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Защо пък самоучител?
Аман от самоучители! Не може ли някой просто да ми каже формулата, теоремата, правилото
или каквато там е великата тайна на писането и толкоз?
Ами, май не може.
Първо, коя съм аз, че да давам съвети, правила и формули на другите? Нали така?! Мога да
съветвам само себе си. Да си се съветвам на воля при това. Колкото ми душа иска! И второ, за
добро или за зло формулата още се търси, а теоремите са много, но все нещо куца с
доказателствата им. Стивън Кинг пък, направо ни застрелва с обезсърчаващото: “Вълшебни
тайни на писането няма.“(в „За писането: мемоари на занаята“) и не ни оставя други
алтернативи, освен да си спомним максимата, че човек учи най-добре, когато сам си
преподава.
Така че - да, самоучител. Себесъветник. И самоинструктор.

И какво общо има тук убийството?
Що за глупости са това?!
Тук всеки читател, книжар и издател ще ви опонира и спори, че убийството е много важно
нещо в литературата. И никак даже не е глупаво.
Криминалетата и мистериите държат първото място в световните продажби на художествена
литература с близо 50% , оставяйки научната фантастика, фентъзито и любовния роман далеч
назад в класацията да се боричкат за трохите от читателската трапеза. На убийствата и
мистериите дължат рекордните си продажби Дан Браун, Агата Кристи, Артър Конан Дойл,
Джоан Роулинг и даже Шекспир. Библията също е пълна с убийства. Кръвожадно племе са
значи читателите. И ако искаме да пишем, така че да им е интересно ще ни трябват жертва и
хладнокръвно убийство. Щем не щем. Е, и мистерия, и малко фантастика, пък и добра доза
сърдечни драми и еротика няма да навредят също, види се. (Последните ми наблюдения
показват, че и вампирите хич не са за изхвърляне.)
И след като няма как да ни се размине без кръвопролитие, предлагам веднага да се огледаме
и да си изберем подходяща жертва, която да влезе в действието още в първа глава, защото
според обърнатия наопаки принцип на Станиславски: щом пушката ще гърми в трето действие,
то тя трябва да е на стената в първо. Колкото и да ми е жал, трябва да призная (не без доза
безпощадност – абсолютно приемлива и даже препоръчителна в случая), че единствена
подходяща жертва на убийство в самоучител за писане на пътеписи ми се вижда скуката. Както
и да го въртя и да го суча няма по-добри кандидати. Тъй че без повече съмнения и колебания:
убийство на скуката! Първа степен. Умишлено, хладнокръвно, преднамерено, безпощадно, с
подготовка и замисъл.
Някой да има други въпроси? Ако смее.
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Защо да пишем пътеписи?
Не е ли достатъчно само да пътуваме, да се забавляваме, да видим света и шарениите му? Ами
Фейсбука за какво е?! Не може ли просто да публикуваме 642 дигитални снимки от мобилния
си телефон? Или да "изчуруликаме" в Туитър 140-буквени репортажи от пътешествията си
(гарнирани обилно с намигащи, ухилени и изплезени препинателни знаци)?
Може, разбира се. Писането на пътеписи съвсем не е задължителен елемент на пътуването. Но
е великолепно (и евтино) допълнение, което умножава многократно удоволствието, съхранява
емоцията, удължава магията на пътешествието.
Писането на пътеписи, като всеки друг творчески акт e потребност, удоволствие, източник на
удовлетворение, средство за комуникация, повод за равносметка, медиум за изява на
творческия потенциал. Hачин на живот. Защо рисуваме, пишем поезия, свирим, създаваме
кулинарни шедьоври, строим къщи, ремонтираме жилища, правим бижута, карикатури, шием
гоблени, майсторим машинарии или се занимаваме с фотография?
Ами, затова.
Всеки автор на пътеписи има своя индивидуална причина да пише. За едни преразказването,
споделянето на преживяното предоставя възможност за преосмисляне, преоткриване,
редактиране, повторно, по-интензивно, синтезирано съпреживяване на приключението. Както
сънищата ни позволяват да сортираме и редактираме впечатленията си от деня, да ги
класифицираме и структурираме за бъдещо ползване в паметта, така пътеписът предоставя на
автора си възможност за преоткриване, анализ, нов прочит, подбор на уникалното, ценното,
неповторимото, стойностното, незабравимото от пътуването.
За други пътеписането е начин на общуване. Възможност да споделят преживяванията си с
близки, приятели, познати (и случайни непознати), да приобщят другите към личния си мир.
Усещане за принадлежност към приятелска, творческа и културна среда. Удовлетворение от
акта на даване, даряване, споделяне на личното богатство от впечатления и придобити
знания. Скромният им личен принос в обществения диалог.
Трети чувстват, че чрез документирането на събитията придават дълготрайност и значимост,
съхраняват неповторимостта на настоящето, създават история, оставят следа.
Писането е също терапия, когато си отпътувал надалеч (и си сам, и чужд). Най-ефикасен лек
срещу носталгията.
И не на последно място (добре де, последно, но не маловажно) - писането и публикуването на
пътеписи може да бъде и източник на допълнителни доходи.
Каквато и да е индивидуалната ни причина, пътеписането е акт на литературно творчество. И
като такъв изисква фокус, амбиция, упорит труд и опасявам се - жертви.
Мотивацията за всички тези усилия, убийства и жертви започва с въпроса „Защо пиша?“ Без
ясен отговор, без ясно дефинирана цел е трудно да постигнем успех.
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Лошата новина пак е, че няма формула за правилен отговор. Отговорът е нееднозначен,
индивидуален, субективен, различен. Даже да успеем да го уловим той се променя, изплъзва,
еволюира и страхувам се, че да, понякога наистина ни се подиграва открито, иззад поредното
лъжливо оправдание, хихика от висотата на отдавно забравено лично мото или ехидно се
подхилква от списъка с миналогодишните ни намерения.
Ние се променяме, развиваме уменията си, постигаме успехи, поставяме си нови по-високи
цели – естествено е мотивацията ни да се променя също. Затова е полезно да си задаваме
периодично въпроса „Защо?“. За да можем да променим адекватно стратегиите си за успех
според промяната в личната ни дефиниция за това, в какво се изразява успехът.

Самостоятелна работа:
o

Ако вече сте изкушени в писането опитайте се да си отговорите на въпроса „Защо го
правя? Какво ми дава писането?“ Ако още не сте се пробвали, но искате да пишете,
задайте си въпроса „Защо? Какво искам да постигна?“
Записвайте си отговорите някъде – в тайно тефтерче, заключено в още по-тайно
чекмедже, на стената си във Фейсбук или с ярка боя на стената в спалнята, няма
значение къде и как. Важно е само да ги има записани, за да можете да се връщате
към тях винаги, когато (Да, точно така! - не „ако“, а „когато“.) ви налегне съмнение,
умора, неувереност или имате нужда от ново вдъхновение.

Да чета ли по-нататък?
Никак даже не е е задължително. Препоръчително е само, ако сте опитвали или събирате
смелост да опитате да пишете пътеписи. Ако сте изкушени от словото, вярвате в потребността
от самоусъвършенстване и в ползата от споделяне на опита. Ако се интересувате как го правят
другите. Ако не ви мързи, нямате нищо по-интересно за правене и само ако имате време да се
занимавате с подобни щуротии, разбира се.
Прочитането на този текст в никой случай не гарантира писане на интересни пътеписи. Той е
само едно от възможните оръжия на убийството, заговорник в атентата, съветник в
конспирацията срещу скуката и еднообразието в пътеписите. Натискането на спусъка,
преднамереният акт, елиминирането на досадата и нечетивността в материалите си остават
отговорност единствено и само на авторите им. Да, признавам си, за себе си съм запазила
лесната част - подстрекател, провокатор, кибик. Истинската работа остава за теб, скъпи авторе.
И кръвта по ръцете.
Следващите страници обсъждат различни аспекти на творческия процес и техничeската
реализация на пътеписа. Поставят въпроси (но рядко дават отговори), предлагат идеи и
методи (но никакви гаранции) за развиване на уменията на пишещия пътеписи, дават примери
и цитират мнения на български и световни писатели. Всяка глава завършва с примерни
задания за самостоятелна работа (сори, но това е точно както подозирате – домашно). На
последните страници ще намерите някои интересни правила и съвети за писане, според
писатели като Петко Славейков, Хемингуей, Стивън Кинг (Така де, като ще планираме
5

убийство, да се учим от най-добрите!), както и списък с литературни и електронни източници
на информация по темата.

Самостоятелна работа:
o

Заредете се с търпение и толерантност –някои от съветите няма да ви харесат.
Заредете също батериите на фотоапарата и резервоара на колата – може да ви
потрябват. За всеки случай заредете и хладилника – неочаквани гости никога не са
изключени и е полезно човек да има мезе под ръка.

Кога да пиша? Нямам време!
Писането е умение и като такова трябва да се упражнява редовно. Е, не е задължително да се
връщаме пак към ченгелчетата и луличките от учебната тетрадка за първи клас (от друга страна
никой още не е доказал убедително, че упражненията в краснопис са противопоказни на
добрите пътеписи), но редовното писане е абсолютно задължително.
Упражненията от своя страна изискват време. Според Стивън Кинг (в „За писането: мемоари на
занаята“ ) ”Време не се намира - то се отделя; ето защо планирането на ежедневните задачи
трябва да включва и време за писане. Аз например обикновено пиша късно вечер понеже
тогава съм най-свободен и най-сам.” (Аз пък пиша рано сутрин, но не за да правя напук на
корифея Кинг, т.е. не само, а защото тогава компютърът е свободен и главата ми бистра.)
Намирането на време за писане е въпрос преди всичко на дисциплина и умение да се казва
"Не". Много пишещи хора признават, че най-големият консуматор на времето им са
телевизията и интернета, които е трябвало съзнателно да ограничат (като се оттеглят в стая без
телевизор или пишат на хартия, вместо компютър, за да не се изкушават да влязат във
Фейсбук). Други смятат, че прекарват твърде много време в телефонни разговори и ежедневни
лични срещи, и са били принудени да си наложат правила и ограничения в общуването
(изключвайки телефона вечер или отказвайки покани за кафе и бира в определени дни), за да
посветят така спечеленото време на писане. Трети жертват хобита, домакински задължения
или времето за сън.
Мартин Идън в едноименния роман на Джек Лондон се опитва да намали часовете отредени
за сън под 6 часа в денонощие, за да разполага с повече време за четене и писане, но е
принуден да приеме в крайна сметка, че тялото и умът му се нуждаят от почивка, за да са в
състояние да функционират. Известни са също случаи, когато творци са жертвали ухо в името
на изкуството (Това май няма много връзка с пътеписането, но пък успях да разплискам малко
кръв в иначе суховатото четиво – насам кръвожадни читателю!).
Каквито и жертви да сме готови да направим, важно е да има все пак баланс в живота ни.
Изборът на най-подходящ вариант е личен, зависи от специфичните ни задължения, начин на
живот и обстоятелства. Аз например с болка в сърцето се отказвам от миенето на чинии –
много ми тежи, ужасно ми е трудно, просто ми се плаче, но няма как, изкуството на пътеписа
иска жертви. И балансирам като избягвам също да готвя, пазарувам и принципно не се
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задържам много вкъщи. (Забелязала съм, че домакинските задължения са пряко свързани с
дома, сигурно затова така се наричат.) Което пък на свой ред помага с намирането на време за
пътуване. От друга страна Карлсон, който живее на покрива винаги препоръчва „Спокойствие и
силна храна.“ Балансът явно е въпрос на гледна точка.
Майтапът на страна, каквото и да е индивидуалното ни решение за намиране/ спестяване/
планиране/ осигуряване/отделяне/ посвещаване/открадване на време за писане, то трябва да
се спазва с твърдост и постоянство, иначе пътеписите ще си останат просто още една
интересна, но никога недореализирана идея.

Самостоятелна работа:
o

Направете анализ на ежедневието си - кое е това, което поглъща един-два часа от
живота ви всеки ден, но не ви носи особено удовлетворение? Направете план как да
превърнете тези два неудовлетворителни часа във време за писане. Опитайте се да се
придържате към плана. Поне два пъти седмично.

o

Организирайте си работен кът, по възможност далеч от телевизора, децата и други
причинители на разсейване, замъглители на съзнанието и повишители на кръвното ви
налягане. Ако не разполагате с пространство, което специално да посветите на
писането, работният кът може да е виртуален - просто тетрадка на нощното шкафче до
леглото, в която задължително пишете един час вечер преди лягане, или ритуал за
писане на кухненската маса всяка сутрин с първото кафе, усамотяване за час-два с
лаптопа в любимото ви заведение в събота и неделя. (Аз например в продължение на
години успявах да пиша само докато чаках дъщеря ми да излезе от репетициите на
Варненския женски хор, от уроци по пиано и аглийски, от тренировки по гимнастика,
карате, уиндсърф, училищни футболни мачове, детски рождени дни, сбирки на
морските скаути и каквито там още спортове, хобита и изкуства практикуват
подрастващите – това беше единственото време, когато бях „най-свободна и найсама“. Защото още не бях узряла за върховната саможертва на отказа от миене на
чиини.)

Талант или занаят?
Изкушавам се да започна с многозначителната и дълбоко философски звучаща фраза „Има
безброй мнения по този въпрос“, но истината е, че възможните варианти, а съответно и
мнения са краен брой и просто математически не биха могли да бъдат повече от 101. Като
първото е: сто процента талант, второто: 1 процент труд и 99 процента талант, третото: 2
процента труд и всеки-може-да-сметне-колко процента талант и така нататък до сто и първото:
сто процента труд. Елементарна аритметика. Но лошата новина е, че ако и 101 да е крайно
число (реално, просто, цяло и положително, ако държите да знаете), все пак в изобилието от
отговори все така няма формула за правилен такъв. Няма от кого да препишем и всеки един от
нас трябва да намери собственото си талант-бъхтане съотношение с налучкване.
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Моето се оказа някъде между 0 и 1 процента талант и каквото-там-остава-до-100 процента
къртовски, болезнено непосилен труд. Може би затова не вярвам в таланта. (То като стана
дума аз и в летящи чинии и световни конспирации не вярвам, но това май пак не е по темата.
Нищо де, летящите чинии винаги събуждат читателски интерес.)
Дори и неверник като мен обаче трябва да признае, че никой стойностен творчески акт не
минава без алхимията на вдъхновението. Без божествената намеса на просветлението.
Безспорно е, че вдъхновение е нужно за създаване на качествен, четивен, нескучен пътепис,
но е наивно да се очаква, че само по себе си е достатъчно. (Ако пацифистично се надявахте да
минете без убийства, само с малко вдъхновение – забравете! Няма да стане!) Вдъхновението е
идея, нематериален, личен, субективен феномен. За да се превърне то в литературна
реалност, да се материализира и да стане достъпно за другите е нужна конкретика,
специфичност. Нужни са думи, граматика, факти, знания, препинателни знаци, структура, стил.
Нужни са умения. Практика. И дисциплина. Също както героинята на Люк Бесон Никита има
нужда от оръжеен арсенал, алиби, бойни умения и тактическа подготовка, за да си върши
добре работата.
Както виртуозното музикално изпълнение се постига с безкрайни повторения и
доусъвършенстване, озарени от искрата на таланта, така добрите пътеписи са продукт на
много труд, но и малко вдъхновение.
“Писането е изтощителен спорт и сложно изкуство. За да се справяш добре, трябва да
поддържаш форма. А формата изисква постоянни упражнения – както на ума, така и на
пръстите.” – твърди Йосип Новакович в „Курс по творческо писане. Стъпка по стъпка“(Сиела,
2012) Интересно, ама и той не споменава нищо за талант. И формулата му звучи потресаващо
невдъхновяващо – съвсем като безкрайните упражнения по пиано – кошмарът на едно
детство.
Спорно е дали човек може да се научи на творческо писане. Независимо дали става дума за
кратки курсове, магистратури, учебници, ръководства или самоучители. Както казва Стивън
Кинг в „За писането: мемоари на занаята“: „Вълшебни тайни на писането няма.“ (Това май
вече го цитирахме, но повторението в никой случай не го омаловажава) Ако някой обаче вече
пише, той със сигурност може да се научи да го прави по-добре. По думите на писателката
Елизабет Костова ( в „Митът за творческото писане: може ли да бъде преподавано?“):
"Творческият талант не се преподава. Той е вътрешна сила у хората, подтик, който е по-изявен
у едни, отколкото у други. Но самото писане или някои негови страни може да се развиват
чрез преподаването." (Е, добре де, тя може и да има талант, затова го споменава.)
С други думи, писането на добри пътеписи е вдъхновено занаятчийство. И хладнокръвно
убийство, както вече стана дума. На скуката, шаблона и досадата. (Опа! Убийствата вече
станаха три – този самоучител се превръща в истински бестселър. Остава само да вмъкна
малко съспенс, вампири и еротика.) Вдъхновението се търси, а занаятът се учи. (Убийствата се
подготвят старателно.)

Скучният пътепис
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Ако ще се занимаваме тук с техники и практически идеи за убийство на скуката (и евентуално
еднообразието, досадата, шаблона и посредственоста – забелязвате ли как майсторски
увеличавам броя на жертвите? Дорде стигнем до края, този самоучител ще се е превърнал в
едно лексикално Ватерло.), редно е първо да опознаем жертвата си, нали? Би било полезно да
знаем как изглежда тя, какви са навиците й, къде можем да я намерим, как да я разпознаем,
кои са приятелите й и как да я уязвим.
Добре, ще ви подскажа малко.
Има няколко класически варианта на пътеписи, които никой не иска да чете:


Личен дневник - документиране на автобиографични и технически факти в
хронолoгичен ред с отбелязване на дати, време, изминати километри, състояние на
атмосферата, консумирана храна, имена на хотели и прочее данни. Подобни
документи може да имат някаква научна стойност според това каква и доколко
систематичнa информация са събрали, но нямат нищо общо с удоволствието от
четенето и литературата. Всички сме ги срещали: "Днес станах в толкова часа, това
ядох, там отидох, това видях, вечерях, пих бира, гледах телевизия, измих си зъбите и си
легнах." И така - монотонно, безсъбитийно, еднообразно продължава всеки следващ
ден от "незабравимото пътуване". Със сигурност интересно четиво за личния
психиатър, може би за мама, която се тревожи за здравословното ни състояние и ще се
радва да научи, че се храним редовно и си мием зъбите, но определено извън
интересите на всеки друг потенциален читател.



Семейна ваканция - това пък е типът, който всички помним (и ненавиждаме) от
детството си, когато е трябвало търпеливо да кротуваме и пазим тишина, докато
роднини или съседи показват снимките си от семейната екскурзия: "Тук сме ние на
плажа, тук е Петьо на пързалката, това сме ние в лодката, това са децата пред хотела..."
Извънконтекстно, aбсолютно, стопроцентово егоцентрично представяне на пътуването
като низ от снимки и бегли споменавания на места с главния герой в кадър. Прекалено
много лична и биографична информация. Никаквa възможност за читателя да участва и
съпреживява.



Енциклопедична статия - фактологически точна, обективна информация, пoднесена
без никакво лично изразено мнение, в стил Извадка от Уикипедия, авторът се е
дистанцирал толкова от текста, че читателят изобщо нe го среща: "Градът е на толкова
километра от столицата, с еди-колко-си жители, разположен на брега на планинско
езеро, с такава-и-такава надморска височина,център на туристическата индустрия, има
плажове, музеи и европейска архитектура, родно място на еди-кого-си …” . Съвсем
подходящ стил за енциклопедия, пътеводител (но само в страницата за обща
информация) или учебник по география (тях и без това никой не ги чете), но
гарантиран убиец на читателския ентуасиазъм във всеки друг тип четиво.



Статично описание по картина - да, вярно е, че по определение пътеписът включва и
географско описание, ама само включва, не бива да се изчерпва с описанието, каквото
правeхме някога в детската градина: "Есен е. Листата на дърветата са жълти. Клоните
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са черни и голи. В небето има прелетни птици. Пада дъжд. Дъждът е студен. Алеите в
парка са кални. Пейките край алеите са пусти. Вятърът носи жълти листа. ..." и така
четири дълги параграфа. Няма нищо лошо в описанията, но те забавят действието,
превръщат разказа в статичен и трябва да се ползват с мярка. В края на краищата точно
за такива случаи си имаме фотоапарати.


Фотоизложба - с навлизането на все по-лесни за ползване фотографски технологии и
електронно базирани медии все по-често се срещат "пътеписи" в стил: "Тази седмица
бях в Прага" и поредица от снимки с кратки надписи: "Площадът. Църквата. Фонтанът.
Гарата. ... " и т.н. Такъв тип творчество може би импонира на любителите на
фотографията, подходящ е за личната ни страница във Фейсбук и семейния албум.
Читателите на пътеписи обаче очакват друго. Името на жанра е "Пъте-пис", което вече
поставя условие - трябва да включва писане. Дори по-визуално ориентираните
синтезни жанрове като Фото-разказ и Фото-пътепис също предполагат текстът да
изразява личното авторово отношение, оценки, преживявания, да предлага факти и
невизуална информация, освен фотосите.

Избягването на гореизброените стилове-капани не е гаранция за писане на увлекателни
пътеписи, но е добра стартова позиция и със сигурност ще намали вероятността някой читател
да заспи над творението ни. (Което вече е постижение като с е има предвид, че аз например
обикновено чета вечер преди лягане, когато на практика едва си държа очите отворени.)
Добре, разбра се вече, че дефиницията за скучен пътепис е: "нещо което никой не иска да
чете",следователно би трябвало да е сравнително лесно да дефинираме интересния, нескучен пътепис като: "това, което читателите искат да прочетат". А, какво е то?
Отговорите са толкова, колкото и читателите, разбира се, но според едно проучване на
интересите на австралийската читателска публика от 2010-та година, най-много са любителите
на "нещо с напрежение, динамика, загадка в сюжета, с интересни герои, описания на
екзотични места, любопитни факти, забавно, не твърде дълго и без много дълги думи".
Ами, то излиза, че читателските очаквания към пътеписа не се различават особено от тези за
романа, криминалето, фантастиката, детските книжки и на практика всеки друг литературен
жанр.

Самостоятелна работа:
o

Направете анкета сред близки и приятели (а защо не и случайни минувачи) на тема:
Какъв е интересният пътепис? Какво харесват и какво не харесват читателите.
Подредете читатeлските критерии по важност, напечатайте ги и ги окачете на видно
място в работния си кът. Старайте се да ги следвате в бъдещите си текстове. (Ако ли
пък не ви харесват, забравете ги. Коя съм аз в края на краищата да ви давам тон в
живота?!)

o

Помислете за любимите си книги – можете ли да ги опишете като пътеписи, но с
допълнителен елемент (на драма, фантастика, екшън)? Какво е това което най-много
харесвате в тях? Как може любимият ви аспект да се включи в пътепис?
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Пътеписният жанр
Що за животно е всъщност пътеписа? По какво се рабира, че това дето го четем или пишем е
не друго а пътепис? Какво задължително трябва да има в един пътепис, за да е той такъв?
Ами, дефиницията на пътеписния жанр, оказва се, е толкова опростена, че позволява почти
пълна свобода в избора на структура, форма и изразни средства. Според Уикипедия
"Пътеписът е сравнително кратко литературно произведение, включващо описание на
пътуване или място.” Български онлайн тълковен речник го определя като: „ дума от мъжки
род, Съчинение, в което се описват неща, видени по време на път; пътни бележки.“ Или
според други източници: “съчинение, описващо пътуване до определено географско място“.
Следователно всичко включващо описание на пътуване или място е пътепис.
Достатъчно ли е обаче само описанието на мястото, за да стане пътеписът добър? Май не.
Защото ще липсват другите елементи, които читателят смята за необходими за всяко
интересно четиво - напрежение, динамика, загадка, образи, сюжет, забавление, стил. Такъв
тип пътепис, който предлага само описание се нарича (не забравяйте да се изненадате)
описателен. И честно казано, не е сред любимите на читателя текстове. (Като запален читател
на пътеписи гласувам с две ръце – не ми е любим. Хич!)
Най-общо пътеписите могат да се класират в 4 групи – описателни, инструктиращи,
емоционални и повествувателни. Първите се фокусират върху описанието на мястото и
фактите (мислете си за учебник по география), вторите обикновено се наричат пътеводители и
предоставят съвети и указания за пътуващите(спомнете си препоръката да си носим хавлия за
баня в „Пътеводител на галактическия стопаджия“), емоционалните се занимават преди
всичко с усещанията, преживяванията и субективното възприятие на автора,
повествувателните извеждат на преден план някакъв сюжет.
Разбира се, пътеписът може да притежава и всяка възможна комбинация от четирите
елемента по-горе (общо 11, ако се чудите колко са – също реално, просто и положително
число). Добрите пътеписи обикновено са точно такива – амалгама от описателност, факти,
емоции и сюжет.
Съвременната литература изобилства от примери на синтезни продукти, свързани по някакъв
начин с пътуване, но излезли далеч извън простото описание на пътешествието и на светлинни
години от старомодната хронологично-последователна постъпателност на класическия
пътепис. Пътеписи, превърнали се в литературна класика:
Най-популярният български пътепис "До Чикаго и назад" е класика в родната литература и се
изучава в училище не заради описанията на американските градове и Чикагското световно
изложение, а защото Алеко Константинов е разчупил рамките на жанра, използвал е
предоставените му от пътуването възможности за съпоставка и дефиниране на българската
идентичност чрез контрастите на културния сблъсък, превърнал е пътеписа в анализ на
българската народопсихология.
"Зен и изкуството да се поддържа мотоциклет" на Робърт Пърсиг е философски трактат,
търсене на истината за същността на битието, поднесен под формата на разговори със себе си
по време на пътешествие с мотоциклет пo второстепенните пътища на Америка.
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"По пътя" на Джак Керуак е отново разказ за пътуване - двама приятели, пияници, любители на
джаза пътуват на автостоп - но е и емблематичен портрет на културaта на 'битниците',
библия на цяло едно поколение, американска литературна класика, която се изучава в
колежите.
"Пътешествие с Чарли" на Джон Стайнбек - едно от най-прочутите пътешествия в историята на
литературата. Подзаглавието "В търсене на Америка" описва съдържанието - разказ за
преоткриването на родината на големият писател, който пътува през затънтени странични
пътища и споделя разсъжденията си за хората, които среща и всичко, до което се докосва.
Това, което прави книгата велика, е и бликащият от всеки ред хумор.
"На сватбено пътешествие с брат ми" на Франц Везнер е автобиографичен разказ за усилията
на млад мъж да започне отново и препострои живота си след като е изоставен от бъдещата си
съпруга пред олтара, осъществявайки вече предплатеното сватбено пътешествие с брат си.
Хумор, болка, мъжки откровения доминират над описанията на европейски, азиатски и
южоамерикански градове и маршрути.
"Улица без име" на Капка Касабова е автобиографично пътуване към себе си на млада жена,
осъществяваща туристическа обиколка в родината си, години след като е емигрирала.
История, културни феномени и лична драма се развиват в рамката на описания на българските
градове и региони.
"Моето семейство и други животни" на Джералд Даръл разказва за преживелиците на
британско семейство на остров Корфу, за взаимоотношенията на братята, сестрата, майката,
местното население и животинския свят на острова.
"Яж, моли се и обичай" на Елизабет Гилбърт е автобиографичен разказ за търсенията на млада
американка след разпадането на брака й, за развенчани илюзии, кулинарни приключения,
мистични откровения и в крайна сметка срещата й с нова любов. Също и разказ за пътуването
й в Италия и Южна Азия.
"Пътешествия с леля ми" на Греъм Грийн има криминален сюжет и елементи на драма,
развиващи се под формата на разказ за няколкото пътешествия на главния герой-пенсионер с
възрастната му леля.
"Под тoсканското слънце" на Францес Майес е автобиографичен разказ за осъществяването на
отдавнашната мечта на двама американски университетски преподаватели да живеят в
автентична италианска вила, за перипетиите им при реставрацията, за срещите им с местните
хора, за кулинарията и архитектурата на Тоскана.
Пътеписът може да включва и фантастика, какъвто е случаят с "Американски богове" на Нийл
Геймън. Или еротика, както прави Набоков в „Лолита“. (Ето, че успяхме да вмъкнем малко
еротика в самоучителя за пътеписи и убийства. Сега вече уверено вървим към топ-класациите.
Рекордните продажби са ни в кърпа вързани.) Какво друго е "Властелинът на пръстените" ако
не пътепис с елементи на героика, философия и драма? Или "Билбо Бегинс - натам и обратно".
Ами „Пътеводител на галактическия стопаджия“? Изобщо всички сюжети, които се въртят
около космически пътешествия, завладяването на далечни звезди и планети са по същество
пътеписи, но за измислени места. (Не сте ли съгласни?) Пътеписът успешно се вмества дори и в
поезията, както от векове доказва омировата "Одисея".
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И без повече примери е ясно, че пътеписът е една от най-благодатните форми за литературно
творчество, позволяваща свобода и интегриране на различни жанрови форми. Ако заимствам
думите на писателя Илия Трoянов (в „С какво се храни повествуванието: за връзката между
проучването и художествената проза, лекция, 2011) пътеписът е "лексикален тьорлю гювеч...
Към него могат да бъдат добавени всякакви продукти в зависимост от сезона, възможностите
и съдържанието на хладилника ви. Затова по дефиниция всеки тьорлю гювеч е уникална
композиция."
За да пишем четивни пътеписи трябва само да се запитаме какво искат да четат нашите
читатели и да интегрираме описанието на пътуването си със съответните очаквания.
Криминалета и мистерии? Никакъв проблем! - започваме разказа за пътуването с нещо
странно, необичайно и на пръв поглед необяснимо (убийството винаги е добро начало, но и
по-малко драматични загадки вършат работа, така че не бързайте да убивате шофьора на
автобуса с непоносимия музикален вкус – оправданията, че спешно ви трябвала жертва за
качествен пътепис не минават в съда), което да намери решение в края на пътуването.
Мистерията може да бъде загубен багаж, откраднат портфейл, странно явление, нечие
необичайно поведение, грешен адрес, на практика всичко, което авторът избере да представи
като необичайно, любопитно или необяснимо.
Кулинария и здравословно хранене? Всеки пътепис може с лекота да се превърне в
изследване на хранителните навици на местните хора, на спътниците ни, в интересна колекция
от екзотични рецепти, в серия от кулинарни експерименти (с приключенски елемент в
моментите на несполука), в есе върху историята и разпространението на някое ястие (Виж
кулинарно-историческите етюди на Ясен Бориславов в „Боб и метафизика“, Сиела, 2004)
Приключения? Това също е лесно - приключение е всичко, което не е обичайно, ежедневно и
банално, а при пътуване такъв е на практика всеки миг. Ако все пак ни се струва, че няма
достатъчно приключенски дух в нашето добре организирано пътуване без загубени куфари и
откраднати портфейли, приключенският елемент може да се въведе изкуствено. Като си
поставим лични предизвикателства - да изходим всички туристически пътеки в даден район,
да видим на всяка цена Мона Лиза, въпреки ограниченото си време, да пием кафе край Сена,
независимо от дъжда, да изкатерим Олимп, да покараме колело в Амстердам, да опитаме
автентична виетнамска кухня, да се научим да танцуваме танго в Аржентина, да научим (и
използваме) фрази на местния език или да издирваме нещо - интересни имена на улици, или
място от специфичен интерес за нас, рядък животински вид, архитектурен елемент или
уникално местно културно явление. Броят на възможностите е ограничен само от нашето
въображение и дързост. Не бива никога да подценяваме мотивиращата сила на: „Кой, аз ли не
мога?!“ Достатъчно е само да се самопредизвикаме.
Няма значение дали наистина ще успеем в приключенското си начинание, важно е да
разкажем за опита и преживяванията си. Успехите и неуспехите на издирването, покоряването
или тоталния провал пред лицето на предизвикателството са еднакво вълнуващи за читателя,
който споделя същите интереси, за читателя, който не споделя интересите ни, но обича
предизвикателствата, за читателите, които си умират да похихикат над чуждите неволи и на
тези, които съчувстват на несгодите и неволите ни. Ами, даже и да нямаме никакви други
читатели, ние вече си осигурихме доста прилична популярност, нали?!
Разбира се, остава все още отворен въпросът ръководствата и самоучителите пътеписи ли са
или не са? Я да видим! Има ли тук нейде в този текст описание на пътуване или място? Има!
Той целият е разказ за пътуването през творческия процес на пътеписа. Има ли герои, сюжет,
еротика, убийства, удивителни знаци и съвети? Има! По много от всичките. Значи е пътепис –
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хем описателен, хем инструктивен, хем емоционален, хем повествувателен. По всички
критерии на издателския бизнес е даже и бестселър.

Самостоятелна работа:
o

Анализирайте пътеписите, които харесвате в жанрово отношение - как са въведени
елементите на други жанрове? Можете ли да използвате същия подход в своите
текстове? Как би изглеждал разказът за последното ви пътуване, ако е прeдставен като
жанров хибрид? Напишете го.

o

Колекционирайте в творческия си дневник идеи за жанрови смесвания, които срещате
в литературата. Връщайте се към тях, когато вземате решение за жанровата
обособеност на своите текстове. Кои комбинации са популярни? Какви комбинации
още не са експлоатирани?

o

Може ли пътеписът да се представи като готварска рецепта, инструкции по
безопасност, съдържание на лекарствена опаковка? Можете ли да го напишете в
рими? Или като детска приказка? На програмистки език? (За малко да напиша „на
Фортран“, ама се усетих, че всички програмисти ще ми смеят. Е, добре де, не всички –
само динозаврите от моята историческа епоха, които знаят какво е Фортран, ама все
пак.) Като математическа задача? От онези текстовите, дето най ги мразехме в училище
– каква невероятна възможност за отмъщение, а?! (Вярно е, че учебниците по
математика не са широко признати за литературен жанр, но то е само защото никой
още не се е осмелил да експериментира литературно с характерните им изразни
форми. Казвам, ви, това е нашият уникален шанс да се обезсмъртим. Дерзайте!)

Защо да водим творчески дневник?
Както вече стана дума талантливото писане е комбинация от вдъхновение и много труд.
Вдъхновено занаятчийство с други думи. И ако уменията се усвояват, то вдъхновението трябва
да се търси, преследва, предизвиква, провокира, разпознава и улавя. Творчeският дневник е
ловното оръжие на писателя. Основно оръдие на труда на заклетия убиец на скуки, досади,
изтъркани шаблони и клишета.
Журнал на пътешественика, приключенски дневник, тетрадка за идеи - няма значение как ще
го наречем - е най-важният инструмент (в комплект с молива) на пътеписането. Като
фотоапаратът за фотографа. Като снайперът за Никита. Като мрежата за рибаря. В него ще
ловим вдъхновение и идеи.
Как ще ги ловим? С каква стръв и какъв калибър?
Пътуването е източник на вдъхновение, но в същото време богатството на събития и емоции
означава, че голяма част от впечатленията се губят, затрупани от по-значими и по-скорошни
такива. Дори най-силно емоционалните събития, за които си мислим че никога няма да
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забравим, скоро избледняват в паметта ни и се превръщат в кратка редактирана версия на
случилото се, по-бедна на детайли от реално преживяното. След достатъчно дълго време
всяко пътуване може да се сведе до бай-ганьовото "Хора, къщи, салтанати". Дневникът
предоставя възможност да уловим на хартия (или в електронната памет на лаптопа)
ефимерното моментно вдъхновение, предизвикано от емоциите и откривателството на
пътуването.
Ако разчитаме само на фотографиите рискуваме да пропуcнем да документираме
невизуалните (често по-вълнуващи и въздействащи) аспекти на мястото - аромати, вкусове,
звуци, движение, настроения, коментари нa спътници, и да забравим да ги включим в
пътеписа.
Малкото тефтерче и молив ще ни позволят да документираме преживяванията си дори, ако
батериите на фотоапарата (телефона) се намокрят или изтощят, ако електронните устройства
се повредят в необичайно ниските (или високи) температури, в резултат на неволен удар,
изтърване или замърсяване. Оръфано лично тефтерче е много по-малко вероятно да бъде
откраднато.
Изборът на думи е често повлиян от моментното ни състояние, което означава, че след време,
когато емоцията е отшумяла не бихме описали мястото и събитието със същите изразни
средства. Документирането на хрумналите ни в момента на пътуванeто изрази, сравнения и
думи позволява по-автентично, по-живо възпроизвеждане на детайлите в бъдеще, придават
убедителност на пътеписа и му дават интересна лична перспектива, която допринася за
създаването на уникална, неповторима атмосфера на разказа.
Например, като си разказвам ей така, в добро настроение и мирно състояние на духа за
пътешествията с най-милото на сърцето ми го наричам предимно Коте, Мило, Мамо като в:
„Как спа, коте? Ще закусиш ли, мило? Няма да е зле да се срешеш, мамо.“ Обаче, като ми се
мотае, звери, заяжда и зъби в тъмното в 5 часа сутринта, докато аз недоспала и истерична
отчаяно се опитвам да натъпча неприбрания й багаж в чантата (поне два номера по-малка от
нужната за целта) и препускам като товарен кон надолу-нагоре по стълбите на хостела, моля
сърцераздирателно шофьора на автобуса (и всичките други ранобудни пътници) да ни изчака
и за сто и найсти път настоявам с режещия стомана глас: “Бояна, МОЛЯ ТЕ, тръгни!“ о, какви
извори на вдъхновение се отприщват тогава, какво изобилие от нарицателни, обръщения и
определения! Какво словесно богатство! То не са само Дивак, Нахалница, Неблагодарница,
Марда и Поспалана, има също и Ураган, Тайфун, Фъртуна, Извънземно, Проклетията,
Принцесата с огнемятащите очи, пръкват се Госпожица Сарказъм, Змията в пазвата ми,
Вселенското зло, както и някои други, които не мога да споделя с широка публика поради
страх, че майка ми ще се откаже с „Държавен вестник“ от мен. В интерес на истината не мога и
да повярвам, че са ми хрумнали, ама доказателството е в творческото ми тефтерче – черно на
бяло (синьо на розово в случая, добре де – всички имаме право на мимолетни моменти на
безвкусица от време на време).
Други кандидати за увековечаване в писателския дневник са конкретни, специфични факти
като имена, дати, цени, разстояния, названия, които се помнят по-трудно, а в същото време са
много полезни за придаване на убедителна документалност на разказа. (Ако случайно имате
фотографска памет и никога нищо не забравяте, идете на психиатър вместо да ми се фукате
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тука колко добре помните, или просто станете слон! Уверявам ви, че не сте типичния писател
на пътеписи. Типичните хора забравят.)
Специфични думи, жаргон, произношение характерни за мястото или хората, които срещаме,
може лесно да се забравят (виж обясненията в скобите по-горе), но записани и
възпроизведени допринасят за триизмерността на разказа и героите, пренасят читателя в
различната реалност чрез различния език.
Освен другите си прагматични аспекти воденето на записки има също ефект да възпитава и
развива умението на писателя-пътешественик да извлича важното, характерното, да открива
интересния детайл, необичайния ракурс, неповторимия нюанс.
Тефтерче с твърди корици е предпочитанo от едни, лаптоп, i-pad, диктофон или елегантно
подвързана тетрадка е изборът на други. С бели листи, с дати, с водоустойчиви корици или с
картинки и парфюмирани страници дневникът неизбежно отразява личните потребности нa
ползвателя си и трябва да е съобразен с неговия (нейния) стил на работа. Често
предпочитаният формат се открива с експериментиране.
Моят първи творчески дневник беше подвързан в изкуствена кожа годишник - А5, с 400 ситно
разграфени страници. Бързо установих, че е твърде голям и тежък, за да го нося в джоба си, в
резултат на което записвах идеите си само постфактум, в края на деня, или даже дни след
пътуването. Непосредствеността на моментното впечатление се губеше в процеса. Лекото
тефтерче с меки корици и спирален гръб, което го замени, се разпадна скоропостижно,
неспособно да устои на честото прелистване, вадене и прибиране в претъпкани джобове и
раници, редовни бани с дъждовна вода, случайни изтървания в локви и спорадични
разхубавителни процедури с горещо кафе.
Перфектният творчески дневник - хем удобно малък, хем вандалоустойчив - открих случайно.
Колеги ми подариха за спомен, елегантно тефтерче с бели страници и магнитно закопчаващи
корици. Абсолютно незаменимо! И до ден днешен напразно се опитвам да намеря по
книжарниците нещо толкова съвършено пригодено за моя маниер на писане и пътуване.
Наложи се да премина към по-скромни (но затова пък масово произвеждани и
разпространявани) тефтерчета с размер на цигарена кутийка, твърди корици, страници от
рециклирана хартия и простичка, надеждна ластична закопчалка.
Писалото ми също еволюира от химикал, чието мастило неизбежно изтичаше в джоба ми, или
свършваше в най-неподходящия момент, точно когато съм вдън гори тилилейски, на три дни
път от най-близката книжарница, замръзваше в минусовите температури на ледника или
отказваше да остави следа върху прогизналата от вилнеещия тропически циклон хартия,
запецваше от песъчинките на океанските плажове или се повреждаше в адския зной на
пустинята. Сто и един подобни инциденти ме научиха да предпочитам молива. И да нося
винаги два.
След като сме се убедили вече в необходимостта от водене на записки по време на
пътуването, избрали сме подходящ формат за творческия си дневник, като не сме забравили и
да го метнем в багажа си, ето някои правила за употребата му:
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Носете го винаги със себе си и си създайте навика да го ползвате. Постоянно. Както
мобилния телефон, който винаги ни е под ръка.



Използвайте всеки тих (или скучен) момент по време на пътуването, за да преглеждате
и допълвате записките си. Дори най-вълнуващите приключения изобилстват с такива
мигове - докато чакате сервитьорката да ви донесе поръчката, на опашка пред
паспортна проверка на летището, в автобуса, вечер в хотела, докато си почивате на
пейка в парка или следвате екскурзовода в музея.



Датирайте записките си. Хронологично подредените бележки позволяват да се
установи и възпроизведе последователността на събитията, да се правят сравнения с
други факти и събития, чиято значимост може да ни е хрумнала едва след края на
пътуването. Отбелязвайте си датите ( и годините!), съвсем приятелски ви съветвам.



Пишете четливо (доколкото позволяват обстоятелствата) Нищо не може да се сравни с
яростта и безсилието на писател, неспособен да разчете собствените си мъдри мисли.
(Повярвайте на патило.) Ясно е, че нечетливата дума е единствено подходящата,
гениална и абсолютно незаменима, но по никой начин не можете да си я спомните,
нито да разгадаете криволичещия шифър на собствения си почерк.



Събирайте между страниците на дневника малки сувенири - билети от градския
транспорт, музеи, брошурки, карти, картички и други артефакти, които може да се
окажат впоследствие неоценим източник на идеи или да отключат позабравени
спомени и впечатления. (Внимавайте с хербаризираните растения – контролът върху
изнасянето и внасянето на органични материали от някои континенти/ страни/
паркове/ региони е много строг. Изсушеното между страниците на тефтерчето ви цвете
може да се окаже източник на неочаквани проблеми и главоболия на митницата.)



Винаги записвайте имена на градове, улици, хотели, екзотични ястия, хора, които
срещате, интересни факти, дати. Трудно е да се повярва, но! не всичко може да се
намери в Гугъл.



Записвайте интересни думи, изрази, сравнения, вицове и разговори, необичайно
произношение, жаргон или специализиран термин, които чувате за първи път или пък
уж знаете, но сте позабравили. Ако нямате нужда от тях по-късно, може просто да ги
пренебрегнете, но ако ви потрябват ще ме споменавате с добро.



Създайте си навик да търсите и записвате всевъзможни идеи за необикновен ракурс на малкото дете в музея, на катеричката в парка, на китайският турист, който не говори
езика и не разбира думичка от обясненията на екскурзовода, на облака в небето. Този
тип бележки превръщат дневника в неизчепаем източник на вдъхновение.



Рисунки, скици, схеми (ако имате приоритет към визуално мислене) са също много
полезни. Една картинка често замества хиляда думи. Не е нужно например да се карате
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продължително с неуслужливия, некомпетентен китайски продавач на билети, който
отказва да смени резервацията ви и да рискувате да ви арестуват в Народната
република. Вместо това можете да му нарисувате издевателски шарж в тефтерчето си,
докато пиете 17-то си кафе и чакате търпеливо – с брадавица на носа и коса като от
евтин трилър. (Като съм ядосана съм страшно талантлива художничка.)


Селекционирайте и приоритизирайте бележките си. Наложете си ограничения - не
повече от една страница за един музей или един площад, или летище. Избирайте
важното, интересното, различното. Принципът “Mалкото е повече” важи тук с пълна
сила. Съобразете се с вече избраната тема на пътеписа или със собствените си
интереси - ако ще пишете кулинарен пътепис е подходящо да преписвате (или
откраднете) менютата на заведенията, в които се храните, да събирате рецепти, да
правите списъци с екзотични подправки и невиждани плодове по пазарите. Но това
едва ли е най-удачният избор за детайли и специфика, ако ще пишете за архитектура,
градинарство, риболов, спортно събитие, концерт или адреналиново приключение.



Ако се притеснявате, че личният ви дневник може да попадне във вражески ръце и
чужди очи да блудстват с най-съкровените ви мисли, да откраднат най-ценните ви
идеи, да се подиграят и гаврят с дълбините на чувствата ви, измислете си таен код и се
упражнявайте да пишете с шифър. Гарантира абсолютна сигурност за тайните на
личността ви и е много е забавно! Първия ден. После неизбежно ви омръзва, забравяте
шифъра, и то точно когато най-много ви трябва, псувате отчаяно известно време,
скубете си косите и накрая философски решавате, че грозният почерк, от който
другарката Янчева в първи клас не успя да ви отучи е достатъчно добре кодиран и
така. Пък и колко души в света въобще четат на български, к’во толкоз?! Проблемът е
решен и тревогите за неприкосновеността на личните ви мисли отпадат.



Използвайте записките в дневника, когато пишете пътеписите си. Това звучи твърде
очевидно, но от опит знам колко е лесно да се пренебрегнат ситно изписаните трудночетливи страници или купчина смачкани хвърчащи бележки. В резултат интересни
идеи, вдъхновени от силата на преживяването се губят по невнимание. Нужна е
дисциплина за водене на дневника и още повече инат и дисциплина за консултиране с
него.

Самостоятелна работа:
o

Съберете всички сувенири от последното си пътуване (снимки, билети, картички,
записки, мидички, шишарки, камъчки, касови бележки, видео-филми). Разгледайте ги
отново и се опитайте да прецените кои от тях ви помагат да си припомните най-много
детайли, съхранили са най-добре атмосферата на преживяването. Защо? Направете
списък с най-важните за вас и при бъдещи пътувания се стремете да събирате повече
свидетелства от този вид. (Внимавайте обаче с камъните –свръхбагажът се таксува
скъпо и освен това може внезапно да ви се сторят неподходяща декорация, когато
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след десет години се преместите в ново елегантно жилище. Да не говорим, че са
болезнени, ако благоверната започне да ви замеря с тях.)
o

Направете си/купете си/ откраднете си и си водете творчески дневник. Дори когато нe
пътувате. Носете го винаги със себе си и си записвайте интересни идеи, думи, смешки,
цитати. Преглеждайте и препрочитайте често бележките си.

Проектът - Планиране или спонтанност
Пътеписът е творчески проект. И като всеки проект има нужда от проучване, планиране,
срокове, мениджмънт, реализация и оценка. За болшинството хора това звучи скучно и
неинтересно, знам, на светлинни години от всичко, което наричаме творчество. Да, така е, но е
единственият начин гениалната ни идея да стане реалност. (За малцинството, което се
възбужда радостно при споменаването на думите „план“ и „срокове“ – нещо не сте наред, да
знаете, имайте го предвид следващия път като си вадите медицинско. Няма нищо нормално в
това да обичате да планирате. И е най-естественото нещо на света да мразите да спазвате
срокове.)Обаче! Убийствено скучно или не, планирането е задължително. Както е казал не
друг, а самият Антоан дьо Сент Екзюпери: "Намерение без план е само желание." Значи,
вдъхновението си е вдъхновение, но качественото писането става с планиране, срокове и
дисциплина. (Успешните убийства също.)
Планирането включва (но не се изчерпва с): план за пътуването, план на финансирането, краен
срок за написване на материала, размер, формат и тема, къде, как и приблизително кога ще
бъде публикуван. Може също да планирате колко бири ще изпиете в Прага, колко рокли ще си
купите в Хонг Конг, колко марихуана ще изпушите в Амстердам, как да внесете нелегално
диаманти и слонова кост. Изобщо, за бога братя, не се ограничавайте – планирайте!
Мениджмънтът пък се изразява в разумно управление на ресурсите - пари, време,
електронни устройства, автомобили, приоритизация на личните, професиoнaлните и другите
ангажименти, организация и комуникация с хората, замесени в начинанието, за да завършим
проекта в срок. Полезно е например да предвидите пари за нощувки, освен за рокли и бира,
достатъчно батерии и памети за фотоaпарата, фенерчето и каквото още там работи с батерии,
не само зарядно устройство за телефоните и лаптопите, но и адаптор, ако ще ходите в чужбини
с различен стандард на електрическите контакти, да заделите някой лев за непредвидени
ремонти по пътя, освен предвидените разходи за бензин и т.н и т.н.
От друга страна пък, сега като стана дума, може просто да стигнете на стоп до Прага без
пукната крона, да пиете на вересия и да се сбиете с бармана към полунощ, което ще ви
осигури нощувка в местното полицейско управление и материал за такъв незабравим пътепис
(ако изобщо успеете да си спомните събитията, де), че завинаги да откажете цялото пишещо
братство от идеите на плановия подход, които аз се старая тука толкова догматично да
насаждам.
Реализацията означава най-вече придържане към направените планове. Няма никаква полза
от планирането, ако нямаме дисциплинaта да спазваме поставените срокове и изисквания.
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След като съм била всичкия път до Нова Зеландия в новогодишната лудница по летищата само
и само да видя първа в света първия изгрев на Новата година (план) ще е добре и да се
постаря да съм будна за изгрева (реализация), нали, иначе малко неловко се получава.
Това от една страна. (Страната на маниакално-контролиращите, депресивно-организирани,
нечовешки дисциплинирани типове, с които никой не иска да се сприятелява дори и във
Фейсбук, камо ли да пътува.) Но от друга, прекалено детайлното планиране и твърде
стриктното придържане към предначертаната схема могат да ни лишат от интересни
преживявания, неочаквани обрати, непредвидени срещи, случки и приключения. (Виж пак
варианта с безпаричното пиене на бира, сбиването и нощувката в ареста.) Така де! В крайна
сметка нали затова отиваме на друго, различно място – за да намерим необичайни, различни
преживявания. Как се планира приключение? А?! (Питам аз и отговор не искам.)
И тук идва най-трудният момент – решението до каква степен да следваме плановете си и
кога да се впуснем в неизвестното? Къде да сложим чертата? Как да измерим правилно
мярката?
Този път силно ще ви изненадам (ама не се стряскайте, моля ви, няма нужда да се вълнуваме
чак толкова, запазете емоциите за пътешествията си) и няма да кажа, че не знам и че няма
такава рецепта. Защото макар на пръв поглед да изглежда трудно да се дава подобен съвет,
истината е, че (според скромния ми личен опит) отговорът е всъщност много лесен - изобщо не
се налага да вземаме подобни решения. Веднъж потеглили на път, реалността просто ни се
самонатрапва – нахално и безпардонно - изхвърля всичките ни планове през прозореца на
изпуснатия автобус, удавя ги в потопа на връхлетелия ураган, превръща ги в дим и пепел в
жертвените урни на храмовия фестивал, задръстил всяка уличка в града, залива ги неспасяемо
с кафето на шумния, ръкомахащ, неспирно-дърдорещ спътник, забутва ги нейде заедно с
пропадналите резервации за отменена поради транспортна стачка екскурзия, накъсва ги на
парченца и ни ги сервира с репички и гарнитура от извинителни усмивки на блъсналата ни по
невнимание корейска шофьорка, или ги превръща в скъпа и горчива глоба за неправилно
паркиране. М-да.
Тайната на интересното пътуване (ако изобщо има такава) не е в перфектното планиране, нито
в безразборната импровизация. Истинският пътешественически талант е в умението да се
намери баланса. Идеалната среда. Степента на планиране се определя както от личния ни
темперамент, така и от темата, която сме си избрали. Ако ще пишем пътепис за обиколка на
Гърция на автостоп ясно, че няма как да планираме маршрута в детайли, но ако ще правим
репортаж от някакво конкретно събитие – например фестивал на цветята в Бургас, тогава е
разумно да направим резервации за пътуването и нощувките, за да е сигурно, че ще
пристигнем навреме и няма да пропуснем откриването поради непредвидени проблеми с
настаняването.
Моето лично правило в този смисъл е да планирам старателно, да се придържам към
плановете си по принцип, но да си държа очите отворени и да се възползвам без колебание от
всяка възможност за приключение, която им се привиди. (Това просто подлудява скуката.
Докарва я до пълно изтощение и апатия. Направо я съсухря и свива до лилипутски габарити.
Гарантирам!)
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Настоящият самоучител например, беше започнат преди точно една година, стихийно (в
състояние на тежък махмурлук в следновогодишната нощ), но с много стриктен (и
впечатляващо реалистичен) план да бъде завършен и изпратен за публикуване в рамките на 48
часа. Съдържанието се свеждаше до 4 глави (за съжаление не им помня заглавията, но трябва
да са били гениални като се има предвид количеството и качеството на изпития алкохол), а
обемът до не повече от 36 страници. Без илюстрации. Е, някои от планираните аспекти на
проекта се поразтеглиха и промениха, но все още имам намерение героично да спазя срока за
публикуване – на същата дата. Само годината ще е различна. Ето ти на – планиране,
импровизация и реализация.

Самостоятелна работа:
o

Направете подробен план за предстоящо пътуване – реално или въображаемо.
Планирайте не само време за път и развлечения, но и време за писане, срокове за
завършване на пътеписа, размер на текста, какви и колко снимки ще го илюстрират. Не
забравяйте към обичайния багаж за пътуването да добавите и творческия си дневник,
резервни моливи и батерии за фотоапарата. Споделете плановете си с другите
спътници – ефективната комуникацията е един от най-важните елементи на добрия
мениджмънт.

o

Често практикуван от пътешествениците метод е създаване на пътешественически
блог, в който с предварително зададен (планиран) график – ежедневно, два пъти
седмично или с друга честота - да публикувате разкази за пътуването си. Веднъж
създаден такъв блог може да се използва многократно в продължение на години.
Полезен е в създаването на режим на писане и спазването на сроковете.

Основни елементи на пътеписа
И като стана дума за планиране, има различни теории за това кои са задължителните
елементи на добрата история, които писателят трябва да планира и развие. Едни ги определят
като четири главни: обстановка(мястото), персонажи (героите), сюжет(случката) и структура
(конструкцията), други добавят също: стил, конфликт, напрежение, авторов глас, заглавие, има
и още много, и различни предложения. Според моя скромен личен опит основните елементи,
които трябва да си създадем навика да обмисляме, планираме и осъществяваме в някакъв щогоде задоволителен процент, за да прогоним скуката от тях и да се получи интересен пътепис
са:
читателите
интригуващо заглавие
необичаен ъгъл
конфликт
въвличащо начало
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край с интересен обрат
динамичен сюжет
запомнящи се герои
оригинални нестатични описания
проверени факти
подходящ език (стил)
убедителен авторов глас
структура (конструкция)
подходящи фотографии
публикация

Ако използваме този самоучител за лабораторна дисекция с познавателна цел и го разчленим
на изброените елементи ще се получи следното:
Читатели – всички, които се интересуват от пътеписи: читатели, писатели, критикари на
пътеписи – суматлъка ти народ
Интригуващо заглавие – Самоучител за убийство звучи доста интригуващо смятам (каза тя
скромно от висотата на непостижимото си майсторство в измисляне на заглавия)
Необичаен ъгъл – признайте си, че да се разглежда творческия процес като подготовка за
покушение и преднамерено убийство е необичайно. Поне в първите две-три глави.
Конфликт – о, от тях има най-малко няколко: между очакванията на читателя (заглавието
обещава инструкции за писане на интересни пътеписи) и съдържанието (безкрайни увъртания,
повече или по-малко общи прикази и тотално несвързани с темата лирически отстъпления);
между мирния, съзидателен творчески процес на писането и доста травматизиращите
аналогии с кървавия бизнес на убийството; между добросъвестно изредените правила и
съвети за добро писане и очевидното пренебрежение на авторката към същите в настоящия
текст; и много други.
Началото – ако сте стигнали в четенето чак дотук, значи е било достатъчно въвличащо, нали?!
Край с интересен обрат – това все още ни предстои: на мен да го измисля, а не теб, читателю,
да стигнеш до там, но без да издавам кой е убиеца мога все пак да обещая, че ще има обрат.
Сюжет – ако подготовката и реализацията на убийство първа степен не е динамичен сюжет,
здраве му кажи.
Запомнящи се герои – кои са тe: авторът (толкова е натрапчиво многословното ми заядливо
присъствие, че няма как да не ме запомните), читателят (е, себе си ако не помните имате
сериозен проблем, приятелю, и то не само литературен, аз категорично отказвам да нося
отговорност в случая), цитираните писатели –вярно е, че са множко, но съм подбрала само
най-дразнещите им твърдения, за да ги запомните от яд; няколко литературни герои – те са

22

измислени, така че е трудно да нараните чувствата им, спокойно може да не си правите труда
да ги помните.
Оригинални описания – това си ми е нещо като личен патент и въобще не смятам за нужно да
се аргументирам. Който има възражения, да ми пише. По пощата.
Проверени факти – поименно съм назовала всички автори и източници на цитати, мнения и
факти, ако не ви се вярва, проверете ги. За ваше удобство съм ги изредила в списък в главата
„Цитирана литература“
Език и стил – български език, почти литературен, с известни забежки към варненски; стил –
добър или лош, но със сигурност собствен, неподражаем и вече съм се примирила напълно –
непоправим.
Авторов глас – колко е убедителен не знам, но със сигурност е доста силен и заядлив.
Структура – не-знам-колко глави (колкото излязат накрая, на последно преброяване) с
прикачени към тях упражнения за самостоятелна работа. Cолидно. Имаме и съдържание, и
списък с използвана литература – допълнително укрепване на конструкцията. Смятам че ще
издържи дори на земетресение 7-ма степен по Рихтер.
Подходящи фотографии – това ми коства известни вълнения и душевни драми, но най-накрая
реших, че няма да е много подходящо да включа фотография на любимия си котарак Муцьо,
по простата причина, че той не е споменат в текста (не беше, но сега вече е, което пак връща
на дневен ред въпроса, тъй че може и да размисля) и тъй като не разполагам с качествени
фотографии на извършени от мен убийства (старая се обикновено да не оставям веществени
улики – то в това е майсторлъка, я), ще трябва да минем без илюстрации. За любителите на
книги с картинки – ами, нарисувайте си, кой ви пречи?! Hямам намерение да издавам комиксвариант на самоучителя.
И така, да обобщим: Ако обичате да предвиждате и планирате, ако си падате по поструктурирания, систематичен, научен подход - работете по горния списък всеки път, когато
седнете пред белия лист (така де – екран). Ако не сте чак толкова запалени по правилата и
списъците, опитайте се да се придържате поне към най-важните четири: обстановка, герои,
сюжет, структура.

Самостоятелна работа:
o

Изберете няколко различни пътеписа - и добри, и слаби - и ги анализирайте по
изредените критерии. В кои аспекти са по-добри интересните пътеписи? Къде е
слабото място на скучните?

o

Направете оценка на свой собствен пътепис по същите критерии. Кой елемент е
пропуснат или слабо застъпен? Какво бихте могли да промените?

o

Направете си шаблон с гореизброените елементи нa пътеписа и го ползвайте всеки път
преди да започнете да пишете – достатъчни са две-три думи срещу всеки от
критериите - и се опитвайте да следвате плана си в процеса на писане.
Препоръчително е да го закачите на стената, защото от опит знам, че оставеният
свободно върху работната маса важен лист-план скоро потъва под купчини хартийки,
неплатени сметки, книги, колекция от странни предмети (фиби, дъвки, билети, обеци,
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кламери, флумастерни капачки), става на петна от разлято кафе, на дупки от ноктите на
Муцьо (ако продължавам в този дух като нищо ще успея да направя черния мустакат
хубавец главен герой на повествуванието и все пак ще изтипосам снимката му),
сдобива се с фестони от рисувани човечета, надраскани телефонни номера и
нечетливи списъци за пазаруване и накрая изчезва безследно заедно с
недопопълнената данъчна декларация, която му е правила компания последните
няколко седмици (достатъчно време да се залюбят, планират и осъществят романтично
бягство) и безценната рецепта за лавандулови сладки, стенографирана на гърба му.

Опознай читателя, за да го обикнеш
Основният въпрос на който трябва да си отговори всеки, приел предизвикателството на белия
лист е: "За кого пиша? Кой ще чете моя текст?" Твърдението, че пишем за себе си може да е
вярно в редките случаи, когато написаното остава завинаги заключено в тайно чекмедже с
шифър без никога да е споделено с нито една жива душа, но очевидно започва да звучи леко
лицемерно в мига, в който качим текста на личния си блог, или го изпратим за публикуване.
Затова по-добре да сме честни пред себе си и да си изясним за кого пишем. Това ще ни спести
много колебания и съмнения в творческия процес. (От опит го казвам, не за друго.)
Всичко някога написано, дори романите и учебниците по квантова механика, са писма до
някого. (Някои хора просто обичат да си говорят за квантова механика, какво, не вярвате ли?!
Питайте някой квантов физик.) По думите на редакторката Милена Иванова (в „За писането на
поезия. Думи на редактора“, 2005): "Не е възможно да се пише за себе си. Човек винаги пише
НЕ за себе си. Пише с тайната надежда да привнесе нещо към вече съществуващото и да го
промени по някакъв начин. Промяната обаче не може да се извърши без човекът - авторът, да
намери съмишленици - читатели."
Всеки автор има някаква своя идея за това какъв и кой е читателят му. „За простите българи
просто и написах“ – споделя скромно Паисий. Някои писатели признават, че пишат за
конкретен човек, с когото обичат да споделят, на чието мнение се доверяват; или за група от
хора, които смятат, че познават. Не са рядкост обаче случаите, когато авторовата представа за
читателя се разминава с реалния потребител на текста. И това може да доведе до
недоразумения, критики и абсолютно излишни конфликти, които опорочават удоволствието от
писането и споделянето. „Адът това са другите.“ – нямаше да възкликне Сартр, ако не беше
писател.
За да не изпадаме в ситуации да сме недоразбрани и недооценени, добре е да познаваме
читателската си аудитория и да се съобразяваме с очакванията й - езикови, стилистични и
тематични. Не непременно да им се подчиняваме (аз съм последният човек на планетата,
който ще тръгне да проповядва подчинение), но да ги имаме предвид.
За да е интересен пътеписът ни за някого той трябва да запълва нечия потребност. Било да
предоставя информация, да осигурява забавление, да предлага разтоварване или да улеснява
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някого в планирането на собственото му пътуване. Иначе защо изобщо ще ни чете? А, за да
удовлетворим читателската потребност ние трябва да знаем каква е тя. Или поне да имаме
свои предположения по темата.
В този смисъл най-лесно се пише за някой, когото познаваме добре. Пътеписите най-често са
писма до близки хора, с които искаме да споделим емоцията на приключението, да ги
поканим да я съпреживеят с нас. С приятелите си не изпитваме съмнения дали тонът, езикът,
стилът и темата са подходящи, защото прекрасно знаем какво те намират за интересно и какво
харесват. Така умът ни е свободен да се занимава с по-важните въпроси на повествуванието.
Освен това, пред тях не крием емоциите си, не се занимаваме с изграждане на фалшив образ
“за пред хората”, откровени сме. Това на свой ред прави разказа ни уникален и личен, а
авторовия глас убедителен и истински.
Все пак не всички наши приятели имат еднакви вкусове и предпочитания, и не с всички имаме
еднакви взаимоотношения, затова добра техника при писане е да визуализираме конкретен
човек на когото разказваме, вместо да се опитваме да угодим, да напипаме интерeсите на
група от хора. Така текстът се запазва стилистично хомогенен и съхранява най-убедително,
най-автентично авторовия глас. Стивън Кинг признава в "За писането: Мемоари на занаята", че
неговият "идеален читател" е съпругата му. Тя е и първият човек, който чете новите текстове на
писателя. Алеко Константинов написва „До Чикаго и назад“ в отговор на подканяния от
приятели да разкаже за пътешествията си по американските земи.
От друга страна писането за издания с вече утвърдена читателска аудитория като списания и
специализирани сайтове предполага проучване, за да се запознаем по-добре с вкусовете на
техните читатели. Четене и анализ не само на публикуваните материали, но също и на
коментарите към тях, за да преценим дали нашият стил и тема биха били подходящи.
Най-общо пътеписната литература е насочена към два типа читатели – пътуващи, които се
интересуват от конкретна информация за местата, които планират да посетят и непътуващи
(„фотьойлни пътешественици“, “кашкавал-туристи”, “диван-авантюристи”) , които четат
пътеписи за удоволствие и развлечение. Очакванията на двете читателски групи са различни и
е добре да се съобразяваме с тях, когато пишем.
Материалите за пътуващите обикновено се наричат пътеводители (това е инструктиращият
тип пътеписи, за които си говорихме по-рано) и се различават от развлекателния пътепис по
изобилието на конкретна (и актуална) информация, докато непътуващите читатели търсят
повече емоция, описания, интрига (убийства, любов, драма, вампири, летящи чинии) и много
по-слабо се интересуват от конкретните цени, температури или разстояния да речем. За тях са
емоционалният и повествувателен пътеписи. (Кой изобщо чете описателните, честно казано
нямам идея.)

Самостоятелна работа:
o

Направете си личен блог и започнете да публикувате пътеписи. Търсете активно
читателското мнение. Анализирайте потребностите на читателите си и се опитвайте да
приемате обективно, без излишни емоционални реакции критиката. Ако пък не
можете да не реагирате (човешко е, случва се) в никакъв случай не си позволвайте да
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изливате справедливия си гняв в коментари на блога си. Вместо това си окачете вкъщи
чучело с надпис „читател“ и си го боксирайте, замеряйте със стрелички, плезете му се и
му слагайте унизителни розови фибички на воля, до пълно емоцианално разтоварване,
докато в същото време с неподражаемо достойнство запазвате спокойствие и добър
тон в репликите към коментиращите си читатели.
o

Публикувайте пътеписите си на сайтове с подобна насоченост, участвайте в конкурси за
пътеписи, анализирайте читателските реакции. Различни ли са те в различните медии?
Припокриват ли се в някои аспекти?

o

Преди да започнете да пишете визуализирайте своя "идеален" читател - на кого
разказвате, колко добре познавате този човек, какво би му било интересно?
Припомняйте си периодично, че пишете за него. Редактирайте завършения материал
от негово име или направо потърсете мнението му.

Интригуващо заглавие
To е главната причина читателят да поиска да отдели от времето си и да прочете материала.
Което го прави непропорционално важно, почти изцяло определящо успеха на пътеписа.
Скучното, стандартно, неинтересно заглавие е най-добрият начин да опазим текста си в пълна
тайна от света. Никой никога няма да полюбопитства да го прочете. Затова заглавието
заслужава да му отделим много внимание и време.
Какви заглавия са скучни?




Твърде дълги и описателни - тях никой не ги дочита.
Твърде общи - например: "Париж" или "Индийски пътепис", „Едно неделно пътуване“
не грабват с нищо конкретно.
Съдържащи притежателни местоимения в първо лице - "Моето пътуване до...", "Моят
пътепис от ...", "Нашата ваканция в..." Никой не се интересува от нашите пътувания.
Читателят иска да направи свое виртуално пътешествие, затова чете пътеписи.

Списъкът може да бъде продължен още, но нека да погледнем на проблема от другата страна:
Какви заглавия са интересни?
Я да видим! Какво би ми било интересно на мен? Аз чета пътеписи за удоволствие и
забавление, така че бих предпочела закачливи, смешни, интригуващи, мистериозни,
противоречиви, необичайни заглавия. Примери за любими такива: "Меден месец с брат ми"
на Франц Визнер, "Най-ужасното пътуване в света" на Апсли Чери-Гарард,"Моето семейство и
други животни" на Джералд Даръл или "Глобални приключения в екстремното готвене", "Не
пипа маймуната! и други уроци, научени твърде късно", "Сексуалният живот на канибалите",
"На стоп с хладилник". Някои от последните се оказаха разочарование, но все пак заглавията
им ме убедиха да ги прочета. Интересувам се също от архитектура, така че не можех да
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подмина "Приключения в архитектурата" на Дан Крукшанк, от материали за Антарктида, което
ме подтикна да прочета "Живот във фризера", а "От Карабах до Калахари" на Димитър
Тодоров ме привлече с обещанието за екзотика.
Как се измислят интересни заглавия?
Добър въпрос! И аз бих искала да знам.
Ето някои методи, които съм колекционирала от писателски срещи, работилници, курсове и
интервюта:


Представете си вашия читател - Kакъв е той? Какво го интересува? Какво иска да знае?
Какво друго чете? Какво би му импонирало? Търсете мнението на читателите си,
опитайте се да ги опознаете.



Нахвърляйте идеи за заглавия още преди, продължете да добавяте нови идеи по
време и след пътуването. Класирайте ги. Консултирайте се с други хора - те какво
мислят, кое заглавие харесват. Питайте читателите на блога си за подходящо заглавие.
(Никой не ви задължава да го използвате – просто питайте.)



Четете. Не само пътеписи. Всякаква литература може да бъде източник на вдъхновение
за оригинално заглавие. Препрочитайте и анализирайте любимите си книги, статии,
разкази - как техните автори са избрали заглавието. Преглеждайте редовно заглавията
в книжарници, библиотеки, списания, електронни медии. Записвайте си идеи.



Не се привързвайте твърде много към избраното заглавие. Вслушвайте се в съвети.
Имайте предвид, че често редакторите (ако предлагате материала си за публикуване)
променят заглавията. Те все пак познават аудиторията си и нейните вкусове по-добре,
може би имат право.

В своите заглавия аз винаги съм имала слабост към играта на думи, перифразирането и
заигравката с други популярни заглавия, неочакваното, мистериозното. Но бърз статистически
анализ на посещаемостта на статиите в блогa ми показва недвусмислено, че читателският
интерес е в пъти по-голям към заглавия, съдържащи географските названия "Австралия" и
"Нова Зеландия". Оказва се, че читателитe се интересуват от пътеписи и разкази за тези две
места и с готовност четат статии, чието заглавие обещава тази конкретна тематика. Поинтересните (според мен), но непредлагащи географска конкретика заглавия биват
игнорирани. Полезен урок, който илюстрира как често авторовата и читателската гледна точка
се разминават.
Друга важна характеристика на привлекателното заглавие е краткостта. „Това, което не можете
да кажете с 3-4 думи, няма да успеете да изразите и с 40.“ - според „Наръчник за творческо
писане“ (Литавра, 2012) на Антоний Димов. Опасявам се, че наистина е така. (Което не значи,
че ви спирам да опитате – заглавие от 40 думи със сигурност ще постави нов рекорд в
пътеписния бизнес и ако не друго, поне в книгата на рекордите „Гинес“ ще влезете.) Ако
прегледам заглавията на любимите си пътеписи те наистина все се въртят около златното
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правило на четворката: „Един американец в Европа“ (Бил Брайсън), „До Чикаго и назад“ (Алеко
Константинов), „Наивници в чужбина“ (Марк Твен), „Една година в Прованс“ (Питър Мейл).
Как се справя нашият самоучител в състезанието за най-привлекателно заглавие? Не много
добре по критерия за краткост, опасявам се – въздългичко даже, 11 думи, но пък със сигурност
не е твърде общо, нито съдържа притежателни местоимения, което само по себе си е добър
старт. Притежава определена конкретика – обещава убийства и пътеписи. Моята оценка: три
звезди от пет. Може ли да е по-кратко? Сигурно. Но аз си го харесвам и така. Както вече
споменахме по-горе, никой не може да ни задължи да спазваме правилата. Аз лично обичам
просто да ги знам, за да си правя кефа да ги игнорирам съзнателно.

Самостоятелна работа:
o

Изберете пътепис, който сте чели наскоро или ви е любим. Нахвърляйте идеи за други
възможни заглавия. На каква публика биха допаднали те? Какви са минусите и
плюсовете на всяко заглавие? Ако вие бяхте автор на пътеписа, кое заглавие бихте
избрали? Ако бяхте редактор на "Нешънъл Джиографик" с какво заглавие бихте
публикували същия материал?

o

Помислете за свое пътуване и нахвърляйте идеи за заглавия нa пътепис. Споделете
идеите си с приятели (или случайни хора) и ги помолете да класират заглавията по
привлекателност. Изборът на читателите съвпада ли с вашия личен избор? Защо?

o

В творческия си дневник започнете да събирате интересни заглавия, които срещате (на
статии, филми, книги) и в отделна категория ваши идеи за заглавия. Когато пишете нов
пътепис, консултирайте се с тези списъци.

Необичаен ъгъл
Малко е вероятно да ни се удаде възможност да пишем за място, което никой друг никога не е
виждал. Какъвто е случаят с пътеписите на Марко Поло или дневниците на Капитан Кук. Не е
изключено, разбира се, но все пак в повечето случаи, повечето от нас пътуват и описват места
вече посещавани и описвани от други. (Несправедливо е, мен също много ме е яд, но това е
положението. Освен ако не стана първата космонавтка в мисия до Марс всяко друго място, на
което кракът ми някога ще стъпи е било вече посещавано и описвано.) Как тогава да убедим
читателя да прочете нашия разказ? Кое е това, дето още не е казано и разказано за Париж?
Или Дряновския манастир? Кое ще привлече читателския интерес?
Отговорът е очевиден - новото, различното, неповторимото. За да е интересен пътеписът той
трябва или да е за интересно т.е. непознато, необикновено, екзотично място (каквито май не
са останали много) или да разказва за вече известното, но по необичаен, различен начин. Да
представи познатото от различен ъгъл.
Един от съвременните автори, чиито пътеписи са сред световните бестселъри -Бил Брайсън - е
избрал за свой личен необикновен ъгъл търсенето на абсурда, хиперболизирането на
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непонятното, играта на думи и цитирането на куриозни факти. В "На стоп с хладилник"
комедиантът Тони Хоукс обикаля Ирландия на автостоп, но по нетривиален начин придружаван неизменно от хладилника си. Достатъчно необичаен ъгъл, за да превърне и
книгата, и телевизионния сериал по нея в световен хит.
Красотата на пътеписния жанр е в свободата. В пълната свобода на избора какъв да бъде този
ъгъл. На практика няма ограничения. Пътеписът може да се превърне в комедия, драма,
кулинарно приключение, статия за редки животни, пътеводител в света на спорта, изследване
на култури, политическа сатира, историческа справка, психологически трилър, философски
анализ. Посетените места биха могли да се представят от гледна точка на запаления рибар,
любителя на вино, колекционерът на марки, професионалният архитект, учителят по история,
познавачът на антики, пристрастеният колоездач. Всяко хоби, професия или личен интерес
може да се превърне във водеща нишка на пътеписа и да предложи необикновен ракурс.
Единствено условие е авторът да е компетентен и убедителен в избраната тема, да може да
предложи експертно мнение, допълнителна информация и лична позиция.
Добре де, ама да речем, че аз нямам никакви особени хобита и компетентност, че съм
посветила живота си на децата, дома и семейството, живея в Бермудския триъгълник на
пералнята, прахосмукачката и фурната, тогава как да пиша интересно? Това също е различна,
интересна гледна точка – на път с деца, пътеписът като анализ на взаимоотношенията децародители, една домакиня на път и т.н.
Или тривиалното, като например лошото време, може да се превърне в основен мотив и
източник на абсурдни, смешни ситуации, повод за самоирония и разсъждения за човешката
природа. В "Антарктика на тепсия", една от най-интересните книги за Южния континент, които
съм чела, aвстралийката Алекса Томпсън разказва за приключенията си в Антарктида, но не от
вече многократно експлоатираната гледна точка на героичен покорител на южния полюс, а
като неопитен и абсолютно неподготвен за антарктическите условия готвач в малък временен
палатков лагер – блондинка в Антарктика.
Различният поглед може да се избере предварително и да послужи за основа при планирането
на пътуването , например "Париж за пешеходци" ще означава, да си поставя за цел да не
ползвам транспорт и да се придвижвам пешком. Или да ни хрумне постфактум, едва след като
пътуването е завършило - в този случай ще трябва да подберем само онези събития,
инфромация и детайли, които имат връзка с избрания ракурс.
"Кафе без захар, с доза въображение" на Иво Христов (сп."Тема" 2011) е различен поглед към
Париж - през призмата на кафе-културата и историята на парижките кафенета, Айфеловата
кула не се дори споменава. В "До Чикаго и назад сто години по-късно" Георги Данаилов прави
аналогия с алековите впечатления и размишлява над устойчивите черти на българската
национална психология, целият пътепис е организиран около класическия си протопип. В
"Един американец в Европа" Бил Брайсън повтаря пътуването си из Стария континент 20
години по-късно по същия маршрут и сравнява впечатленията си от страните, през които
минава т.е. отново цялото пътуване и текстът са организирани около предварително избраната
гледна точка.
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Какъв е необичайният ъгъл на нашия самоучител? Ами, първо той категорично отхвърля
възприетата в подобни ръководства академичност и инструктивност на езика. Това съгласете
се не е много обичайно. Второ, очевидно страда от сериозни проблеми със
самоидентификацията – раздвоен между ръководство за писане на пътеписи и слабичко
криминале, с въображаеми моменти на еротика и фантастика (имаше и котки май по някое
време), спокойно може да определим ъгъла като шизофреничен. Трето – сериозната материя
е много несериозно поднесена, което пак не е типично за жанра. Като цяло мисля, че се
класира добре по оригиналност.
И накрая едно дискретно предупреждение между бойни другари – скуката, повторението,
клишето, стандартният подход, познатият ракурс, тривиалното не са лесни жертви. Никак.
Може да не изглеждат страшни по отделно, но заедно са силни. И никога не спят. Изгониш ги
уж с оригинално хрумване, с малко свеж хумор, но само за момент да се поразсееш и току виж
се върнали пак. Промъкват се един по един незабелязано и се самонастаняват нахално между
думите. Докато се огледаш и ти съсипали материала.
Борбата с подлите узурпатори трябва да се води систематично и безпощадно до пълна победа.
Окото ни да е зорко и умът ни нащрек всяка минута. От заглавието до последния ред и точка.
Венсеремос!

Самостоятелна работа:
o

Спомнете си последното си пътуване - подрете в списък и класирайте различни идеи за
разказ от необичаен ъгъл. Изберете най-интересния и напишете пътепис от тази гледна
точка.

o

Направете "пътешествие" или серия от пътувания в града, където живeeте. Планирайте
предварително темата и пътуването, така че да предложи нетривиална гледна точка.
Напишете разказ за едно от тези пътувания.

o

Помислете кои са вашите силни страни, в кои области сте "експерт", направете си
списък с теми по които можете да предложите компетентно мнение и такива, за които
не знаете нищо. Какъв необичаен ъгъл можете да предложите нa читателите си,
базиран на знанията и опита ви (или на пълното ви невежество)?

o

Какви ситуации и гледни точки биха подчертали невежеството ви? Как бихте могли да
ги използвате, за да внесете хумор в пътеписа за родния ви град? Или в друг разказ?

o

Анализирайте пътеписите, които четете - какъв е необичайният ъгъл в тях? Бихте ли
могли вие да използвате същия подход? Записвайте си интересните идеи.

Грабващо начало
Първо, второ и трето най-важно правило: никога, никога, никога не започваме пътеписа с увод
и обяснения! Дядо Петко Славейков мъдро ни съветва: "Избягвайте предисловията.
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Навлизайте направо в предмета." При това той дори не е трябвало да се конкурира с Туитър.
Днес ние разполагаме само с първите 140 знака, за да спечелим вниманието и интереса на
читателя. (Утре вероятно ще са по-малко.) Максимата, че никога няма да имаме втора
възможност да създадем първо впечатление важи и тук с пълна сила. Първото изречение,
първият параграф са единственият ни шанс да убедим читателя да чете по-нататък. Найголямата грешка в писането е да се пренебрегва значимостта на тези първи няколко думи.
Изключително слабо начало е в първите редове да се опитваме да обясним защо, къде, как и с
каква цел сме се запътили към дадено място или да представяме себе си. Читателят не се
интересува от нашите лични обстоятелства, той иска да съпреживее приключението. В найдобрия случай подобни въведения биват прескачани (ако заглавието е било достатъчно
интригуващо), в най-лошия - читателят се отегчава, зарязва четенето и отива да прави нещо
друго, никога повече не се връща към нашия пътепис. (Може дори да започне да обмисля
самоубийство или терористичен акт, да стане монахиня или започне да отглежда домати.)
"Четенето е съучастие в творчеството" казва Марина Цветаева. Ако основната цел на писателя
е да намери съучастници, какъв по-добър начин от това да ги въвлече (отвлече) директно в
събитията, без уводи и уговорки, без да търси съгласие и одобрение? (Защото нали се сещате
какво става като започнете да питате кой е съгласен – започва се едно „Ама не може ли да го
направим иначе?“, „Сега ли точно трябва да стане?“, „Откъде накъде ти ще казваш какво да
правим?“ , „Кой има огънче?“, „Абе, няма ли мезе за тая бира, бе?“, „Брато, дай пет кинта, че
съм го закъсал.“ и други подобни криворазбрани ефекти на демокрацията и свободното слово.
Ако искате да се свърши работа – никакво равноправие и никакви обяснения. Дикатура! И не
давайте пари на заем.)
Началото на истински завладяващия разказ трябва да е като отвличане - внезапно, без
предисловия и обяснения. Както се краде мома. Още първото изречение да грабва и ангажира.
Да не дава възможност за колебания. Веднъж запокитили читателя в дълбокото на сюжета,
завладяли интереса му вече можем да си позволим да му предложим обяснение. Чак като се
отдалечим достатъчно от селото можем да спрем и да успокоим отвлечената девойка, че няма
да я колим, а й предлагаме ръката и сърцето си. Т. е. ако считаме, че обстоятелствата около
подготовката и реализацията на пътуването са важни за пълното възприемане на драмата или
хумора в разказа, имат връзка с фабулата или по друга причина са витални за статията можем
винаги да ги включим ретроспективно малко по-натам в текста. (Все пак избягвайте да давате
пари на заем. Принципно.)
Как започва най-четената книга в историята на човечеството? Има ли там предисловия и
обяснения някакви? Няма! Навлиза се „направо в предмета“: „Въ началото Богъ създаде
небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; тъмнина покриваще бездната; и Божия
духъ се носеше над водата.“ Не знам за вас, но на мен това ми звучи интригуващо. Направо
мравки ме полазват по гръбнака от тази „пуста и неустроена“ земя и покритата с тъмнина
бездна.
Алеко Константинов започва разказа за презокеанското си пътешествие до Новия свят с ...
Париж, за да избегне според неговите собствени думи необходимостта да разказва за
бюрократичната досада на ваденето на задграничен паспорт, което е първата стъпка към всяко
пътуване в чужбина. Алеко не иска да отегчава читателя, затова му спестява тези иначе
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безспорно силно емоциални за пътешественика моменти. Не започва и с пътуването до Париж,
а ни грабва направо с бляскавата, масово романтизирана френска столица: "В Париж... Ама,
ще речете, защо почвам от Париж. Защо ли?"
И само за контраст, пък и да демонстрираме, че правилата са си правила, обаче писането си е
уникално, лично преживяване, ето едно различно начало – първото изречение на една от найчетените, най-цитираните и най-обичани книги за антарктически експедиции „Домът на
виелицата“(“The home of the blizzard”) на легендарния покорител на Антарктика Дъглас
Моусън: „Без да пропускаме факта, че вече е многократно повтаряно в средствата за
масово осведомяване, че австрало-азиатската антарктическа експедиция няма никакво
намерение да прави покоряването на южния геогреафски полюс своя цел, е очевидно че
нашите цели не са правилно осъзнати от голяма част от британската публика, имайки
предвид, че много публикации напоследък приписват подобни намерения на начинанието
ни.“
С ръка на сърцето – приисква ли ви се неудържимо да четете нататък? Ако не беше славата на
Моусън, на експедицията му и стотиците препратки, цитати и препоръки от други автори на
антарктическа литература към „Домът на виелицата“ аз лично нямаше никога да стигна подалеч от това първо, препъващо като висок праг, дразнещо като суха кашлица изречение. Е,
както вече стана дума, за голям късмет на Моусън Туитър още не е бил сериозна конкуренция
през 1915-та, когато е публикуван неговият бестселър, но за съвременния писател грабващата
сила на първото изречение е решаваща.
Широкоизвестен е фактът, че една от най-четените книги на нашето време: „Хари Потър и
философският камък“ била отхвърлена от 12 издателства преди Блумсбъри да се ангажират с
публикуването. Причината – слабо начало. Цялата първа глава е бавна, героите неприятни,
никой не иска да я чете. В съвременната литература това е непростим грях.
Е, поуката в случая е, че всяко правило си има изключения (не знам за вас, но в моята лична
класация 20 милиона продадени копия минават за доста яко изключение), обаче забележете,
че, за да стигне книгата изобщо дори до първия си читател авторката е трябвало да я
предложи за издаване 13 пъти! И да преглътне 12 любезни (Искрено се надяваме!) отказа.
Колко от нас простосмъртните драскачи на пътеписчета биха имали волята, стамината,
арогантността да игнорират 12 отказа и пак да изпратят материала си за публикуване? Аз си
признавам веднага, без бой, че писателското ми его едва ли би могло да преживее повече от
две подобни писма. (И то само ако са изключително мили, любезни и окуражаващи.) 12 е
немислимо! И за какво? Заради единия увод?! Хич даже няма да се боря - казано е, че
читателите искат силно начало, значи ще им предложим силно начало. Точка. Никакви уводи и
въведения! (Което вас не ви задължава изобщо с нищо, разбира се, и ви оставя пълната
свобода да започнете пътеписа си с безкрайно дълъг увод и въведение. Както и свободата да
го предложите 13 пъти за публикуване. Ваша воля.)
Този самоучител например: естествено, че се изкушавах да го започна с уводни думи на тема
коя съм аз, откъде-накъде точно аз ще дискутирам как се пишат интересни пътеписи и как ми
е хрумнала идеята въобще. (А, ми хрумна по много тривиален начин, докато четях „Не-скучни
пътеписи“ на австралийската писателка Хейзъл Едуардс – едно от най-скучните и невдъхновяващи четива, които са попадали някога в ръцете ми. Умрях си от скука, разочаровах
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се безумно, защото нищо не научих, ядосах се и си казах: „Я, па тая! Аз мога да напиша подобро ръководство за пътеписи от нея!“ И го написах. Междувременно изчетох де що намерих
нещо по темата, открих, че за писането по принцип има доста книги, уроци и правила, но на
пътеписа конкретно малцина са отделили внимание и реших да се опитам да позапълня така
идентифицираната дупка в морето от самоучители и ръководства.) Това в скобите е много
безжалостно съкратената версия. Ако бях развила подробно идеята, каквато съм си
многословна и склонна към отплесвания и лирически отстъпления, щяха да излязат две-три
страници. Най-малко. Ако бях добавила и съкратената си автобиография – поне пет-шест.
Обаче! Кой би се вълнувал от моите писателски терзания?! Читателят не иска уводи и
въведения и не се интересува от моето детство. Затова послушах дяда ви Петка Славейков и –
направо за ушите. Ако някой много държи да научи все пак мотивацията ми, има два-три
абзаца по темата на последна страница в „За автора“.
Покорно моля: сещайте се за тия три-пет-шест страници, които милосърдно съм ви спестила и
ми върнете жеста всеки път като ви хрумне да започнете пътеписа си с дълъг увод!
Като читател всеки от нас има свое любимо начало на книга, разказ или филм. Добър принцип
в избора на първите думи на пътеписа е да се опитаме да възпроизведем силата на това свое
любимо първо изречение. По свой начин, така както ние го чувстваме и разбираме.
Моето най-любимо първо изречение е знаменитото начало на „Марсиански хроники“ на Рей
Бредбъри: “Преди минута в Охайо беше зима“. Продължението на книгата не ме разочарова,
Рей Бредбъри е и до днес един от най-любимите ми писатели и изобщо съм забелязала, че
първото изречение никога не лъже – ако авторът умее да започва интересно, то и останалата
част от творбата му си заслужава четенето. (Ето ви още една причина да помислите повече
върху първото изречение.)
Идеи за силно начало:


Въпросът e добър, доказано работещ модел за незабавно въвличане и ангажиране на
читателя, както илюстрира и горният цитат от "До Чикаго и назад". Един съвременен
пример е интригуващото начало на „Антарктида – окото на космоса“ („Стандарт“,
2012)на Боян Биолчев: „Защо да!“ – хем въпрос, хем заявление, хем противоречие
между въпросителната дума и удивителния знак.



Друг метод, често използван от редакторите на списания и електронни медии е да се
извлече пасаж от кулминацията на разказа и и да се постави преди първия параграф.
Kакто филмовите трейлъри извличат в няколко-секундни кадри есенцията на филма.



Кратко интригуващо изречение, противоречие, провокиращо, неочаквано твърдение
гарантирано приковават вниманието на читателя: "Туризмът е бедствие. И Париж е
първият потърпевш." (Иво Христов, "Кафе без захар, с доза въображение",
сп.Тема,2011)
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Пряката реч е точно толкова удачно начало в пътеписа, както и във всяка друга
литература. Мнозина читатели си признават, че прескачат описанията и дългите
параграфи и четат само диалога.



Въведение в конфликта. Завръзка. Какво по-добро начало?



Отговор на заглавието - ако е въпрос, или продължение нa завръзката, ако сме
избързали с въвеждането на конфликта още в заглавието.



Кратко, интригуващо описание на екзотично място или на познато място, но от
необичаен ъгъл. (Като примера по-горе с началото на „Битие“.)

И като така, да видим къде се класира нашият самоучител по собствения си критерий за
грабващо начало. Няма увод, започва с въпрос, провокира с първото изречение. Да, мисля че
се справя доста прилично с грабването и отвличането на жертвата. Обещаващо начало на
покушението срещу скуката!

Самостоятелна работа:
o

Когато четете пътеписи и друга литература, обръщайте внимание на началото.
Записвайте си интересни идеи, които срещате или ви хрумват.

o

В случаите, когато срещате текстове със слабо, неинтересно начало, помислете как
бихте могли да го промените, за да е по-привлекателно за читателя.

Неочакван край
Ако силното, завлядаващо начало е важно, за да убеди читателя изобщо да ни чете, то краят е
това, което ще остави най-трайно впечатление в съзнанието му. Краят е вратата, която му
позволява да излезе от нашия виртуален свят и да се завърне в своята си действителност.
Изборът на край се предопределя от авторовото намерение - да придаде завършеност и
самообособеност на текста или да остави усещане за незавършеност и вратата отворена за
бъдещи пътувания; да дистанцира едната реалност от другата или да подчертае взаимната им
преплетеност; да направи изводи и обобщения или да остави това изцяло на читателя.
Някои често използвани формули за сполучлив край са:


Неочакван - предлага нов поглед към цялата история от необичаен ъгъл, често
противоположен на експлоатираната тема в текста (например разказите на Съмърсет
Mоъм са пословични с неочаквания си край)
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Отворен, неопределен, многозначителен – читателят сам избира и определя
значението. Може да завършим с въпрос, така читателят остава още малко в нашия
виртуален свят, докато обмисля възможните отговори. Или откровено да заявим, че не
знаем какъв е краят, какво с случва с героите или мястото след нашето посещение, това
може да се приеме и като покана за читателя сам да продължи и завърши сюжета.



Категоричен – Всичко е точно и ясно, няма място за интерпретации. Аз казах. Хау!



Връщане към началото – създава се ситуация или картина, подобна на началната. Дава
се отговор на зададен в началото въпрос. Конфликтът се разрешава. Затваря се
отворената в начало рамка.



Монологичен – личeн коментар на героя, който e разрешил проблема или Диалогичен
– разговор между герои.



Тривиален – Нещо, което разрешава нещата по твърде банален начин



Символичен – Детайл, който се разбира по различен начин от буквалния



Епилог - разказва накратко какво се случва с героите след края на историята.



Извод, обобщение, поука. Добър пример от българската литература е йовковият финал
на „По жицата“: „Боже, колко мъка има на този свят, Боже!“, обобщаващ в няколко
думи целия разказ.



Цитат или препратка към добре познато литературно произведение: "Поздрав найсърдечен, твой приятел вечен, весел Патиланчо" („Патиланско царство“, Ран Босилек);
стандартно изречение за завършване на текстове от друго естество, например
приказки: "Три дни яли, пили и се веселили." , или пионерски доклад: "Рапорт даден!".



Апел - призив към читателите да направят нещо.



Последен в този списък, но в никой случай по важност – така популярният в
литературата и киното „хепиенд“, базиран на шекспировия принцип, че “всичко е
добре, когато свършва добре”

Много експлоатиран (особено в киното) е фалшивият край. Тъкмо се разочароваш, че „Ех,
свърши историята, а как ми се искаше да има още!“ и току се окаже, че не, това не е
истинският край – има още малко преди наистина да приключи. Разбира се, това е похват с две
остриета – дава ни възможност да експериментираме с повече от един финал (в случаите,
когато не сме в състояние да вземем решение кой от двата възможни края харесваме повече),
но и има шанс за елемент на отегчение, ако историята продължи твърде дълго след първия
намек за приключване – читателят вече с е е настроил за финализиране и става малко
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нетърпелив, може да претупа продължението без да му отдели подобаващо внимание и да го
оцени по достойнство.
И, за да сме последователни – вече цитирах началото, затова ще дам пример и с финала на
безсмъртните „Марсиански хроники“ на Бредбъри - „Дълго и безмълвно от ромолящата вода
нагоре към тях гледаха марсианците.“ Това изречение и картината, която то рисува ме
преследват през целия ми живот. Такава е силата на добрия край!
Как се справя нашият самоучител с края? Тотално отричане на цялото съдържание на текста е
доста добър обрат мисля (дори и да не е съвсем неочакван за едно откровено шизофренично
четиво), Съмърсет Моъм може да се гордее с ученичка като мен. „Забравете правилата“ е
също запомняща се фраза и апел към читателя, категоричен финал, който разрешава всички
проблеми, в известен смисъл може да мине даже и за поука. Освен това има и фалшив финал
– след последната глава следват други разни интересни мисли на повече и по-малко велики
писатели, списъци с литература за четене и заключителни думи. Последното изречение също
си го бива. М-да, мисля, че краят е добър.

Самостоятелна работа:
o

Колекционирайте идеи и цитати, подходящи за финал на пътепис.

o

Помислете за любимите си финални изречения от любими книги и филми – защо са ви
впечатлили, какво ги прави толкова запомнящи се?

o

Експериментирайте с различни варианти за край. От списъка по-горе кои ви изглеждат
интересни – използвайте ги. Кои не ви звучат привлекателно? Опитайте и тях.

Сюжет
Основна, масова, често срещана грешка е убеждението, че пътеписът е безсюжетно,
постъпателно, хронологично описание на места и събития, развиващи се без участието на
автора.
В действителност такива са само безумно скучните пътеписи, онези в стил Урок по география
от времето на идеологическата война.
Преодоляването на този главен предрасъдък е най-важният фактор, предопределящ успеха на
кампанията ни срещу скуката. Сребърният куршум в револвера на писателя.(Скуки, вампири,
няма значение - като ще ги трпем, да караме наред.)
От четирите типа пътеписи, които дефинирахме в главата „Пътеписният жанр“ безсюжетни са
само описателните и инструктивните. Следователно можем да избегнем сюжета ако пишем
учебник по география (евентуално статия в Уикипедия) или пътеводител. Но във всички
останали случаи ще трябва да измислим/изберем и развием сюжетна линия в разказа си.
Както вече стана дума менливата неопределеност на пътеписната жанрова форма позволява
съчетаването й с абсолютно всякa другa художествена проза и съответно експлоатиране на
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всички доказани успешни техники за сюжетно развитие. Интересният, четивният пътепис не се
различава много от романа-бестселър.
Изборът на една основна сюжетна линия е често труден и болезнен процес. Иска ни се да
споделим всички аспекти на приключението. И всички ни се струват еднакво важни. Как да
изберем водещия?


Сполучливата сюжетна линия следва развитието нa силно изразен конфликт, поддържа
напрежение през целия разказ и има кулминация. (Гарантира скоропостижна смърт за
скуката.)



Ако имаме материал за такива, можем да включим второстепенни конфликти, герои и
сюжетни линии. Един или два - не повече. Стилът на "Война и мир" отдавна вече не е
на мода. Пък и колко души познавате, които всъщност са чели толстоевия безсмъртен
епос? Ние искаме да пишем четивни пътеписи, нали? Затова ще се стараем да
избягваме иначе безукорния маниер на руския класик и ще ограничим броя на
сюжетните линии и герои до минимум.



Динамично развитие на конфликта. Махайте излишното, не се разсейвате с
маловажното, не протакайте - читателят иска да знае какво става с главните герои, как
се развива приключението. Късите изречения, кратките пасажи, пряката реч, стегнатите
описания създават усещане за скорост и бързина.



Не е задължително събитията да се появяват в текста хронологично. Прескачане
напред и назад във времето са напълно допустими, например с цел засилване на
напрежението, отместване на кулминацията към края на пътеписа, поддържане на
мистерията. Важно е все пак да има логическа връзка между епизодите и разказът да
не е прекалено фрагментиран, за да не затруднява процеса на възприемане.

Самостоятелна работа:
o

Анализирайте текстовете, които четете - коя е главната сюжетна линия, коя е
второстепенна, защо?

o

Прегледайте някой от пътеписите си и се опитайте да разместите хронологията, така че
разказът да започва с най-интересното, с кулминацията, а остатъкът от историята да
служи като обяснение на развръзката. Можете ли да разкажете същата история, но в
различна хронология?

o

Как ще звучи същият разказ, ако превърнете основната сюжетна линия във
второстепенна? Каква друга линия бихте избрали за развитието на сюжета?

Конфликт
Добре, разбра се вече, че пътеписът не може да е интересен и четивен без сюжет. Трябва да
има история, нещо, което да се случва и развива, за да е интересно на читателя. Обаче защо са
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му на сюжета конфликт и напрежение? Не може ли по-спокойничко, безстресово и
безконфликтно да си върви историята? Защо трябва да раздухваме противоречия и
противопоставяне? Ами, ако сме пацифисти по убеждение, тогава какво?
Хм, предполагам, че има и други пацифисти по света (и унас), и теоретично биха се намерили
потребители на подобен мирен продукт. Евентуално, може да се пробваме да създадем един
такъв специфичен пазарен сегмент – безконфликтни, миротворчески пътеписи. И да възпитаме
читателски вкус към тях. Може даже да потърсим подкрепата на САЩ и ООН по
мироподдържаща линия, с мотото: „Пътеписът за мирни цели!“ Опасявам се само, че
независимо от размаха на кампанията и сърцатостта на усилията ни броят на потребителите
ще си остане обезкуражаващо малък.
И не защото съм песимистка и негативистка някаква, а защото знам, че хората обичат
конфликти. Просто такава е човешката природа. (И аз не я разбирам, ама това е положението.)
Поне в исторически план не виждам да има доказателства за намаляващата популярност на
конфликта. Колко дни без войни е имало на планетата ни откакто вие сте родени, а? Моето
поколение май не може да се похвали с много.
В литературата конфликтът е сблъсъкът на противоположни сили (идеи, интереси, желания,
реалности), който създава напрежение и отключва у читателя инстинктивно желание да
проследи битката, да стане свидетел на развръзката. Развитието на конфликта е това, което
наричаме сюжет на историята. Въвеждането на конфликт в пътеписа ни позволява да
създадем сюжетна линия и съспенс (напрежение) в иначе суховатия, скучноват безсюжетен
описателен жанр.
Конфликтът е нужен, защото читателят това го вълнува и това иска да чете. Ей такова нещо са
човеците! За да парираме напълно скуката и нейните приятели, да я притиснем плътно до
стената, и да не й даваме шанс да мърда и да диша ще ни трябва добър конфликт.
Къде тогава да го търсим? (Защото ние писателите на пътеписи сме едни такива мирни и
кротки хорица, не сме нито конфликтни, нито войнствени и хич хабер си нямаме като как
стават тия работи с противопоставянето, антагонизма и конфронтацията.)
Често и успешно използван в пътеписите конфликт е разминаването мeжду очаквания и
реалност: романтични представи срещу шокираща действителност; непопулярни места, които
се оказват райски; популярни дестинации, които разочароват с тривиалност. Разминаването
(конфликтът) между различните гледни точки на спътниците: деца и родители; различни
възрастови или професионални групи; мъже и жени; различни националности винаги е
благодатен и гарантирано резонира с читателя. Културният сблъсък е друга благодатна тема:
градски човек в джунглата; българин в Индия; млад, семейно необвързан мъж на екскурзия с
деца, блондинка на палатков лагер, вегетарианец на ловно сафари и т.н.
Не толкова често експлоатирана, но безкрайно интересна за експериментиране и неизбежно
предизвикваща интерес е конфронтацията между читателските нагласи и представеното от
автора - скандални, спорни гледни точки, предизвикателство към установените табута,
противопоставяне на общоприетото мнение. Примери в тази посока са теми свързани със:
секса (секс туризъм, хомосексуална тематика), смъртта (погребения, евтаназия), политически
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конфликти, комунизъм, фашизъм, екологични проблеми (да речем ловът на китове), морални
дилеми (аборти, богохулство) и прочеe.
Класически конфликти в художествената литература, които лесно могат да бъдат адаптирани
за целите на пътеписа са:








героят срещу природата – това е ясно и лесно: кръвожадни комари, свирепи акули,
жилеща коприва, на практика цялата природа така или иначе е настроена срещу
човека, от нас се иска само да си изберем един аспект от безкрайното разнообразие на
природен антагонизъм;
героят срещу обществото – тук също не се иска кой знае колко творчество, за да
намерим конфликт: законът, моралът, чалгата, полицията, правилата за пресичане –
всички аспекти на обществото са по принцип антагонистични на индивида, изборът е
богат;
героят срещу анти-героя – това е интересен момент; трябва да си намерим Лош и да го
противопоставим на Добрия; Ох, че готиничко, вече потривам ръце с нетърпение и
бляскам злостно с очички – ще му дам аз да се разбере на Лошия, ох как хубавичко ще
го подредя!
героят срещу себе си – този ми е любимият конфликт; никакъв проблем за нас
пътеписописателите-шизофреници, представителите на зодия близнаци и склонните
към самоубичуване и самоотричане натури, но нормалните хора ще трябва да
помислят малко и да намерят правилната тема на противоборство със себе си – хем
достатъчно интересна за читателя, хем не твърде увличаща, за да не свършат и те в
отбора на шизофрениците;

Конфликтите могат да бъдат и повече от един. Една от преобладаващите тенденции в
съвременната литература е множественост на сюжетната линия. Тази множественост се
постига чрез въвеждането на вторични конфликти. Ако например основният конфликт е
между героя-разглезено градско чедо и неопитомената природа, то вторични конфликти биха
могли да произлязат от различните гледни точки на двама спътници или от сравнението нa
преживяванията на същия герой преди и сега, от сравнението нa различните социални системи
в родината на героя и в мястото нa пътуването и т.н. Но както споменахме и по-преди, основно
правило на четивната литература е да ограничаваме броя на експлоатираните конфликти до
минимум.
Къде е конфликтът в самоучителя ни? Що? Кой пита? Ти ли, бе?! Конфликта ли къде е, а?! Ще
ти дам аз един конфликт! Ей сегичка ще ти дам! Гледай го ти него, конфликт му се прииискало!
Ама, ха! Конфликти! И после – що нямало мир между народите. Ми, навъдили се тука едни –
само конфликти им дай, какъв ти мир! Абе, аз като взема една точилка, че като почна! А-а-а!
Уф, че се ядосах! Навъдили се тука едни конфликтни, не ти е работа. Чакай да видя, докъде
бяхме стигнали? А, до конфликта, да. Ами, имаме си конфликт, как да нямаме, даже повече от
един – между скуката и писателя (Щом за убийства си говорим значи има конфликт не ами,
направо на антагонизъм отива работата.); между очакванията на читателя и съдържанието на
материалите; между добрите намерения на авторката и спорните резултати от труда й; между
различните школи на наемни убийци – едни предпочитат огнестрелно оръжие, други хладна
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стомана, трети рицинова отрова, най-фундаментално настроените направо на тероризъм ги
избива; между Муцьо и Маца (тя е бялата ми мъдра котка, която още не съм въвела като
персонаж, но отсега да знаете, че е в перманентен конфликт с черния беладжия Муцьо);

Самостоятелна работа:
o

Анализирайте любими пътеписи, разкази, романи, филми и идентифицирайте
основния и вторичните конфликти в тях.

o

Направете план за пътепис по последното ви пътуване, базиран на конкретен
конфликт. Какви други конфликти бихте могли да изберете?

o

Помислете как да въведете конфликт още с първия параграф, първото изречение, а
защо не и още във заглавието.

Персонажи
Най-често пътеписите се пишат в първо лице - автобиографичен разказ за нашите лични
преживявания. Авторът се явява главен герой на произведението си. И в това няма нищо лошо
стига да успеем да избегнем капана на втренчването в собствения си пъп и да съумеем да
приобщим читателя към личните си преживявания и впечатления.
Повествуванието обаче може да се води и във второ, и трето лице. Например: „Ако пристигате
за първи път в Ню Йорк трябва на всяка цена да....“ или „Когато пристигне в Ню Йорк за първи
път, туристът задължително се впечатлява от...“ В пътеводителите и туристическите
справочници е приемлива императивната форма във второ лице: „Поседни на стълбите пред
фонтана и хвърли монета във водите му.“
„Но да пишете по преживявания не означава задължително да ползвате само собствен опит.
Писателите работят и с преживяванията на другите.“ – казва авторитетно Йосип Новакович в
„Курс по творческо писане“. Разбирай – никой не ни спира да пишем от чуждо име. Живеем в
свободна държава в края на краищата!
Огромното предимство на разказа в трето лице е, че позволява на автора да се измъкне от
ролята на главен герой и да остане само наблюдател, разказвач, превръща писането в
актьорска игра, влизане в роля. Такъв подход позволява на главния герой да предложи поубедително експертно мнение, или по-емоциален разказ, по-различна гледна точка от тази на
автора, без непременно да ангажира писателя с нея. (Което може да се окаже
животоспасяващо, ако сте зачекнали някоя скандална тема и предизвикате тълпи озлочестени
читатели да се втурнат по улиците на родния ви град да търсят възмездие, например. Много е
препоръчително в този случай да ползвате „той“ вместо „аз“.)
Интересна второстепенна сюжетна линия може да се изработи от коментарите или
наблюдения върху преживяванията на наши спътници – второстепенни герои. Тяхната гледна
точка обогатява картината на пътуването, въвежда множественост в разказа, дава възможност
за сравнения и съпоставка. . Например в разказ за семейно пътуване коментарите на децата
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често внасят хумористичен елемент или просто интересен контрапункт на преживяванията на
възрастните.
Добро правило за включване на реални хора в разказа е да опазваме тайната на личността им
като променим имената, или ги представим само с прозвище, прякор, професия. Не е зле също
да сме получили предварително съгласието им преди да ги цитираме в нашите материали.
От друга страна, ако искаме да се отървем от гадже, на което просто нямаме сърце да кажем,
колко вече ни е омръзнал и ни отегчава, рецептата за скъсване е проста: водим го на една
бърза екскурзийка до нейде, написваме едно симпатично саркастично пътеписче с милия като
главен герой (без да му казваме), публикуваме в блога си, добавяме линкче към Фейсбук
профила му и... Няма нужда да ми благодарите, моля, моля, хайде холан! Ще почерпите едно.
Герои на пътеписа могат да са и безсловесни в реалния свят спътници, на които писателят
приписва мнения и коментари. В пътепис за автомобилно пътешествие например подходящ
второстепенен герой е превозното средство. Домашни любимци и други животни често имат
немаловажно участие в приключението и на свой ред се превръщат в интересни
второстепенни герои. (Муцьо и Маца се справят добре, нали?!) Елементите на пейзажа,
времето, съдбата и други абстрактни образи също могат да присъстват в разказа със свои
(приписани) мнения, действия, конфликти.
Мислила съм си също, че интересен елемент на интрига ще се появи в пътеписа, ако авторът
разказва от първо име, но страда от тежко раздвоение или множественост на личността.
Направо нов литературен жанр ще се получи. Нещо като „Съединени щати на Тара“ в пътеписа.
Хем множественост, хем конфликти, хич не ти и трябват други герои и сюжети. Голямо гадаене
ще падне сред читателите. Мистерия и половина! Гарантиран бестселър.
Главни или второстепенни, реални или измислени важно е персонажите да са максимално
убедителни - цитирани дословно, за да се улови спецификата на личното им възприятие,
кодирана в езика; описани запомнящо се, но без излишна многословност, с два-три
характерни детайлa или представени чрез мненията и оценките на другите.
Създаването на живи, реалистични герои е едно от най-трудните неща в писателската работа.
Хубавото на пътеписа е, че въобще даже не се налага да ги измисляме – персонажите на
нашия разказ са обикновено реални, дишащи, ходещи, дърдорещи (кихащи, кашлящи,
хъркащи и досаждащи) хора. От нас се иска само да ги опишем интересно. Колко му е!
Интересните персонажи са най-добрите ни съучастници в убийството на скуката – удушават я с
голи ръце без да им мигне окото, застрелват я с реплика или просто небрежно застават в
преден план и я скриват от поглед. Неинтересните герои от друга страна са най-страшните ни
врагове – мигом се съюзяват със скуката и организират гнусен комплот, предателски преврат и
повсевместна конспирация срещу нашите честни усилия да пишем забавно и увлекателно.
Затова моето лично правило за подбор на персонажи е сталинският принцип „Няма човек –
няма проблем“. Ако не мога да ги представя интересно, ако не казват нищо, което си залужава
да цитирам, ако не ги харесвам – не ги включвам и толкоз. Елиминирам ги. Все едно въобще ги
е нямало. Така остава повече място за героите от моя отбор – забавните, мъдрите, героичните,
запомнящите се, които ще светят маслото на скуката без дори да забележат.
По отношение на настоящия текст – признавам си, че известно време обмислях да го напиша в
трето лице и то да е на Муцьо (особено ме привличаше възможността за сюжетна линия по
конфликта Муцьо - Маца), но кандидат-главният герой спи приблизително по 20 часа в
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денонощие и прекарва повечето от будните си часове в хранене и близане, а с подобен дневен
режим щеше да ми е малко трудно да поддържам динамика и непредсказуемост в сюжета, та
в интерес на интригата се отказах. В полза на разказ в първо лице. От мое име. Което ме прави
май главен герой. Е, старая се да не се възгордявам излишно.
Hейде в началото още споменах, че не се чувствам компетентна да давам съвети на никой
друг, освен на собствената си персона, което превръща писанието ми в нещо като монолог със
себе си. Говоря си самичка с други думи. Дано това не ви смущава! Аз не се притеснявам, на
мен често ми се случва, но за да разсеем неудобството за по-деликатните читатели, включвам
тук-таме и по някое обръщение към тях във второ лице(единствено или множествено число за
разнообразие). Другите герои - писатели и техните книги, и персонажи са цитирани, както е
широко прието в литературния канон в трето лице, така че не съм съвсем загърбила правилата
и традициитe.

Самостоятелна работа:
o

Прегледайте свой пътепис или помислете върху пътеписа, който планирате да
напишете – кой е главният герой? Какви второстепенни герои е подходящо да
въведете? Подгответе кратко представяне на героите – не повече от едно-две
изречения.

o

Спомнете си произведение, в което главен или второстепенни герои са били
безсловесни същества или неживи предмети, машини, а може би и измислени,
несъществуващи в природата персонажи. Как са представени тези герои? Намирате ли
за удачно присъствието им в повествуванието? Бихте ли използвали подобен похват в
свой текст?

o

Изберете свой пътепис и го преразкажете от името на друг главен герой, например
някой от вашите спътници или от името на автомобила, с който сте пътували.

o

Помислете кои са вашите любими литературни герои. Какво си спомняте за тях, кое е
най-характерно? Препрочетете отново произведението – как е представен героят?
Можете ли да извлечете формулата на убедителният персонаж – как е описан, как
говори, колко често се появява в разказа, кое го прави незабравим?

Описанията
Ако има нещо без което никой пътепис не може да мине това са описанията. М-да, същите
тези описания, които всички читатели признават, че често четат по диагонал или направо
прескачат. Кой може с ръка на сърцето да се закълне, че не прелиства бързешката две-три
стрaнички сегиз-тогиз, особено ако съдържат дъ-ъ-ълги параграфи с описателни изречения?
Ама честно! Така си и знаех.
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Ето един класически пример на изчерпателно добросъвестно нарисувана словесна картина:
“Лек ветрец разведря напечения въздух. През размърданите чинари блясва Богородица с
благославяща ръка над града. Едно невидимо чучурче бълболи, скрито в сенчестата пещера
отсреща. Две деца играят в пъстрата сянка на алеята. Далеч, в дъното, върху усамотена
скамейка момиче в светла дреха чете книга. В тоя зноен час, когато полето изгаря под
слънцето, тук, в малкия парк на двореца, е ведро и влажно. Издигнат над всичко околно,
тоя хълм е наистина единственото зелено гнездо за Авиньон. Оттук, в тая лятна пладня,
Прованс се открива в своята пълна и неизразима хубост. Едно гъсто синьо небе, огромно и
горещо, виси над безпределната равнина с пожънати нивя, маслинени гори и зелени лозя.
Далеч, на югоизток, се мержеят първите зъбери на Приморските Алпи. Бавна и тежка,
като разтопен метал, Рона лъщи сред равнината и чезне в блясъка на широк завой. Тук,
долу, залепена до скалистия склон на парка, се вдига сивожълтата грамада на Замъка —
Папското седалище във Франция. Една хаотична, огромна, царствена страда. Един дворец и
крепост едновременно. Голи, десетки метри високи стени, с бастиони, площадки, кули,
бойници, със зали и отделения, вътрешни дворове, черкви, параклиси и гробници: така са
строили някога само феодалните владетели.” ( Константин Константинов, “Авиньон”,1931)
Въпрос за един милион долара: „Как се казва реката в текста?“
Признавам си, и аз не успях да го дочета до края на първи опит. Съвременният читател е
разглезен - очаква динамика, бързо развитие, кратки изречения. Константин Константинов е
описал гледката най-подробно и добросъвестно, но дългият, натежал от статични описателни
изречения абзац прави картината да изглежда точно като Рона в текста: "бавна и тежка". Ако
целта ни е да внушим покой, застиналост, отпуснатост, безвремие такъв подход е много
удачен и ще има силно успокояващ ефект върху читателя безспорно. (Вероятно и приспиващ.)
Но в случай, че целта ни е да споделим динамиката на пътуването, вълнението, емоцията,
нетърпението на пристигането ни, тогава ще е по-подходящо да третираме подобен вид
описания като чума или внезапна данъчна проверка - избягваме ги на всяка цена. (Може също
така да ги поръсим със светена вода и антибиотици.)
От друга страна, за да увлечем читателя в нашия екзотичен, далечен или просто различен
пътешественически свят трябва някак да нарисуваме словесната картина, нали така, да
построим сцената, която ще обитават персонажите. Как хем да нарисуваме вълнуваща
картина, пък хем и да не прогоним/приспим посетителите?
Да, разбира се, че можем да използваме снимков материал за илюстрация, но снимките не
биха могли да изразят нашите усещания, уникалното ни лично възприятие на сцената, не дават
никаква информация за студено, топло, ароматно, грапаво на допир, променящо се, внезапно
връхлитащо, страшно, уютно или удобно. С помощта на подходящо подбрани и разположени в
текста илюстрации можем да намалим, но не и да елиминираме напълно необходимостта от
описания. И това отново ни поставя пред предизвикателството на четивното описание.
Има ли такова чудо въобще? И как се прави?
Умелото описание се усвоява. (Не, не се унаследява - човешкият геном е вече изследван и
разкрит. Учените са категорични - няма ген за добри описания.)
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С много четене и много практика. От добрите писатели и разказвачи. (Алтернативен вариант, в
случай, че не обичате да четете и да се упражнявате, е да развиете дълбока вяра в таланта,
музата, вдъхновението, божественото откровение и да прекарате остатъка от живота си в
очакване те да ви връхлетят групово или поединично. Може също да почакате да ви удари
метеорит.И двете събития са еднакво ефикасни по отношениe на развитието на на
писателски умения.)

Динамични описания
Един от любимите ми пасажи в "До Чикаго и назад" е зрелищното алеково описание на бурния
океан: “Голям е параходът в пристанището, посред другите параходи, но каква нещастна
ладийка е той тука, в безбрежния океан, между тези живи, цъфнали водни хълмове. Те си
играят, подиграват се с нашия параход; като че се престорят на минутка успокоени и
параходът бърза да се възползува от тази минутка, върти стремително винта, като че
гледа да се отдели, да се откъсне от тях, и те на подсмив повдигат го на плещите си
дотолкова, щото крилата на винта почнат да се въртят на въздуха, па изведнъж, като си
зашушнат, като се разкикотят, озъбят се, разпенят се и като се спуснат върху парахода,
прегьрнат го, притиснат го, запляскат и хвърлят елмази нагоре; а бедният параход
пъшка, пращи му целият корпус, мята се безсилен отзад-напред, отляво-надясно, оставя се
на произвола им и те го мятат като треска, гонят го, надпреварват го, възсядат се,
борят се, разбягват се и пак се групират и нападат задружно.”
Вместо скучно изреждане на прилагателни, описващи цвета и размера на вълните Алеко ни
предлага екшън, конфликт, драма, неочаквани обрати. Какво повече може да иска един
читател? Не само, че не ми е скучно, ами сърцето ми се свива от страх за съдбата на
забързания параход в ръцете на коварните вълни. Не, не ми се приисква да прескоча абзаца.
Даже се връщам да си го препрочета повторно. Заради удоволствието от зрелището. Да,
зрелище! A дори няма снимки и илюстрации.

Хумористични описания
Повечето читатели с готовност ще ни простят разточителните описания, ако успеем да ги
направим смешни. Никой няма нищо против да се смеe дълго.
Забавни са оригиналните, изненадващи, неочаквани сравнения: “Върхът, който предишния
ден беше крещял ослепително бял на ярко син фон като от обвивка на швейцарски
шоколад, днес се очертава само като белезникав силует в омарата.” (Димитър
Тодоров,”Особености нa Екотуризма в Афганистан”, 2012), също описанията от необичайна
гледна точка, играта на думи и иронизирането на клишираните описателни изрази. Но само
ако се употребяват с мярка. Хуморът има една такава особеност – не допуска повторения.
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Подхлъзването на бананова кора е смешно само първия път. Вицът престава да е смешен, ако
всички вече са го чували.
Още един пример за необичайно сравнение: „...той ме вика и го заварвам да стърчи насред
кабинета като къща, обречена на събаряне — керемидите са полусвалени (шефът е килнал
шапката си на тила), прозорците са махнати (шефът е без очила), вратата е зейнала,
виси на изкривени панти (шефът пухти с отворена уста и криви устни).“ (Иван
Мариновски, „Внимание – първа степен“, „Тотемът на поетите“, Отечество, 1985)

Вмъкнати описания
Според Стивън Кинг “Доброто описание се състои от няколко добре подбрани детайла.“
Вместо цял параграф, посветен на гледката (който тaка или иначе никой няма да прочете)
можем да нахвърляме словесната картина с няколко изразителни щриха - бързи, кратки,
вмъкнати в действието описания, разхвърляни ненатрапчиво из целия текст, под формата на
някое прилагателно тук, друго сравнение - там, защо не и пряка реч.
Друг вариант на вмъкнати описания е да разделим дългия описателен пасаж на няколко помалки и да ги размесим с по-динамични случки или пряка реч, така че всеки описателен абзац
да се окаже притиснат между два неописателни – като сандвич, бисквитена торта или
тирамису.
Дългите стандартни описания са тайната квартира на скуката. Нейният ятак и щабквартира.
Явка и базов лагер за срещите й с досадата и еднообразието, шаблона и нечетивността.
Избягвайте клишетата и тя няма да има къде да се крие. Да направим описанията интересни,
динамични, четивни е като да разкрием леговището на врага - със скуката вече е свършено.
Вечна й памет!

Самостоятелна работа:
o

Помислете и си отговорете на въпроса какви описания са интересни за вас. Кога
описанията в текста не ви дразнят, кои са описанията, които не се изкушавате да
прескочите, когато четете? Опитайте се да извлечете формулата на тези описания
които намирате за интересни, интригуващи, четивни. Oпитайте да я следвате в своите
материали.

o

Изберете описателен абзац от свой пътепис или напишете кратко описание (например
на гледката през прозореца). Пренапишете го като динамично описание, като
хумористично такова и като разхвърляно в текста (в пряката реч) вмъкнато описание.

o

Препрочетете произведение на любим автор – какви са описанията там? Можете ли да
направите подобни описания в своите текстове? Опитайте.
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o

Записвайте си оригинални сравнения, които ви хрумват понякога, чувате от други хора
или срещате в литературата. Препрочитайте ги от време на време – те ще ви дадат
идеи за други необичайни сравнения.

Фактите
Независимо дали пишем пътеводител, секретен доклад до тайна организация, хумористичен
или приключенски разказ за преживелиците ни на път, донос или реферат, проверката на
фактите и достоверното им представяне са винаги и абсолютно задължителни. (Всъщност с
доноса май е допустимо да си измисляме и злословим.) Много е лесно да загубим доверието
на читателя с небрежно, неправилно цитиране на лесни за проверка факти и оттам да загубим
напълно интереса му към нашето писание.
Всъщност не съм никак далеч от идеята да декларирам, че всяко черно на бяло документиране
на непроверени факти/ клюки/ инсинуации/предположения е вид донос. Освен ако не сме
направили уговорката или директно заявили, че това е непроверен факт/ клюка/ инсинуация/
предположение. Което прави нещата много лесни – просто всеки път като ни налегне мързел и
си кажем: „Абе, какво да му проверявам толкоз, всички знаят, че е така.“ или: „Май така беше,
ай с‘я много важно!“ си задаваме драматичния въпрос: „Аз пътепис ли пиша или донос?“
Ясно, че отговорът е индивидуален. И зависи от конкретните обстоятелства.
Интернет е благословията и проклятието на съвременния писател. Във века на Уикипедия,
Гугъл и Сири (интерактивен телефонен секретар лансиран от Apple) е колкото лесно да
открием всякаква инфромация, толкова и абсолютно непростимо да допускаме
фактологически грешки. Всяко название, дата, събитие могат да бъдат проверени за секунди.
Ако не го направим ние ще го направят читателите ни и няма да ни простят грешките и
пропуските. (От собствения си горчив опит мога да потвърдя, че читателят повече или помалко споделя моето виждане за доноса – най-малко недоглеждане във фактологията и сте
дискредитиран вовеки. Или поне доживот. Българският читател има добра памет.)
Тук на помощ ни идва писателският дневник, който може надеждно да съхрани дати, имена и
факти, предложени от туристическия ни водач или музейната експозиция, но дори той не е
достатъчен съюзник в информационната война – кръстосаната проверка на фактите е
абсолютно задължителна. И не е дори трудна – само на два клика отстояние. Разбира се
интернет не е единствен източник на информация, ако и да е най-масово ползваният в
момента. Други достоверни източници могат да са книги, периодични издания, свидетели на
събития, мнения и интервюта на професионалисти в дадена сфера, публични регистри,
музейни експозиции и други.
Нецитиране на източника на информация означава, че представяме собствената си позиция и
е най-лесният начин да попаднем в ситуация да защитаваме нечие чуждо мнение, само
защото не сме си направили труда да уточним кой и къде е казал или написал дадено
твърдение. Нецитиране на използваните източници на информация може също така да ни
въвлече в нарушение на законите за защита на авторското право. Така че – внимателската!
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Въпреки достъпността на информацията в наши дни има все пак много исторически и
статистически данни, които са отворени за различни интерпретации и различните източници
понякога си противоречат. Важно е да помним, че само защото информацията е публикувана
(в интернет или другаде) това не я прави достоверна. (И само защото някой някъде се изказва
авторитетно и пренебрежително към мненията на другите, това не го прави експерт по
темата.)
Най-общо източниците на информация се делят на първични и вторични.
Първични са интервютата със свидетели от първа ръка и оригиналните документи, създадени в
момента на събитието.
Вторични са всички други източници, които цитират оригиналите – например хора, които
преразкават чутото от други, книги и статии, които обобщават, коментират или цитират
оригинални документи. (Едно въпросче за домашна работа – Уикипедия първичен или
вторичен източник е? А, Българската телеграфна агенция?)
Ако търсим обективно представяне на фактите е препоръчително да се придържаме към
първичните източници. Рискът с вторичните такива е, че дори те всички да повтарят един и
същи факт, това не доказва неговата достоверност, тъй като е възможно и много вероятно
всички да се позовават на един и същ източник на грешна информация. (На принципа на
Гьобелс: „Повтори една лъжа 100 пъти и тя ще стане истина.“)
Често цитиран подобен пример е приказката за Пепеляшка, чиято загубена пантофка била
кожена в оригиналната (май немска или китайска) история, но грешка при превода на френски
я превръща в стъклена, както е известна и до днес в цял свят.
Или прословутата библейска камила, дето по-скоро ще мине през иглено ухо, нежели богат
човек да влезе в рая – също малка грешчица в превода от гръцки и вече близо 2000 години
целият християнски свят цитира и се диви над смисъла и символиката на минаващи през
иглени уши камили.
Колкото и да е изкушаваща идеята да постигнем безсмъртие като хвърлим света в дълбоко
неудомение с грешно цитираните си факти – по примера на камилата - все пак позволявам си
да се усъмня във вероятността нашия пътепис да се равнява по значимост с Библията. Не че е
невъзможно – опазил ме Господ да казвам на хората какво могат и какво не! – но все пак е
мъъъничко съмнително.
Разбира се, възможно е в търсенето на необичаен, интересен ъгъл за материала си да сме
попаднали на пикантни или скандални факти, становища, дискусии, които макар и със
съмнителна достоверност ще придадат колорит на пътеписа и ще го направят различен от
стандартната туристическа справка. В такива случаи е двойно по-препоръчително да цитираме
източника на информацията си, за да избегнем недоумението и конфронтацията на
читателите, които може да са запознати с друга версия на фактите. Не е излишно също да
споменем противоположните становища по темата, дори и да не затъваме в излишни детайли
и цитати, просто за да сме с чиста съвест, че сме представили фактите обективно и не се
опитваме да подведем читателя.
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Чест повод за спорове и дискусии, особено в пътеписи за чуждестранни дестинации е
транслитерацията на имената - географски названия, лични имена, фирмени и други. Изглежда
че има известна неяснота сред ползвателите на българския език кой точно е достоверен
източник, когато става дума за транскрипцията и правописа на чуждите имена. Някои се
позовават на Правописния речник на българския език, редактиран и издаван от БАН, други на
НАРЕДБА № 6 за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език на
министъра на териториалното развитие и строителството (обн., ДВ, бр. 60 от 4 юли 1995 г.,
доп., бр. 72 и 106 от 1995 г., бр. 4 от 1999 г.), трети оспорват тълкуванието на някои глави в
наредбата и цитират други източници. За съжаление в горните документи има пропуски и
противоречия, които позволяват нееднозначно тълкуване. И разгорещени спорове. (От друга
страна, в спора се ражда истината, та може и да не е за съжаление, а за късмет.)
В този случай моят личен принцип е да си избера документ, на който се позовавам, да го
цитирам в текста (или в бележка под линия) и да се придържам към инструкциите и правилата
на избрания източник. Хомогенността и систематичното придържане към един (задължително
цитиран) авторитет придават достоверност и убедителност на избраната транскрипция.
И накрая – основното правило за четивност е фактите и обективната информация да са под
50% от текста. Даже, оптимално - към 30%. Така хем пътеписът ще е все пак интересен и за
хората интересуващи се от конкретна информация, хем няма да отегчи другите читатели, които
търсят повече чувства, картини, драма и забавления в четивото. Ако фактологическата
информация преобладава (повече от 50%) то вече си имаме работа с научна статия, не с
пътепис. От гледна точка на масовия читател става „Скууучноооо!!!“

Самостоятелна работа:
o

Направете кратко проучване на тема: какъв е произходът на името на град Варна. Ако
пишете материал за пътуване до Варна ще цитирате ли всичките предположения или
бихте избрали само една от многото теории? Защо? Проучете по-внимателно
избраният източник – първичен или вторичен е той? Можете ли да се доберете до
първичен източник на информация?

o

Направете подобно проучване за името на друг град и отново се постарайте да
откриете първичен източник на информация.

o

Ако ви предстои пътуване в чужбина или пишете разказ за такова пътешествие
проверете транскрипцията на всички географски имена на местата, които ще посетите
или се каните да споменете в текста. Използвайте повече от един източник – направете
търсене в интернет за различни транслитерации. Изберете си достоверен авторитетен
източник, на който да се позовавате и се придържайте към предписваните от него
правила.

48

Авторовият глас, език и стил
Речникът
Стивън Кинг нарича езика "основен инструмент" на писателя и препоръчва да се грижим за
него така както дърводелецът или занаятчията се грижи за изправността на своите
инструменти - да го имаме винаги под ръка, да го използваме по предназначение, да го
поддържаме в добра форма и да го усъвършенстваме.
Сега, не че да споря или критикувам, ама тези сравнения с инструменти и дърводелци са
малко демоде в 21-ви век, не мислите ли? Леко са поизлязли от мода от времето на Пинокио
насам. Стивън Кинг може и да му разбира на писането, може даже много добър да е (със
сигурност аз съм чела повече негови книги, отколко той мои, каквото и да доказва това), ама за
нашия конкретен случай, за целите на самоучителя ни предлагам да пренебрегнем
дърводелските му аналогии и да въведем нещо малко по-подходящо за успешно убийство. (Не
че не можем да намушкаме скуката с пила, или да я осмъртим с чук, да я рендосаме до смърт
или да я разчленим с трион, но признайте си, че много кърваво, зловещо и трудоемко става.
Кой ще се занимава с подобни ужасии? Може да са подходящи за сюжетите на Стивън Кинг,
но аз категорично нямам желание за такива страховити дейности.)
Къде по-елегантно е да използваме оръжия и метафори от света на наемните убийци. Вместо
„основен инструмент за дърводелеца“ ще наричаме езика „най-важно оръжие в арсенала на
убиеца“. Иначе, пак като дърводелците и писателят , пардон! убиецът трябва се грижи за
изправността на своите оръжия - да ги има винаги под ръка, да ги използва по
предназначение, да ги поддържа в добра форма и да ги усъвършенства. Освен правилна
граматика, правопис и пунктуация това включва също и богатство на изразните форми.
За правописа, граматиката и пунктуацията е ясно – там правилата са строги и задължителни
(може да не ни харесват, но ги има), има си учебници, от които можем да научим пълното и
непълно членуване, правилната употреба на запетайки и тирета, дублетните правописни
форми или други някакви особености и изключения, на които българският език изобилства.
Но в какво се изразява грижата за езика по отношение на речника и богатството на изразните
форми?
Илюзорно е да се смята, че богатият речник е някаква генетично унаследена индивидуална
даденост, или че е свързан с таланта. Речникът е средство за изразяване, медиум, инструмент,
оръжиe - той се създава, усъвършенства и обогатява. Всеки може да се сдобие с богат речник.
Ако поиска. (Ако не сте убедени, прочетете „Мартин Идън“ на Джек Лондон.)
Както при изучаването на чужд език, така и в употребата на родния език могат да се приложат
множество техники за развиване на личното ни езиковото богатство. Употребата на синонимен
речник например ще ни позволи да избягваме излишни тавтологии и може да ни подскаже
нови идеи. (На мен не ми помогна много – не предлага синоним за думата „пътепис“ и просто
в чудо съм се видяла как да избягвам повторенията. Обаче пък, за думата „интересен“
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синонимите са оксан докуз: особен, оригинален, странен, възбуждащ интерес, любопитен,
куриозен, привлекателен, увлекателен, забавителен, занимателен, небезинтересен,
значителен, важен, полезен, вълнуващ, възбудителен, завладяващ, жив, образен, картинен,
ярък. Някои от тях никога не биха ми хрумнали – „възбудителен“ и „забавителен“ например,
ама на, има ги, речникът ги предлага и вече ги знам. От тук на там нямам никакво оправдание
да пиша невъзбудително.)
Понякога се налага да проучим дадена тема обстойно, за да се въоръжим с необходимите
термини и се запознаем с правилната им употреба. Така ще придадем по-голяма
убедителност на героите си, ако са представители на специфична професия, както и на
цялостното звучене на разказа. Ако ще пишем пътепис за изкачването на вулкан например, е
добре да започнем с прочитането на няколко статии по вулканология, за да се запознаем с
терминологията, която е подходяща за описание на тези структури. Ако ще плаваме с яхта
няма да е никак излишно да разучим названията на различните въжета, мачти и съоръжения
по палубата, а също и да си припомним някои навигационни и морски термини. (Вършат също
страхотна работа за сваляне на мацки по варненските плажове.)
Необичайни, архаични, диалектични и други редки думи и изрази, които чуваме в различните
региони на страната, или в общуването си с представители на различни съсловия са също богат
източник на оригинални изразни форми, и отново допринасят за по-убедително представяне
на мястото или героите в повествуванието. (В този смисъл, ако ще ми се правите на варненци
непременно трябва да започнете да употребявате „аверче“, „лимки“, „паткан“, „гевезе“,
„далдисвам“, „кандисвам“ и старателно да потъмнявате гласните на „ъ“ и „и“. Научете също
значението на: "талян", "писия", "бочка", иначе всяко невръстно морско девойче ще ви
изхваща мигом в лъжа.)
Полезно упражнение е да си записваме думите, които срещаме понякога в ежедневието си
или в книгите, но не ползваме често и е малко вероятно да употребим в свой текст.
Творческият дневник е идеален за целта - при всяко препрочитане и прелистване на
страниците му ще си припомняме тези думи и изрази, докато ни станат по-познати и се
превърнат в активен речников запас.
На последната страница в моето миналогодишно тефтерче намерих наскоро следната
интригуваща колекция от думи и изрази (дори не си спомням откъде са): „куратор, аванпост,
вертикален градиент, душевна археология, нунатак, саструги“. Яко, а?! Дори никога да не им
намеря приложение, все пак съм обогатила речникa си – сега знам какво са саструги. А може
пък и да ми влязат в работа някой ден. (Всъщност наблюдателният читател веднага и с
основание би отбелязал, че вече ги употребих.)
Друго подобно упражнение, което често се препоръчва на изучаващите чужди езици и не
виждам защо да не можем да адаптираме за целите на обогатяване на бащината си родна реч
(омайна сладка) е: записваме си нови думи на малки листчета и ги събираме в кутийка на
нощното шкафче, за да ги попрехвърлим набързо преди лягане, или ги носим по джобовете си
и се забавляваме с тях докато чакаме на опашка, пътуваме в автобуса или просто скучаем.
Аз лично съм тествала успешно този метод – така обогатявах английския си, като живеехме в
Нова зеландия. Използвах разкошна кутийка за бижута и просто нямах търпение домът ни да
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стане жертва на кражба с взлом, за да мога да си представям на воля изражението на крадеца
отворил обещаващо изглеждащото сандъче. Така и не дочаках – никой не ни ограби. Но
английски научих. Две думи на ден. Не повече. Лесно и без усилие за пет години стават 3500.
Друг вариант е да залепим временно списък с думи на видно място, където прекарваме поне
няколко минути на ден – например на огледалото в банята или над мивката в кухнята (върху
екрана на телевизора), а най-добре – близо до работното си място (мястото за писане). Героят
на Гришам от „Брокерът“ така научи италиански в нечовешки кратки срокове.
Често дискутиран проблем на съвременния български език са чуждиците. Разбира се има
различни позиции и мнения по въпроса, но честно да ви кажа не се сещам за случай някой да
се e оплакал, че липсват чуждици в текста. Обикновено оплакванията са от твърде много
чуждоезикови заемки. И ненужно употребени. Тъй че, ако не обичаме да ни критикуват,
винаги е препоръчително при наличие на българска дума да се опитаме да ползваме първо
нея и да прибягваме към употребата на чуждици само в случай, че сме изчерпали другите
алтернативи. Синонимният речник е много полезен в случая. (Да ви се оплача от него обаче –
не е много услужлив. Не предлага синоними на „чуждица“. Дава четири синонима на думата
„анблок “ – за която даже не знаех, че е българска. За какво са ми синоними на „анблок “?!
Искам синоним на „чуждица“!)
Естествено, ако цитираме някого ще запазим речта му максимално достоверна, дори това да
означава да цитираме и чуждиците. Ако пък правим пародия може да прибегнем до
умишлено насищане на текста с чуждоезикови заемки. Но с мярка. (А може и без мярка. В края
на краищата текста си е ваш – ще си го подправяте с чуждици както и колкото ви скимне.)
Мой любим подход за разширяването на езиковото ми богатство е да си измислям думи. Ей
тъй – с повод и без повод. Не виждам защо не. Текстът си е мой – аз съм създателят, богът,
демиургът в собственото си творение. Аз пресъздавам обективната реалност в друга,
абстрактна, принципно измислена реалност. (Добре де, съгласявам се веднага, че пресъздаването логично ме прави пре-създател, пре-бог и пре-демиург. Ето така се измислят
думи.) Защо да не създам и нови изразни форми за тази своя нова реалност?! Хич даже не се
опитвайте да ми спорите, няма нужда да се аргументирате – аз така ли иначе не ви чувам, все
едно да спорите с радиото! Е, новите думи стъжняват живота на редакторите, разбира се. Как
се проверява правописа или правилната употреба на несъществуващ израз?! Обаче забавляват
читателите, навират в миша дупка скуката, пък и в края на краищата аз не съм редактор, а
писател – ще си измислям колкото и каквито си поискам неологизми, шантавелизми и
изабелизми (Този последният не е мой – патент е на редакторката ми Росица Ташева.
Споменавам го, защото уважавам авторското й право, пък и като предупреждение –
словообразуването е заразно; не ми е известно дали се лекува.)
Безспорно най-често препоръчваната и абсолютно доказана практика за обогатяване на езика
(също и за ограмотяване, забавление, пък и за приспиване) е четенето. Единственият начин да
поддържаме и развиваме собствения си писателски речник е да четем. (Понеже още не е
създаден успешен прототип на фуния, с която да ни наливат ум и знания в главата. Бъдещите
поколения може и да се възползват от подобни улеснения на живота, но за нас жителите на
21-ви век единственото достъпно средство за сега е четенето.) Различни автори, разнообразни
жанрове, различна тематика.
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Четенето и препрочитането на любими текстове и писатели ни позволява да усвоим техните
изразни средства и стил. А писането, особено редовното такова, ни позволява да създадем и
затвърдим свои собствени уникални изразни техники.

Самостоятелна работа:
o

Сдобийте се със синонимен речник (може и онлайн – просто го дабавете в „Любими“)
и си създайте навика да го ползвате винаги, когато пишете или просто прелиствайте
страници за забавление.

o

Започнете да колекционирате необикновени думи – неологизми, архаизми, жаргони,
изненадващи комбинации, забавни изрази и други такива. В творческия си дневник
или на хвърчащи листчета - няма значение, стига да ги препрочитате отвреме-навреме.

o

Четете много и обръщайте внимание на речника на любимите си автори – как те
използват езика? Какви изрази и думи можете да научите от тях?

o

Упражнявайте се в измисляне на синоними. Например – намерете поне 6 синонима на
думата „тухла“. Колко можете да измислите за „небе“? Облак? Път? Запишете си ги –
някой ден ще ви потрябват.

o

Измисляйте си думи – голям кеф е! Създава фалшиво (И какво от това?!) усещане за
власт над абстрактната реалност на езика. Може да се сравни единствено с
удоволствието от писането.

Граматика и правопис
Изобщо няма нужда от многословие по темата - правилната употреба на езика, познаването и
системното прилагане на граматичните правила и правописа са абсолютно задължителни за
всеки, който си позволява да публикува писано слово. Демокрацията си я практикувайте в
автобуса, избирателните секции и по площадите, в езика властва диктатура. Не може да има
никакви оправдания, извинения и алтернативни мнения. Няма място за плурализъм.
Езикът е избраната от писателя медия за комуникиране с потребителите на неговото изкуство.
Пренебрегването на най-фундаменталните правила на средството за комуникация е проява на
неуважение към читателя и на автора към самия себе си. (Също и към родителите, учителите,
приятелите, роднините до девето коляно, предците и внуците му – всички, които са
говорили,говорят или ще говорят български.) Нелепо е да очакваме, че някой ще си прави
труда да се опитва да чете текстовете ни, ако ние не сме сметнали за необходимо и не сме си
направим труда да ги коригираме и освободим от грешки.
Учебници, справочници, съвети и уроци по граматика, синтаксис и правопис на българския
език могат да се намерят в книжарниците, библиотеките, достъпни са на електронни носители,
публикувани са в безброй електронни страници. И не са никак скучни за четене. (Честна дума!)
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Да се публикуват неграмотни текстове е неоправдано, смехотворно и унизително. Ще се
доверите ли на лекар, който не умее да ползва стетоскопа си? (Дори да се оправдава, че бил
офталмолог.) Бихте ли уважавали магистрат, който демонстрира непознаване или неприлагане
на закона?(Не че няма такива, просто питам – ще ги уважавате ли?) Ще възложите ли
счетоводството си на счетоводител, който не умее да разкрива скоби? (Аз още не съм срещала
такъв, но това не значи, че няма.) Защо ще искате да четете писанията на неграмотен писател?!
В тази категория спада също пунктуацията. От аполинерово време насам вече не е оригинално
да се пренебрегват препинателните знаци. Нямаме късмет съвременните писатели и това си е!
Всичко мързелашко и оригинално е вече правено.
И не може да има никакви убедителни аргументи в полза на писането с латинска азбука маймуница, шльокавица, мързи-ме-да-си-кирилизирам-клавиатурата-ица.( Рече тя и отсече!)
Кирилицата е точно толкова неотменим атрибут на българския език, колкото са правилата за
пълния член или съгласуването по род, число и време. Съвременният български писател може
да се възползва от множество софтуерни продукти и уеб-базирани апликации за кирилизация
(много от тях безплатни). Неупотребата на кирилица е абсолютно неоправдана и недопустима.
Издава невежество и пренебрежение към читателя, което от своя страна гарантирано го
отблъсква. (Даже аз имам кирилизирана клавиатура, въпреки, че съм безумна технофобка и
живея в чуждоезична страна. Щом безнадежден случай като мен може, повярвайте ми - всеки
друг би могъл да се сдобие с кирилица.)
Писането на латиница се препоръчва само, ако искаме да запазим текстовете си в дълбока
тайна.(Никой няма и да се опита да разшифрова странното подобно на полски език писание,
което звучи уж на български, ама не съвсем и мяза повече на кодирано съобщение или на
нещо, написано от котката ми, докато се е разхождала по клавиатурата. Дори най-запалените
почитатели на Дан Браун ще се поколебаят.)
Ако пишем, за да споделяме (преживявания, приключения, творчески усилия, емоции, идеи,
убеждения, каквото и да е) сме задължени да ползваме обществено приетата медия. В случая
с българския език това означава кирилица.
И понеже вече създадохме такава традиция, я да видим как се справя настоящият самоучител
с писаните правила и изисквания на езика. Хм, спазено е правилото за употреба на кирилица
(Очевидно, Уотсън!); авторката се старае да ползва пълен член за подлозите в мъжки род;
правописът е според Онлайн Правописен речник на българския език (onlinerechnik.com ), при
дублетните форми е избрана използваната като основна дума в преждепосочения речник
(например „повествувание“ с „у“) и е прилагана еднообразно в целия текст.
Пунктуация? Запетайки слагам задължително пред „че“, „ако“, „защото“ , „когато“, „където“ и
т.н., започвам изреченията с главна буква, останалите пунктуационни знаци разхвърлям
безразборно и щедро. Особено обичам удивителните!
Граматиката е прилична. Речникът изобилства с варненски жаргон, неологизми и чуждици.
Оценка – четири и половина от пет.
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Самостоятелна работа:
o

Препрочетете някой учебник по българска граматика – може и стар, езикът не се
променя толкова бързо и основните правила си остават непроменени с десетилетия.
Без значение кой е авторът обещавам да намерите интересни страници с правила,
които сте забравили, но всъщност не са никак трудни за помнене и прилагане.

o

Препрочетете и правилата за пунктуацията в българския език – те съвсем не са чак
толкова много и не е особено трудно да следваме поне най-фундаменталните от тях.

o

Ако по някаква причина нямате кирилизация на клавиатурата си отделете 20 минути
(толкова е – гарантирам), за да потърсите подходяща кирилизираща програма в
интернет, да прочетете препоръките на други потребители във форумите или да
промените настройките на операционната си система, така че да можете да пишете на
кирилица.

Глаголното време
В последно време е модерно да се пише в сегашно време - това засилва напрежението,
позволява на действието да се случва в реално време. Съвременните литератори и издатели
смятат, че миналото врeме дистанцира читателя от събитията.
От друга страна Алеко разказва за пътуването си до Чикаго в минало време и това мен поне не
ме смущава ни най-малко като читател, нито пък е попречило на пътеписа му да се превърне в
литературна класика и да се чете вече повече от век. И да звучи актуално.
За неспокойните души като мен, дето не могат да вземат окончателно решение и все се
колебаят в избора - възможно е да се ползват две (или повече) глаголни времена – да речем,
минало за повествуванието и сегашно историческо за географските (енциклопедични) факти.
Или ако правим съпоставка между две пътувания - да използваме минало време за
предишните си преживявания и сегашно за по-скорошните.
В статиите предназначени за туристи често се използват условно наклонение и дори заповедни
форми: “ Ако попаднете в Париж рано сутринта на всяка цена отидете в...“ (Което ми
припомня, че oще не съм чела пътепис в минало условно незапомнено време –“ Бил съм се
бил напил.” Може би му е дошло времето някой да поекспериментира и с него. Какво поефикасно оръжие срещу скуката от новоизобретеното такова?!)
Какъвто и да е личният ни избор извънредно важно е да поддържаме хомогенни глаголните
времена в текста. И да ги употребяваме правилно.

Самостоятелна работа:
o

Обърнете внимание в книгите и пътеписите, които четете какво е избраното глаголно
време. Как се отразява то на възприятието ви като читател?
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o

В своите пътеписи пренапишете един параграф използвайки различни времена –
сегашно, минало, заповедна форма, условно наклонение. Изберете най-подходящото
за целия текст.

Абзацът
Текстът се състои от думи, групирани с помощта на граматиката и пунктуационните знаци в
изречения, на свой ред събрани в монолитни блокчета – абзаци (пасажи, параграфи). За
значимостта на правилната употреба и богатството на думи вече стана дума. Всеизвестна и
неоспорима е и важността на граматиката – без нея думите ще са неразбираеми. Това, което
често се пропуска от начинаещите писатели обаче, е невероятната значимост на абзаца.
Нека да направим следния бърз експеримент: отваряме произволна страница от книга на
писател от 19-ти или началото на 20-ти век, да речем Жул Верн, Лев Толстой или (аз имам тук
под ръка) „Пътешествие около света с кораба „Бигъл“ - Дневник на проучванията по естествена
история и геология“ на Чарлс Дарвин (Наука и изкуство, 1988, превод Евгени Ганчовски), само
поглеждаме бързешката в текста и мигом сме привлечени неудържимо, зачитаме се без дори
да се усетим и вече сме потънали в действието, прелистваме жадно нови и нови страници,
забравили напълно, че закъсняваме за работа или че яденето ни загаря на котлона.
Да, ама не, нали?! Нищо подобно не се случва, защото текстът е монолитен, абзаците често се
простират на цяла страница, непрекъсвани нито от пряка реч, нито от нов ред, подсказващ
началото на нова мисъл. На мен ми се налага да попрелистя половината книга на знаменития
британски естественик, докато попадна най-после на страница, която изглежда по-малко
отблъскваща и страховита и се осмеля да се зачета в един от редките по-кратки пасажи.
Хайде сега, просто за да завършим експеримента, да отворим книга на популярен автор от
края на 20-ти или началото на 21-ви век. Аз имам тук на работната си маса Тери Прачет,
Реймънд Чандлър, Нийл Геймън, Курт Вонегът. Този път произволна страница от произволна
книга (случи се да е „Сбогом моя красавице“ на Чандлър) ме залепя за текста и наистина
забравям, че всъщност това трябваше да е само бързо хвърляне на поглед за целите на
експеримента. Посягам към друго томче – „Котешка люлка“ на Вонегът и се случва абсолютно
същото. Защо? Каква е разликата между Дарвин и Чандлър, Верн и Вонегът? Всичките са
забележително добри писатели и са ми любими. Кое е това, което прави едните по-четивни,
направо пристратяващи, а другите „трудни“ за четене?
Негово величество абзацът.
В миналото е било приемливо текстовете да са по-описателни, параграфите по-дълги,
писателите по-обстойни. Но времената са се променили. Съвременният забързан, задъхан свят
няма време за дълги и пространни обяснения, описания, излияния. Съвременният читател
очаква динамика в сюжета. Динамиката се постига се с краткост. И в двете книги на
съвременни писатели, които отворих няма параграф по-дълъг от осем реда. В дневника на
Дарвин един абзац често се е разлял на цяла страница. В това е разликата.
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Причината читателите масово да признават, че често прескачат описанията и четат само
пряката реч е именно в това, че описанията предполагат няколко изречения свързани
смислово едно с друго т. е. дълъг абзац, , а пряката реч често се състои от едно-две кратки
изречения (в днешно време монолози от по 70 страници като този на Джон Галт в „Атлас
изправи рамене“,(1957) на Айн Ранд са абсолютно самоубийствени). Погледът се плъзга с
лекота и умът възприема без усилие късичките параграфи. Действието изглежда подинамично, художественото време се ускорява, когато текстът е накъсан на малки групи от
изречения.
Читателят възприема графично печатния текст като блокчета от думи – параграфи. Дългите
абзаци изглеждат трудносмилаеми, изискват усилие, предполагат концентрация и в крайна
сметка се възприемат като скучни и „трудни“. Кратките обещават динамика, неангажираност и
забавление.
Е, няма смисъл да декларирам тук очевидния извод. За всички вече е ясно, че четивният
пътепис е сглобен от кратки параграфи.
Разделете дългите текстови пасажи на по-малки и гледайте с удовлетворение как скуката се
изпарява пред очите ви през така получените пролуки. Даже няма нужда да я обстрелваме – тя
сама предава богу дух.

Самостоятелна работа:
o

Разгърнете няколко от любимите си книги и се вгледайте в структурата на параграфите
– кратките или дългите преобладават?

o

Анализирайте отново своите текстове – каква е средната дължина на абзаца в тях?
Разбийте големите монолитни параграфи на по-малки. По-четивен ли е материалът
така?

o

Изберете дълъг абзац от неинтересна книга и го пренапишете размествайки
изреченията и разкъсвайки текста в няколко по-кратки параграфи без да променяте
смисъла. Мислите ли, че това го прави по-приятен за четене?

Изречението
Същият принцип като по-горе: кратките изречения внасят динамика, дългите забавят,
объркват, изискват усилие и дори отблъскват. Простичък трик за ускоряване на действието е
да разделим сложносъставените изречения на няколко прости, като при това елиминираме
съюзите, които са изпълнявали ролята на спойка между главното и подчинените изречения.
Класическо правило в съставянето на четивни изречения е да започваме с подлог и сказуемо,
да концентрираме значещите думи в началото, а по-маловажните уточняващи, описващи,
допълващи да изтикваме към края. Представете си, че пишем на неограничено широка
страница и всяко изречение започва на нов ред. Съществената част от изреченията, носеща
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основния смисъл трябва да е най-вляво, защото болшинството читатели ще прочетат само
това и чисто и просто ще пренебрегнат дясната част с остатъка от изреченията.
В някои класически ръководства за добър писателски стил категорично се забранява
употребата на изречения от по една дума. Или изречения, започващи със съюз. Е, винаги е
въпрос на личен избор дали, кога и доколко да следваме догмата на подобни правила.
Чародеецът на словото Рей Бредбъри пренебрегва и двете в това най-кратко и найизчерпателно описание на Египет в историята на литературата:
„И слънцето изгря, като разкри… Египет. Реката Нил. Сфинкса. Пирамидите.“ („Дървото на
Вси Светии“, Научна Фантастика, 1981, превод от английски Белин Тончев)
За привнасяне на напрежение, съспенс, емоции и трепети съвсем не са необходими сложни
изречения и много думи. Краткостта може също да добави свои си неизмерими дълбини на
драма. Да намекне за интелект, оригиналност, обобщеност, мащаб, всезначимост. В
преднамерената краткост има предизвикателство, закачка, забавление, дори когато темата е
драматична. Да припомня за илюстрация два изтъркани от повтаряне, но все така
поразителни (поне за моето въображение) примера: хемингуейевият най-кратък разказ:
„Продавам. Бебешки обувки. Неносени.“ и (ако вече сте спряли да хълцате
сърцераздирателно и да триете сълзи по лицето си) най-краткият фантастичен трилър в света
на Фредерик Браун: „Последният човек на земята седеше в стаята. На вратата се почука.“ Да
бе, знам че вече декларирах, че ще са само два, но просто не мога да се въздържа да не
цитирам и смешния пример. Произходът му е меко казано неясен, има половин дузина
варианти, но аз харесвам този: британски ученици трябвало да напишат есе на свободна тема,
задължително включващо Бог, монархията, секс и мистерия; един ученик предал работата си
след броени минути, есето му гласяло: „Боже, бременна съм!“ – възкликна кралицата. Чудя се
от кого ли е.“
Не случайно всяка идеология има свои запазени фрази, лозунги и призиви – в тяхната краткост
има магия. Лаконичността им завладява умовете, има силата да подчинява масите.
И така, да обобщим: Политическият лозунг на анти-скука борците гласи:
“Всяко кратко изречение – куршум, всеки кратък абзац – бомба срещу скуката в пътеписа!”

Самостоятелна работа:
o

Анализирайте структурата на изреченията на любим писател и се опитайте да следвате
същите правила в своите текстове. Например – никое изречение не бива да е по-дълго
от два реда или две дълги изречения никога да не следват едно след друго.

o

Упражнявайте са да измисляте и използвате кратки, прости,безглаголни или безсъюзни
изречения.
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Стил и Авторов глас
Всички изредени дотук правила биха могли да бъдат оспорени или пренебрегнати, разбира се
(били са и ще бъдат), но те все пак поне се опират на някакъв вид писани езикови закони –
речници, учебници, помагала, технически характеристики на печатните издания, правилници,
формално дефинирани изисквания и критерии. Когато стане дума за стил обаче внезапно
навлизаме в некартографирана зона на здрач, мъгла и принципна липса на дефиниции,
критерии и норми.
Няма достатъчно добро определение за стил и няма правила за стила. В най-добрия случай,
ако някой някъде се е осмелил да публикува такова определение то е сухо и ронливо като
онзиденшен хляб, непривлекателно като чужда дъвка и необещаващо като мрачен дъждовен
следобед – „литературният стил е умението на автора да използва езика“ или нещо подобно,
точно толкова безполезно. (Ако не ми врвате, ето какво предлага Онлайн тълковния речник на
българския език www.onlinerechnik.com: „Система от начини за използване на езиковите
средства в речта. Научен стил. Лош стил на писане. Стилът на Вазов.“)
С други думи, никой не може да обясни какво е стил, но това в никой случай не пречи на
абсолютно всеки грамотен читател да се чувства компетентен в разпознаването на добрия
стил, или на „лош стил на писане“. Аз например харесвам много и съм в състояние да
разпозная мигновено стила на Бил Брайсън – толкова е специфичен, уникален и хомогенен в
цялото му творчество, че само няколко изречения са достатъчни за идентифициране. Но не
мога по никакъв начин да го дефинирам. Бил Брайсън си е просто Бил Брайсън и толкова.
Много е писано за стила на Марк Твен или този на Реймънд Чандлър, но няма „10 правила, за
да пишем като Реймънд Чандлър“. Как тогава се предполага един начинаещ писател да си
създаде добър стил? Как да се научи да пише като добрите писатели?
Отговорът е един и е простичък – с много, много четене. (Спомнете си пак Мартин Идън. )
Всички литературни школи и курсове за творческо писане препоръчват също да се правят
упражнения за писане „в стил“ т.е. да се напише една и съща история (или само абзац) в стила
на големи известни автори. Няма нищо лошо в това да се опитваме да имитираме великите
или любимите си писатели. Даже напротив – това е всъщност единственият начин по който
човекът учи. Като деца имитираме родителите си, учим от тях произношението и правилната
употреба на езика, после имитираме други членове на обществото, за да научим чрез тях как
да прилагаме и практикуваме обществените норми и правилата за общуване.
Начинаещите художници се учат да рисуват като правят копия на известни картини – учат се на
стил. Същият е и подходът към писането – изучаването и имитирането на любими писатели ни
позволява да усвоим някои аспекти от оново неуловимо, неописуемо нещо, наречено авторов
стил. В подобни упражнения няма нищо плагиатско. Плагиаризъм е да се опитваме да
представим за свои идеите и труда на други. Усвояването на вече съществуващ стил е само по
себе си творчески акт.
Стилът не се състои само в употребата на думите. Нито е кодиран в метафорите, алитерациите,
литотите и полисиндетоните (Не се шашкайте, това последното и аз не го знаех – специално го
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издирих в категорията Стилистични форми, за да се изфукам.) Стилът е също проекция на
личността на автора. И до голяма степен се припокрива с това, което наричаме авторов глас.
Гласът на невидимия разказвач зад кадър, на вездесъщия съдия, който индиректно и
манипулативно ни внушава, кои герои са добри и кои лоши, кои да харесваме и кои да
мразим, кой постъпва правилно и кой греши в измисления свят на автора. Стилът отразява
авторовия маниер, неговата позиция,житейски и писателски опит.
Иначе казано, стилът в писането е онова, което наричаме „Личност“ при хората – уникалното,
неподправеното, често неподдаващо се на улавяне, определяне и имитиране.
В този смисъл всички съвети за добър стил на писане се свеждат обикновено до простички
правила, не по-различни от правилата за добро поведение:









пиши за това, което познаваш; бъди себе си („... защото всички други личности са вече
заети“, наблюдателно отбелязва Оскар Уайлд);
не се самоизтъквай; (“Скромността краси човека”, смята нашият мъдър народ.)
спазвай правилата (езиковите); (И тези за безопасно пресичане не би трябвало да се
пренебрегват.)
не използвай твърде много думи – редактирай и трий излишното; (Казано е: „Много
приказки – на пазара!“, никой не казва: „Много приказки – в пътеписа!“
не прекалявай (с прилагателните, описанията, обясненията и изобщо с каквото и да
било); (С пиенето също. И със захарта.)
избягвай предрасъдъците, не съди; (Исус най-добре го е казал: „Който от вас е без грях,
нека пръв хвърли камък“.)
избери подходяща структура, формат, глаголно време и се придържай към тях;
не използвай ругатни, цинизми и неприлични думи – те са езика на хората с беден
речник; (Никой от нас не е втори Чарлз Буковски, хайде да не се залъгваме.)

Може още много правила да изредим, но те ще са все така неспецифични, твърде обобщени,
кухи и на практика безполезни. Даже да научим наизуст дефинициите за антономазия,
апосиофеза, мезофора и всичките изчанчени стилистични форми, на които гърците са си
направили труда да дадат имена, няма да се сдобием със стил, защото тайната на стила е в
употребата, а не в зубренето им.
Единственият начин да се сдобием със свой авторов стил и глас е да пишем. Много и редовно.
И да четем – още повече и дори по-редовно.
Великолепни илюстрации на упражненията за имитиране на различни стилове и
доказателство, че подобна имитация може да бъде творчески акт са книгите на Реймон Кьоно „Упражнения по стил“ и Марк Крик - „Супата на Кафка“. Следват откъси от двете:
АНОТАЦИЯ
Автобус по южната линия. Натоварен час от деня. Младеж на двайсет и шест години мека шапка с шнур вместо панделка; прекалено дълъг врат, сякаш са го разтягали. Хората
слизат. Въпросният младеж се сдърпва със съседа си. Упреква го, че го блъскал всеки път,
щом някой минел. Хленчи, а му се иска да е злъчен. Вижда свободно място и се спуска към
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него.Два часа по-късно го срещам отново - на площад Ром, пред гара Сен Лазар. Той е с
някакъв свой приятел, който му казва: "Ще трябва да добавиш едно копче на палтото си."
Обяснява му къде (при яката) и защо.
ЛИТОТА
Не бяхме малко и не пътувахме поотделно. Един младеж с не особено интелигентен вид не
смяташе за невинен господина, който не се намираше далеч от него. И тъй като не му
липсваше наглост, не си затрая. Не отричам, че отново го срещнах по-късно заедно с едно
лице, което не му беше непознато. Не може да се каже, че не говореха за облеклото.
МЕТАФОРИЧНО
В разгара на деня, попаднало сред куп сардели в белезникавия търбух на твърдокрило,
някакво пиле с дълга проскубана шия се обърна изневиделица към една от кротушките и
словото му се разнесе във въздуха, просмукано от негодувание. Сетне, подмамено от
празното пространство, птичето отлетя.Сред мрачната градска пустош видях как още
същия ден му подрязват крилцата заради някакво си копче.
СЛОЖНОДУМНО
Гъстонаселено се автотранспортирах в общоизвестното южнопарижко
местонаправление и се самоозовах близкостоящ до един дълговрат плетеноширитен
дръжми-шапковец. Гореописаният трагикомично слаботелесен нехранимайко с
плиткодънна многозначителност умопомрачи еди-кого си с долуказаното: "Като
целенасочено своеволничите, вие нееднократно злоупотребявате с телосложението ми!"
След животрептущето си словоизлияние преждеговорившият правостоящ скорострелно
се облагодетелства от междувременно обезлюдилата се едноместна автоседалка.Подир
двучасово времетраене мимоходом го лицесъзрях да площадосенлазарства с гологлав
доброжелател, който нравоучително и чистосърдечно празнословеше: "Целесъобразно е да
преокомплектоваш по-благоразумно полушубката си!" И умозаключително
изсладкодумничи причинно-следствената взаимовръзка.
ОТЗАД НАПРЕД
"Ще трябва да добавиш едно копче на палтото си" - каза му неговият приятел. Срещнах го
на площад Ром, след като го бях оставил точно когато с настървение се бе втурнал към
една седалка. А малко по-рано се беше сдърпал с друг пътник, който - според нашия - го
бутал, щом някой слизал. Споменатият кльощав младеж носеше смешна шапка. Това се
случи на платформата на един препълнен автобус по южната линия днес, около обед.
ТОЧНИ ДАННИ
В 12:17, в един автобус по южната линия, дълъг 10 м, широк 2.10 м, висок 3.50 м, на 36.00 км
от началната спирка, точно когато превозваше 48 души, един индивид от мъжки пол на
възраст 27 години 3 месеца и 8 дни, с ръст 1.72 м и тегло 65 кг, който носеше на главата си
шапка с височина 17 см, опасана с ширит, дълъг 35 см, отправи запитване към мъж на
възраст 48 години 4 месеца и 3 дни, с ръст 1.68 м и тегло 77 кг посредством 14 думи, чието
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изричане продължи 5 сек. и които намекваха за неволни отклонения от 15 до 20 мм. След
което отиде да седне на разстояние 2.10 м от това място.118 мин. по-късно той се
намираше на 10 м от гара Сен Лазар (пред входа на извънградските линии) и се разхождаше
надлъж и шир в рамките на 30 м2 с приятел на възраст 28 години, ръст 1.70 м и тегло 71
кг, който с 15 думи го посъветва да премести с 5 см право нагоре едно копче с диаметър 3
см.
(Реймон Кьоно. „Упражнения по стил“, София, Фама, 2007)
„Супата на Кафка“ е колекция от готварски рецепти, превърнати в разкази, имитиращи стила
на известни писатели от 20-ти век:

Агнешко в сос от копър ала Реймънд Чандлър
Отпих глътка уиски с лимон, смачках фаса си на кухненската дъска и се загледах в една
хлебарка, която се опитваше да изпълзи от мивката. Нуждаех се от маса за двама в
Максим, стотачка в джоба и разкошна блондинка; разполагах с агнешко бутче и никаква
улика.
Вдигнах бутчето откъм кокала. В ръката си усетих хлад и влага, като ръкостискане на
патолог. Извадих нож и нарязах месото на парчета. Усещайки острието, накълцах глава
лук на филии и преди да се осъзная какво върша, един морков вече лежеше на парчета върху
плота. Нищо не помръдваше.
Метнах ги накуп в тенджерата заедно с китка копър, дафинов лист, шепа зърна черен
пипер и щипка сол. Знаеха си какво ги чака, тъй че ги залях с пилешки бульон и включих
котлона. Исках да се варят на бавен огън, на най-бавния възможен огън.
След час и половина и четвъртинка бърбън не бяха толкова корави, нито пък аз. Отделих
месото от зеленчуците и го похлупих, да не съхне. Ножът бе все така в ръката ми, но не
чувах полицейски сирени.
(„Супата на Кафка“ Марк Крик,ИК „Колибри", 2011)

Самостоятелна работа:
o

По примера на Кьоно и Крик напишете рецепта за любимо ястие в стила на свой любим
автор или в измислен стил, да речем – безглаголно или въпросително.

o

Четете и препрочитайте любимите си книги и писатели, и докато впечатленията от
техния стил са още пресни в главата ви опитайте се да напишете нещо кратко от тяхно
име. Например: как би описал моят любим писател гледката през прозореца на стаята
ми или случващото се на автобусната спирка.

Хуморът
Независимо от разнообразието на лични интереси, предпочитания и очаквания на
читателската аудитория има един аспект на литературното творчество, който се харесва на
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всички, получава масово одобрение и с лекота превръща пътеписитe в бестселъри. Негово
величество хуморът.
Смехът е любимо средство за разтоварване и читателите обичат да се посмеят. В това никой не
се съмнява. Въпросът е - кое е смешно?
Анализи и трактати за хумора и възприятието му има писани много. Тук не си поставяме за цел
да дефинираме човешкия хумор, а само да изредим някои негови особености, които си
заслужава да се имат предвид, когато пишем пътеписи.


Никой не обича да му се смеят, най-ефикасният начин да отблъснем читателя е с
подигравка, насочена (волно или неволно) към него. Смешното за едни може да е
обидно за други.



Самоиронията е най-масово възприетият сред хората маниер да поканиш другите да се
посмеят с теб. На теб, а вероятно и мъничко на себе си.



Абсурдното е винаги смешно, ако успеем да го опишем в пълната му неестественост и
конраст с нормалното. Пътуването до далечни, чужди, непознати места е неизчерпаем
източник на абсурд. Трябва само да се опитваме го видим, да го търсим, за да ни се
разкрие.



Неочакван обрат, културен сблъсък, разминаване в нормите на поведение и всякакъв
вид несъответсвия са смешни, стига да не обиждат или провокират твърде грубо
ценностната система на читателя.



Играта на думи помага да се разчупи еднообразността на описанията или
повтаряемостта на събитията и също може да бъде смешна, или поне да добави
елемент на интелектуална закачка към повествованието.



Вицове и анекдоти са смешни само в подходящия контекст и само, ако не са твърде
много.



Просташкият и дебелашки хумор се харесват, това е безспорно, но само от много
малка читателска аудитория. И много рядко се приемат за публикация в масови
издания.

Често несгодите на пътуването ни поставят в абсурдни и следователно смешни ситуации, но
стресът, чувството за отговорност, необходимостта от вземане на решения, неудобствата,
финансови и други загуби ни пречат да видим смешната страна, подлъгват ни да се
самосъжаляваме и ни подвеждат да критикуваме.
Подходящ подход в случай на такова привидно неуспешно, разочароващо пътуване, на
несбъднало се приключение е да изчакаме малко преди да започнем да пишем. Да позволим
на стреса и огорчението да отшумят, да си дадем възможност да се дистанцираме от
негативната емоция и да преоценим събитията малко по-безпристрастно. Точно от такива
неочаквани обрати, непланирани, дори нещастни обстоятелства се раждат най-добрите
пътеписи. Нужно e само наблюдателно око, търсещ ум и умение за самонадсмиване, за да
превърнем и най-трагичното събитие в комедия на абсурда.
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Но да не забравяме нашата набелязана жертва – скуката. За нея хуморът е като слънчев лъч за
вампира (Най-после изфабрикувах начин да вкарам и вампири в текста!), като светена вода за
дявола, глобално затопляне за полярните шапки, фъстък за алергичния към фъстъци, слон за
стъкларския магазин,дъщеря ми за шоколадa, змея за златната ябълка и т.н.,да не изреждам
повече - стана ясно горе-долу смятам, пък и взех да се затруднявам със сравненията. Е, добре
де, мога да добавя още няколко: Хуморът е антихристът на скуката. Нейният антипод,
анихилиращ агент, нейната черна дупка и антиматерия. Нейният непоколебим Терминатор!
Никой не скучае, когато се смее.

Фотография, илюстрации
Държа да подчертая - фотографиите не са задължителен елемент на пътеписа. Нито Алеко,
нито Бил Брайсън си правят труда да илюстрират разказите за пътешествията си. Това не им е
попречило да станат бестселъри.
Ако ще включваме илюстрации към текстовете си обаче трябва да обмислим някои аспекти.
Има най-общо два подхода в илюстрирането на текстове по принцип, които се отнасят
естествено и до фотографиите в пътеписа. Двете школи са: Фотографиите илюстрират текста
или Фотографиите разказват паралелна история, независима от текста.
В първия случай подбираме такива фотографии, които кореспондират директно с конкретен
пасаж от текста. Да речем, че в разказа за родопското село става дума за кротка селска
бабичка, която сме заварили да почива на сянка под асмата на църквата. В такъв случай
подходящи илюстрации са: портретна фотография на бабето, снимка на църквата, асмата или
на трите заедно – бабчето под асмата, с църквата за фон (може и с козичка).
Дали ще включим всички тези фотографии или само една зависи от избрания формат на
пътеписа. Ако е фото-пътепис можем да публикуваме по две-три снимки за всеки абзац текст;
ако е статия в списание ще следваме препоръките на редактора – според типа на материала и
общо отредената му площ; ако публикуваме в електронно издание, където форматът е
предопределен и да речем позволява само една фотография ще трябва да изберем найдобрата и в най-голяма степен илюстрираща темата на цялата статия т.е. в случая с пътуването
до селото това вероятно няма да е бабичката на пейката (освен ако не я направим главен
герой на разказа), а мотив от калдъръмена уличка, родопски пейзаж, снимка от птичи поглед
на каменните селски покриви или каквото друго сметнем за подходящо.
Другият подход е май по-рядко използван, но има своите предимства. При него текстът и
фотографиите разказват две различни истории. Това позволява да се постигне множественост
в сюжетната линия без да се увеличава обема на разказа. Паралелният разказ в картинки
вмъква допълнителни пластове, намеква за многозначност, представя мястото, героите и
случката от различна гледна точка.
В същия пример за родопското село, ако текстът разказва за дървените къщи, атмосферата на
тихите улички, бабичката в църковния двор, то паралелният фото-разказ може да се развива в
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серия от снимки на: каручка натоварена с дърва, лястовички накацали по жиците, жълти тикви
натъркаляни в нивата, мушкато на селски прозорец, бостанско плашило, мотив от шевица,
дърворезба, каменна чешма и т.н. Никоя от изброените фотографии не е свързана директно с
текста, но всичките заедно допълват разказа с цветовете на есента, детайли от селския бит,
атмосферата на мястото и пътуването.
Има разбира се и трети вариант, комбиниращ двете различни школи – снимковият материал
включва хем фотографии илюстриращи конкретна част от пътеписа, хем има елементи на скрит
второстепенен разказ. Например никъде не споменаваме за селското куче, което ни е
следвало по петите през целия ден, докато сме се разхождали из селото, но то се появява в
кадър на няколко от фотографиите. Или пък по принцип сме подбрали за публикуване снимки
свързани с разказа, но тук-таме се отклоняваме от това правило и добавяме по някоя
фотография просто ей тъй – заради цветовете или настроението, които внася.
Колкото и простичко, и очевидно да звучат горните правила на теория, на практика се оказва
не толкова лесно да изберем подходящия илюстративен снимков материал, както вероятно се
е убедил на собствен гръб всеки който някога е опитвал да го направи. Без значение колко
снимки сме направили – шест, шейсет или шестстотин – винаги се случва да сме пропуснали
или да е било невъзможно да заснемем някакъв важен аспект на преживяванията ни, който
искаме да превърнем в основна или второстепенна сюжетна линия, обаче нямаме с какво да
илюстрираме.
За избягване на този проблем се прилагат два принципно различни подхода. При първия
планираме предварително и колкото е възможно по-детайлно целия материал, правим си
списък (дори и да е само мисловен) с подходящите илюстрации и по време на пътуването се
стараем да заснемем колкото е възможно повече кадри на обектите и ракурсите от списъка,
плюс още каквото ни се стори интересно и може би подходящо за допълнение. Предимството
на този подход е, че винаги разполагаме с подходящи снимки кореспондиращи с текста.
Недостатъкът е, че детайлното предварително планиране ни задължава и ограничава да се
придържаме към вече предначертаната схема.
Вторият подход е радиално противоположен – никакво планиране, забавляваме се и щракаме
на воля с фотоапарата всичко, което привлече вниманието ни. После се водим от
фотографиите, когато пишем статията – така винаги разполагаме с великолепно подбрани
илюстрации към текста, но пък може да се окаже, че изпускаме важни аспекти на пътуването,
просто защото не е било възможно да ги заснемем (например изографисаната църква и
дърворезбования иконостас, защото отчето не е разрешило да снимаме със светкавица вътре в
църквата или селската каручка на пътя, защото сме шофирали).
Другояче казано нещата пак опират до личен избор, базиран на нашите силни страни и
недостатъци (аз например винаги предпочитам словесните описания пред фотографиите,
защото боравя по-добре с думите, отколкото с фотографската техника – нали стана вече дума,
че съм технофобка), на очакванията на читателската аудитория, изискванията и техническите
характеристики на медията, в която ще публикуваме материала си ( в личен блог или във
фейсбук могат да се публикуват снимки с ниска разделителна способност, но гланцираните
списания имат високи изисквания за качеството на фотографиите), умението ни да планираме
или импровизираме, личните ни вкусове и много други специфични за всеки автор фактори.
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Общото правило, както и при писането е винаги да избираме качеството пред количеството.
Ако е вярна максимата, че една картинка заменя хиляда думи, то 20 картинки лесно могат да
се охарактеризират като празно дърдорене. Да не говорим, че бавнозареждащи се електронни
страници са неприемлива концепция за нетърпеливия читател. Още пет-шест секунди и ето го,
вече е цъкнал на нещо друго.
Да не забравяме също, че фотографиите могат да се окажат великолепно убежище и цитадела
за скуката – стандартното, обичайното, вече познатото са бойните кули на укреплението й. За
да е интересна и занимателна фотографията можем да приложим вече усвоените оръжия от
писателския ни арсенал – необичаен ъгъл, хумор, закачка, оригинално заглавие, сюжет,
образи. (Ако не ви е ясно какво е ъгъл и cюжет във фотографията, купете си книга по
фотография, няма аз да ви уча - тука се занимаваме с писането, не със снимането.)
Немаловажен елемент при подбора на подходящ снимков материал са и съображенията за
опазване тайната на личността на другите. Необходимо е да имаме изрично съгласие от
хората, чиито портрети публикуваме (или от родителите им, ако са деца). Добре е да се
избягва публикацията на фотографии, в които ясно се виждат адреси на жилища,
регистрационни номера на автомобили, лична информация от документи за самоличност и
други подобни, които биха могли да разкрият самоличността на други хора, макар и неволно.
Не знам тука да обиждам ли вашата и собствената си интелигентност с подобни очевидни
напомняния, но никак (ама никак) не е зле да си правите копия на снимките. На различни
носители. Един принцип в информатиката гласи, че данните не съществуват, освен ако нямат 3
различни копия (различни носители и различни адреси). На собствен гръб трябваше да открия
преди години, че същото важи за фотографиите – откраднаха ни цифровия фотоапарат с все
снимките в паметта в същия ден, в който се крашна хард дискът на компютъра (той го играеше
второ копие). Нямах трето, следователно (според горния принцип) снимките ми не
съществуват. Уви! (Не са известни случаи в историята, когато снимки са оцелявали след
преформатиране на твърдия диск.)
Пък то, като стана дума, и на текстовите файлове не е зле да си имаме по две-три копийца,
защото ... айде сега, да не ръся тука зловещи прокоби, ама всички знаем, че такива работи се
случват.
Нашият самоучител и пътепис за пътуването през творческия процес на пътеписането не
предлага пукната илюстрация, защото както вече се презастраховах в началото на тази глава,
те съвсем не са задължителни за жанра (и защото още не съм успяла да направя Муцьо главен
герой). В никой случай обаче не пропагандирам за безснимкови пътеписи.
Снимайте и илюстрирайте! И нека силата да бъде с вас!

Самостоятелна работа:
o

Когато четете статии и пътеписи в списания и електронни медии, обърнете внимание
на подбора на илюстрациите/фотографиите. Следват ли те конкретни пасажи от текста
или създават паралелна сюжетна линия? Колко снимки са подбрани за илюстрация?
Ако снимката е само една – кое авторът и редакторът са сметнали за най-важно?
Съгласни ли сте с тях?
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o

За своя пътепис прегледайте снимките си и изберете подходящи, ако публикацията
позволява да качите 10 снимки. Ами ако можете да прикачите само една или две – кои
ще са най-подходящи?

o

Когато пътувате и правите снимки опитвайте се да избирате такива сюжети, ъгли и
детайли, които биха били подходящи за илюстрация на пътеписа, който може някой
ден да напишете. И не правете компромиси с качеството и разделителната способност
на фотографиите – не си заслужава спестената по този начин памет, някой ден може да
ви потрябва качествен снимков материал.

Преработка
Имам една лоша и една много лоша новина за всички, които си мислят, че писането е трудно.
Коя искате първо?
Окей, нали съм си добра душа - ето ви първо лошата: писането наистина не е лесно. По-лошата
новина е, че редактирането е още по-трудно.
”Най-великото умение на писателя е умението му да зачерква. Краткостта е първото условие
за художественост.” - твърди Феодор Достоевски. И най-трудно постижимото, ако моят личен
опит е с нещо показателен.
Най-трудният, най-болезненият процес в писането не е предизвикателството на ужасяващо
празния бял лист, нито мъчителното откриване на подходяща дума и израз, агонията на
бавното добавяне на дума след дума, параграф след параграф. Най-, най-трудната стъпка за
писателя е зачеркването.
Да се изтриват така усилно събраните думи е противоестествено и болезнено като ампутация.
Но необходимо! Автоцензурата е онова умение, което отделя добрия писател от
посредствения. „Трябва жестоко, до сълзи да се зачерква.“ препоръчва Чехов и максимата му
е жестоко, до сълзи вярна и за пътеписите.
Според Стивън Кинг добро правило при преработката на суровия материал е да се намали
текста с 10% на първо препрочитане и с още 10% в окончателния му вариант. Други автори
настояват за по-драстични мерки, достигащи до 30%, че и повече. Предполагам истината е
нейде в златната среда и както всичко друго, свързано с творчеството е индивидуална.
Принципът е да нахвърляме всичко в текста, когато ни е обзело желание да пишем, навестила
ни е музата, завладяло ни е вдъхновение или както там ще да наречем онова магическо
творческо състояние, когато ръцете ни просто не сварват да следват полета на мисълта и да
превръщат в писмени знаци реката от думи, която се е отприщила у нас. A после просто да
оставим текста да отлежава известно време – ден, два, седмица и да се опитаме да го
забравим преди да го препрочетем отново. Колкото повече сме забравили от написаното,
толкова по-добре. Така имаме възможност да го видим като нов непознат текст, като нещо
писано от някой друг и да сме максимално обективни в оценката и редактирането.
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"Пиши пиян, редактирай трезвен!" - според крилатата фраза, приписвана на Хемингуей
(Авторството му все така не е потвърдено и има съмнения, че фразата принадлежи на друг
писател - какво си говорихме по-рано за вторичните източници на информация, а?) Кога точно
Хемингуей е бил трезвен, та да редактира не знам, но от опит мога да потвърдя, че
преработката на пияна глава дава ... м-м, нека ги наречем необикновени резултати. Затова редактирай много трезвен!
Тогава идва най-трудното – започваме да режем и трием, съкращаваме и намаляваме, докато
освободим пътеписа от всичкия излишен баласт, който го затлачва, забавя и препъва. (И дава
материал на скуката да си строи барикади, и да трупа въоръжение. ) Докато не останат
никакви повторения, ненужни описания, дразнещи отклонения, излишни прилагателни,
неинтересни факти, неубедителни герои, незапомнящи се сравнения, изобщо нищо, което не е
абсолютно незаменимо и безспорно необходимо.
Препоръките за качествено редактиране варират от строго специфични като: „никога не
използвай думите“ много „(Марк Твен) и „внезапно“ (Елмор Леонард) през догматичното
правило да не се започва изречение с „и“, до принципно избягване на описания,
прилагателни, местоимения или удивителни знаци. В крайна сметка изборът е личен,
обусловен от авторовия стил, но основното правило остава и важи за всички със страшна сила
- от Чехов и Хемингуей до нашего брата пътеписеца – съкращавай!
"Което пречи трябва да се махне." - препоръчва роботът Кики в "Руфо Червенокосия" на Иван
Мариновски. Но само който го е правил знае колко силна воля е нужна за изпълнението на
толкова простичко на вид предписание.
Според американската редакторка Диана Търбон „без съмнение най-честата грешка, която
всички начинаещи писатели правят е, че не редактират достатъчно текстовете си. И тук нямам
предвид само граматиката и правописа, но също и структурата. Доброто четиво е това, което
просто се излива от страниците, без никакви спънки и усилия за читателя.“
Затова добра практика при редактиране е да помолим някой друг да прочете текста или да го
оставим да „отлежи“ за известно време преди да го препрочетем отново. За неизкушеното око
е много по-лесно да види грешки, които ние сме пропускали многократно в концентрацията си
върху сюжета или героите. И не само дребните пропуски в пунктуацията, пълното членуване
или правописа, но също и структурни проблеми на материала.
Този изстрадал самоучител е писан, забравян, редактиран, изпращан на приятели, дописван
според техните коментари, преправян според собствените ми прищевки, намразван до смърт
и захвърлян, позабравян и преработван отново толкова пъти, че вече ми се повръща от него. И
всеки път, на всяко прочитане намирам по някоя излишна дума, по нещо дето иска
доизкусуряване и напудряне, донатъкмяване и изчистване.
Което по моему доказва две неща (поне): първо, че съвършенството е непостижимо и второ,
че винаги има какво още да се изтрие.

Самостоятелна работа:
o

Изберете произволна статия в списание или електронна страница, които публикуват
любителски пътеписи. Копирайте я и използвайте функцията на текстовия редактор, за
да преброите колко думи съдържа. После редактирайте текста като изрязвате всички
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елементи, които според вас са излишни – повтарящи се прилагателни, описания,
забавящи действието, ненужни отклонения или излишно подробни факти, всичко,
което вие като читател намирате за дразнещо или се изкушавате да прескочите.
Пребройте отново броя на думите. Какъв е процентът на съкращаване? Прочетете
отново редактирания текст. По-добър ли е от оригинала според вас?
o

Прегледайте личния си архив и препрочетете свой материал писан преди доста време,
за който сте забравили напълно. Изкушавате ли се да промените нещо в текста? Има ли
части, които бихте могли да съкратите? Редактирайте и оставете материала отново да
„почива“ за известно време преди да го препрочетете и евентуално преработите
отново.

Публикуване
И така, стигнахме до най-страшния момент в нашето и бездруго нелеко пътешествие из
тъмните дебри и плаващи пясъци на пътеписането. Ще публикуваме! ( Ако ни стиска.)
Когато става дума за публикуване аз бих разделила множеството варианти на три принципно
различни ситуации:


публикуване в личен блог или уебсайт за аматьорски пътеписи без специфични
изисквания към качеството и формата на материалите;



публикуване в периодични издания със съществуваща читателска аудитория, изграден
стил и тематика, включително конкурси за пътеписи;



издаване на книга с пътеписи (на хартиен носител или в електронен формат).

Подходът във всеки от тези случаи е различен поради принципно различната природа на
медиите.

Публикуване в личен блог и други любителски електронни медии
Една от основните цели на писането е споделяне с читателите. И няма изобщо да влизам тук в
спорове за другите или за себе си пишем. Смисълът на писаното слово е в това някой да го
чете. Обаче кой? И как текстът да стигне до него?
Един от начините да публикуваме текстовете си в общественото пространство е чрез личен
блог. Интернет и съвременните информационни технологии ни позволяват достъп в реално
време до почти всеки човек на планетата. Което увеличава неимоверно шансовете ни да
открием онези потенциални читатели, които биха се интересували и оценили по достойнство
писателските ни усилия. (Можем разбира се и да размножаваме пътеписите си на циклостил и
да ги хвърляме върху минувачите от прозореца си, или да ги разлепяме на стратегически места
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– в метрото, на автобусната спирка, в обществените тоалетни, на гърба на якето си. Цели
революции са запалвани и политически системи сривани с подобни методи – значи работят.)
Ако нямаме опит в създаването на електронни страници (или се окаже невъзможно да си
купим циклостил в работещо състояние), можем да се възползваме от безплатните
платформи, които предлагат стандартен дизайн с различна степен на възможности за промяна
според личните ни предпочитания – такива като wordpress.com, blog.bg, bukvite.bg, hulite.net
или blogspot.com (и много други, разбира се – в никой случай не рекламирам изброените,
просто ги намирам за общоизвестни и популярни, освен, че са лесни за ползване). В този
случай, разбира се ще трябва да се запознаем с условията за ползване на услугата и да сме
съгласни с тях.
Или пък, можем да се сдобием със собствен домейн и да си изработим уникален, лично наш
си дизайн на електронна страница и да си поддържаме уебсайт без да е необходимо да
съблюдаваме нечии правила и условия за публикуване. За целта ще ни трябват съответните
знания и умения за уеб-дизайн. Или пък може да се възползваме от платените услуги на
професионалист.
Какъвто и подход да изберем за създаването и хостинга на личния ни блог, за да може той да
изпълнява ролята си на посредник между автора и читателите трябва да направим усилия за
популяризирането му, за да достигнем до по-голяма читателска аудитория и да увеличим
шансовете си да намерим онези читатели, които търсят и ценят точно този тип литературни
произведения.
Популяризирането и рекламата в интернет е цяла съвременна наука, в която няма тук да се
задълбочаваме, но основното правило за всеки блог е – пишете и публикувайте често. Колкото
повече публикации имаме, толкова по-голям е шансът някой да ги прочете. Използването на
тагове(етикети), класифицирането на материалите по категории, публикуването на линкове
към всеки нов материал във Фейсбук и Туитър помага също, както и публикуване на материали
от нашия блог в други електронни медии с препратка (линк, връзка) към оригиналния
източник.
Личният блог ни осигурява връзка с читателите, предлага възможности за диалог с
потребителите на нашето изкуство, позволява ни да сондираме мнението на читателската
аудитория, да експериментираме с различни стилове и ракурси, за да видим как те се
приемат, служи като личен творчески дневник, чрез който можем да анализираме собственото
си развитие като автор, може да ни създаде фен-група (почитатели) или да послужи като първи
контакт с потенциални издатели. В този смисъл авторската електронната страница или блог са
абсолютно задължителни за всеки писател на пътеписи.
Блогът е електронната ни визитна картичка, препоръчително писмо, автобиография, рекламен
агент и издател – пет в едно.
Друг вариант за публикуване е да качим пътеписа си на интернет форуми за пътувания (често
туристическите сайтове имат такива) или да го предложим на сайтове за любителски пътеписи.
Например: patepis.com, ide.li, okolosveta.com и други. Независимо че публикуването в
любителски медии допуска непрофесионално написани текстове, абсолютно задължително е
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разбира се, да публикуваме само добре издържани граматично, правописно и стилистично
материали ( да споменавам ли изобщо – на кирилица), качествен снимков материал и да
избягваме обиди и лични нападки в коментарите.
Публикуването в интернет е като участие в конкурс без краен срок и с доста мъгляви правила,
но много, много оспорван конкурс. За вниманието на читателя. Съвременният интернет
потребител е разглезен – изобилието от лесно достъпна инфромация го прави придирчив и
критичен. Една грешка само – например лошо избран дребен шрифт или твърде шарен фон,
който затруднява четенето, често повтарящи се правописни грешки или липса на пунктуация,
бавно зареждащи се картинки – и нетърпеливият показалец на сърфиращия читател вече е
кликнал бутона за навигация, прехвърлил се е на друг материал, друг автор, друга електронна
страница. Основното правило за успешно участие е да помним, че макар да не можем никого
да накараме да хареса работата ни, то можем поне да го улесним да я прочете. Това
определено ни премества напред в класацията.
С други думи, публикуването в любителски електронни медии изисква същите концентрация,
амбиция и дисциплина от автора както и публикациите в професионалните издания.

Самостоятелна работа:
o

Проучете най-популярните платформи предлагащи безплатен хостинг за лични
блогове. Какви са разликите? Кои ви харесват? Какви са условията за ползване?
Позволяват ли ъплоудване на снимки и илюстрации, какви възможности за навигация
предлагат? Колко лесно е да се ползват?

o

Ако нямате опит в уебдизайна, намерете книги, учебници, електронни източници или
курсове за създаване на електронни страници. Научете се как се прави (или поне се
запознайте с основните правила на уебдизайна). Ако смятате за необходимо
регистрирайте собствен домейн.

o

Започнете да следите блоговете на други пишещи в същата област. Анализирайте –
какви са добрите им страни, какви са недостатъците им? Ако вие имахте блог какъв
щеше да е той?

o

Направете си личен блог и започнете да публикувате пътеписи и материали в него.
Обмислете добре предварително заглавието, краткото му описание, как ще
представите себе си като автор, как ще привлечете читателите, за които са
предназначени статиите ви, как ще популяризирате блога си. Поставете си лични
правила за количеството, качеството, дължината и тематиката на материалите. Следете
и реагирайте (позитивно, конструктивно и без излишни емоции) на читателските
коментари.

Публикации в периодични и електронни издания
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ОК. Вече сме написали интересен материал за пътуването ни до малко познато, забравено от
Бога селце в Родопите, редактирали сме текста, имаме симпатични снимки за илюстрация,
получили сме множество положителни коментари от читателите на личния ни блог, сега
какво? Как да предложим статията за публикуване?
Много просто – сменяме шапките. Сваляме артистичното писателско кепе (И камуфлажната
шапка на ловкия преследвач и убиец на скуки.) и го заменяме с представителната филцова
шапка на търговец. Защото писането може да е творчески процес, но публикуването е бизнес.
Имаме добър продукт за продажба, трябва само да му намерим купувач. Обаче как?
Като съблазним някой редактор на списание или друга медия. (И тук най-после навлизаме в
романтичанта част от историята.)
Изкуството на съблазняването изисква да опознаем добре обекта на вниманието си – какво
харесва, какво не харесва. Всяко издание си има свой собствен специфичен стил. Всеки
редактор си има любими теми и лични предпочитания. Най-важният въпрос: „Какво искат
редакторите?“ има нееднозначен, а понякога и неочакван отговор като този на Урсула
Нордстром от „Харпът и Роу“: „Не знам. Но го разпознавам като го видя.“ М-да, много
конкретно, няма що! На нас не ни остава нищо друго освен да се опитаме да отгатнем като
анализираме издателския пазар и редакторските вкусове.
Първа стъпка: отиваме до някой хубав голям реп (РП ) с богат избор на списания и си купуваме
по един брой от всички издания, които изглежда, че специализират в пътеписна тематика или
имат рубрики за пътуване и приключения. Ако не можем да си позволим подобна инвестиция
в момента, алтернативен вариант е библиотеката, или архивираните броеве от уебсайтовете
на списанията.
Стъпка втора: поръчваме си едно дъ-ъ-ълго кафе и сядаме с химикал и лист в ръка да четем,
броим, пресмятаме и анализираме.
Няма тук да изпадам в подробности как преценяваме, кое издание е на подходяща тематика –
очевидно е, че ако да речем съм рибар и имам прясна риба за продан няма да вляза в първия
магазин за обувки изпречил се на пътя ми да я предлагам там, нали? Дори и да имах обувки за
пласиране няма да си губя времето да предлагам дамски боти в магазин за мъжка мода. Ами,
така стоят нещата и с пътеписите. Ако списанието е за морски спортове, яхти и риболов е
много малко вероятно да заинтригувам редактора с разказа си за родопско село.
Така че четем, броим и пишем: какви рубрики има изданието, статиите към пътуващи туристи
ли са адресирани (тогава включват много конкретна информация свързана с цени, разстояния,
качество на обслужването, практически съвети) или към виртуални туристи („фотьойлни
пътешественици“ , „кашкавал-туристи“), които четат просто за забавление(по-малко факти,
повече хумор, описания, емоции и настроение), колко са дълги статиите във всяка рубрика (да,
съжалявам ,ама не е още измислен друг метод, така че това означава броене – колко
страници, колко думи, колко снимки), каква е структурата на материалите – тук пак пада едно
яко броене: колко дълги са параграфите, колко думи има в изреченията, използва ли се пряка
реч, колко място е отделено на описанията, на фактите, има ли самостоятелни блокове с
изнесена извън статията информация, и т.н. и т.н.
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За най-перспективните потенциални приемници на нашия материал е препоръчително да
разгледаме, прочетем и анализираме повече от един брой на изданието – просто за всеки
случай, за да сме сигурни, че редакторът не е променил напоследък стратегията си или закрил
някоя от рубриките.
И една малка тънкост: често луксозните списания и вестниците с големи тиражи си имат щатни
журналисти и писатели на материали за основните рубрики. Препоръчително е да не се
опитваме да се конкурираме с тях, защото шансовете редакторът да предпочете нашия текст
пред този на професионалиста, с когото има дългосрочни договорни отношения е нищожно
малък. (Не твърдя, че е невъзможно, а само, че не е много вероятно.)По-благоразумно е да
опитаме късмета си в по-нестандартните и второстепенните рубрики (поне на първи опит),
където редакторът може да е по-отворен към нови идеи и автори, може дори да е затруднен в
осигуряването на интересни материали и да се зарадва на нашето предложение. Веднъж
доказали се и създали трайни взаимоотношения с изданието можем да атакуваме и водещите
рубрики, разбира се.
Стъпка трета и най-важна: веднъж избрали изданието, което смятаме за най-подходящо,
редактираме материала си така, че да отговаря на изискванията (ако има обявени такива) и
предпочитанията (според както сме ги отгатнали) на редактора. Не само по тематика и сюжет,
аудитория и стил, но също и по технически характеристики като дължина на материала, брой и
дължина на абзаците, брой и тема на снимковия материал. Проверили сме отново правописа,
граматиката и стилистиката на текста! Редакторите са заети хора, те нямат време да се
занимават с поправка на правописните ни грешки или да ни дават уроци по стил. Чистият,
добре оформен, внимателно редактиран и подходящо илюстриран материал има много поголеми шансове да бъде публикуван.
Последна стъпка: изпращаме текста за публикация. Звучи лесно като кликване на бутона
„изпрати“ в електронната поща, но в действителност тази стъпка също изисква подготовка и
внимание към детайлите. Първо проверяваме какъв адрес за контакти е публикуван в
изданието (обикновено на последна или първа страница, най-лесен за откриване е на
електронната страница на списанието, където често има навигационен бутон „Контакти“ или
„За връзка с нас“ ) и дали са публикувани условия за изпращане на материали (много списания
на пътешественическа тематика имат такава стандартна покана към читателите с конкретни
изисквания за дължината и темата на статиите, формата и размера на електронните файлове и
други технически характеристики).
После написваме (или адаптираме вече подготвеното за подобни случаи) придружително
писмо. Ако изпращаме материал за публикуване за първи път то ситуацията не е по-различна
от всяка друга първа среща. Правилото е, че „няма да имаме втори шанс да направим добро
първо впечатление“. Следователно трябва да обмислим добре всяка дума в придружителното
писмо – то трябва да съдържа заглавието на предлагания за публикация материал, името на
автора, адрес и телефон за контакти, дължина на текста - брой думи, брой снимки, кратко
описание на съдържанието, няколко думи (само едно-две изречения) за автора, кратко
описание на прикачения снимков материал. Излишно е да споменавам тук, че имаме поголеми шансове с любезно, сдържано и граматически (и правописно!) коректно писмо, както и
че никога не вреди да добавим кратка благодарност за отделеното време.
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Преди да натиснем най-после бутона „изпрати“ проверяваме за последен път дали сме
прикачили всички файлове, дали сме предоставили телефонен номер и адрес за контакти и
едва тогава позволяваме на показалеца си да направи съдбовното „кликване“. Готово! Остава
само да се заредим с търпение и да се подготвим психически за вероятен отказ или критика.
Същият подход важи и за електронните медии с тази разлика, че те обикновено имат собствен
електронен формуляр, който трябва да попълним според специфичните изисквания на сайта,
преди да можем да качим (заредим, ъплоудваме) електронните си файлове. Често
електронните страници поставят изисквания за размер и формат на файловете,
разделителната способност на фотографиите, текстовия редактор, забрана за употреба на
някои специфични знаци в заглавията на файловете и други подобни технически изисквания.
Абсолютно задължително е да се съобразим с всяко от тези правила, тъй като неследването им
може да доведе до неправилно форматиране и нечетивност, или невъзможност да
ъплоудваме текста и илюстрациите. Което на свой ред намалява вероятността за публикация.
Една от най-често срещаните ситуации е: изпратили сме вече пътеписа и очакваме отговор;
проверяваме час по час пощата си, пропуснатите телефонни обаждания, гласовата поща, но
все така – нищо, ни вопъл, ни стон. Какво да правим тогава?
Аз лично бих изчакала прилично дълго – да речем седмица, ако съм изпратила материала по
електронен път и две-три седмици, ако е изпратен на хартиен или електронен носител в плик
по пощата – и бих проверила отново адресите за контакти. В случай, че изданието предоставя
повече от един електронен адрес или има телефон бих направила кратко любезно запитване
на всеки от тях в стил: “Добър Ви ден! Предложих материал за публикация преди седмица и го
изпратих на този адрес, след колко време според вас мога да очаквам отговор, това ли е
подходящият адресат за изпращане на авторски материали, бихте ли ме посъветвали към кого
да се обърна, благодаря предварително за съдействието. С уважение. Подпис.”
Понякога този подход работи, друг път не. Изданията не са длъжни да отговарят в случай, че
не се интересуват от материала и често това е заявено в страницата им с изисквания и
препоръки към авторите. В такъв случай аз бих изпратила текста си на друго издание (след
като съм го преработила отново, за да отговаря в максимална степен на специфичните
изисквания).
Абсолютно аналогична е ситуацията с конкурсите за пътеписи – отново имаме вече зададена
тематика, аудитория, ограничения за размера на материала и отново решението се взема от
двма-трима души, които журират конкурса. В известен смисъл спечелването на конкурс е дори
по-лесно, тъй като критериите са обикновено много ясно дефинирани и елиминират процеса
на гадаене. Единственото необходимо условие е да спазваме правилата. И да сме оригинални,
разбира се. М-да, в овладяването на това противоречието е цялата тънкост на успеха.
Американската електронна страница „Писатели-редактори“ (www.writers-editors.com)
препоръчва следните пет „Златни правила“ за спечелване на писателски конкурс:
1. Помисли за заглавието – това е първото, което журито ще види и с което ще започне
да си съставя мнение за творбата, оригиналното заглавие привлича внимание и
интерес.
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2. Редактирай, редактирай – без значение колко добър е материалът, и колко опитен
(или добре познат) е авторът, правописните и граматични грешки правят лошо
впечатление, отблъскват читателя – в случая журито – и увеличават шансовете творбата
да бъде пренебрегната в полза на други, технически по-добре издържани материали.
3. Спазвай правилата на конкурса – това звучи твърде очевидно, но е забележително
колко голям брой от кандитатстващите за участие в конкурси автори и текстове биват
елиминирани по причини на несъобразяване с предварително зададените изисквания.
4. Спазвай правилата – просто не можахме да се въздържим да повторим основното
правило за успешно участие в конкурс.
5. Мисли отвъд себе си – най-впечатляващите и успешни творби са тези, които имат да
кажат нещо за живота, обществото, историята, природата, науката. Помисли какво
твоят материал предлага на читателите. Твърде личната интровертна гледна точка
може да е интересна за автора, но в очите на читателя бледнее на фона на проблемите
на обществото или историята на човечеството.

Самостоятелна работа:
o

Започнете да следите електронните издания публикуващи пътеписи. Анализирайте
стила им, запознайте се с условията за публикуване и започнете да изпращате свои
материали.

o

Подгответе си кратка автобиография – само три-четири изречения, с които да се
представите, когато изпращате пътеписи за публикуване. Препрочитайте и
преработвайте визитката си периодично – ако сте печелили конкурси или сте
публикували вече в други издания, добавете тази информация.

o

Потърсете в интернет обявени конкурси на пътеписна тематика и се включете като
спазвате стриктно поставените условия за участие. Ако публикувайте същия материал
на собствения си блог непременно споменете под заглавието, че пътеписът участва,
участвал е или е спечелил награда от конкурс. Цитирайте коректно името и изданието
на конкурса. Най-добре добавете линк към сайта.

o

Често главно условие за участие в конкурс е материалът да не е бил публикуван преди,
затова е добра практика да си създадете навика преди да публикувате нова статия на
блога си да проверите какви конкурси вървят в момента и ако намерите подходящ за
вашия пътепис да го изпратите преди да сте нарушили това важно условие.

Издаване на книга с пътеписи
В този случай имаме пълната свобода да дефинираме своята читателска аудитория, темата и
стилистиката на текста си, не е нужно да се съобразяваме с предпочитанията и изградената
репутация на съществуващите издания, както правим при публикуване в медиите. Остава
обаче необходимостта да намерим издател, който да сподели с нас риска по издаването на
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книга от непознат автор. И тук отново се връщаме към анализа на пазара и изкуството на
съблазняването.
Да предположим, че вече сме подготвили текста, редактирали сме го един милион пъти,
уверили сме се, че е перфектен, избрали сме интригуващо заглавие за книгата, подредили сме
пътеписите по тематика и в правилна според нас последователност, взели сме под внимание
читателското мнение, имаме ясна идея за това, кой и какъв е потенциалният читател. С други
думи сме убедени, че имаме великолепен пазарен продукт. Остава само да убедим
потенциалния издател в същото. Лесна работа!
Първа стъпка отново е проучване на издадената литература на пътеписна тематика. За целта
не е нужно дори да се разхождаме до книжарницата – всички заглавия се предлагат онлайн,
така че е достатъчно да направим бързо търсене в Гугъл, за да се сдобием с изчерпателен
списък на българските издателства, които публикуват пътеписна и приключенска литература.
Стъпка втора изисква да отсеем онези издателства, които биха проявили интерес към нашето
предложение. Това става с по-задълбочено анализиране на заглавията в тяхната пътеписна
категория – има ли сред авторите български имена или издателството публикува само
преводни автори, публикуваните книги пътеводители или занимателни са по съдържание,
предлагат ли богат снимков материал или предпочитат безснимков текст, какъв е размерът и
форматът на изданието и т.н.
Когато сме подбрали две-три-четири издателства, които изглежда че биха се поинтересували
от нашето предложение, изпращаме придружително писмо с прикачен откъс (или откъси) от
книгата.
Писмото отново както и при материалите за периодични издания трябва да съдържа: заглавие,
автор, адрес и телефон за контакти, няколко думи за автора, кратко описание на
съдържанието на книгата, към каква читателска аудитория е насочена, размер и формат на
предлагания текст, ако части или целият текст са били вече публикувани под други форми участвали в литературни конкурси, или в лични блогове, периодични издания и други, тази
информация трябва непременно да фигурира също.
И един малък трик – не е никак лоша идея да публикуваме откъси от книгата си преди да я
предложим за издаване, за да можем да заинтригуваме издателя с мнения на читатели или
дори спечелени награди, така увеличаваме шансовете си да убедим потенциалния издател, че
публиката харесва и иска да чете нашите текстове.
Професионалната етика предполага да не предлагаме книгата си на повече от едно
издателство едновременно. Едва след като (ако) получим отказ от първото издателство,
можем да изпратим подходящо преработеното придружително писмо на друг издател.
Ако отказът ви звучи като косите-изправящо преживяване и се опасявате, че никога не бихте
могли да го надживеете, камо ли да продължите да опитвате – споко, не сте само вие. Всички
се страхуваме от този миг. Но страховете ни са обикновено напразни – издателите не са нито
човекоядни кръвопийци, нито студенокръвни чудовища. Писмата им не са дори на половина
толкова злостни, колкото някои от читателските коментари, които вече сме преглътнали. Не са
даже никак злостни, а са по-скоро любезни и насърчителни.
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Ако не ми вярвате, ето тук едно абсолютно автентично писмо, най-първият издателски отказ,
който аз получих от издателство “ Хермес“:
„ Здравейте г-жо Шопова,
Получих текстовете, които сте ни изпратили. За жалост "Хермес" не издава пътеписи.
Изключения са книгите на Н. Генов. Все пак прочетох статиите ви. Любопитни и забавни са.
Опитайте в Сиела, Колибри или Изток-Запад. Благодаря ви за предложението и ви пожелавам
успех!
А. Мичев, "Хермес"
Ами, трябва да призная, че не е никак страшно, аз го преживях, даже си е в известен смисъл
окуражаващо. (Задължена съм вовеки на господин А. Мичев за добрите думи!) И като
следваща стъпка, съвсем естествено направих точно това, което не бива да се прави – изпратих
предложението си и на трите издателства, които господин Мичев препоръча.
Чак като получих три положителни отговора се замислих, че не е никак етично и коректно.
Наложи се да избирам. Накрая реших, че най-честно е да продължа кореспонденцията с
първия отговорил и на другите двама издатели трябваше да се извиня. Агонизирах цяла нощ
над решението, повярвайте ми не си струва страданията, затова препоръчвам на всички –
пишете на издателствата едно по едно. Ако цените чистата си съвест и добрия сън.
Обикновено, за да вземе окончателно решение редакторът изисква целият текст и задава
допълнителни въпроси – това е добър знак, означава, че сме заинтригували потенциален
издател. Естествено, препоръчително е да отговорим веднага, без излишно забавяне и
отлагане. В този смисъл е много важно да разполагаме с напълно готов, редактиран,
окончателно завършен текст преди да започнем кореспонденция с издателството.
В противен случай рискуваме да изгубим благосклонността на редактора, ако се окаже, че
въпреки доброто първо впечатление, което сме създали с внимателно подбрания откъс,
остатъкът от текста изисква много работа по редактиране, форматиране, има твърде много
правописни или други грешки, не е завършен или е стилистично нехомогенен. Редакторите,
както вече споменахме, са заети хора и нямат време да се занимават с преработка на нашите
материали – колкото по-добре оформен, професионално завършен и редактиран е текстът ни,
толкова по-голяма е вероятността да получи подобаващо внимание и евентуално одобрение
за издаване.
И тук много дебело ми се иска да подертая едно масово рапространено недоразумение. Аз
смата бях жертва на погрешно схващане и често чувам подобни коментари от други автори.
Световен феномен е младите писатели да очакват редакторът да коригира работата им, да
направи книгата им по-добра, по-професионална, по-стилна, по-издържана. Да им дава съвети
и да предлага варианти, преработки, коментари. И това вероятно се случва достатъчно често,
но не е в никой случай задължително и не бива изобщо да разчитаме на такъв развой на
събитията. Намесата на професионалисти в окончателното оформление на книгата не е
оправдание за нашата недоизпипана работа. Защото дори редакторът да се нагърби да
пренапише текста ми, накрая на корицата пак ще стои моето име, нали?! И всяка буквичка и
запетайка, всяка думичка и въпросителна, всяка грешчица и кусур ще си останат моя
76

отговорност. Никой читател няма да се плесне по челото: “На тая кой й редактира книгите,
бе?!“, ами ще се хване за главата:“О-о-х, ох и тя си мисли, че може да пише!“ Ако пък му
харесва каквото чете ще си каже: “Браво, хубаво написано!“, а не: „Бе, таз писателка не я знам
добре ли пише, ама редакторът й е добър.“
Та така. Изпратили сме окончателно завършения, напълно шлифован пълен текст. Сега какво?
Ако издателството реши да издаде книгата ни то обикновено предлага сключване на договор
за откупуване на авторските права. Абсолютно задължително е да прочетем и разберем целия
юридически текст, за да се убедим, че сме съгласни с всички поставени условия, разбираме
задълженията и правата си като автор и приемаме предложеното възнаграждение, преди да
подпишем документа. В случай на неясноти и несъгласия се обръщаме към издателството с
искане за пояснения или промени в текста. Може да се консултираме и с юрист.
Когато договорът е окончателно подписан и влязъл в сила издателството иска от автора
снимка и кратка биография, с които да го представи на корицата на книгата и на електронната
страница на компанията. Никак не е зле да сме се подготвили за такава молба и да
разполагаме с добре обмислен текст на автобиография и подходяща (с добро качество)
снимка. (За да не се налага после журналистите озадачено да ви питат: „А, нямате ли някоя
снимка, на която да сте без тъмни очила, и на фокус ако може?“ , пък приятелите ви направо
да недоумяват: „И що не ти се виждат очите?! Да не си кривогледа нещо?“
Оттам нататък – каквото сабя покаже.
И последен вариант, но в никой случай с най-малка значимост – самиздат.
Всъщност самоиздаването, особено на електронни книги е в момента най-бързо развиващият
се клон на издателската индустрия в световен мащаб. Съществуват вече такива феномени като
„50 цвята сиво“, които се появяват на хартиен носител едва постфактум, след като са се
превърнали в читателски топ-хитове и са продали хиляди електронни копия.
Самоиздаването елиминира необходимостта авторът да прави компромиси, за да представи
книгата си като потенциално печеливш продукт на издателя, премахва комерсиалния аспект и
дава абсолютна свобода по отношение на оформлението, съдържанието, стила и начините на
разпространение на литературния продукт. (Но също така намалява неимоверно
възможността да виним някой друг за недостатъците на крайния резултат.)
Има два варианта на самоиздаване:
авторът се сдобива с издателски софтуер ( в интернет се разпространяват и абсолютно
безплатни такива) и сам се заема с оформлението, издаването и разпространението на книгата
си – електронните платформи за самопубликуване на Apple и Amazon (има и други), освен
оформление на книгата предлагат и условия за продажба в техните електронни магазини
срещу комисионна от около 10-20%;
или може да се обърне към издателства и печатници предлагащи съдействие и
консултации в процеса на самоиздаване – обикновено срещу невисоко заплащане. Например
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Издателство Буквите(www. bukvite.bg) се специализира в издаване на първи книги на нови
автори и има много интересна и полезна информация по темата на сайта си.
Освен издаване на електронна книга самиздатът има също варианти за книжни издания в
малки тиражи или единични бройки, отпечатани и подвързани при поискване,което
елиминира необходимостта от предварителна инвестиция и проблемите със складиране и
транспорт на големи обеми книги.
И в двата варианта по-горе авторските права и отговорността за съдържанието остават
единствено на автора, както и финансовата отговорност и приходите от продажби. (Минус
комисионната или предварително уговорена цена на консултантските услуги.)
Отговорност на автора е също да се сдобие с ISBN номер за книгата си – в България услугата е
безплатна, извършва се в Народната библиотека.

Самостоятелна работа:
o

Проучете кои са българските издателства издаващи пътеписна литература. Запознайте
се с техните изисквания, анализирайте стила им, четете интервюта с издатели и
редактори. Направете си списък с най-подходящите и телефоните или адресите им за
контакти. Подредете ги в йерархична последователност: най-подходящ, по-малко
подходящ и т.н. до „само в краен случай!“

o

Проучете условията за публикуване и вариантите предлагани от електронните
платформи за самоиздаване. Следете публикациите на тази тема – много нови
продукти и услуги излизат на пазара в момента.

o

Проучете условията и сроковете за издаване на ISBN номер. Научете какво е ISBN
номер.

o

Запознайте се с основните постановки на Закона за авторското право и следете
публикациите и обществения дебат в тази област. Оформете си собствена позиция по
главните въпроси. Когато се наложи да подписвате договор с издател може да нямате
време да четете и да се интересувате в детайли. Предварително натрупаните знания
ще са ви от полза.

o

Когато подбирате и подреждате материали в книгата, винаги си задавайте въпроса: кое
е общото, което обединява тези пътеписи, каква е историята, която те общо разказват.
Както отделните абзаци – всеки от тях със своя собствена завършена идея и
композиция – правят заедно един разказ или пътепис, така и отделните пътеписи –
всеки със своя собствена тема, заглавие, случка – заедно трябва да разказват друга,
по-голяма история, да имат по-мащабен сюжет, да отговарят на по-глобален въпрос, да
рисуват по-голяма картина.

Критика, обратна връзка
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Един от неизбежните ефекти на писането е критиката. (Съжалявам, но не, не е славата.)
Особено във века на масовите електронни комуникации обратната връзка с читателя се
осъществява изключително бързо, нo често диалогът поема в различна от авторовите
очаквания посока.
Според определението в Уикипедия: "Критика е изразяването на оценка за качествата
и недостатъците на нещо или някого.” , а onlinerechnik.com я дефинира като:
„Обсъждане, анализиране с цел да се откроят добрите и лошите страни, обикн. на
произведение на изкуството или на литературата.“ С други думи критиката не е
непременно негативна. Тя може да коментира положителни качества и добри страни,
не само недостатъци. (Макар че повечето от нас от опит знаят, че вероятността за
негативен отзвук е винаги много по-голяма.)
Има ли начин да избегнем критиката? Разбира се! Както още Аристотел ни съветва:
"Ако искаш да не бъдеш критикуван - не прави нищо, не казвай нищо, не бъди нищо!"
Ако обаче вече сме написали и публикували нещо свое не ни остава нищо друго освен
да се подготвим да приемем последствията т.е. критиката, да я надживеем
(евентуално да научим нещо от нея) и да продължим да развиваме писателските си
таланти въпреки болезнения й ефект върху творческия ни ентусиазъм.
Умението да се приема позитивно критичната реакция на публикaта е фундаментално
качество на твореца, често определящо разликата между успеха и неуспеха. И като
всички други човешки качества може да се развива.
Съвсем нормална човешка реакция е да се почувстваме уязвени от негативни, често
лични и дори абсолютно несправедливи нападки (в никакъв случай не твърдя, че
всички критични коментари са такива, но не мога и да отрека, че никак не са
изключение). Естествено е те да подкопаят мотивацията, вдъхновението и даже
чувството ни за хумор. Но не е задължително. Ние не можем да контролираме
поведението нa другите хора, какво те ще кажат за нас, но категорично можем да се
научим да контролираме собствената си реакция.
Ето някои правила за справяне с критиката, които ще ни помогнат да съхраним
ентусиазма и вдъхновението си за писане дори под ударите на унищожителна критика:


Не приемайте критиката лично, не се самоидентфицирайте с текста. Това е найчестият проблем нa писателя. Особено в пътеписите, където често разказът е
автобиографичен. Мантрата на оцеляващия писател е: „Ако някой критикува
произведението ми това не значи, че той критикува мен като личност.“



Ценете и уважавайте критиката. Търсете мнението на читателите си, а не го
избягвайте. Едно от големите разочарования на публикуващия писател е
липсата на обратна връзка. Само един от няколкостотин посетители на блогове
оставя коментар. Дори коментарът да е негативен той ни дава възможност да
научим нещо и да се развиваме. Критикуващият е отделил от времето си, за да
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бъде наш учител и съветник. Чрез обратната връзка на критиката опознаваме
читателя, научаваме какви са неговите потребности и можем да ги адресираме
по-добре следващия път. (Което разбира се, не важи за ботовете и спама – тях
ги предотвратяваме, трием и елиминираме по всички възможни начини.)


Търсете поуката, зрънцето истина. Търсете отговор на въпроса:" Какво мога да
науча от този коментар?" Дори в привидно злостната критика може да се крие
ценен урок.



Научете се да пренебрегвате неаргументирания критицизъм. Ако
критикуващият нe си е направил труда да се аргументира, и да е конкретен, то
мнeнието му не заслужава внимание.



Не реагирайте на личните нападки, пренебрегвайте ги напълно и се
фокусирайте само върху тази част от коментара, която се отнася до текста и е по
същество. (Читателите на блога ви няма как да знаят дали баща ви е комунист,
дали сте преподавателка по литература, дали сте израсли на село и каква е
сексуалната ви ориентация. Не че който и да е от тези детайли е обиден сам по
себе си, но това изобщо не спира разни хора да се опитата да ви обидят на
„бивша учителка по български език“ (Откога преподавателската професия е
обидна?!?!) например. С подобно глупаво поведение те характеризират себе
си, не вас. Игнорирайте ги.)



Бройте до 10 преди да отговорите. Дайте си време да осмислите чуждото
мнение и да преодолеете първичната емоциална реакция. (Една моя приятелка
има навика да пише имейли, когато просто не може да се сдържи и трябва да
отговори, но да ги праща на мен вместо да ги публикува в блога. Хем се
забавляваме с пиперливите й отговори на воля, хем си спестява последиците от
публична проява на уязвимост.)



Приемайте критично коментарите. И негативните, и позитивните. Не се
поддавайте на емоцията. Не се изкушавайте от похвалата - тя е точно толкова
полезна, колкото и порицанието - просто едно чуждо мнение.



Не се обезсърчавайте и не се отказвайте от творческите си планове само
защото публикациите ви получават критика. Пишете въпреки това. Вслушвайте
се в критиката, но в никой случай не слугувайте на читателя. Продължавайте да
пишете. Скоро ще установите, че негативните коментари започват да отстъпват
пред позитивните. Или че на вас е престанало да ви пука.

Самостоятелна работа:
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o

Потърсете в Интернет мнения за любимия си писател или автор на пътеписи, който сте
открили наскоро. Разгледайте читателските форуми на сайтове, публикуващи пътеписи.
Ще се убедите, че и най-добрите творци получават критика.

o

Направете свой блог и започнете да публикувате материали в него. Когато читателите
публикуват коментари опитайте се да приложите горните правила. (Хи-хи, на
собствения си блог имате администраторски права и винаги можете просто да изтриете
всеки коментар, който не ви харесва. Неее, разбира се, че аз не правя така! Само
казвам...)

o

Коментирайте публикациите на други автори на пътеписи като се опитвате да
предложите градивна гритика и полезни съвети. Аргументирайте се, бъдете конкретни
и се старайте да избягвате личните нападки.

Вдъхновение и "Писателски блокаж"

Запитан кое е най-страшното нещо, с което се е сблъсквал, великият Хемингуей отговаря:
"Белият лист", а майсторът и повелителят нa страхотиите Стивън Кинг споделя: "най-страшният
момент е преди да започнеш да пишеш. След това става по-лесно."
Този страх е основният причинител на явлението "писателски блокаж" - главната причина
толкова много великолепни идеи никога да не видят бял свят. Всеки писател, дори найуспешният и най-продуктивният се е сблъсквал с неспособността да започнe или с внезапно
пресъхналото вдъхновение. ( Ах, Музата! И нейните непредсказуеми настроения.)
Къде обаче да го търсим това вдъхновение?
Може да звучи изненадващо, но отговор има и той е простичък . Писатели, мислители,
откриватели, творци често говорят за ролята на необичайното преживяване в живота и
творчеството им. Не непременно екзотично, екстремно или нечувано, но различно. Нещо
извън удобната квадратност на стандартното ежедневие. Нещо, което ни кара да се чувстваме
поне мъничко неловко и неудобно. Което поставя под въпрос ценностите и вярванията ни.
Необичайните преживявания носят не само вдъхновение, но и възможност да преосмислим
живота си, да се забавляваме или да се сдобием с нови умения и знания. Различно
преживяване може да е влизането в църква за атеиста, обяд с колеги-вегетарианци за хищния
месоядец, участие в спортно състезание за неспортиста, урок по танци за родения с два леви
крака, разговор с непознат във влака за срамежливия или просто половин ден прекаран в
почивка и съзерцание в парка за работохолика. Необикновените преживявания понякога се
сгромолясват неочаквано върху нас, но по-често, за да предизвикаме музата си, трябва да
правим съзнателни усилия за срещата си с нея.
В множество писателски работилници, интервюта и срещи с писатели съм чувала всевъзможни
съвети за преодоляване на писателския блокаж като се започне с: „Ходи! Излез навън и ходи
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до изнемога. Когато се прибереш главата ти ще се е проветрила и думите сами ще се подредят
в изречения.“, през „Пиши просто нещо – всичко, което ти скимне, дори да е безсмислено. Без
да се опитваш да се концентрираш и без да се стараеш. Свободно пуснатата на воля мисъл
скоро ще се завърне към текста, с който се бориш и идеята ще изкристализира в думи.“ или :
„Започни от края, не от началото.“, та до странни практики като гледането на комедийни
филми, готвене (и консумиране) на висококалорични италиански ястия, поглъщане на
нездравословни количества шоколад, риболов, плетене на две куки. Една австралийска
писателска от аборигенски произход дори препоръчва метод, който според мен откровено
граничи с шизофрения – да наричаме със злостни имена онова свое аз, което ни разочарова с
неспособността си да пише, да го обругаваме и да му се караме, да излеем всичкия си гняв
върху „вътрешната вещица“ и така освободени от негативните емоции да се върнем
пречистени към творческият акт на писането. (Б-р-р-х!)
Списъкът ми ще е непълен и лицемерен някак, ако пропусна най-масово практикуваните в
исторически план творчески вдъхновители – алкохол, марихуана, ЛСД, халюциногенни гъби,
хапчета и каквито там още наркотици и токсини хората са се изхитрили да правят и
употребяват. Проблемът с тях обаче, е именно популярността им, която позволява доста
надеждни статистически резултати – за съжаление негативни. Сори! Всеизвестен и
многократно доказан факт е, че никой от гореизброените изкуствени невростимулатори не
може изобщо да се мери с творческото окриление, предизвикано от естествените наркотици
на любовта и адреналина да речем. Да не говорим пък за цената – влюбването си е направо
безплатно, достъпно е, и дори не е незаконно, къде ще го сравняваме с хероина.
През целия си (дълъг) живот Рей Бредбъри препоръчва горещо и неуморно любовта като
рецепта за непресъхващо писателско вдъхновение:“ Всичко трябва да е любов. Правете това,
което обичате, и обичайте това, което правите.“ По негов съвет си правя списъци с нещата,
които обичам да правя и си ги препрочитам понякога, за да си припомня – какво е това, което
ми носи радост, настроение, екстаз, удоволствие, забавление, което дава смисъл на
съществуването ми, цветове на света около мен, вкус на храната, пружинка в походката ми.
Защото тези неща се забравят. Много лесно се забравят.
За мен най-добрият метод за преодоляване на писателския блокаж е четенето (по простата
причина, че е малко по-лесен за практикуване и с по-леки последици от влюбването) – когато
закъсам и не мога да напиша нито ред повече, просто изоставям клавиатурата, гушвам се в
креслото с интересна книга и за известно време (понякога дни, друг път дори седмици)
забравям напълно за безплодните си усилия. Щом потъна в четивото напълно и умът ми се
освободи изцяло от напрежението на писането идеите просто сами изскачат от страниците,
без значение какво чета, буквално всяко изречение ми носи нови и нови идеи за моето
собствено творчество, докато накрая вече ме сърбят ръцете и нямам търпение да започна
отново да пиша.
Много често неспособността да започнем (или да продължим започнатото) се дължи на
объркване, неувереност, на недостатъчно добре дефинирана идея. Знаем уж какво искаме да
напишем, по принцип, най-общо, ама конкретните детайли ни убягват и съответно думите ни
се изплъзват. В такива случаи решението е в това да разделим големия проект на множество
по-малки задания и да се фокусираме върху всеки от тях.
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Например, разделяме пътеписа на: Увод, Пристигане, Историческа справка за мястото, Случка
в двора на църквата, Забавни статистически данни, Описание на мястото, Заминаване,
Заключение. Ако се затруднявам с избора на тема за увода мога да го оставя на мира за
момента и да се заема с историческата справка или с разказването на конкретната случка,
после да продължа със следващите части и едва след като съм нахвърляла материала в суров
вид да се върна пак на увода. От опит знам, че дотогава блокажът ще е паднал напълно.
Понякога дори това разделение не помага и се налага да раздробим всяка от изброените части
на по-малки и по-конкретни теми, за да сме в състояние да се концентрираме и да започнем
да пишем. Успешното приложение на този метод е илюстриран в „Зен и изкуството да се
поддържа мотоциклет“ на Робърт Пърсиг: университетски професор дава задание на
студентите си да напишат есе за университета. Повечето студенти се справят успешно с
домашната работа, но неколцина се оплакват, че не знаят откъде да започнат. На тях
преподавателят предлага да се съсредоточат върху сградата на университета – да започнат от
нея и после да продължат с темата за университета като институция и храм на знанието. Но
една студентка все така не е сигурна как да напише есето. За нея професорът стеснява
заданието до източната стена и дори й предлага да се вгледа в тухлите и хоросана – да започне
от тях, като ги описва една по една. Това помага и студентката най-после успява да завърши
домашната си работа.
Често се налага впоследствие при преработката на материала голяма част от тези упражнения
по писане, които сме използвали като средство за преодоляване на писателския блокаж да
отпаднат. В това няма нищо страшно – те са изпълнили успешно ролята си да ни освободят от
парализата на неувереността и ако не са насъщно необходими в повествованието трябва да
бъдат съкратени. (От друга страна, излишните калории, натрупани от преяждане с фетучини и
шоколад не се губят толкова лесно. За плетенето на две куки не съм съвсем сигурна, все ми се
струва, че можем просто да разплетем шала, но виж, обругаването на „вътрешната вещица“,
особено ако е било придружено с физическа саморазправа може да не е така лесно обратимо.
Любовта и наркотичните зависимости обикновено имат трагични последици, тъй че –
внимателската! ) Но това също не е задължително – случва се и обратното: точно тези редове
нахвърляни в силно емоционалния момент на преодоляване на страха да притежават
магнетична сила и внесат необичаен ъгъл в материала.
Преодоляването на страха е лична битка, в която всеки сам трябва да обори противника си, и
отново методите за борба с "писателския блокаж" са толкова, колкото и писателите, но ето
съветите на някои от великите:


Просто започни

"Едно от най-трудните неща е първият параграф. Прекарвал съм много месеци над първия
параграф и после, след като веднъж съм започнал останалото идва от само себе си."
Габриел Гарсия Маркес
"Тайната на писането е в това да започнеш. Тайната на започването е в това да разделиш
голямото комплeксно начинание на малки лесни стъпки и да започнеш с първата от тях."
Марк Твен
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Колекционирай идеи

"Аз нося тефтерче навсякъде със себе си. Но това е само първата стъпка. Идеите са лесни.
Осъществяването им е това което разделя овцете от козите."
Сю Графтън


Приеми несъвършенството си

"Никой не започва да пише добре. Първо пишеш само глупости, мислейки, че са добри и после
постепенно започваш да задобряваш. Затова аз мисля, че най-важното качество е
упоритостта."
Октавия Бътлър
"Понижи личните си критерии и продължавай да пишеш."
Уйлям Стафорд
"Не се опитвай да пишеш както трябва, просто пиши."
Джеймс Търбър
"Според мен писателският блокаж е просто страхът, че ще напишеш нещо ужасно. Но като
писател вярвам, че ако седиш пред клавиатурата достатъчно дълго рано или късно нещо ще
излезе от това."
Рой Блънт Младши


Създай си навик

"Пиша само, когато имам вдъхновение. За щастие това се случва всяка сутрин в девет."
Уйлям Фокнър
"Аз имам дневна норма от 600 думи, независимо от времето, настроението ми или
здравословното ми състояние."
Артър Хейли
"Пиша 2000 думи на ден. Понякога това са 3 часа, друг път -шест."
Никълъс Спаркс


Пиши

"Ако искаш да пишеш, пиши. Това е първото правило на писането."
Робърт Паркър
"Моят писателски блок беше резултат от две застъпващи се причини - мързел и липса на
дисциплина."
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Мари Гардън
"Първата заповед на писането гласи: Чети много, пиши много! Пиши редовно! "
Стивън Кинг

Самостоятелна работа:
o

Направете си списък с необичайни преживявания – неща които винаги сте искали да
правите, но все не е оставало време или не ви е достигала смелост. Или пък неща,
които никога не ви се е приисквало да направите – виждат ви се страшни, прекалено
провокиращи, твърде обикновени или неприемливи. И започнете да ги правите.
Винаги сте харесвали филми за покер играчи, ами научете от интернет как се играе
покер и си намерете онлайн партньори. Иска ви се да можете да плетете – купете си
кълбо прежда и две куки и започнете, интернет е пълен с инструкции и видеоклипове,
а книжарниците и библиотеките – със списания и книги по темата. Оплетете си шал,
направете плетена брошка – няма значение колко малък е проектът, важно е да се
втурнете в приключението. Идете поне веднъж на караоке, станете специално рано
някоя сутрин и се качете на покрива на блока да посрещнете слънцето, останете будни
една нощ , заговорете се с клошаря зад блока, идете в музея, запишете се в
библиотеката, купете си автобусен билет до мсто, където никога преди не сте били,
засадете дърво пред блока, включете се в някаква доброволческа група, изрисувайте
една стена в спалнята си. Каквото и да ви хрумне, направете го и продължавайте да
допълвайте списъка. Записвайте си интересни наблюдения, мисли, идеи, които ви
хрумват, докато се занимавате с необичайни неща. Водете си дневник.

o

Направете си план да пишете всеки ден по едно и също време и го следвайте. Без
значение дали и колко качествено е написаното. Важното е да си създадете
дисциплина и да преодолеете страха от белия лист.

o

Четете книги и гледайте филми за хора, на които се възхищавате – те ще ви вдъхновят
отново в момент на объркване и загуба на посока.

o

Направете си списък с нещата, които обичате да правите. И ги правете.

Последно правило – забрави за правилата
И след толкова много страници на добросъвестно изредени правила и препоръки остава само
да завърша с личното си мото и основно житейско правило, копирано от испанския поет Хуан
Рамон Хименес: “Ако ти дадат разчертана хартия, пиши накриво.“
Нали ви обещах да има обрат във финала - ами,ето го: правилата са, за да бъдат нарушавани.
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Но все пак, за да си позволим да ги пренебрегваме трябва първо да ги знаем и да се научим да
ги прилагаме. Невежеството никога не не е успявало да мине за артистичен бунт срещу
догмата. (Което не пречи опитите да продължават.) Читателят разкрива подобни дребни
шмекерства без усилие и е безкомпромисен.
Всички правила могат да бъдат оспорвани. Всички. Без изключения. И трябва да бъдат. Веднъж
усвоили ги добре, ако сме творчески личности просто сме длъжни да се разбунтуваме срещу
тях. Само с отхвърлянето на догмата може да се създаде нещо ново, различно, уникално.
Творческият акт е по дефиниция излизане от руслото, скъсване с традицията, отричане на
познатото, стандартното, утъпканото, извървяното.
Доброто познаване на техниките и правилата за писане съвсем не ни задължава да ги
спазваме, но ни позволява да ги пренебрегваме, отричаме, пренаписваме и преоткриваме
грамотно, убедително, аргументирано. Творчески.
Което обаче означава и с мярка. С вкус. Без прекаляване, претрупване и екстремизъм.
Читателят споделя нашето удоволствие от нарушаването на правилата (затова четем Буковски),
но само ако бунтовността на автора не го обърква или поставя собствените му принципи на
изпитание (тъкмо затова някои от нас не го харесваме).
Именно новото и различното, оригиналното и неповторимото е това, което читателят търси.
Което придава стойност на творческия акт. Което чертае линията разделяща „просто още един
разказ“ за Айфеловата кула от „страхотния пътепис“ за Париж. Това, което убива скуката.
С тази последна крилата мисъл се разделям с теб търпеливи читателю и те оставям в
компанията на можещите и знаещите.
Сполай ти за съучастието в престъплението срещу скуката и прощавай!
Ариведерчи!

Самостоятелна работа:
o

Пишете материали, в които умишлено пренебрегвате някое граматично,
пунктуационно, стилистично, структурно или друго правило. Правете го
демонстративно и систематично. Вижте как ще реагират читателите. Например: често
повтаряно правило е „пишете за това, което познавате добре“ - опитайте се да пишете
на теми, които са абсолютно нови и непознати за вас. Използвайте наивитета и
невежеството си, за да създадете интересен контрапунк в разказа.

o

Друго правило е да не се започва изречение със съюз – опитайте съзнателно да
използвате такива изречения, но без да звучат тавтологично и натрапчиво.

o

Демонстративно се отречете от правилото за кратки заглавия, като измисляте дълги, но
интригуващи такива.

o

Създайте свои собствени правила за писане. И ги следвайте. Последователното
прилагане на система от принципи бързо се превръща в уникален собствен стил.
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o

Експериментирайте – в живота и в писането. Не допускайте никое житейско или
творческо правило да ви бъде натрапено без да сте го подложили на съмнение и
проверка.
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Съвети от майсторите
10-те заповеди на писателите – Петко Славейков
Когато пишете, тряба да имате пред очи следующите правила:
1) Да сте кратки, защото е векът на телеграфите и на стенографите.
2) Да сте определени; сиреч да не описувате за един предмет, без да го посочвате, че е този
той.
3) Да излагате събитията безискуствено и безпристрастно.
4) Да отбягвате от предисловието и да ся вглъбвате отведнъж в предмета, както добрийт
плувец в студената вода.
5) Когато пишете някоя фраза, която имате за изключителто добра, теглете под нея пръчка.
Извънредното явлни привлича вниманието на всички.
6) Да бъдете кратки, сиреч да сяя уверявате по-напред, че наистина имате в ума си някоя идея
и тогаз да я излагате в късо.
7) Когато статиит ви или изложенията ви са пълни, отсечете от тях всичко излишно говорение;
защото не е в многото хубавото, но в хубавото многото.
8) Да правите периодите си къси. Лаконизмът е язикът на господарите и на големите мъжйе.
9) Да отбягвате от всякой язик накамарен, претоварен и прпълнен. Най-простий е най-добър.
10) Да пишете така, щото лесно да ся прочита. Иерографическийт язик е самийт, който е
намерил верни читатели.
www.slovo.bg Статията е публикувана във вестник “Гайда” през 1866 г.

Hе-скучни пътеписи - Хейзъл Едуардс
1. Мистериозното, необичайно, интересно заглавие е абсолютно задължително
2. Съобрази се с читателската аудитория, не пиши за себе си
3. Въведи читателя в действието още с първото изречение. С въпрос или с противоречиво
твърдение.
4. Дори твоето родно село може да е екзотично за някой друг
5. Избери необичаен ъгъл за обичайно място или обичаен ъгъл за необикновена тема.
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6. Краткостта е същината на добрия пътепис. Ако имаш съмнения изтрий. Например: избери
само един, най-добрият анекдот и изтрий другите.
7. Необходим е конфликт, като например между идеал и реалност, старо срещу ново, за да
драматизира иначе безсюжетния текст
8. Бъди искрен. Бъди себе си. Разказвай за това, което е интересно за теб.
9. Избягвай твърде претенциозния изказ и дълги изречения с твърде много прилагателни
10. Проучи и двойно провери фактите си и винаги завършвай с нещо неочаквано.
П.П. Най-досадните и скучни автори на пътеписи имат склонност да недочитат горните
правила.
www.hazeledwards.com

Петте правила за писане на Хемингуей
1.
2.
3.
4.

Кратки изречения
Кратък първи абзац
Убедителен, жив, силен език
Позитивен, не негативен език (вместо „не е скъпо“ използвайте „евтино е“, вместо
"небезинтересен" - "интересен")
5. Винаги имайте повече от четири правила

Как да пишем със стил – Курт Вонегът
1. Пиши по тема, която те вълнува и която със сърцето си чувстваш, че трябва да вълнува
и другите
2. Не прекалявай обаче
3. Пиши просто. В безсмъртния шекспиров въпрос “Да бъда или да не бъда.“ най-дългата
дума е от 4 букви. Библията започва с „В началото Бог създаде небето и земята.“
4. Имай силата да режеш и махаш. Водещото правило е – ако изречението, без значение
колко елегантно, не хвърля светлина върху избраната тема по някакъв нов начин,
зачеркни го.
5. Пиши като себе си. Писаното слово трябва да звучи като говора, тогава е найубедително.
6. Кажи каквото искаш да кажеш. Не го увъртай.
7. Смили се над читателя – неговата задача не е никак лесна, той трябва да прочете всяка
написана дума. Постави се на негово място.
“How To Use The Power Of the Printed Word”, Doubleday
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10 Правила за писане от Маргарет Атууд
1. Носете си молив за писане в самолета. Химикалките текат. Но ако моливът се счупи
не можете да го подострите, защото не можете да носите нож на самолета. Така че:
носете си два.
2. Ако и двата молива се счупят можете да ги подострите някак с пила за нокти.
3. Носете си нещо за писане. Хартия е добър избор. В краен случай може и парче
дърво или кожата на ръката ви.
4. Ако използвате компютър винаги се застраховайте като копирате новите текстове
на външен носител (memory stick)
5. Правете упражнения за гърба. Болката пречи на писателската концентрация.
6. Задръжте вниманието на читателя. (Това работи по-добре, ако можете да
задържите своето.) Но ако не знаете кой е читателят това прилича на стрелба по
риба с прашка в тъмното. Каквото е интересно за един е отегчително до смърт за
друг.
7. Много е вероятно да имате нужда от речник, учебник по граматика и умение да се
справяте с действителността. Това последното означава: няма безплатен обяд.
Писането е работа. И хазарт. Не включва пенсионни осигуровки. Други хора може
да ви помогнат малко, но принципно сте сами. Никой не ви кара да го правите: това
е вашият избор, така че не се оплаквайте.
8. Никога няма да можете да прочетете собствената си книга със същото невинно
очакване, с което отваряте нова книга, защото вие сте я написали. Прецакани сте.
Затова помолете четящ писател или двама да я погледнат преди да я предложите
за публикуване. С този приятел в никой случай не бива да сте в романтични
отношения, освен ако не си търсите повод да скъсате.
9. Не сядайте в средата на гората. Ако сте се загубили в сюжета или преживявате
писателски блокаж просто се върнете обратно, следвайки стъпките си до мястото,
където сте завили неправилно. Тогава тръгнете по другия път. И/или сменете
глаголното време. Променете първата страница.
10. Молитви може да помогнат. Или четене на нещо друго. Или перманентна
визуализация на крайната цел – завършената публикувана книга.

Правилата на Нийл Геймън
1.
2.
3.
4.

Пиши.
Добавяй дума след дума. Намери точната дума, напиши я.
Завърши каквото пишеш. Каквото и да ти коства това, просто го завърши.
Остави го настрани. Прочети го преструвайки се, че не си го чел никога преди. Покажи
го на приятели, чието мнение цениш и които харесват такъв вид литература, каквато ти
пишеш.
5. Помни: когато другите ти казват, че нещо не е добре и не им звучи добре, те са почти
винаги прави, когато ти кажат точно какво не е добре и как да го поправиш, те почти
винаги грешат.
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6. Поправи го. Помни че рано или късно, много преди да достигне съвършенството ще
трябва да го оставиш на мира и да напишеш нещо друго. Съвършенството е
недостижимо като линията на хоризонта. Продължавай нататък.
7. Смей се на собствените си смешки.
8. Основното правило на писането е, че стига да си достатъчно убедителен и уверен ти е
разрешено да правиш каквото си поискаш. (Това е също правило в живота, не само в
писането.) Така че пиши историята си така сякаш тя трябва да бъде написана. Пиши
честно и по най-добрия начин по който можеш. Не мисля, че има изобщо други
правила. Не и такива, които да са важни.

Как се пише перфектен пътепис – Мартин Ли
1. Бъди оригинален. Пиши от различна гледна точка, аке е възможно, дискутирай
необичайни теми.
2. Бъди субективен. Разказвай за личните си усещания и преживявания.
3. Бъди забавен. Пътеписите трябва да са леки, свежи, смешни и забавни. Включи
комедията в писателския си стил. Накарай читателя да се смее.
4. Изненадвай. Предложи на читателя нещо необикновено, което би могъл да знае само
някой, който лично е бил на това място. За да го откриеш прави необичайни неща
докато си там, говори с хората, включвай се в техните занимания, когато имаш
възможност.
5. Балансирай. Пътеписът трябва да предлага както твоите лични впечатления и
наблюдения, така и практическа информация и факти, които може да са полезни на
читателя. Точният баланс зависи от теб , но рядко добрите пътеписи предлагат повече
факти отколкото описания. Придържай се към правилото 3/4 ярки забавни описания и
1/4 факти.
6. Цитирай. Включи цитати на други посетители или участници в събитията, позволи им
да изразят със собствените си думи какво мислят и как се чувстват.
7. Мисли като читател. Трябва да знаеш какво твоят читател би искал да чете, каква
информация би искал да получи. Само тогава ще си в състояние да му помогнеш с
пътеписа си. Едва тогава трябва да започнеш да пишеш.
8. Основната идея: какво е най-важното, което искаш да кажеш на читателя?
Качествената литература винаги има основна идея. Реши за себе си първо какво е найважното, което искаш да съобщиш на читателя за мястото, за което разказваш и после
организирай целия материал около тази идея. Това ще те улесни в решението каква
информация да включиш и какво да пропуснеш.
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10 Начина как да не напишем добър пътепис – Вивек Уагъл, Lonely
Planet
10 Бъди небрежен. Независимо дали пишем есе от 500 думи за национален
ежедневник или просто публикуваме бърз кратък пост в личния си блог те представят
лицето ни пред света. Това ли е начина по който искаме да ни видят?
9 Третирай материалите си като личен дневник. Използвай Facebook за да
коментираш с мама и личните си приятели как се чувстваш и какво си вечерял. Пиши
материалите си така, че да забавляват, информират, образоват, интригуват
читателската аудитория.
8 Отлагай. Нищо не отчуждава хората по-ефективно от неспазеното обещание. Ако си
обещал продължение на читателите на блога си, ако си се ангажирал да изпратиш
статията на редактора на списанието преди края на седмицата, просто го направи.
Твоите читатели имат тонове други варианти за забавление , ако не заслужиш
доверието им ще те изоставят.
7 Бъди груб. Това звучи очевидно, но е една от най-честите грешки, допускани от
писателите на пътеписи. Не наричай редактора с обидни имена, не се заяждай с
коментиращите на блога ти, избягвай грубостите във всяка форма на комуникация,
свързана с пътеписите ти.
6 Остани си повърхностен и използвай общи приказки вместо да натрупаш познания.
Проучи детайлно темата, запознай се с всички факти, за да спечелиш доверието на
читателя с авторитетно, компетентно мнение. Фокус и задълбоченост ще те отличат от
масата на пишещите.
5 Изисквай уважение без да си го спечелил. Всеки може да пише и публикува в наше
време, само по себе си това не е доказателство за компетентност. За да получиш
доверие трябва да го заслужиш. Спечелил ли си награди? Имаш ли много почитатели?
Можеш ли да го докажеш? Ако не, тогава работи по въпроса – участвай в конкурси,
създай си фенове.
4 Бъди безличен. Повечето пътеписи са подлудяващо скучни. Ако не вложиш себе си в
писането си твоите статии ще са също така безнадеждно досадни, неразличими от
цялата графоманска лудост. За да си различен трябва да накараш някого да се усмихне,
разплаче или да направи нещо. Просто бъди интересен. Бъди себе си.
3 Бъди неискрен. Лъжи в авторската си биография, избягвай да сътрудничиш с
другите, използвай чужди думи без да цитираш източника, подигравай се на
спътниците си, прави им мръсни номера.
2 Пренебрегвай или демонстрирай неуважение към читателите си.
1 Никога не опитвай. Най-сигурният начин никога нищо да не напишеш е никога да не
опиташ.

Топ 10 съвета за писане на пътеписи от Travel Writers Exchange
1. Пътувай колкото можеш повече – така ще си компетентен във всички аспекти на
пътуването, ще разбираш пътешествениците
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2. Избери своя необичаен, уникален ъгъл. Мястото за което пишеш е дестинацията, а не е
самата история. За да стане разказ трябва да включиш себе си в картината и да
избереш ролята си в историята, която разказваш.
3. Пиши, пиши, пиши
4. Чети, чети, чети
5. Проучвай! Доброто познаване на материята, за която пишеше ще те постави над
другите автори, ще даде авторитет на творчеството ти и на теб като автор.
6. Знай и спазвай изискванията на редактора. Редакторите са заети хора, не прави живота
им по-труден, ако искаш да те публикуват. Запознай се с предпочитанията на
изданието, поискай да ти дадат конкретните си изисквания преди да предложиш
материали з апубликуване.
7. Подхранвай страстта си! Не забравяй, че пътуването е твоята любов и същност.
Пътувай! Посети места, които другите избягват, пиши за неща, които другите пропускат.
Дори да не успяваш да публикуваш, пиши!
8. Какво знаеш? В какво си „експерт“? Пиши за това, което познаваш.
9. Не напускай другата си работа! С писане е трудно да си осигуриш препитание. В найдобрия случай, ще си ниско платен. Ако имаш редовна работа с редовни доходи това
ще ти даде свободата да заделяш средства за пътуване.
10. Търпение! Кариера в писането на пътеписи се създава бавно, в продължение на много
години. Не приемай отказите и критиката лично. Просто продължавай да пишеш.
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За автора
Изабела Шопова е автор на книгите "На изток - в рая"(2009, ИК „Колибри“) и "На запад от рая"
(2012, ИК „Колибри“), както и на множество пътеписи публикувани в електронни и печатни
издания.
За настоящия самоучител казва:
"Написах го не като писател, който знае как се пишат интересни пътеписи (Опазил ме Господ от
подобни претенции!), а като читател, който иска да чете интересни, вълнуващи, забавни,
незабравими български пътеписи. Като читател който е осъзнал отговорността си за бъдещето
на българската литература. С ясното разбиране, че литературата се прави не от писателите, а от
читателите. Читателят единствен определя кое произведение ще се чете и ще остане в
историята на писаното слово. Читателят, а не критиците решава, кой текст ще се превърне в
класика, диктува възхода и падението на стилове, жанрове и автори.
Целта на самоучителя е не да даде формула за нова поредица от еднообразни, следващи
правилата пътеписи, а да отпочне диалог, да повдигне въпроси, да разобличи погрешни
схващания, да подхвърли идеи и да даде на авторите отправна точка за личните им творчески
търсения.
Като читател се опитах да опиша какви пътеписи аз бих искала да чета. Най-смелите ми
надежди са, че този скромен текст може да се окаже снежната топка, която ще се търкулне по
склона на българския пътеписен жанр, ще провокира реакции, въпроси, дискусии и ще роди
лавина от новаторски идеи, подходи и творчески вдъхновения.
"До Чикаго и назад" е великолепно класическо произведение, но е все така единственото,
което изниква в съзнанието на българския читател колчем стане дума за родни пътеписи. Вече
120 години! Мисля, че е време българската литература и българският пътепис да се отърсят от
стереотипите на миналото, да започнат съзнателно да търсят нови посоки и да се
самоопределят в реалностите на новото време.
Какви ще бъдат тези нови посоки зависи само от теб, скъпи читателю. "
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