
Интервю по повод шейсет и осмия рожден ден на Стивън Кинг в комбинация с внесена годишна 

вноска за поддръжката на сайта ми, ме накараха да се замисля над и напиша следващите думи. 

Като студент втори курс в Холандия, един от учителите ми - Ралф Питърсън - даде на всички 

второкурсници задачата да транскрибират (да разпишат) солото на Макс Роуч For Big Sid. 

Въпросната пиеса е дълга около три минути (2:57 е видеото в Youtube) соло барабани, включена в 

албума Drums Unlimited от 1966 година. За хората, които не се занимават с музика и в частност - с 

джаз барабани, 2:57 е доста време, предполага много писане, слушане и дори до днес - 7 години 

или няколко хиляди часа прекарани в свирене по-късно, все още има детайли от въпросното соло 

на Макс (навик на джаз музикантите е да наричат по малко име дори големите "звезди" - от една 

страна, защото музиката е американска, всички знаем, американците са простаци и се наричат 

всички по малко име, от друга - защото предполагам толкова малко сме в света хората, които се 

занимаваме/ сме се занимавали с тази музика, че има усещане за семейство и близост между нас 

- дори между легендите и обикновените простосмъртни; стана дълга скоба, та ще започна от 

начало изречението).  Въпросното соло на Макс все още съдържа някои детайли, които остават 

мистерия за мен, а предполагам и за почти всеки един друг посветил време в интервала от 

няколко часа до половин живот в изследването му. Много е вероятно, точно този запис, да 

съдържа мистериозни елементи и за самия Макс Роуч - уви, няма как да го питаме. Мнозина ще 

потърсят в последното ми изречение дълбок смисъл. Мистерията, която е музиката и изкуството. 

Ръката на Бог. Геният на един от бащите на би-бопа. Всяко едно от тези твърдения за мен е в 

по-голяма или по-малка степен - глупост. 

Статията за Стивън Кинг започва с думите "Когато ме питат: "Как пишете?", аз неизменно 

отговарям"Дума по дума" и също тъй неизменно отговорът ми  бива отхвърлен. Но друго няма." 

Когато Ралф ни даде задачата, той ни попита - "Как подхождате към такава огромна задача?", и 

без да чака отговор продължи "Също както подхождате към изяждането на слон - хапка по хапка, 

ден след ден.", което е на практика по-възвишен начин да се изкаже същото, което Кинг казва с 

по-малко и по-прости думи - отчасти предполагам това се дължи на...повечето му опит с думите. 

Една от причините да пиша това на български е, че в България прекалено много вярваме и 

държим на "таланта" като даденост - детенце свири Моцарт на пиано и бабите викат "Олее, колко 

е талантливо". На интервюта по телевизии и радиа стари майстори на изкуството говорят за висши 

сили, за това как изкуството е по-голямо от нас и как ние просто провеждаме космическата 

енергия през себе си - ние сме само посредници на една по-висша сила, която движи ръцете и 

краката ни, карайки ни да създаваме изкуство. Ние не създаваме изкуството - то създава нас. Ние 

ви даваме изкуството си, о, обикновени неталантливи хора, защото сме докоснати от Бога и сме 

щедри, горди българи и граждани на света - Творци с главно Т. И когато един път преди години ми 

се случи да съм в едно студио по време на подобно излияние на откровени тъпотии и безумия и 

за нещастие журналистката се обърна към мен с налудничаво-блеснали очи, питайки ме нещо от 

сорта на "Какво е музиката за Вас?", аз й казах, че музиката е просто занимание като всяко друго, 

че няма нищо трансцедентално в това, което правя и че просто сутрин си свиря по няколко часа, 

отивам на лекции, ако има време и вечер свиря по няколко часа и така. Някак си усетих 

разочарованието на жената, която очакваше нещо по-дълбоко. След което, представителят на 



по-възрастните творци, на излизане ме посъветва да не правя така, защото те хората не очакват да 

чуват такива неща, въпреки че ние си знаем много добре, че то си е баш така. Това, което ме 

обърка тогава, беше фактът, че дори тогава, преди повече от 10 години, в мен същестуваше 

съмнението, че може би, ако има нещо като талант, гений, необяснимо-енергично присъствие, то 

се изразява не толкова в крайния резултат от това, което правим - свиренето в случая, а просто в 

редовното полагане на съзнателни усилия към себеусъвършенстване. Тогава, някак не можах да 

изкажа тези зараждащи се мисли, защото или те не бяха толкова ясни или от уважение към 

авторитета - безкрайно полезно качество, което българският народ развива усърдно и съвестно 

през годините - премълчах. 

 Сега обаче имам намерението да продължа, позовавайки се на опита натрупан с годините и да 

заявя, че Бах, Айнщайн, Юсейн Болт, Майкъл Джордан, Паганини, Пикасо и много други световно 

известни творци изобщо не са талантливи, а просто споделят едно общо качество: Бачкат/Бачкали 

са постоянно. И са се училили/учат се също така постоянно. Дума по дума, нота по нота, крачка по 

крачка, всеки един "голям" в нещо е голям не защото качествата му са се развили по някакъв 

магически път, а защото е работил много повече, много по-концентрирано и целенасочено в една 

посока от масата.  

Куентин Тарантино не завършва средно образование, но на 18-годишна възраст знае повече за 

киното отколкото, готов съм да се обзаложа, някои български изтъкнати филмови дейци. Филмите 

му нямат послание, защото изкуството няма за цел да има послание, а да въздейства. Филмите на 

Тарантино са изкуство не защото ни карат да се замислим за това колко лошо е насилието, а 

защото достигат до нас. Защото са готини. А са готини, защото Тарантино знае МНОГО  за киното. 

И не се е родил с това знание, а е започнал да го придобива от най-ранна възраст, когато 

личността на човек се оформя, защото не е спирал да работи от десетилетия и защото продължава 

да се вълнува, да учи и живее с киното. Не заради това, че Бог го е докоснал, а защото родителите 

му не са имали пари за детегледачка и са го водили с тях на кино. Според думите на самият 

Тарантино - може и да си измисля. 

Бах е толкова значим и плодовит композитор, защото е работил цял живот. От сутрин до вечер. 

Усещам как се появява въпросът - добре, де има толкова хора, които цял живот уж правят едно и 

също и пак не стават за нищо. Не стават, заради това "уж" (цитирам любима детска приказка на 

касетка, която имах - "Жабче Пътешественик"), защото цялата им работа, цял живот е "уж" и 

проблемът им не е в това, че не работят, а в това, че "уж" работят. 

Иначе изкуството е като всяка една работа. Само че хубавото е, че можеш да я работиш в главата 

си - няма нужда да си в офис, няма нужда да си следиш работното време, защото наистина - 

работа има винаги. И обикновено, но не винаги, ти се иска да я работиш и дори понякога е трудно 

да спреш, дори когато знаеш, че трябва. Но това е вярно за всяко едно нещо, с което се 

занимаваме ние хората. "Да, ама когато работиш нещо дето ти харесва е лесно, я виж, ако трябва 

да работиш някаква гадна работа." Няма гадна работа. Мисля аз. Има работа, която се върши без 

мисъл и без дълбоко разбиране, Защо? се върши дадената работа. Поради естеството си (ниско-, 

често изобщо неплатена) артистичната работа пресява по естествен път само тези, които наистина 



искат и обичат работата си. Ако работим нещо, което не ни харесва, а го правим за парите, то поне 

трябва да имаме причина да искаме пари. Ако искаме да си вършим добре работата, а не само 

"уж" да им работим на тия. Защото тия ще си намерят и други "уж" да им работят, докато ние "уж" 

си живеем. Веднъж. 

Ще завърша с още един цитат от интервюто със Стивън Кинг: 

"Ще ми се, докато четете разказ, да ви накарам да се смеете или плачете...или и двете 

едновременно. С други думи - желая сърцата ви. Ако пък целта ви е да научите нещо, запишете се 

я на курс, я в училище. " 


