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101 РАЗКАЗИ ИЛИ SPOT STORY 

 
 “101 разказа” са именно нагледен пример за споме-
натите отлики на Капор като писател. Трениран от практи-
ката си масмедиите да говори или пише в рамките на опре-
делен “минутаж” или определен брой картички, той довеж-
да своята природна дарба на разказвач до съвършенство 
именно в късия разказ. Онова, което за друг би била прека-
лена конвенционалност или мъчително ограничение (напр. 
точно определен брой редове за разказ), на него му дава 
възможност докрай да ошлайфа своята техника. Капор оти-
ва в това отношение толкова далеч, че понякога е в състоя-
ние да напише разказ по-къс от една страница! Тези негови 
едноминутни валсове са композирани и изпълнени с явно 
удоволствие и накрая не е важно, ако понякога са се появи-
ли по формална принуда (напр. да се запълни “дупка” в ня-
коя вестникарска рубрика). Друг въпрос е дали тези кратки 
изложения можем да наричаме разкази, вместо, може би по’ 
за предпочитане, скици, анекдоти, медальони и под. Обаче, 
както модерният “short story” или къс разказ претърпя през 
последните десетилетия някои изменения, особено благода-
рение на интермедийната контаминация (да речем: смесва-
нето на отликите между различни медии), този теоретичен 
въпрос не е особено важен. Освен всичко, литературната 
теория слабо отрази споменатото смесване, зависимости и 
въздействия на едни медии върху други, и затова все още 
виси във въздуха въпросът, дали модерният разказ е задъл-
жен на нововъзникналата “телевизионна литература”, как-
вото е отношението на радио-разказите класическите белет-
ристични форми, дали и доколко се забелязва влиянието на 
комикса (!) върху модерната писателска техника, респекти-
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вно доколко процедурите на колажиране и техниката на 
монтиране (специфични за киното и телевизията) са допри-
несли за новите литературни форми, а за съжаление най-
малко опознато и обяснено е значението на взаимоотноше-
нията между пресата (днес най-старото средство за масово 
осведомяване) и съвременната литература... 
 Тъй като тук не му е мястото да се занимаваме с вси-
чки тези въпроси, достатъчно е да припомним, че Капоро-
вите разкази просто са попили цялата тази сложна взаимо-
зависимост на съвременната медийна култура и че я отразя-
ват по начин, който се възприема от читателите спонтанно и 
интуитивно. Никой не трябва да убеждава читателите на 
Капор, че си имат работа с добра и истинска литература (ко-
ето често се налага при много от нашите авторитетни писа-
тели, задържани единствено от апологетиката на критиците 
да не потънат в безнадеждна анонимност), тъй като те усе-
щат това с цялото си същество. Писателят и публиката за-
едно плават по съвременната медийна река, по един и същ 
начин потопени в събитията, които ни обкръжават, а кому-
никацията между тях се осъществява моментално, светкави-
чно и е пълна с подсъзнателно разбиране. Значи, Капорови-
те разкази предават онзи дух на модерност, която е вдъх-
новила самите тях, като от формална и техническа гледна 
точка често се отдалечават от “класически” разбирания 
short story. Заразен от всички изразни форми на съвремен-
ния градски фолклор, Капор несъзнателно пригажда разка-
зите си към тези форми, а колкото понякога да се отдалеча-
ва от традиционното понятие ‘кратък разказ’, толкова, по 
абсолютно новаторски начин, се приближава към едно ново 
понятие. Искам да кажа, че неговите разкази и “едноминут-
ни валсове” блясват с вербална трогателност, която е текс-
туален аналог на аудио-визуалната образност на някои фе-
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номени на съвременната цивилизация. Така тези разкази 
могат да се оприличат на своебразна специфична карикату-
ра или на анекдотна форма на телевизионна EPP програма, 
или на радио-послание, или на жизнерадостта и ускореност-
та на някое “мултфилмче”... Затова, за някои от неговите 
разкази вместо термина short story, алтернативно бих пред-
ложил SPOT STORY, подобно на онези TV клипове, кратки 
и впечатляващи “импресии”, които могат да бъдат снимани 
и излъчени в различни програми и с различни цели, варира-
йки от рекламни обяви през анекдоти, та до кратки прило-
жения към някакво по-дълго предаване. Капоровият “spot 
story” по своето разнообразие сигурно е единствен в нашето 
по-ново литературно творчество, понеже е показателен 
пример за значителна взаимозависимост между медиите... 
 Естествено, Капоровите 101 разказа – избрани тук от 
вече публикувани книги, но в много случаи преработени и, 
освен това, придружени от нови разкази, известни само от 
вестници и списания – сега няма да коментираме само от 
гледна точка на тяхната техническа виртуозност. Тя без-
съмнено е значителна дотолкова, че задоволява нуждите на 
сегашното нервозно четене (краткост, диалогична форма, 
духовит контекст, поанта), но реномето на Капоровите раз-
кази се е утвърждавало с години и продължава да расте бла-
годарение на някои техни тематични психологически хара-
ктеристики. Духовният обхват на тези разкази също се раз-
познава веднага, защото Капор е успял да запази за себе си 
някои привилегировани места в човешката чувствител-
ност. Това са места – както вече споменах – от които наша-
та “висша” художествена проза е дезертирала: било в търсе-
не на шокове и големи сензации, било от авторско безсилие 
като частни лица да изпитват каквото и да било към тях. 
Става дума за емоционалните константи на човешкото 
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битие, които художествената претенциозност през този век 
обявила за сантиментални, евтини и сълзливи. Това са, нап-
ример, необходимостта от чистота в човешките взаимоот-
ношения, изпитване на любов като съществена емоция, тър-
сене на нещо, в което може да се вярва... 
 Парадоксално е, но “висшето” изкуство учи хората 
на цинизъм и недоверие, възпитавайки поколения, които 
считат моралната си инвалидност за извинителна, защото 
намират за нея оправдание именно в тази литература. Впро-
чем, отказвайки да се включи в надпреварата за откриване 
на нови и нови човешки низости, за да се докаже с тяхното 
шокиращо поведение, че такова писане е изкуство, Капор се 
задоволи с онези привилегировани места, които трябва да се 
реабилитират. Обаче, нека бъде ясно: Капор не лустросва 
човешките чувства и постъпки, за да може да бъде обвинен, 
че изопачава действителността, а просто не счита, че цука-
лото е кладенец, от който могат да се черпят психоаналити-
чни истини за хората! Ровене из фекалиите, възбуждане 
край гинекологичния стол, разходка под ръка с луди – Ка-
пор предоставя това на писателите с претенции за “висша” 
художествена правдивост, а сам разработва онова, което го 
радва, което все още може да бъде неизмърсено. При това 
може да представя и драматични аспекти в живота на свои-
те образи – раздяла, брачни конфликти, прелюбодеяния и 
подобно – без да ги принуждава да участват в нечисти риту-
али, с които някои писатели се гордеят. Всичко може да се 
каже, без използване на мръсни думи, всичко може да се 
опише без въргаляне в калта, всеки трепет може да излезе 
наяве, без да е необходима намеса на санитари. Защото, все 
пак, на този свят преобладава нормалността на средностати-
стическия човек, а защо нашата литература е населена с 
болни, перверзни, злодеи и развратници, обратно пропор-
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ционално на действителността, този въпрос нашата критика 
дори не е поставила, а камо ли да го реши. 
 Според мен това, че Капор отстоява психологическа-
та нормалност на света, е именно онази отличителна черта, 
с която неговите разкази така магнетично излъчват, прив-
личайки огромна читателска аудитория. Те реабилитират 
чувствата, които нашата проза довчера срамежливо крие-
ше, и в това е безспорната им жизненост. Именно в този 
сборник попадаме на редица любовни разкази, които иначе 
са истинска рядкост в днешната (ни) литература. Било кога-
то си спомня за минала, изгубена момчешка любов, било 
когато говори за интензивни чувства, проявяващи се в мо-
мента, било когато открива мъже на средна възраст, които 
се впускат в авантюра с млади момичета – Капор винаги по-
ставя ударението върху поетичната линия в тези отношения. 
Голямата човешка потребност от любов има в лицето на 
Капор своя трубадур, би могло да се каже – несъвременен 
поет, който като по чудо среща разбиране сред много съв-
ременници! Това, впрочем, е една неизчерпаема духовна 
област, която човешкото любопитство никога няма да спре 
да проучва: дали любовта е “старомодно” чувство, неумест-
но в съвременния свят, в който прелюбодеяния, промискуи-
тет и проституиране диктуват отношенията между мъже и 
жени? Някои правят инсинуации, че именно поради тази 
носталгия по романтиката нашият Капор е безнадеждно ос-
тарял писател, но може да се твърди, че напротив, трогател-
ността и стойността на неговата литература е в това, че не 
желае да се примири с такава действителност! Капор не 
лъже, че този свят е по-добър, отколкото е, нито пък е наи-
вен човек, който да се остави да го водят за носа: той само 
разказва за добрите (останали или трайни?) страни на чове-
шката душа, за местата, на които сме облагодетелствани ка-
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то хора, за чувствата, които единствени могат все още да ни 
помогнат да оцелеем... 
 Разпознаващи се по психологическите си характери-
стики, тези разкази обхващат и любимите капоровски теми, 
заобикаляща сред и ситуации, по които всеки верен читател 
лесно може да го разпознае сред десетина други литератур-
ни образци. Това е поемането от младежа на пътя от про-
винцията до големия център, това е мечтата за кариера по 
белия свят, това е разказ за израстване и успех, а след това – 
за носталгията по отминала любов, това е, накрая, вечното 
завръщане на блудния син, ако не в родния град, то поне в 
родното място на цивилизацията – значи на Юг... Младост-
старост; провинция-център; родина-чужбина; зрелост-
носталгия; град-летуване: в тези опозиции Капор е открил 
редица от своите най-добри теми, съчинявайки разкази, из-
пълнени с анекдотност, сантимент, пълнокръвна жизненост 
и духовити поанти. Тези spot stories майсторски тематизи-
рат следвоенните години на нашето време – от момчешките 
преживявания на Капоровите прототипи някъде през петде-
сетте години, през техните студентски авантюри през шест-
десетте години, че до най-нови дни. Трябва да признаем, че 
Капор повече прави дисекция на миналото, отколкото да се 
занимава с най-актуалните характеристики на епохата, зато-
ва в неговите разкази няма да открием духа на модерността 
– той направо ни обсебва. Като изследовател на преживяно-
то, в търсене на изгубените знаци на времето, той е избрал 
своята епоха, без да се надпреварва с по-младите писатели, 
на които по-добре приляга рок-манталитета. Затова той из-
копава от глината на миналото характеристики, които са 
определяли едно време, изпълнявайки задължението си на 
писател в най-добрия смисъл на думата. То не си измисля, а 
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свидетелства: това са разкази-дневник на едно време, който 
прелистваме с вълнение и любопитство... 
 Накрая, Момо Капор днес е писател на средна въз-
раст, което най-добре се проявява в това, че на тази възраст 
е посветил много разкази в тази книга! Публикувайки десе-
тина книги през изтеклото десетилетие, той създава с тях 
един абсолютно свой литературен свят, нов в мащабите 
на нашата литература, разпознаващ се по много харак-
терни черти. Обявен за “феномен”, който се появи извед-
нъж в нашия литературен живот, Капор е придобил писа-
телски и жизнен опит, с който някой бе се смятал завършен, 
но който за него е само начало. В най-добрата си (средната) 
възраст, когато всички главни разочарования са вече позна-
ти, но когато все още са възможни изненади, като писател 
Капор стои пред риска на нови книги. Ако продължи с до-
сегашния ритъм на разкриване на своето и нашето минало, 
който показа в публикуваните книги, то можем да разчита-
ме, че след едно десетилетие и след двадесетата книга на 
Момо, ще можем да прочетем и това десетилетие в капоров 
аранжимент. Дали в тези книги ще изглеждаме по-добри и 
по-хубави, отколкото сме днес? Хайде да се обзаложим... 


