
 

Христо Блажев: 

Всъщност наистина не знам 

как се живее бавно 
 

 

 

Преди години от един сайт ме бяха помолили да си водя 

нещо като онлайн 

дневник в продължение на седмица. И си спомням ясно 

как самоиронич- 

но започвах всеки от седемте текста с едни и същи думи: 

„Събудих се на 

пода“. Причината беше прозаична – тогава спях на едно 

надуваемо легло, 

което бях поместил в хола пред огромната секция, 

претъпкана с книги, коя- 

то бе основната причина да избера точно това жилище. 

Леглото изпускаше 

въздух и се спихваше през нощта – и сега се чудя как това 

не ми правеше 

ама точно никакво впечатление доста дълго време. И сега, 

когато трябва 

да пиша как се спогаждаме с изкуството на живеенето, си 

мисля как това 

е пример колко малко значение има за мен обстановката, 

стига да мога да 

правя това, което искам. И да има книги около ми. Много 

книги. Още пове- 

че книги от това, което си представяте като много книги. 

Всъщност когато ме поканиха да пиша за тази книга, 

автоматичната 



ми реакция бе да откажа. Та какво мога да кажа аз за 

бавното живеене 

и насладата от живота, както ми бе представена идеята? 

Аз?! Та аз по- 

вечето сутрини ставам в 6,20 часа, за да ида на фитнес в 7, 

след това се 

качвам в тролея, за да мога да чета трилър по пътя до 

офиса (а колата 

бавно и неумолимо ръждясва на паркинга пред блока), 

работя като луд 

до късния следобед (че и ми харесва), след което в общия 

случай се 

прибирам пак с тролея, пиша ревю за книга в сайта ми 

„Книголандия“ 

(за десет години минах 2000 текста, то графоманията 

може да се отри- 

ча, ама е очевидна – в края на този текст може да видите 

откъси от нея, 

които си заслужават далеч повече от думите тук), сетне 

чета или коре- 

ктура, или някоя дебела книга и заспивам за секунди, за да 

се гмурна 

в следващия, доста приличащ на описания ден. Само като 

гледам това 

многоредово изречение, и се изморявам. Но истината е, че 

това банално 

и скучновато наглед всекидневие всъщност адски ми 

харесва, зарежда 

ме с енергия и в общи линии ме прави до голяма степен 

щастлив.  

Бързай бавно? Приложимо ли е? 



Но съм се хванал на хорото и ще споделя какво прави мен 

щастлив – пък може някое от тези неща да ви допадне и да 

ви донесе и на вас щастие? И 

почти нищичко май няма да е бавно обаче, имайте си го 

предвид. 

Щастлив съм да чета книги. Простичко занимание, което 

обаче е спа- 

сителният пояс за мен в този полудял свят. Книгите са 

моето бягство и за 

отмора и същевременно са нещото, с което си вадя хляба. 

Те са постоянни- 

ят ми спътник – дори когато шофирам на по-дълъг път, 

обичам да слушам 

аудиокниги, а не музика, за ужас на хората, които са се 

навили да се качат 

при мен (ок, ужасът може и да е заради несигурните ми 

умения зад вола- 

на). Имам си ясно разпределение кога какъв тип книга 

искам – в градския 

транспорт е задължително нещо леко, а у дома, когато 

мога удобно да си 

водя записки, обръщам внимание на дебелите тухли със 

знания. Или си 

дочитам леките, хайде да не се увличаме в самохвалство 

какви сме умни и 

дисциплинирани, не сме – никой истински читател не е, 

винаги сме хаотич- 

ни и способни да четем по цял куп наведнъж. И да 

установим, че някоя, дето 

уж я четем, от два месеца не сме напреднали отвъд втора 

глава – тогава е 

времето или чинно да я върнем на рафта, или да я дарим 

някому, или да я 



запокитим през прозореца (последното е шега в общи 

линии). 

И не, никога не се уморявам да чета книги – уморяват ме 

някои книги, но от 

тях почивам с по-леки четива. Откачено е – да, разбира се. 

Но си ми харесва, 

това ме успокоява и зарежда едновременно. И когато 

получиш възможност да 

работиш точно това, което повече от всичко обичаш, 

нещата стават интересни. 

Но никога не съм мечтал за това, честно казано. Истината 

е, че когато 

си от малък град като Видин, и мечтите ти са малки. 

Защото нямаш много 

примери, по които да се мериш. Когато бях дете всъщност 

основната ми 

мечта беше да съм волейболист. В моето семейство този 

спорт се предава 

от поколение на поколение, а и чисто генетично няма как 

– с моите два 

метра и баща, треньор на градския отбор по волейбол, – 

нямаше как да не 

прекарвам почти всяка вечер в залата на тренировка, а 

почти всеки уикенд 

пак там или някъде из България на мачове. 

И знаете ли какво научих от това – че най-често няма да 

си най-добрият 

в нищо, винаги ще има по-добри. Бях резерва почти през 

цялото време, при 

това напълно основателно. Но пък дори така можеш да се 

наслаждаваш да 

си част от нещо по-голямо, да се научиш на постоянство и 

да се развиваш. 



И дори в крайна сметка да спечелиш този-онзи мегаважен 

мач като финала 

на онова градско първенство, когато цялата ти гимназия е 

била пусната от 

часове и е напълнила залата до пръсване. 

Да, след гимназията волейболът остана само като 

разцъкване с приятели 

през уикендите, но не си давам нито един миг, прекаран с 

топката. И още 

волейболът, дори по телевизията, ми носи щастие – 

пробвайте със спорт, 

може и тенис на маса, забавно си е. Макар че за бавен 

спорт май само шах 

ми идва в главата. 

След това, докато следвах, нови две мечти се пръкнаха. 

При това коренно 

различни – едната беше според това, което учех – история 

в СУ. Реших, че 

академичният живот може да е моята стихия – спокойното 

темпо, ровенето 

в книги (виждате повторяемостта на това), в документи, в 

прашни архиви и 

писането на статии и по-големи творби може би. 

Другата... да съм барман. За- 

щото с точно това се издържах в продължение на години 

на различни места и 

даже много си ми харесваше. Което е добър пример за 

още една поука (яко по- 

уки има в текста, направо до притча щях да го докарам, 

ако не страдах от лого- 

рея) – и най-възвишената, и най-баналната професия 

могат да те направят 

щастлив. 



Харесваха ми толкова много неща в барманството – 

динамиката, посто- 

янната комуникация с хора (да, някога и това съм 

харесвал, непонятно ми е 

просто), липсата на нужда да си напъваш мозъка и да си 

креативен, доста- 

тъчно е да действаш бързо и да усвоиш техниката и натам 

става лесно. А и 

не е нужно да си трезвен през повечето време, а в ония 

луди-млади години 

това си го броиш за позитив отвсякъде. И двете мечти 

погинаха вкупом. 

Тази да съм историк – заради някои реалности от 

академичните среди, кои- 

то открих при следването и не ми допаднаха, а другата – в 

крайна сметка 

загубих интерес към барманството, не ми оставаше много 

време за четене. 

Следващата мечта вече бе по-осъзната. Журналист, това 

звучи гордо – или 

поне така беше едно време. И разбира се, като ще е гарга, 

да е рошава – ще 

съм журналист в печатна медия. Ама умирали – е, хайде 

холан, това е малко 

преувеличено (дванайсет години по-късно: повечето си 

измряха, а почти всич- 

ки оцелели са зомбита под общ знаменател). И отидох във 

вестник точно след 

края на следването, което съвпадна и с напускането на 

Студентски град – и 

това си го бройте за съвет за щастие: не живейте там. 

Вестникът беше един от малкото читави, „Сега“, той 

наскоро също се 



възнесе в онлайн пространството след години борба за 

оцеляване в нелепа 

медийна среда. Там правех какво ли не – от безумната 

досада на правене- 

то на приложения с информация за тв предавания до 

репортажи из цяла 

България за туристическите страници (само от чист 

ентусиазъм тогава си 

причиних слизане в пещерата Голямата Въпа в Странджа 

и посетих куп 

чудесни малки градове с очарователни 

забележителности). И ако нещо си 

спомням добре, ще да е намусеният и много сериозен по-

възрастен колега, 

чиято обич не спечелих с това, че издърпах щепсела на 

неговия компютър, 

мислейки, че е моят. Не го правете. Не носи щастие. 

Е, да, същият този колега в продължение на две години се 

опита да ме на- 

учи на истинска журналистика, но не би, още вятър ме 

вееше на бял кон – в 

онази редакция си написах дипломната за магистратурата, 

защото ми бяха 

откраднали лаптопа от нас (а сетне за моя почуда се 

намери и ми го върнаха), 

там шлифовах поне малко това перо, което ви досажда в 

момента, там и – 

което е най-важното – ми хрумна да създам блога си 

„Всичколандия“. Един 

келяв блог за всякакви глупости, който все още се рее из 

онлайн простран- 

ството като тъжно свидетелство за неизживяното детство 

и разчепената ми 



фантазия. Но той не е важен – а че там започнах да пиша 

за книги и после в 

една скучна есенна вечер създадох друг блог: 

„Книголандия“. 

И след това вече никога не ми беше скучно, нито бавно. 

Та внимавайте с 

мечтите, може да превземат живота ви. 

Защото, ако трябва да опиша подробно следващите десет 

години, ще стане 

крайно досадно дори за самия мен. С две думи – след като 

започнах да спис- 

вам книжния ми сайт, ме поканиха да работя за 

издателство „Изток-Запад“, 

където скоро установих, че издателската работа е най-

великата работа за мен 

на света. И след като цяла година се юрках с едно колело 

между двете ре- 

дакции, избрах именно нея. И там видях какво е истински 

здрава работа под 

ръководството на най-отдадения на труда човек, когото 

познавам, собстве- 

ника на издателството. Пак там повярвах, че съм научил 

всичко, и напуснах, 

създавайки собствено издателство с мой приятел и с 

помощта, основно фи- 

нансова, на друг. И скоро установих, че не, нищичко не 

знам и съм глупак 

и половина. Но пък точно този провал ми отвори пътя към 

работата, която 

ми пасна, където донаучих всичко онова, което си 

въобразявах, че знам. И 

тук е времето за очакваната дълго време (страница и 

половина?) поука – че и 



най-голямата ти грешка може в крайна сметка да доведе 

до нещо страхотно, 

което по правия и целенасочен път е нямало как да стане. 

И ето ме сега. Вярно, вече не се будя на пода, имам си 

спалня, на коя- 

то да се ширя. Вече не ставам в 6:00, за да ходя с колелото 

до борсата в 

„Дружба“ (това е една цяла отделна история с една онлайн 

книжарница), 

но ставам с една идея по-късно, за да ида на фитнес. 

Треньорът ми забрани 

да му споменавам името, незнайно защо, но поне мога да 

му благодаря, че 

ме търпи, защото нито съм най-сериозният, нито най-

мотивираният, нито 

най-отдаденият в залата, но пък ако го нямаше него, 

нямаше да стъпвам в 

нея. Та, една последна поука – ако сами не можете да се 

справите с нещо, 

намерете кой да ви помага за него, тоя живот не е за сам 

човек, макар да се 

опитам да си го карам така (котката не я броим). 

Всъщност наистина не знам как се живее бавно. И не ми е 

интересно да 

опитвам, дори и кратките отпуски ми досаждат 

неумолимо. Но пък наслада- 

та от живота е постоянна, като си си намерил мястото. 

Така че извинявай, 

Светльо, но не съм съгласен със заглавието на книгата ти 

и силно се надя- 

вам всички останали текстове да успеят да го обосноват и 

защитят. Аз... 



ще си бързам. Тоя живот е надпревара винаги – и основно 

със себе си, и с 

постоянните избори, които предоставя. 

Но пък нищо не пречи да се поспира честичко. С книга в 

ръка. Как инак? 

И благодаря на Светльо Желев за съвета да допълня това 

лирично въве- 

дение с по-смислената част от живота ми – думите, които 

съм написал за 

любими книги. Препоръчвам всяка от тях от сърце. Те са 

важните. 

„Мидълсекс“, Джефри Юдженидис 

„Мидълсекс“ на Джефри Юдженидис е димът от цигарата, 

който влиза в 

дробовете ти, просмуква алвеолите, през кръвта достига 

до мозъка, зареж- 

да невроните, квантово-мистично прелива от клетка в 

клетка, сграбчва сър- 

цето, играе си с ритъма му по свое желание, а накрая 

остава като хронично 

заболяване в теб – до живот.“ 

„Татко“, Уилям Уортън 

„Намирам тиха утеха в това, че от мига на раждането ни 

велики книги ни 

чакат търпеливо да пораснем достатъчно, за да ги 

заобичаме. Намирам тиха 

утеха в това, че от мига на раждането ни велики книги ни 

чакат търпеливо 

да пораснем достатъчно, за да ги заобичаме. 

„Taтĸo“ e cъĸpoвeнaтa иcтopия, пpeз ĸoятo минaвa вceĸи 

eдин oт нac в 

живoтa cи – ĸoгaтo тpябвa дa ce гpижиш зa нaй-близĸитe 

cи или ĸoгaтo ти caми- 



ят имaш нyждa oт тяxнaтa пoмoщ. C изyмитeлнo 

изящecтвo и дълбoĸa eмпaтия 

Уopтън paзĸaзвa yнивepcaлнaтa пpиĸaзĸa зa cблъcъĸa 

мeждy пoĸoлeниятa, 

ĸoйтo чecтo пpoизтичa oт любoвтa, ĸoятo нeвинaги знaeм 

ĸaĸ дa изpaзим. 

Ho винaги yceщaмe ĸaĸ плaмти oтвътpe.“ 

„Лиричните клоуни“, Ромен Гари 

„Сложете маски, грим, нагласете самоличността си, 

заключете себе си 

зад смях и радост, нали те е важно да са на показ, другото 

може да го за- 

рием в тъмното и самотното. В изповедта, наречена 

„Лиричните клоуни“, 

Ромен Гари избира обратното – да разголи своите герои, 

да ги остави 

зъзнещи под студените звезди, да ги застави да жадуват 

слънцето – едни- 

те в преследване на любовта, другите в дирене на 

реалността зад идеята 

(всички гонят химери) – и да им подаде по един лъч 

надежда в крайна 

сметка. Този лъч, който отказва на себе си месеци по-

късно, когато пре- 

късва своя живот. 

Този пленителен роман е ускорител на частици, които 

стремително се носят 

със скоростта на светлината към епицентъра на 

разрушителната си среща – две 

по две са летели досега, две по две ще отскочат, но в нова 

конфигурация. По една 

от началните двойки частици откриват, че цялата Вселена 

е създадена за срещата 



им, която ще трае миг от безкрайността, но този миг ще е 

по-смислен и истински 

от всички еони, в които не е съществувал и няма да 

съществува занапред. А дру- 

гите две частици, изоставените, само ще се надяват по-

бързо да се свърши тази 

флуктуация в света, тази ужасна среща на двама 

предопределени влюбени, да си 

се наситят по-бързо, да приемат, че вече няма какво да 

очакват от живота, и да се 

откажат от смазващата отговорност да преследват 

щастието.“ 

„Бледа синя точица“, Карл Сейгън 

„В крайна сметка „Бледа синя точица“ носи най-важното 

послание – че 

тая малка прашинка, захвърлена сред безкрая, трябва да 

ни обединява, а не 

да ни разделя. Че човечеството или ще надрасне 

агресивната си и разделя- 

ща се постоянно по идиотски критерии природа, или ще 

загине. Разселва- 

нето ни из Космоса е дело, възможно само за обединени 

усилия и отделни 

държави не биха се справили, особено в конфронтация с 

други. 

Без напускане на планетата, цивилизацията ни е обречена. 

Сейгън е 

посветил цяла глава на космическото насилие, което 

съпътства Слънчева- 

та система от създаването ѝ (пореден добър довод срещу 

креационизма) 

и на което неминуемо Земята ще се окаже жертва, рано 

или късно. Няма 



връщане назад към природата, няма отказ от технологиите 

– рано или 

късно, голям астероид ще нацели планетата ни: само и 

единствено тех- 

нологичното развитие и разселването по другите небесни 

тела може да 

осигури оцеляването на вида ни. А това върви ръка за 

ръка с осъзнаване 

на човечеството, повишаване на образоваността му, на 

рационалността 

му, на умението да се мисли критично и основателно.“ 

„Доброжелателните“, Джонатан Лител 

„Ритъмът на „Доброжелателните“ е като сърдечната 

диаграма на смърт- 

ник – силен пик в началото, като юмрук в стомаха насред 

украинските поля, 

където Ауе затъва в трупове… буквално. Предполагам, че 

мнозина чита- 

тели се отказват там, сред масовите гробове и 

повръщащия герой. И ги 

разбирам. Трудно се прекосяват тези страници, обагрени с 

кал и кръв, с 

безстрастни убийства и целенасочено изтребление. 

„Доброжелателните“ е Окончателният роман за мен. Не 

вярвам, че няко- 

га ще прочета по-смазващ от него – да, ще се влюбвам в 

много други, ще ги 

препрочитам, но този ще си остане като монолита от 

началото на първата 

„Одисея“ на Кларк – този, който пренарежда връзките в 

мозъка и подтиква 

по нов, различен, невъзможен до момента път. 

И цитатът, който никога няма да забравя: 



„Ако сте родени в страна или във време, където не само 

никой не идва да 

убие вашата жена, вашите деца, но и никой не иска от вас 

да убивате жените 

и децата на другите, то благодарете на Бога и си останете 

с мир. Но никога 

не забравяйте: може да сте имали повече късмет от мен, 

но не сте по-добри.“ 

„Сянката на вятъра“, Карлос Руис Сафон 

„Лабиринти се стелят сред тези страници. Обгърнати в 

мъгли, героите 

едва-що виждат промеждутъци тук-таме и следват 

неясните кървави следи, 

превърнали се в мастилени знаци. Те са разпрострени из 

вълшебната книжар- 

ница на Семпере и неговия млад син Даниел, из къщите на 

богаташката фа- 

милия Алдая, в манастир, старчески дом, дори в бордея на 

един необикновен 

просяк. Времето не може да заличи тези следи, нищо не 

може да ги заличи. И 

колкото и да са невидими, също както сянката на вятъра, 

толкова и са реални 

и протягат пипала към настоящето на тези, които ги 

търсят. А в пипалата има 

клечки кибрит и аромат на жертвено аутодафе в името на 

забранена любов… 

Над тази Барселона слънце не изгрява. И по-добре.“ 

„Бог не е велик“, Кристофър Хичънс 

„Не мога да предам опияняваща сила на прозата на 

Хичънс, изключител- 

ната му ерудиция и умение да анализира и миналото, и 

съвремието ни. Но все 



пак цитатите са показателни за част от съкрушителните 

аргументи, които той 

излага в своята книга. И заради които си позволих да 

сложа на задната кори- 

ца думите: „Не е нужно да сте атеисти, за да зачетете „Бог 

не е велик“. Но ще 

бъдете, когато я завършите. Поздравления, добре дошли в 

реалността“. 

„Енигма“, Антони Казас Рос 

„От време на време идват такива книги. Уж си до 

брега, едва натопил 

глезени в мастилото, а ласкави вълнички вече те 

подръпват навътре. Песен 

на сирени се носи, ще те привлече. Мъртво течение те 

дебне. А дори, уж 

разумно, да останеш на брега – очаква те цунами. Няма 

измъкване от тая 

книга, от тия кратки глави, наситени с емоции и вихри, с 

толкова любов към 

книгите и четенето – но и толкова лична, сдържана болка, 

която сбира сили 

да раздере света с крясъка си. И чувственост, която полага 

нежно морала 

на подиум, вади нож, забива го в оплетеното му от вени с 

отровна кръв гър- 

ло… и го принася в жертва на човешката нужда да обича, 

да се свързва, да 

отдава и да получава, без да бъде ограничавана.“ 

„Мравки и богове“, Стефан Цанев 

„Очаквах нещо голямо от „Мравки и богове“ на Стефан 

Цанев. Получих 

нещо чудовищно. Нещо, разкъсващо вътрешностите, 

нещо, което наистина 



ти причинява почти физическа болка от смазващия товар, 

който мята върху 

теб без жал. Това е една от онези български от първата до 

последната буква 

книги, които са непреводими на езика на друг ум и друга 

душа. Има я, за да 

се прицелва в челото ти и да разстрелва заблудите ти, да 

оголва реалността, 

докато се озъби, зла и страшна, срещу ти. 

Страшно е да се чете тази книга. Страшно е колко много 

не биха я про- 

чели. Точно такива романи могат да са двигатели на 

промяна, на остъргване 

на душите от тинята, на катарзис без кръв, без болка, без 

смърт и ужас, 

освен изцяло вътрешно, и затова истинно, очищение. Но 

ние предпочитаме 

втория начин, с безбройните пропилени животи и 

погубени съдби, и чини 

ми се, че към нови погроми се движим уверено и с не 

много скрито вълне- 

ние от очакването. 

На едно място една от героините се пита: „Наистина ли 

някъде живеят 

щастливи хора?“ 

Да няма отговор май е най-добре.“ 

 

 

 


