори, които са си 
вън от канона. Да речем такива са 
Франсоа Вийон и маркиз дьо Сад. 
А иначе има ценни имена и тек-
стове както след класиката, така и 
с днешна дата.

КРИТИКАТА Е 
КАТО ЦИФРАТА  
В МАТЕМАТИКАТА.



Сега или утре...
Тежък въпрос, но понеже съвре-
менна Европа е антиутопична, ще 
отговоря както се полага – днес. 
Иначе изживяхме доста утопии, 
които ни обещаваха светло бъде-
ще. И социализмът и фашизмът 
и националсоциализмът и маса 
други идеологии обещават. А утре 
е своеобразно обещание. Може 
и да няма утре. Има 1 камара ес-
хатологични сценарии за край, 
които може да се случат на чове-
чеството. Затова и наистина няма 
смисъл да се жертва днес за смет-
ка на утре.

Бързо или утвърдително...
Няма такава дилема, скоростта е 
ценност. Отрицанието също. Ут-
върждаването е преповторение и 
няма смисъл.

Какво е България?
Етноним на една популация, която 

има остър проблем с интегритета 
си сред другите, която не може да 
надскочи възрожденската си цен-
ността парадигма, която разчита 
родното в борбата с чуждото. Това 
поражда и дезинтеграция вътре в 
българското. Фактът, че в 21 век не 
съумяваме да намерим работещи 
интеграционни модели за включ-
ване на ромската общност е обри-
чащо. Как ще приобщим имигран-
тите тогава? А на базата на какво 
ние ще сме готови за диалог със 
света? България е въпросителна. 
От Гео Милев имаме „Прекрасно, 
но що е отечество”.

Четете ли е-книги?
Почти не, най-често чета хартие-
ни издания, в обществено интим-
ното пространство на тоалетната. 
Иначе и e-книгите са вариант за 
среща с текста, а колкото повече 
и по-различни възможности има, 
толкова по-добре.

Интервю

Продължете изречението Е-същност е... Пространство за диалог с ли-
тературата. Нова възможност за среща на текст, публика и прочити. 
От рядката порода сайтове, които не поставят рекламата над сми-
съла и вкуса.


