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Предговор  
към българското издание

Не се съди за книга – камо ли за сборник раз-
кази – по корицата. Всеки разказ е отделен свят, 
надзъртане към света, нещо, за което да говорим, 
самостоятелна история. Като цяло се стремя 
да съчинявам истории, които са интересни и ув-
лекателни за мен самия, които разплитат загад-
ка, а лично за мен неотдавнашната история на 
Западните Балкани крие много загадки. Как са 
се справили мои приятели по време на войната, 
какво да правим сега, когато войната приключи, 
преследва ли ни още тя? Ако срещнем познат де-
сетилетие по-късно, ще го познаем ли? Заигравам 
се с идеи като въобразено разпознаване, въздадено 
не на място отмъщение и неочаквано изригнала 
еротична страст. Какво разбираме, какво сме в 
състояние да разберем и какво можем да разка-
жем? Не всичко е безкрайно тъжно, така че успя-
вам да намеря и по някоя комична ситуация, като 
например среща между непознати в нюйоркското 
метро малко след единайсети септември. Или с 
други непознати, в Охайо, почукали на вратата 
в горския дом на преподавател по Италиански 
ренесанс в четири сутринта след автомобилен 
инцидент. 
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От войните на Балканите изминаха много годи-
ни и в никакъв случай не бих казал, че войната ми 
липсва, но определено ми липсва енергията, която 
черпех от нея в отчаяните си опити да разбера 
какво точно се случи. Има една книга на Антъни 
Лойд с особено подходящо заглавие: „Войната си 
отиде, а така ми липсва“. Пак казвам, войната не 
ми липсва, но признавам, че ми даваше сюжети 
за разкази. Съвременното разказвачество тръгва 
именно от войната – вземете „Илиада“, „Одисея“, 
Библията. Може би поради това сякаш е по-лесно 
да разкажеш история, която се разгръща по време 
на война, отколкото такава, разположена в мирно 
време. Разказ за приятелство, прекрачило етни-
ческите граници в мирно време, не е така драма-
тичен, както разказ за приятелство, оцеляло във 
време на конфликти и размирици. Войната носи 
теми като надвиснала заплаха, съюзи и близости, 
съмнения в нечия вярност или смелост – всичко 
това вероятно не би съществувало в мирно време, 
или поне не в толкова изострена форма. Същото 
важи и за любовните истории. Трябва да умееш да 
боравиш изключително умело с думи и образи, за 
да направиш една любовна история в мирно вре-
ме поне малко интересна. Когато бушува война, 
опасностите се увеличават, а същото навярно 
важи и за страстта. 

Известно време не можех да спра да пиша 
за войната, нито да престана да я използвам за 
фон на разказите си. Живея в Америка от двай-
сетгодишен, така че погледът ми към войната 
е стерео – хем отвътре, понеже съм израснал 
на Балканите, хем отвън, понеже ги наблюдавах 
отвъд Океана (макар непрекъснато да посещавах 
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региона в качеството си на журналист). А и в Аме-
рика си имаме своите войни срещу въоръженото 
насилие, пък и в крайна сметка, през последните 
100 години Америка е участвала в повече войни 
от коя да е друга държава – включително и във 
войната на Балканите. Опитах се да обхвана раз-
лични аспек ти на войната – баптисти в Сърбия, 
будист в Сараево, сърби, подложени на натиск да 
напуснат домовете си в Хърватия, дете, което 
копнее да си кара ските в обсадено босненско 
градче, и така нататък. Първоначално смятах да 
озаглавя сборника „Панорама на една война“. Напи-
сал бях още много разкази, освен включените тук, 
и действително успях да разгърна богата палитра 
от теми, имаше дори разкази за животни – какво 
се случва с изоставените кучета и котки. Много 
от сюжетите се въртяха около някоя част на 
тялото – трансплантация на сърце, счупени ребра, 
крак, стъпил върху мина, преглед при очен лекар. 
Затова се колебаех между горното заглавие и едно 
друго: „Частите на югославското тяло“. Корица-
та, която избрахме за българското издание, би 
била особено подходяща за това заглавие. 

В крайна сметка, исках да разкажа интересни 
истории, забавни дори. Някои от разказите са 
сериозни, но дори и в тях, предвид абсурдите на 
войната, се усеща иронията на ситуацията, може 
би дори малко хумор. Антивоенната литература 
открай време ме е привличала с произведения като 
„Кланица 5“ на Кърт Вонегът и „Параграф 22“ на 
Джоузеф Хелър. Както майсторски демонстрира 
Ярослав Хашек, комедията и войната не са взаи-
моизключващи се понятия… Някои от разказите 
ми вероятно звучат донякъде смешно. Да, надя-
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вам се да се е получило забавно, въпреки болка-
та и желанието да намерим отговор на сложния 
въпрос как се разбираме помежду си… или как не 
се разбираме. В Югославия, както и в България, 
винаги сме се гордеели с гостоприемството си, 
с широката славянска душа, с голямото сърце. В 
този смисъл е истинска загадка, че се стигна до 
пълната противоположност на всичко това – до 
враждебността и злобата към съседа. Тази загадка 
продължава да не намира своя отговор. 

Йосип Новакович


