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ДА РАЗКАЗВАШ ДРУГИЯ

Скъпи читателю (да си позволим това хубаво старомод-
но обръщение), пред нас стои не просто книга с есета, а 
покана за разговор с един от най-чувствителните и големи 
съвременни разказвачи. Това е книга цялостна и свързана, 
която те хваща от първата страница и те води до по-
следната. Усещането накрая е наистина за прекосяване на 
времена и пространства, за перипатетическо изживяване, 
и докато сте разговаряли, си минал през няколко религии 
и философски школи, размишлявал си над една гравюра от 
анонимен художник и над крайността на света, минал си 
през един музей на клинописното писмо в Сирия, щудирал 
си какво мислят различни философски школи върху живот-
ните, разбрал си как преводачите спасяват света, преписал 
си в тефтера си няколко пропуснати книги, чул си толкова 
много истории и започваш да разбираш как прочетеното 
развива у теб онова състрадателно въображение, за което 
Олга Токарчук говори… (Докато четях ръкописа на компю-
търа, непрекъснато си маркирах в синьо огромни пасажи.) 
Цялото това прекосяване на времена и места се случва 
естествено, защото си напътстван от гласа на Токарчук, 
който те води като нишката на Ариадна. 

Да, в тази книга има история на науката, теория на 
писането и на въображението, психология на четенето, 
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екология и увод към антропоцена, има философия и рели-
гия, но най-вече възхвала на нещо, което обединява всичко 
това – силата на литературата, и по-точно на самото 
разказване, на историите, които слепват частиците на 
света.

Това е един цял светоглед, философия за света и човека. 
Но не философия, подчинена на един концепт, не затворена 
монада, а личен паноптикум, ако може да се каже така, 
система от фрагменти, мрежа от различни гледни точки. 
В книгата си Олга Токарчук залага на екс-центричността, 
разбирана като изоставяне на центричната гледна точ-
ка, търси онази перспектива, откъдето светът може да 
се види като цялост. Цялост, в която обаче просветва 
личната история на всяко едно същество. И онова, което 
ги събира, онова, което държи в едно тази иначе фрагмен-
тарна философия, са чувствителността и емпатията. 
(Не толкова разбирането, а чувствителността – тук е 
големият залог, както пише тя.) 

Емпатията позволява не просто да разказваш за другия, 
а да разказваш другия. Това е друг вид разказ. Разказвам 
тъгата на едно животно или човек, защото съм я поел в 
себе си, в тялото си, и тя е станала моя. Защото само спо-
собният да изпита тъга може да влезе в тъгата на другия. 
Но има и следващо ниво – човек може да изпита емпатия 
и към литературен герой или литературно животно. Чи-
тателят се вселява не просто в този срещу себе си, а и в 
онзи, който е направен от думи. Защото може да се окаже, 
че и ние сме направени от думи. Затова думите ни влияят 
толкова силно, защото са част от нашето тяло, заедно 
с кръвта, хемоглобина, клетъчните мембрани. Един ден 
някой ще изследва колко процента от човешкия организъм 
е направен от думи. И това сигурно ще предизвика Нобело-
ва награда по биология и анатомия. А ние с вас само ще се 
подсмихнем, защото винаги сме го знаели. Литературата 
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го е знаела отпреди науките. Занимавал съм се дълго с това 
в един предишен роман и като чета сега есетата на Олга, 
възкликвам със споделена радост. 

През годините съм имал щастието да се срещаме с Олга 
Токарчук, водили сме дълги разговори за света и литера-
турата. Най-скорошната ни среща беше този пандемичен 
април в Узедом на брега на Балтийско море. Градчето беше 
призрачно празно, с пусти хотели и затворени магазини. 
Събрахме се полулегално (събиранията бяха също забра-
нени) вечерта в една от стаите на хотела, Олга беше 
намерила през деня хляб, масло и маслини. Направи санд-
вичи за всички. Смеехме се, че пандемията изведнъж ни е 
направила отново студенти, върнала ни е в младостта. 
Говорихме до късно за това как историята на Централна 
Европа от 20. век е история на непрекъснати миграции. 
Добавих, че това са миграции на тъгата. Самата Олга е от 
най-запознатите с това разказвачи, говореше за историята 
на баща си, укриван като дете през Втората световна, за 
бягства и завръщания по местата, откъдето идва родът 
ѝ. В такива нощи се усещаш принадлежащ към една друга, 
по-голяма история, топла и жива. И ти идва желание за 
разказване и писане.

В Нобеловата си лекция Чувствителният разказвач има 
мечта за разказ от четвърто лице, което успява да съче-
тае в себе си както перспективата на всеки герой, така и 
умението да минава отвъд хоризонта на всекиго от тях… 
И през тази си мечта Олга Токарчук ни дава оптика за 
четене на нейната книга с размишления. (Да, тя ползва 
добрия стар метод на размишлението, в което вкарва не 
просто разум, а чувствителност.) Дава ни доказателство 
за силата на литературата да създава светове и да ги пре-
обръща, но и за правото да не разбира въпроса Ама това, 
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което разказвате, истина ли е?. Защото вече знаем, всичко 
в литературата е истина. 

Онзи, който чете заради едното разбиране, извършва 
светотатство. Четем, за да съпреживяваме – това е 
по-дълбокият, по-холистичният вид разбиране, казва Олга 
Токарчук в есето си, посветено на нейната лична история 
на четенето. А благодарение на емпатията читателят 
може за известно време да стане разказвач, продължава 
тя. И завършва с думите: Тук сме, за да четем.

Скъпи читателю, сигурен съм, докато четеш тези 
страници, ще усетиш, че това са твоите размишления, 
че това са твоите истории. И поне за известно време 
ще се превърнеш ти самият в разказвач. Нищо повече не 
мога да добавя. Хубаво перипатетическо четене, разходка 
и съпреживяване ти желая. С теб е един от най-добрите 
водачи днес.

Георги Господинов
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ОГНОЗИЯ

Скитник

В началото бих искала да извикам в съзнанието добре 
познатата гравюра от неизвестен автор, публикувана 
през 1888 година от френския астроном Камий Фламарион. 
Тя представя скитник, който е достигнал пределите на 
света и подавайки глава извън земната сфера, се удивява 
от вида на уредения и далеч по-хармоничен космос. Още 
от детството се възхищавам на този впечатляващо ме-
тафоричен образ, който всеки път разкрива пред мен нови 
значения и определя човешкото същество по начин, съвър-
шено различен от добре известния на всички ни Леонардов 
образ на статичния триумфиращ витрувиански човек в 
качеството му на мяра за Вселената и самия себе си. 

При Фламарион имаме изобразен в движение човек като 
скитник с поклонническа тояга, пелерина и шапка. Макар и 
да не виждаме лицето му, можем да се досетим какво е из-
ражението му – върху него ще да са изписани възторг, обо-
жание, възхищение от хармонията и величието на извънви-
димия свят. От нашата гледна точка сме в състояние да 
съзрем единствено частица от този свят, но скитникът 
вероятно вижда много повече. Там имаме ясно очертани 
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сфери, небесни тела, орбити, облаци и лъчи – трудни за 
назоваване измерения на универсума, които вероятно се 
усложняват до безкрай. Белег на непонятността им са 
също така колелата, които в илюстрациите на видения-
та на Йезекиил често са представяни като атрибути на 
ангелските създания*. От другата страна, зад гърба на 
скитника, се намира светът, представен с неговата при-
рода под формата на голямо дърво и друга растителност, 
както и с културата му, която символизират градските 
кули. Изглежда доста условен и банален този свят, да не 
речем скучен. Можем да предполагаме, че ето, виждаме 
върху гравюрата свършека на дългия път на скитника – 
успял е да постигне това, което не са постигнали толкова 
много преди него – да застане на пределите на света. И 
сега какво?

Имам чувството, че тайнствената гравюра с неизвес-
тен произход е идеалната метафора за момента, в който 
се намираме всички ние.

Светът е малък

…много се е свил в рамките на предишния век. Прока-
рахме в него пътеки, присвоихме си горите и реките му, 
пребродихме океаните. Доста от нас имат субективното 
усещане, че светът има край. Това навярно е резултат от 
глобалното съкращаване на разстоянията и от факта, че 
можем да достигнем до почти всяка точка на Земята, сти-
га да притежаваме средствата, за да го направим. Както 
и от лесната му познаваемост – на практика можем да 
проверим всичко в мрежата и бързо да се свържем с всеки. 

Тук със сигурност си имаме работа с исторически ново 
човешко възприятие и съм любопитна кой първи е полу-

* Вж. Книга на пророк Йезекиил, гл. 1 и особено гл. 10. Б. пр.


