
26.06-2.07.2019
 Год. 28

Брой 24
1,50 лв.

9 771310 956004

24
ISSN 1310-9561

Песен

Чуй: на едно дърво висяла с въжета завързана козя глава.
Цяла нощ там си висяла и пеела. Онези, които я чули
усетили горест в сърцата си и решили, че чуват
песен на нощна птица. Надигнали се в леглата си, после
отново си легнали. Напред-назад се люлеела козята
глава насред нощния вятър и отдалече проблясвала, тъй както
луната проблясвала много мили нататък върху железопътните релси,
край които лежало обезглавеното козе тяло. Неколцина момчета
отсекли главата. По-трудно било, отколкото си го мислели.
С човешки глас ридаело козлето и борело се с всички сили. Но те
довършили започнатото. Увесили кървящата глава близо до
училището и офейкали в тъмното, което всичко скривало.
На дървото висяла главата. Лежало тялото край железопътните релси.
Главата викала тялото. Тялото – главата.
Много си липсвали. Липсата набъбвала и набъбвала,
докато изтръгнала сърцето от тялото, докато
политнало сърцето към главата, политнало, както птица полита 
обратно към клетката, към познатата пръчица, откъдето чирика,
после сърцето запяло в главата, най-напред тихо, после по-силно,
дълго пяло и скръбно, докато се развиделило
над училището и над дървото, и тогава песента секнала…
Козлето принадлежало на едно малко момиче, което го кръстило
Счупено Трънче Сладко Къпинче. Тъй го нарекло, заради
нощния звезден шубрак и копринената му козинка,
черна като кладенчова вода, а очичките – диви плодчета.
Живеело момичето до железопътната линия. Нощем
чувало влаковете, сладкият звук на локомотивната свирка
се разливал над леглото му; всяка сутрин се будело
да нахрани блеещото козле с ведро топло мляко. Песни му пеело
за момичета, въжеиграчи и за корабни готвачи.
Разресвало го с твърда четка. Ден след ден мечтаело 
козлето да расте и то растяло. Момичето си рекло, че мечтата
е помогнала. Ала една нощ не чуло свирката на влака.
На следващата сутрин дворът на момичето бил празен. Никъде
го нямало козлето. Нищо не изглеждало както преди. Сякаш буря
била преминала, докато спяло; вятър, градушка, дъжд обрулили
плодовете от дърветата. Момиченцето осъзнало, че някой е

откраднал козлето, че го е сторил с лоша умисъл. И почнало да вика,
да го вика, цяла сутрин, чак до след пладне, викало
и викало. Неспирно обикаляло. Със свито сърчице от болка
като онази, причинена от зърната лед по босите 
петички. И тогава край железопътните релси някой намерил 
тялото на козлето, мухите вече пълнели бутилчиците си
от срязаното гърло. И тогава някой намерил главата, увесена 
на дървото край училище. Побързали останките да скрият,
така че да не трябва момиченцето да ги вижда.
Побързали да съберат пари, козленце да му купят.
Побързали да хванат момчетата, да ги разпитат и да научат, че
всичко е било шега, шега, просто една шега…
Но чуй, ето какво: да се позабавляват искали момчетата 
и толкоз. Но се оказало по-трудно, отколкото си мислели,
туй глупавото жертвоприношение, и все пак 
довършили започнатото, свирукайки, измили си ръцете в мрака.
Не знаели обаче, че главата на козлето пропяла зад гърба им в клоните.
Не знаели, че главата на козлето ще продължи да пее, само за тях да пее,
и дълго след като свалят въжетата, че те ще се научат да я слушат,
ведро след ведро мляко, ласка след ласка. Че ще се будят 
посред нощите, уж дочули вятъра в клоните или гласа на
нощна птица, но сърцата им ще бият ускорено. Първо
подсвирване, шепот, тананикане, най-после песен,
тъжната песен на загубено момче, което си спомня как мама го вика.
Тази песен не е мъчителна, в никакъв случай не е мъчителна. Тази песен
е сладостна. Сладостна e. Ей от такава сладост сърцето умира.
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Проблемът 
„християнство и 
истина“ е тематичен 
център на новия 
140 брой/Пролет на 
сп. „Християнство 
и култура“. Той 
е представен със 
студията на прот. 
Александър Шмеман 
„Жертвоприношение 
и богослужение“, 
както и с размисъла 
на Владимир Градев 
Alta fantasia, посветен 
на Данте. Темата 
намира продължение 
в текста на Георги 
Каприев „Един 
литературен 
портрет от 
византийския XIII 

век (Георги от Кипър/Григорий II и неговата „Автобиография“), 
както и в статията на Антон Карташов „Практиката на 
апелационното право на Константинополските патриарси“. В 
рубриката „проблеми на православието“ може да прочетете 
статиите на архим. Григорий Папатомас за „различните 
канонични свойства при упражняване на юрисдикция от 
Вселенската Константинополска патриаршия (част 2) и на 
Антон Гелясов, посветена на „някои размишления за правата на 
Вселенския престол и антиконстантинополската полемика“. 
„Душегрижие и психотерапия“ е темата на анализа на о. Пламен 
Гечев, а отношенията християнство-изкуство са представени 
със статиите на Антоанета Дончева „Мъртва представа си 
представете“ (за „протезната идентичност“ в творчеството 
на Бекет) и на Слава Янакиева – „Опит за филмова екзегеза 
на „Десетословието“. Броят е илюстриран с фотографии на 
Владислав Терзийски.

П Р О Ч Е Т Е Н О  Д Н Е С

„ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – 500 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“ 
е водещата тема на брой 05 на сп. „Култура“. Не е ли на 
път митът за художника да засенчи реалното дело на този 
ренесансов гений – пита Владимир Градев, а Умберто Еко в 
интервю разплита различни аспекти от „тайната на човека 
от Винчи“. В броя още може да прочетете дискусията между 
френския социолог на комуникацията Доминик Волтон и папа 
Франциск, посветена на културата и комуникацията – как 
общуваме днес и кои са четирите заплахи, пред които са 
изправени медиите. Проф. Александър Шурбанов разсъждава над 
красотата и съвременността във фрагментите си, озаглавени 
„По-висшата сила“, допълнени от фрагментите на големия 
християнски мислител Карл Ранер, обединени под надслова 

„Очаквам възкресението“. 
„Аз съм работещ 
песимист“ – настоява в 
юбилейното си интервю 
скулпторът Павел Койчев, 
а пък писателката Капка 
Касабова размишлява 
над „алхимията на 
разбирането“. От своя 
страна проф. Светлозар 
Игов разсъждава над 
„българските закъснения“ 
(за Йован Христич и 
други), а режисьорът 
Атанас Киряков, който 
навърши осемдесет години 
– за пътя си в киното 
(отвъд юбилейните 
равносметки). Унгарският 
театрален режисьор 
Арпад Шилинг разказва 

какво е да си в родината си „враг на държавата“, а диригентът 
на „Софийски солисти“ Пламен Джуров говори за музиката 
и живота си в „различни състояния“. Фотографията е 
представена с „истории върху Берлинската стена“, показани в 
Пловдив в рамките на Европейската столица на културата, а 
разказът в броя е на Ралица Райкова.

Конкурс  
на Портал Култура 2019  

(I кръг)

В съответствие с регламента на 
конкурса, журито номинира следните 
творби (по азбучен ред на авторите) в 
разделите проза и хуманитаристика:

Проза

Ангел Иванов, Техническа проверка, 
Scalino, 2018

Велина Минкова, Бразилски храст, 
разкази, Колибри, 2018

Елена Алексиева, Свети Вълк, Факел 
Експрес, 2018

Захари Карабашлиев, Жажда, Сиела, 2018

Йордан Д. Радичков, Двеста линейки на 
час, Жанет 45, 2018

Палми Ранчев, Тази вечер нищо не е 
случайно, Жанет 45, 2018

Христо Карастоянов, Животът няма 
друга половина, Жанет 45, 2018

Чавдар Ценов, Накъде тече реката, 
Жанет 45, 2018

Хуманитаристика 

Ангел Филчев, 1968. Смазването на 
Пражката пролет, Сиела, 2018

Биляна Курташева,  По ръба на 
сравнението, Жанет 45, 2018

Даниел Вачков, Аварии и катастрофи, 
Сиела, ИИБМ, 2018 

Иван Еленков, Орбити на 
социалистическото всекидневие, Сиела, 
ИИБМ, 2018

Мира Душкова, Константин 
Константинов и неговите съвременници, 
Арт центрик, 2018

Ромео Попилиев, Цензурата по времето 
на комунизма, Рива, 2018

Румен Даскалов, Големите разкази за 
българското Средновековие, Рива, 2018

Цанко Серафимов, Македония. Един 
прочит на историята на страдалната 
земя, Орбел, 2018

В края на септември журито ще 
оповести своите „кратки номинации” 
(по 4 във всеки раздел), а имената на 
победителите в конкурса ще бъдат 
обявени на официална церемония на 1 
ноември, в Деня на народните будители.

Новата стихосбирка на поета и 
художник Александър Байтошев „Чучело“ 
е третата му поетическа книга след 
„Прах и драскотини“ (ИК „Жанет 45“, 
2012) и „Кучета“ (ИК „Жанет 45“, 2014). 
Оформлението и корицата отново са 
негово дело. Червената ръка на чучелото, 
излизаща от черния квадрат експлицира 
и продължава теми и образи, които са 
познати от „Кучета“. Композиционно 
стихосбирката е разделена на четири 
части („Муле“, „Сак“, „Отново“, 
„Пукнатина“), като в началото и края 
са поставени два самостоятелни 
текста - „Танц“ и „Естества“ – 
които осъществяват връзки не само 
с предходните стихосбирки, а, както 
самият той споделя, и с бъдещите. В 
новата си книга Байтошев се заема с 
черния труд на поетическото поле – да 
изрови и покаже всичко онова, пред което 
неистово стискаме очи.
Голяма част от стихотворенията в 
първата част „Муле“ тематизират 
човешката природа.  Подобни опити 
крият опасността да се изпадне в 
класическата дилемата социално 
или природно същество е човекът. 
Чучелото на Байтошев се позиционира 
именно в зева между двете и създава 
собствено равнище, където социалното 
и природното, човекът и животното са 
еднакво отречени. Усещането за себе се 
е силно проблематизирано – лирическите 
гласове са опит да се артикулира 
чувството за откъснатост, за една 
болезнена неопределеност и несводимост. 

Всички са в гръб,
а пред мен стената се движи.
Покривам се с одеяло –
започвам да викам,
без да искам, несъмнено,
няма да ме чуят.
Млъквам.
(„Близките в гръб“)

Езикът на Александър 
Байтошев е особено 
буквален, отказал се от 
това да назовава нещата 

с други имена. 
Тази буквалност 
изгражда 
суровите 
измерения на 
отхвърленост 
и насилие, на 
не-човешкост. 
Човешкото 
се сплита с 
природното през 
животинските 
образи на 
магарето, гущера, 
мухите, мулето 
– това единение, 
обаче, е белязано 
от хладна 
безразличност. В 

поезията на Байтошев има много тишина. 
Лирическите гласове са странно неми – 
изцяло вътрешни. Единствения начин да 
се възпроизведе реч е през животинското, 
което единствено е способно да 
артикулира травматичната човешкост. 

Аз съм животно, вързано на въже.
(„Сам“)

Хвани някое теле
и кажи „мууу“.
Това ще бъде твоя глас.
(„Акушер“)

Очертана е фигурата на човек, който е 
вън от себе си, несвойствен е на света, 
откъснат от всички корени и гранки 
на битието. Азът е лишен от цялост, 
защото е вън положен на този свят. 
Текстовете предлагат една версия на 
преобърната идилия, в която човек 
изначално е насилствено отделен както 
от природното, така и от социалното. 
Той е не само поставен в различни 
междини, но е в непрекъснатото 
състояние на отсъствие. Единствения 
начин да съ-съществува със света е 
мимикрирането на самия себе си. 
Стихотворения като „Празните 
места на трудовия лагер“, 
„Отпътуващи“, „Носилка“ и „Влакове“ 
изговарят болезнената несвързаност, 

неспособността на човека да вписва себе 
си в заобикалящия го свят. Възможен 
изход от пълната безизходица се явяват 
черните братя. Те са всички онези фигури 
на мъката и болката, всички онези 
разкачени съдове на съществуването, 
които функционират като терминали на 
спасението. 

Един си тръгва, друг ще остане
в този санаториум.
Ще стигнат за всички ризите
и ще споделим помежду си
малкото донесени притежания. 
(„Отведени“)

Човекът на Байтошев е специфично 
динамична фигура – понеже няма свое 
място, е в постоянно отместване. 
Движението на телесното е единствения 
начин да се манифестира присъствието 
на човека – то е метонимично скрито 
в жеста на протегнатата ръка, на 
стиснатия юмрук, на пристигането и 
заминаването.

Дано някой да ме пренесе
в най-хубавата носилка с кожени ремъци.
След това ще стисна юмруци.
(„Носилка“)

Но телесното е и товарът, който човек 
е невъзможно да изостави. Той е цялото 
притежание и бреме, което е обречен 
мълчаливо да носи. Именно в стискането 
на юмруците е заключена силата на 
едно безмълвно пребиваване. Точно тази 
тишина иска да огласи поезията на 
Александър Байтошев – тишината на 
травматичната самота и осакатеност, 
мълчанието на неосъществените хора, 
всички онези чучела, които обитават 
бездушните/задушните маргиналии.  
„Чучело“ е сурова поетическа книга, 
която изкопава всичко онова, което често 
съвременната поезия старателно заравя – 
насилието между човек и живот. 

ЙОАННА НЕЙКОВА

Александър Байтошев, „Чучело“, ИК 
„Жанет 45“, Пловдив, 2019.

Червената ти ръка, черни братко

К О Н К У Р С

„Естествен роман“ навършва 20 години, 
от излизането си през 1999 не е преставал 
да бъде едно от четивата, които 
определят собствения ни контекст с 
неговите колебания, несигурности, видими 
и невидими кризи. Специалното издание 
по повод 20-тата годишнина е отново в 
оформлението на Яна Левиева, с послеслов 
от Бойко Пенчев и някои от ключовите 
отзиви от световната сцена. Това е 
роман, който задава централно ядро в 
митологизирането на 90-те и е неминуема 
отправна точка, когато трябва да мислим 
историята на най-новия български роман. 

ЛВ пожелава на Георги Господинов 
да продължава да разказва все така 
естествено, другото – баладите и 
разпадите – няма да ни се размине.

Е С Т Е С Т В Е Н О
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Г Л А С О В Е  Н А  Ф Р А Н К О Ф О Н И Я Т А

През 2018-2019 г. престижният Колеж дьо 
Франс учредява за тригодишен период 

катедра „Франкофонски светове” с 
партньорството на Университетската 

агенция на франкофонията. Проектът, 
целящ да онагледи многообразието и 

богатството на франкофонските светове 
в дух на равнопоставеност, възнамерява 
да предостави думата на франкофонски 

изследователи и интелектуалци, 
допринасящи за развитието на науката 
и културата. Катедрата ще кани всяка 

година виден франкофонски интелектуалец 
– литератор, творец, учен... Проектът 

е замислен като обособяване на 
франкофонско пространство в 

международния пейзаж, насърчаващо 
идейния обмен и дебат. Създаването 
на катедрата е важен знак, че Колеж 
дьо Франс, това символично средище 

на знанието, осъзнава необходимостта 
от отваряне към други пространства 

и други знания. Тази стъпка се явява 
основополагаща, тъй като откликва на  
промените, които съвременният свят 

търпи: осъзнаването на факта, че днес е 
невъзможно да си останем затворени в 

граници, в една-единствена самоличност, 
в един език.    

В основата на проекта е залегнало 
разбирането, че франкофонският свят 

е единен и множествен. Въпреки че 
франкофонските пространства споделят 

обща памет, общ език, специфичното 
им историческо и културно знание все 
още не е напълно признато и опознато. 

Открояването на франкофонските 
светове изисква изслушването на разкази, 

които да огласят съставящите ги 
другости. 

И така за откриването на проекта 
през 2018-2019 г. Колеж дьо Франс 

е поканил емблематична фигура на 
франкофонията - професор Яник 

Лаенс. Изследванията на хаитянската 
университетска преподавателка 

изразяват дълбокото убеждение, че 
изключителната историческа и културна 

ситуация на Хаити внася специфичен 
принос в изграждането на съвременния 

франкофонски свят. От една страна, 
историята на Хаити позволява да 

се преосмисли болезненият въпрос за 
колониалното минало. От друга страна, 

съвременната хаитянска литература, 
създавана на три езика освен френския, 

свидетелства за езиково съжителство, 
което определя бъдещия облик на 

културата на XXI век без намек за 
евроцентризъм. 

Яник Лаенс е и писателка, носителка 
на литературната награда „Фемина” 

за 2014 г.  Нейните произведения са 
преведени на английски, бразилски, 

каталонски, италиански, японски, полски, 
немски, предстои да излязат на норвежки 

и испански. Яник Лаенс е носителка на 
множество хаитянски и международи 
награди и отличия. Тя е удостоена със 

званието „Офицер на изкуствата и 
литературата на Франция”.

АЛЕКСАНДРА ЖЕЛЕВА

Клод Бернар Серан

„Неотложност(и) за писане, блян(ове) 
за обитаване”. Хаитянската писателка 
започна курса си в катедрата 
„Франкофонски светове” в Колеж дьо 
Франс в Париж именно около тази 
тематика, на 21 март, в разгара на 
Седмицата на франкофонията – „На 
френски, ако обичате”. Преди да проникне 
в храма на знанието, където е слушала 
лекции в младостта си като студентка, 
тя е събрала оттук-оттам казани 
неща в интервюта, както и записки, 
които е публикувала на сайта на колежа. 
Подбрахме най-многозначителните.

Интервюирана в предаването „64 
минути (64’)” на телевизионния канал 
ТV5 Монд в компанията на професор 
Антоан Компаньон, ръководител на 
катедрата по модерна и съвременна 
френска литература в Колеж дьо Франс, 
Яник Лаенс заявява: „Литературата 
започва често там, където словото става 
невъзможно. Светът страда от недостиг 
на думи. Литературата е тук, за да каже 
точните думи, думите, които достигат 
до ума и най-вече до съкровеното. Това е 
винаги съкровен разговор между читател 
и писател, който е отвъд времето и 
пространството. Това е едно от най-
големите чудеса, които литературата 
може да сътвори”.

По-нататък лауреатката на награда 
„Фемина” за 2014 г., авторка на наскоро 
публикувания сборник с новели Птицата 
Паркър в нощта, добавя: „Колеж дьо 
Франс прекрасно е разбрал какво ще рече 
разнообразието във франкофонския свят. 
В днешно време трябва да споделяме 
знания. Франкофонският свят трябва 
да се изгради от тази гледна точка. 
Знанието трябва да идва от други 
франкофонски зони. Така се изграждат 
повествования, които да разкрият тези 
другости. За да бъдат общо достояние”. 

Яник Лаенс не е новачка в преподаването. 
В Хаити преподава в университета 
„Кискея” и в Екол Нормал Сюпериор 
(Държавен университет на Хаити). 
Във Франция, където е учила, е имала 
възможност дълго да развива знанията 
си в академична среда. Обяснява на 
зрителите на ТV5, че „хаитянската 
литература определено е една от първите 
франкофонски литератури извън Франция, 
редом с канадската. Тя е носителка на 
цяла една история. Тя е носителка и на 
отношения с Франция, за които Франция 
не знае. Не може да се говори за френската 
литература, без да се имат предвид 
други литератури, които са захранени с 
френската литература и същевременно са 
дали нещо на френския език”. 

Какво остава от връзката на Хаити с 
Франция

В предаването „Голямата маса” по 
Радио „Франс Кюлтюр” тя посочва, 
че „франкофонският свят е преди 
всичко разнообразие, което все още не 
е разгърнало възможностите си”. И 
продължава: „Първата ми лекция ще ми 
позволи да споделя тези познания, тъй 
като в крайна сметка до днес нещата 
протичат еднопосочно, т.е. Франция 
разнася знанието си към франкофонските 
светове, наречени „периферни” Смятам, 
че е време и тези франкофонски светове 
също да разпространят своята история, 
своята литература, своите умения и 
обичаи”.

Отговаряйки на множество въпроси, тя 
и задава много въпроси: „Какво остава 

културно и езиково от взаимодействието 
между Франция и Хаити? Какво можем да 
извадим от забвението?” Тя не проумява 
как е възможно историята на Френската 
империя, свързана във времето и 
пространството с историята на Хаити, 
да бъде напълно заличена от страниците 
на френската история.

Тя твърди, че всеки хаитянски ученик 
знае много за някогашната метрополия, 
докато кой да е френски университетски 
преподавател е напълно бос в областта 
на историята, там където двата 
народа са общували и са се сблъсквали, 
оставяли са следи в националния език 
- креолския и дори френския, което 
едно малцинство споделя и до днес. 
„Цели отрязъци от историята, които 
съставляват и част от историята на 
Франция, не са включени в националния 
френски летопис”, добавя голямата дама 
на хаитянската литература. Мимоходом 
споменава дълга, който Хаити е платил 
на Франция. От 1820 до 1945 г. Хаити е 
работил за Франция, за да плати дълга за 
независимостта. Тя напомня и една лекция 
за Жул Мишле – бележития историк 
от XIX век. Тази лекция, на която е 
присъствала в залата на колежа, се е 
запечатала в паметта й.     

Неотложността никога не ни е 
напуснала

В прескомюникето на Колеж дьо Франс 
темата на курса подканя погледа към 
задълбочаване. „Защо неотложност 
за писане? Защо блян за обитаване?” 
Изстрелва отговора си на въпроса: 
защото неотложността никога не 
е затихвала от основополагащото 
събитие – Хаитянската революция 
от 1804 г., първата окончателна 
победа на робите срещу армията на 
Наполеон. А такова събитие е било 
немислимо за епохата. Зародилата се 
впоследствие литература отправя зов 
към невъзможното чрез думите, които 
да го изкажат. Цялата ни литература е 
белязана от тази изключителност.

Професор Лаенс уточнява, че започва 
курса си с XIX век. Смята, че този век 
тъне в мрак и е време да се извади на 
светло. Цялата хаитянска литература 
от XIX век носи отпечатъка на борбата, 
водена от нововъзникналата негърска 
нация, за да получи признание от Запада, 
който е бил неспособен да възприеме 
други митове, други фикции, които 
да се развиват извън собствения му 
„цивилизационен” калъп. „Погребано е 
всичко, което засяга Хаити. Не е било 
лесно. Вижда се как никнат литературни 
институции с училища, списания, театър, 

печатници, които се създават. Тази воля 
на писателите, на историците да кажат, 
че съществуваме като нация. Но те ще 
станат говорители във външния свят”, 
обяснява тя.

Оставяйки икономиката и изграждането 
на истинска държава, отдадена в 
служба на обществото, вниманието 
на хаитянските интелектуалци се 
насочва като лазер през призмата на 
литературата към нашата гордост 
от това, че сме чернокожи, свободни и 
независими.

Когато Артюр дьо Гобино топнал перото 
си в расистката култура, написвайки „Есе 
за неравенството на човешките раси”, 
неговата книга отворила жива рана в 
хаитяните. Антенор Фирмен, министър 
на финансите в правителството 
на Иполит, който защитавал 
неприкосновеността на националната 
територия, отказвайки да отстъпи на 
американците град Сен Никола, написал 
в отговор друга книга – антропологичния 
труд  „За равенството на човешките 
раси”.

„Ще засегна трите изключителни 
десетилетия, които съответстват 
на американската окупация (от 1914-
1920, началото на окупацията, до 60-те 
години на двайсети век). Хаитянската 
литература достига зрелостта си. 
Волята на писателите от онова време да 
използват френския като защита срещу 
американската окупация. Това е момент 
на бурен интелектуален кипеж. По това 
време се появяват бележити писатели 
като Жак Румен, Жак Стефан Алексис, 
Рене Депестр. Основополагащ момент за 
нашата литература”, уточнява професор 
Лаенс.

Скоро ще имате възможност да чуете 
собственоръчното изложение на професор 
Стерлен Юлис, който е тук. Дотогава 
пъстра публика присъства на лекциите на 
професор Яник Лаенс в Колеж дьо Франс.

Превод от френски:  
АЛЕКСАНДРА ЖЕЛЕВА

„Льо Нувелист”, 25 март 2019 г.

Около първата лекция  
на Яник Лаенс в Колеж дьо Франс

Рубриката се издава с подкрепата 
на Международната организация на 

Франкофонията
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В И Т Р И Н А П А Р А Л Е Л Н И  П Р О Ч И Т И

След „Корабен дневник на книжната 
лодка“ (2015) и „Пиета“ (2016) Герги 
Гаврилов издава третата си стихосбирка 
„Сините часове“, за която самият той 
признава, че се занимава с „трудността 
да бъдеш – да бъдеш в този свят и 
в това време днес, което ни изправя 
непрекъснато пред мостове и бездни“. Той 
е физик по образование, поет със спечелени 
много литературни награди и конкурси, 
съосновател на мястото за литература 
и култура „Хралупата“, както и част 
от екипа на издателство „Scribens”, 
което го прави много важна част от 
най-динамичните процеси, протичащи в 
съвременната българска литература.
Писането на добра поезия е трудно, 
писането за добра поезия също. „Сините 
часове“ са „изстрадани и преживени”, 
по думите на Гаврилов – това превръща 
книгата в лирическо откровение на 
една индивидуалност, която обаче 
преминава през живота като всеки от нас. 
Субектът на Гаврилов е различен във всяка 
стихосбирка, не навсякъде търсещ, не 
навсякъде намиращ, но устремен и все по-
проникващ навътре в себе си – мястото, 
от което извират всички човешки 
външни прояви и стремления. Колкото и 
различен да е субектът обаче, той създава 
усещането за постоянно надграждане и 
усъвършенстване.
Структурно стихосбирката е разделена 
на три части, свързани със значението 
на заглавието – „Привечер“ – когато 
слънцето още не е залязло изцяло, 
„Призори“ – когато слънцето още не 
е изгряло изцяло, но и средна част „В 
междините“, където няма светлина, 
но тя се очаква. Светлината има 
способността да ни показва различните 
перспективи на нещата – веднъж нещо ще 
ни изглежда живо и красиво, друг път то 
ще е забулено в сянка. Така имплицитно 
е заложена опозицията светлина – 
мрак, виждане и слепота, узнаване и 
неразбиране. И все пак отсъствието на 
светлината не значи незабавно потъване 
в мрака. Преди слънцето да изгрее, 
светлината е само загатната, след като 
слънцето залезе, има кратко време на 
мека светлина – не ярка, не отсъстваща, 
а присъстваща едва, но достатъчна за 
различаването на формите, за извличането 
на сетивни усещания и дори тяхното 
усилване. 
Първото стихотворение въвежда 
читателя в светоусещането на книга 
плавно и потапящо: „пътят е най-
трудната бездна:/ падането да се 
случва/ крачка по крачка”, а второто от 
своя страна е манифестно, обобщава 
есенцията на стихосбирката и разкрива 
важните теми, върху които субектът 
на Гаврилов се съсредоточава. Сякаш 
пуснал се по течението, той размишлява 
върху битието преди и сега и неговата 
непрекъсната обновяемост – това, което 
е имало смисъл преди, днес е изветряло. 
Получили са се кухини, които човекът 
трябва да запълни, за да се осмисли – себе 
си, но и живота си.
Особеното при Гаврилов е странното 
заявяване на човека, че мечтае за 
всичко несъществуващо. А дали то 
не съществува в друг свят с различни 
параметри? Това, което чисто и 
просто се желае, е мечтаенето изобщо; 
мечтаенето, отделено от самата 
мечта, от самото бленуване за нещо и 
извеждането му в чист вид. Говоренето 
за мечтите е достатъчно, няма 
претенция към случването им. Чистите 
форми, чистите образи и дори чистите 
(парадоксално) абстракции са желани от 
субекта на Гаврилов, който по особен 
начин включва и себе си в тази поредица 
от оголени (но не голи!) значения. Синият 
час е явлението, което му позволява да 
вижда нещата по такъв начин, преди да 

настъпи обливането им в светлината 
на добавените конотации. Все пак обаче 
всяка интерпретация на човека относно 
света му е само възможен контекст. 
Виждането на света в часа на синята 
светлина в манифестното стихотворение 
се случва от леглото на субекта. Той не 
мърда физически от него, но перфектно 
осъзнава нуждата от промяна на 
изконната си същност – вярно, в своето 
съзнание и само теоретично. Сините 
часове са не само външно явление, те 
са и характеристика на човешкия ум. 
Човекът иска да се преоткрие, да се назове 
с нови параметри, да получи смисъл. Него 
го тормози „постоянната леснота да 
бъдеш“ – съществуването без смисъл 
е неговата противоположна визия за 
живот. Но той не е целенасочено търсещ, 
а очакващ. Животът е конструиран 
така, че да се обновява периодично и 
субектът на Гаврилов сякаш чака тази 
нова вътрешна метаморфоза, която ще 
добави нещо ново и у него. В останалите 
стихотворения субектът е наблюдател – 
нещата около него го вълнуват в две 
посоки – на възвишено хълмистото, но 
и на битово-цигареното. Азът е част 
от двете пространства – и в двете 
обаче го гонят едни и същи мисли за 
състоянието на собствената му личност, 
която живее в свят на светлина и мрак – 
еднакво показващи и еднакво скриващи 
същностите от него.
Азът преформулира Декартовото 
твърдение, заявявайки, че простото 
съществуване в някакъв момент е 
непоносимо за човека и той си търси изход 
от тукашното обвързване със света 
чрез мисълта. Абстрактното силно 
интересува човека, впримчен в просто 
присъствието, което го задушава и по 
някакъв начин принизява: 
да мисля значи да не съществувам тук
където тъй или иначе ме няма
освен с присъствие

По думите на Гаврилов в стихосбирката 
е засегната най-отчетливо темата за 
свободата. Свободата се явява граница 
между миналото и бъдещето, тя е 
възжелана в момента, когато и субектът, 
и светът му са в най-чистата си форма. 
Миналото и бъдещето обаче не са от 
такова значение за промяната у Аза. 
Както особеностите на синия час – 
привечер и призори са с ясни контури, но 
междината е това, в което си струва 
да дълбаем смисли. Така и човекът 
се интересува от междината между 
миналото и бъдещето – настоящето, 
където неговата свобода и светлината 
влизат в особена връзка, а в един 
смисъл – и в противоречие. Свободата е 
желана, но не изчерпателно дефинирана. 
Индивидуалният смисъл не изчерпва 
нейната същност за другите, изчерпва я 

само за отделния субект. Ала субектът 
на Гаврилов не търпи статуквото. 
Човекът се ражда в промяната или поне 
в трансформационния път към тази 
промяна. Така смислите, свързани със 
свободата, са единствено достъпни, 
когато тя е „огряна“ от светлината. 
Светлината е свързана с опознаването, 
с виждането на истинската същност. 
Тук обаче тя за малко се появява, за да 
загатне същността, но дообясняването, 
попълването на празните полета е 
функция на субекта. От друга страна, 
загатването е предпочитаният път 
към узнаване, защото много често 
възжелаването за откриване на 
същността е измамно. Ако субектът не 
запази интереса си към обектите, които 
светлината може да оголи пред него, 
той губи смисъл. По същия начин – ако 
получи свободата си, а той често и не 
знае какви са нейните очертания, това 
не би могло да удовлетвори търсенията 
му, а би го направило пасивен и би го 
върнало в първоначалната му позиция – да 
се усеща просто съществуващ. Затова 
и светлината при Гаврилов е мимолетен 
миг – достатъчен, за да докосне 
нещата, но не и да ги открие в цялата 
им същност. Тя идва, когато е желана и 
си отива, оставяйки възможността за 
интерпретации на субекта – тази му 
способност го осмисля.
Освен светлината и свободата, 
преплетени в странна връзка, друга ярка 
метафора е мъглата. Тя плътно обговаря 
казаното дотук. Мъглата е онова 
състояние, в което уж нещо виждаш или 
успяваш да мернеш простите очертания 
на обектите, но те бързо се размиват 
и потъват в нея, без да са се открили 
напълно. Същностна за човека на 
Гаврилов е и неговата самота. Казахме, 
че случването засега е само теоретичен 
акт, проиграване в съзнанието на 
Аза. Ние не можем да сме сигурни 
как се чувства той по отношение на 
другия – другият е леко загатнат, 
но не е същностен. Откриването и 
осмислянето е наложително да се случи 
в самота, защото това ти позволява 
известна пропускливост на значенията. 
Докато присъствието на другия, 
който все още не е възжелан (но все пак 
присъстващ, белязано от употребата 
на 1 л. мн.ч.), увеличава потенцията 
към попълването на полета, които не 
искаш да попълниш, той знае „твърде 
много“, а Азът - „твърде малко“ в 
сравнение с него. И ако продължим 
линията на връзката на Аза с другите, 
може да се забележи едно постоянно 
отнасяне към Бога – ту в пряк диалог, 
ту чрез въпроси, вплетени в търсенията 
на субекта. В края дори има намек за 
изравняване на Бога и човека – те си 
приличат в своите лутания, в пътя, 
който извървяват. Разликата е в това, 
че човекът неизбежно е затворен „в 
съществуването и езика“. 
В „Сините часове“ поезията е средство 
за общуване дори с изчезналите, дори с 
непоявилите се. Светът се състои от 
несъстояли се жестове, от неизвестни, 
от премълчавания и липси, които обаче 
присъстват осезаемо. Те са на крачка от 
това да станат реалност. Или пък не – 
нали самото помисляне за нещото е равно 
на ставането му реално, затова субектът 
на Гаврилов в един смисъл е попълнил 
себе си. И пак - не изцяло, в стремежа 
да запази интереса си към всичко, което 
го интересува, но и да промени просто 
присъствието в свят, твърде малък „за 
безкрайната си празнота“!

ИВА АТАНАСОВА

Георги Гаврилов, „Сините часове”, ИК 
„Знаци”, Б., 2019.

Съществуването като липса 

Хюс Кайер, 
„Черните 
камъни”, прев. 
Мария Енчева, 
ИК „Жанет 45”, 
Пл., 2019
„Черните камъни” 
е втората книга 
на Хюс Кайер, 
която „Жанет 
45” предлагат 
на българската 
публика след 

„Книга за всички неща”. Кайер е един от 
най-популярните писатели в Нидерландия 
както за деца, така и за възрастни. 
Той е носител на наградата „Астрид 
Линдгрен”, навярно най-престижната 
награда за детска литература в света. 
През прозорливия необременен детски 
поглед Кайер ни представя света на 
възрастните, третирайки наболели 
теми от изключителна значимост като 
толерантността. За него журито на 
Мемориална награда „Астрид Линдгрен“ 
(2012) споделя: „Кайер съчетава сериозна 
тематика и остър като бръснач реализъм 
с топлина, елегантен хумор и визионерски 
полет на въображението. Неговият 
непринуден, ясен и прецизен стил е 
благодатна почва за дълбоки философски 
проникновения и изящна поетична 
изразност”. 

Мишел Фуко, 
„История на 
сексуалността, 
том 1: Волята 
за знание”, прев.  
Антоанета 
Колева, изд. 
„Критика и 
хуманизъм”, С., 
2019 
След 
нарушаването 

на желанието на Фуко за никакви 
постсмъртни публикации и последвалото 
излизане на четвъртата част на 
„История на сексуалността” в началото 
на 2018 г. – „При знанията на плътта“ на 
френски език, „Критика и хуманизъм” 
подемат страхотния проект да 
преиздадат първите три части и в 
началото на 2020 г. да представят на 
български и „Признанията на плътта”. 
Първият том – „Волята за знание”, 
вече е факт, вторият – „Употребата 
на удоволствията“, ще излезе през 
септември, а третият – „Грижа та за 
себе си“ – през декември. Проектът да 
се преиздадат преводите от 90-те на 
първите три тома и по този начин да се 
подготви излизането на „Признанията 
на плътта” несъмнено е един от 
най-важните замисли на “Критика и 
хуманизъм” и едно от големите събития 
за теоретичната мисъл въобще. Кориците 
от поредицата са дело на неподражаемата 
Яна Левиева.
Има за какво да очакваме 2020 г. 

Тери Пратчет, 
„Ерик”, прев. 
Светлана 
Комогорова - 
Комата, изд. 
„Сиела”, С., 2019
Още една 
преведена книга 
на Тери Пратчет 
по книжарниците. 
Ерик – 
демоноложки 
хакер в Света 
на Диска, иска 

да стане господар на света, да срещне 
най-красивата жена, която някога е 
съществувала и да живее вечно. Разбира се, 
желанията на Ерик не се оказват съвсем 
прости. Комичният фентъзи стил на Тери 

Пратчет привлича големи и 
различни публики със своите 
книги, така че всеки може 
да се хване в капана, особено 
когато е намесен един Фауст 
и неговите ми ти работи. 



Литературен вестник 26.06-2.07.2019      5

В И Т Р И Н АП А Р А Л Е Л Н И  П Р О Ч И Т И

вечният хаос е почвата от която редът 
никне  

като привидна аномалия

Дебютната стихосбирка на Никола 
Маринов улавя най-напред с наситената 
си корица, произведение на Люба Халева, 
още оттам на читателя се внушава 
нещо живо, нещо биологично и разплетено, 
но и цялостно. 
Стиховете обговарят застинали моменти 
на размишление и съзерцание, доближават 
се до природното (така по някакъв начин 
и с далекоизточната поетика), като се 
опитват да преминат отвъд него, отвъд 
историята. Думите на Н. Маринов 
висят над времевата бездна и отпращат 
към една aurea aetas на единение, към 
едемското състояние на неразграничение, 
но и напомнят на световната душа и 
връзката на единение между всички живи 
организми: „Когато видиш паниката/ 
на мравката от пречупения й корем/ 
разбираш че нищо не е без значение”.
Единността на света се проявява на 
много места в стихосбирката: „През 
нощта оставям/ тялото ми да се/ вълнува 
от обоснованите/ и необоснованите си 
страхове/ и се качвам на райска птица/ 
която ме сваля/ на прозореца с пуснати 

щори/ и седя отвън докато не/ звънне 
алармата и не почна/ да си тананикам 
новогвинейски/ песни”. Състоянието, 
в което поетическият глас разказва 
или просто констатира, напомня на 
присънено напипване на интуитивно 
ясна, но рационално трудноопределяема 
идея. Стихотворенията разказват 
сънища, достатъчни сами в себе 
си, но несъвместими с мисълта 
след събуждане: „Между будност 
и сън/ разликата е прозрачна/ няма 
разграничение/ в методиката/ само в 
промеждутъка”. Образността в поезията 

През бездните към едемските единства

на Никола Маринов се опитва да 
снеме разграниченията между 
двете страни на сънната монета, 
както и между бинарното 
отношение човек - животно. 
Граница, която в последното 
стихотворение се анихилира.
В противовес на едемската 
единност на и между живите 
същества в стихосбирката стои, 
лежи, мълчи бездната, която 
никога няма свой глас, но сякаш 
ползва гласа на обговарящия я, 
за да се заяви. Тя се проявява 
не само като екзистенциален 
топос, но и като времева 
дълбочина, често отразяваща 

се в лицето на животните, сякаш 
материални преносители на спомен 
от минало, непознаващо човешкото 
присъствие: „Тялото на рибата се бори/ 
блъска други риби, костенурки за/ да 
стигне до храната но/ погледът й помни 
мига на/ раздвоение във време и вечност”.

ИВАН ПЕТРОВ

Никола Маринов, „Тигърът поиска, 
човекът обеща“, „Жанет 45”, 2019.

„Сините часове” е новата стихосбирка 
на Георги Гаврилов след „Корабен дневник 
на книжната лодка” („Знаци”, 2015), 
„Пиета” („Знаци”, 2017) и „Екфразис” 
(в съавторство с Валентин Дишев, 
„Scribens”, 2017). В тази книга са 
продължени някои от най-отчетливите 
теми и на предишните стихосбирки 
на Гаврилов – диалогът на пишещия 
субект със самия себе си; Бог и 
трансцендентните инстанции, пред 
които човек се изправя в прагови ситуации 
и прави своите избори; играта на ум и 
сърце, в която победител е адаптиращият 
се организъм – „отглеждам второ сърце 
в ума си”. В „Сините часове” Гаврилов 
подхожда от друг ъгъл  към тях, писането 
му се полага в откъслеците „между”: 
между въпроса и неговите истини-
отговори, между времето за промяна и 
времето на промяната. 
Важно е да се отбележи, че 
обичайният раздел „Съдържание” е 
заменен с „часослов”, което препраща 
към православното богослужение. 
Християнската линия е една от 
доминиращите в стихосбирката, но в 
този текст тя ще бъде напълно заскобена.
Стихосбирката е организирана в условния 
диапазон на дванадесетте часа между 
залез и изгрев-слънце. Условното време, 
събрало паметта за много повече от 
дванадесет (или двадесет и четири 
часа), е отигран маркер на субективното 
време от модернизма насам. Този белег, 
който е по-характерен за прозаичната 
художествена условност, задава идеята 
за сюжетно развитие в „Сините часове”. 
Дванадесет часа в четиридесет и 
осем стихотворения, разделени в три 
основни времеви индикаторa и раздели 
на самата стихосбирка – „Привечер”, „В 
междините” и „Призори”.  
Стихотворенията в тази стихосбирка 
нямат заглавия, нямат и ясно графично 
отделяне, оставени са да преливат едно 
в друго. Това, от една страна, изглежда 
като недобро решение от страна на 
оформителя на книгата (чието име не е 
посочено), а от друга, би могло да се чете 

като един непрестанен поток, време без 
ясни очертания. 
Освен през времевата рамка, 
стихотворенията са свързани чрез 
подемащата се отново и отново тема за 
празното, за празнината като празно-и-
всичко: „празен като вселената/ побирам 
вселената в себе си”, „възможно най-
нежното нищо”, „малък е този свят/ за 
безкрайната си празнота”. В опозицията 
на празно и всичко Гаврилов разгръща 
срещата на битовото и утопичното не 
като сблъсък, а като сплав – „градината 
тихият мрачен унес/ досадата на 
вечното оставане на света/ какъвто 
няма да бъде”, „и вехтото жълто на 
спомена се е примесвало/ с това от 
лампите/ и вехтото бяло на вярата се 
е примесвало/ с това на денонощните 
магазини”. 
Утопията е обърната навътре към 
вътрешните светове на човека. Това е 
пространствена утопия, но мястото й 
е в празното, в нищото. Меланхолията 
в поезията на Георги Гаврилов е 
завладяла очертанията на външното и 
на мисленето, но именно в празното се 
конструира желанието на субекта и в 
най-обобщения смисъл това е желанието 
за живот с метафизични граници: „когато 
мисля за облака/ ставам облака/ и пак 
мисля за себе си”. 
Конструираният свят в „Сините часове” 
е нарцистично затворен и вгледан през 
другите пак в себе си – „имах всички думи 
пред себе си/ но не ми трябваха/ всички 
светове пред мен/ не ми бяха нужни/ имах 
всичко от себе си/ както винаги съм го 
имал”. Тази херметически затворена 
цялост е основно интересуваща се и 
разкъсвана от онтологичните въпроси 
и от разпознаването на себеподобния: 
„ако си (...)/ значи знаеш за какво говоря/ 
и не е нужно да казвам/ че съм те познал 
онзи път”. Хамлетовското гниене е 
заложено от утробното до тленното: 
„в околоплодните води на гниенето/ ми 
се привижда образ без лице/ усещане без 
плътност/ и отглеждам второ сърце в 

ума си”; „винаги узрява само плодът/ на 
нашето погниване”.
В частта „Привечер” доминиращо е 
настроението на мрачния унес, във „В 
междините” упованието на празното, 
а в „Призори” – вътрешната промяна 
на механизмите на мисълта: „под всеки 
мост от който искаш да скочиш/ някой 
друг живее”, „не търси лъчите в мрака/ 
изгради от него нещо”. Това вътрешно 
преобразуване на меланхолията, на 
празнотата, на свободата в природна 
цялостност, напомняща за Радой-
Ралиновото „Всичко, всичко, всичко ми 
говори./ Ала аз не мога да говоря./ Вече 
се превръщам на природа”. Поезията 
на Гаврилов би се причислила, от една 
страна, към „поетите на нощта”, както 
Владимир Василев нарича Яворов, а от 
друга, към „тихата лирика”, най-вече в 
лицето на Екатерина Йосифова.
„Сините часове” са часовете между 
изгрева и залеза, в които доминира 
нюансът на синьото. Не бих препратила 
обаче заглавието към бързата англоезична 
метафора за депресията (feeling blue). 
По-скоро това е метафора за уединеното 
време, за времето на равносметката 
преди следващото действие, то е 
само миг, отрязък от дванадесет часа 
от човешкия живот; и компресиран 
разказ за необхватното време. Гаврилов 
е обрамчил стихосбирката по два 
начина: веднъж с оглед на времето през 
заглавието и разделите; втори път през 
първото и последното стихотворение, 
началото – „пиша до теб – изчезналия/ 
без възможност да го прочетеш - нали 
поезията е това” – и краят: „пиша аз 
– изчезващият/ без възможност да се 
върна –/ нали поезията е това”, които са 
насочени към читателя и предполагат 
някаква обща споделеност между пишещ и 
четящ за това какво е поезията. 

ФРАНЧЕСКА ЗЕМЯРСКА 

Георги Гаврилов, „Сините часове”, ИК 
„Знаци”, Б., 2019. 

Утопията на празното

S U B  U M B R A

Зигмунд Фройд, „Текстове за 
културата”, прев. Нина Николова и 
Елица Цигорийна, изд. „Критика и 
хуманизъм”, С., 2019
„Текстове за културата“ е втората книга, 
която излиза в поредицата „Теоретични 
пространства” след „4 основни 
текста”. Този проект на изд. „Критика 
и хуманизъм” и „Българско общество 
по групова анализа и групови процеси” 
дава нови хоризонти към познатите 
вече Фройдови постановки. Тя предлага 
още детайли към неговата работа – 
преводачките Елица Цигорийна и Нина 
Николова са свършили прецизна работа, с 
която преработват част от понятийния 
апарат и включват някои важни вече 
изработени традиции. Тази книга е за 
ценителите на Фройд. 

Петя Кокудева, „Поздрави от синята 
палатка”, ИК „Жанет 45”, Пл., 2019
След големия успех на книгите й за деца 
Петя Кокудева ни изненадва с първия си 
пътепис. Мекият, галещ език на Кокудева 
изкушава читателя да се потопи в нейния 
поглед към света, да пътешества от 
място и да открадне поне по една идея – 5 
континента, 25 страни, 95 истории, 145 
фотографии – звучи наистина обещаващо.

Жан-Мари Клинкенберг, „Курс по 
обща семиотика”, прев. Красимир 
Кавалджиев, изд. „СОНМ”, С., 2019  
Жан-Мари Клинкенберг е белгийски 
езиковед и семиотик, професор в Лиежкия 
университет, където преподава и 
френскоезична литература. Курсът му по 
обща семиотика дава основите на науката 
за процеса на означаването, което ще ни 
направи по-бдителни към всекидневната 
ни работа със знаци. Авторът си поставя 
задачата „да се обърне на ясен език към 
онези, които все още нямат никакви 
познания по семиотика”, като открито 
заявява своята генеалогия през Сосюр, 
Прието, Пърс или Греймас.
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Н А  Ф О К У С

„Това, което ме ранява, са формите 
на това отношение, неговите образи; 
или по-скоро това, което другите 
наричат форма, аз изживявам като 
сила. Изображението – като пример за 
обсесивното – е нещото само по себе си. 
Любимият е следователно художник; и 
неговият свят е всъщност обърнат, тъй 
като във всяко изображение се съдържа 
собственият му край (няма нищо отвъд 
образа).” 

Р. Барт, „Фрагменти  
на любовния дискурс”

Това е една любовна история. Тя се 
развива в уединена къща на бретанския 
бряг, 1770 година, така че това е една 
стара и географски далечна любовна 
история. С филма си „Портрет на една 
жена в пламъци” Селин Сиама пренаписва 
няколко истории – тази на останалите 
анонимни художнички и техните модели, 
на прекъсната в разгръщането си любов, 
история на нежността и траекторията 
на близостта. Мариан (Ноеми Мерло) 
е наета да нарисува портрет на 
опърничавата Елоиз (Адел Енел), който 
да гарантира нейния брак по сметка. 
Портретирането трябва да става 
скришом и по памет, тъй като Елоиз 
пословично отказва да позира. Накрая 
Мариан рисува три портрета на младата 
дама, които отразяват развитието на 
техните отношения, което не е линейно 
темпорално. В първия портрет жената е 
непозната и отразява непосредствената, 
дистанцирана страна на Елоиз, нейното 
настояще в скръб за сестра й. Вторият 
улавя нещо от разцъфващата близост 
между двете жени, но е направен с оглед 
на бъдещето: каквато ще бъде тя пред 
новия си съпруг. Третата картина, която 
остава всъщност притежание на Мариан, 
е сграбчила миналото и пази почти 
магичния миг на влюбването.

Сюжетът на филма преповтаря 
наративна структура, позната ни от 
„Титаник” (1997), запознавайки ни с 
артефакта, останал от една любов от 
миналото, преди да разкаже собствено 
историята. Ако във филма на Джеймс 
Камерън това е тежката огърлица, 
която завинаги оставя своя отпечатък 
върху голата гръд на младата Роуз, тук 
картината преповтаря момента на 
лумване на любовния пламък. Женска 
фигура е разположена в периферията, 
фонът и цветовете са землисти – 
тъмнокафяви и зелени. Лицето й е скрито, 
а от подгъва на роклята й се разпалва 
огън – портрет повече на пламъците, 
отколкото на жената. Тук има някаква 
тайна.

Мариан е представена за придружителка 
на Елоиз за компания в ежедневните 
развлечения, затова и първата им разходка 
заедно остава знакова. Своеобразна 
гонитба, в която лицето на Елоиз се 
съпротивлява да се разкрие, а качулката 
и дългото й наметало забулват цялата й 
фигура. Излязла навън, тя се втурва към 
скалите, а раздиращият шум от вълните 
и вятърът са единственият саундтрак 
към сцената. Мариан, както и камерата, 
се задъхва, за да я настигне и дори протяга 
ръка, за да я възпре от евентуален скок, 
но в този момент Елоиз се обръща и 
впива поглед в зрителя/камерата/Мариан. 
Пълната идентификация на трите 
субекта тук е изключително силна – 
още преди героините да са си разменили 
и една дума, залогът е взаимната им 
независимост и свобода.

Тайното рисуване на портрета, което 
събира Мариан и Елоиз, произвежда 
сякаш и непреодолима дистанция в 
неравнопоставеността на погледите им. 
Ако художничката събира впечатления от 
Елоиз, които после да възпроизведе, тя си 
служи с външни специфики като например 
факта, че тя не се усмихва. „Ти не казваш 
нищо смешно”, отговаря самата Елоиз, 
когато по-късно става дума за сериозната 
й физиономия. Оказва се, че взаимността е 

категория, която се развива 
с лекота и няма 
структури, 
на които да 
се подчинява. 
„Наблюдавам”, 
„изучавам” 

и „рисувам” се оказват синоними – 
погледът никога не спира да гледа и 
да възпроизвежда, а отказът на Елоиз 
да позира е своеобразна трансгресия 
– спрямо модата, спрямо социалния й 
статут, спрямо традицията. Сцените 
на разходка и тези в студиото са 
озарени от естествена светлина, 
която придава ангелски ореол на Елоиз 
– съсредоточеното лице на актрисата 
Адел Енел е сякаш по Рилке: „Всеки ангел 
е страшен”. Докато нейните черти 
изглеждат издялани върху мрамор, с 
присъщата им сериозност и липса на 
колебание, четката в ръката на Мариан 
се плъзга предпазливо с ясното съзнание, 
че не може да улови това Лице. Още тук 
става ясно, че „Портрет на една жена в 
пламъци” ще бъде филм за отношението 
между любовта и паметта през образа. 
Камерата ни подканва да гледаме на 
предмети и хора така, както художник би 
гледал, или пък влюбен – с граблив, почти 
хищнически поглед. 

Рано в развитието на сюжета Мариан 
разкрива своята истинска мисия и 
представя портрета, който е нарисувала, 
а Елоиз реагира бурно – „Това не съм аз! 
В тази картина няма нищо от мен!”. 
Критиката й съвпада с нарастването 
на тяхната близост – влюбеният е 
нещастен не защото от него се взема, а 
защото не се взема повече; влюбеният 
не се уязвява от това, че е гледан, а се 
гневи от факта, че не е гледан повече. 
Този разрив отпуска напреженията 
между двете жени, щом става ясно, че 
динамиката между творец и муза не 
описва адекватно тези взаимоотношения. 

Йерархията се разпада така, както 
в любовта – с взаимността единият 
дописва, дорисува другия, но не с 
въображаеми, а с опознавателни краски-

ласки. „Познавам те в начина, по който 
прехапваш устни, когато ти стане 
досадно”, отбелязва Мариан, докато 
Елоиз описва нейните жестове, които 
сигнализират неудобство, или пък с 
какъв поглед тя споделя възбудата си. 
Какво е постепенното влюбване, ако не 
дълги сцени, в които камерата изследва 
невидимата нишка, когато погледите 
им се сплитат игриво, без никой да 
извръща очи? Какво е темпото, с което 
се разгръща близостта, ако не очи в очи, 
като вдишване и издишване, като ритъма 
на стегнат корсет, който се развързва? И 
още: един паралелен свят, който отписва 
всички останали хора; светът, който 
намята воал на самодостатъчност, под 
който нещата се случват спонтанно и 
разгръщат своите пластове, нагъват се и 
приютяват още близост.

“Портрет на една жена 
в пламъци” съвместява 
точно тези светове, които 
споделят героините, като 
строгият реализъм в 
репрезентацията се разчупва 
в няколко момента – визуално 
и наративно. Една късна 
нощ, по време на съборна 
вечеринка заедно с жените 
от съседния град (почти 
мистично и тесмофорийно), 
камерата сключва погледите 
на Мариан и Елоиз през огъня 
– хапещите езици на пламъка 
достигат едновременно 
целия ръст на Елоиз и 
сякаш очите й искрят. Зад 
интензивните, неотмествани 

погледи хипнотизиращо звучи химнически 
повтарящият се рефрен „Non posso 
fuggire” („Не мога да избягам”). Сцената 
продължава няколко минути и от Елоиз, 
гледана от Мариан, се отделя сянка, 
пламваща от подгъва на роклята. 
Преливането от поглед в поглед в тази 
сцена е сякаш взаимното признаване на 
споделения паралелен свят. Това става, 
разбира се, много преди първата им целувка.

„Ти си ме сънувала?”, пита кокетно 
Елоиз. „Не, мислих си за теб”, Мариан 
кротко споделя надмощието на 
реалността над сънищата – това е 
любов, която не се сънува, а която се 
случва в равнопоставеността им. В 
първата им любовна нощ, която е тежка 
и тъмна, двете жени помагат на младата 
прислужница да направи аборт, действие, 
което изглежда особено еротично в 
смесването на женските функции – 

майчинство, ласки, акушерство – но в 
един решаващ момент, когато Мариан 
коленичи пред момичето в натална поза, 
Елоиз решава да вземе четката и да 
зададе сюжет за картина. Размяната на 
местата на художник и муза е физическа 
и концептуална – непознаваемата, пасивна 
Елоиз, е равнопоставен творец, извор на 
вдъхновение, а не обект за портретиране. 
Така актът на рисуване представлява 
тяхното равенство и разбира се, то е 
впечатляващо. 

Наблюдаваме развитието на нови емоции, 
които се усложняват и преплитат, 
обусловени от своята крайност: 
портретът, чието завършване ги обрича 
на раздяла. Кристално ясните образи 
започват да се размиват и всяка споделена 
целувка между двете разфокусира 

камерата, омекотява лицата, прави плана 
още по-близък, като рамкира детайли 
от миглите или ъгълчетата на устните. 
Емоционалният заряд се натрупва до 
неудържимост, сцените се скъсяват, 
камерата се отдръпва и прекъсва 
епизодите рязко, когато страстта става 
непосилна за телата. Погледът може 
да издържа само през огъня, но не и през 
чистото желание.

Любовта като откритие, взаимно 
откриване и накрая – скриване, може 
да съществува дълго в своя свят, но 
дали в реалността? Красивата история 
на Мариан и Елоиз е прекъсната от 
пристигането на годеника и филмът 
бързо се ориентира към своя неизбежен 
край. „Не съжалявай за нас, помни ни”, 
прошепва Елоиз, а началото и краят 
на връзката им почти се сливат в една 
точка. В сцената на раздяла двете 
са болезнено откровени, а слабостта 
да пожелаеш притежание на любимия 
рикошира и бива изобличена. Елоиз се 
разстройва не от необходимия край на 
тяхната заедност, а от възможността 
Мариан да не зачита нейната свобода 
дори това да означава следване на 
предопределения брачен път. Критиката 
е срещу очакванията, които нарушават 
равноправието между влюбените и това 
е контраинтуитивен драматичен похват: 
взаимното убеждение, че любовта не 
бива да прекъсва живота такъв, какъвто 
е, а да го обогатява и досътворява, без 
противоречия. 

В наративно важен момент „Портрет 
на една жена в пламъци” пресъздава мита 
за Орфей и неговата почти завръщаща 
се Евридика като история, прочетена 
скришом и на свещи. Недоумението защо 
Орфей би се обърнал в последния момент, 
преди да напуснат Хадес завинаги и така 
да опропасти съюза си с любимата, 
извиква нови интерпретации. „Ами 
ако Орфей е предпочел да запази само 
спомена за своята възлюбена?”, подема 
Мариан, а Елоиз отива още по-далеч с 
предположението си, че Евридика може 
нарочно да е повикала бога, за да може той 
да я запомни такава, каквато е била там и 
тогава – на прага на живота. Паметта и 
ролята й в любовта оформя емоционалния 
център на филма, който със своето 
неравноделно темпо извежда на преден 
план несъвпадението на бъдеще с минало и 
настояще (и това е нещо прекрасно). 

Красотата на връзката между двете 
жени съдържа цял споделен живот, 
който се разчита в последната сцена 
на филма, когато камерата приближава 

лицето на Елоиз, вперено в 
оркестър, който изпълнява 
„Четирите сезона” на 
Вивалди, а деликатността 
на чертите й преповтаря 
постепенното й отваряне 
към любовта. Цялата 
тайна история се разказва 
в очите на Елоиз, в нейните 
набъбващи сълзи, неудържим 
плач, задавяне, и после лека 
усмивка, задоволство и 
спокойствие: любовта 
е, тя беше и ще бъде 
вписана в семантиката 
на огъня и на сълзите, 
на възпламеняването и 
неговото погасяване. 

САВИНА ПЕТКОВА

Една любовна история



Литературен вестник 26.06-2.07.2019      7

Г Л А С О В Е Т Е  И М  Ч У В А М Е

Романът ти „Чуй щурците” е награден 
на деветия национален литературен 
конкурс „Хермес”. Какъв е послевкусът 
на вече реализираната книга?
Получих множество отзиви, читатели ми 
написаха трогателни неща – казват, че 
нямат търпение да прочетат следващата 
ми книга. Радвам се, че историята ми 
е развълнувала хората. На моменти се 
питам дали не сънувам. 

Ти работиш като учител в училище. 
Това ли те вдъхнови и мотивира 
да напишеш трилър, в който 
действащите лица са учители и 
ученици? Кога и как се породи идеята 
за романа?  
Не мога да кажа, че съм изкопирала 
действителни случки и разговори, но със 
сигурност комуникацията с учениците, 
наблюдението върху темите, които ги 
вълнуват, начинът, по който общуват 
помежду си, ми е помогнало да създам 
максимално реалистична картина на 
училищния живот. 
Идеята за книгата възникна след първата 
ми година като учител. Преподаването се 
оказа много емоционален процес, сблъсках 
се с най-различни проблеми, трудности, 
разбира се и с много положителни емоции. 
Изпитах нужда да се освободя от цялата 
тази енергия и това ме накара да започна 
романа. 

Ще ни разкриеш ли повече около 
творческия процес? Колко време 
ти беше необходимо, за да напишеш 
книгата?
Написах книгата за няколко месеца. След 
първата чернова последва дълъг процес 
на саморедакция, промени по текста, 
прочетох и много книги в тази насока. 
В тази връзка скоро попаднах на цитат, 
който много ми хареса и с който съм 
съгласна напълно: „Черновата се пише с 
душата, беловата с главата”. 

Какво се крие зад заглавието „Чуй 
щурците”?
Всички ние имаме ограничено време 
живот, а песента на щурците, тя е 
вечна, ще остане дълго след нас. За мен 
тя е и своеобразна метафора на песента 
на колектива, идеята, че общото дело 
ще надживее всички нас, ще остане след 
индивидуалните пориви и стремежи.

Как романът ти засяга темата за 
насилието в съвременния свят?
Може би щеше да е по-безопасно да не 
засягам точно тези теми, но мисля, 
че те са важни, не са далечна фикция, 
нито бъдеща заплаха, а присъстват в 
съвремието. Тъмният интернет набира 
популярност и заплахата от него никак 
не е за подценяване, проблемите на 
тийнейджърите също няма да изчезнат, 
ако мълчим и не се опитаме да се вгледаме 
в тях. Сложността на човешките 
взаимоотношения ни съпътства 
постоянно. 
Много харесвам един цитат на Бертолд 
Брехт – „Никой няма да пита какво е било 
времето, а защо са мълчали поетите му”. 
За мен сериозната литература дълбае 
като археолог в човешката психика и не се 
страхува да изкара на показ най-тъмните 
й кътчета, да представи пред света 

Разговор с Татяна Попова
проблемите, заплахите на времето, в 
което живеем.  

Кои са книгите, които са оставили най-
силен отпечатък у теб във времето? 
Има ли такива, от които си се 
вдъхновила при написването на романа?
Много книги са ме впечатлявали през 
годините. Достоевски, с романа „Идиот”, 
ме е държал в напрежение и очакване, 
Виктор Пасков с „Аутопсия на една 
любов” ме пренесе в мелодията на джаза 
и любовта, Карлос Руис Сафон - „Сянката 
на вятъра”, в тази книга всяко изречение 
е самото съвършенство, Иво Иванов – 
„Кривата на щастието” - с човещината и 
търсенето на доброто ме е разплаквал и 
респектирал многократно. 
Мисля, че винаги съм се възхищавала на 
динамичния стил на разказване и на книги с 
реалистични диалози, които те пренасят 
в атмосферата, „живи” истории, които 
те карат да се чувстваш като таен 
слушател на чужд разговор. Много важно 
според мен е всеки един пишещ да изгради 
свой уникален стил и да не се опитва да 
повтаря вече утвърдени автори дори и да 
ги обожава.
Ако трябва да съм честна, най-силно 
са ми повлияли книгите, на които не 
искам да прилича моята. Това са книги с 
изкуствени диалози, книги без сюжет, с 
изречения, които започват в началото 
на страницата и завършват в края. За 
мен литературата не трябва да бяга 
от сюжетите, напротив, тя трябва 
да ни запознае с обстоятелствата 
и трудностите пред героите, да ни 
помогне да съпреживеем с тях драмите и 
щастливите моменти, да ни накара да ги 
заобичаме или намразим, може и двете, и 
да ни накара да си зададем въпроса „Какво 
ли бих направил на тяхно място?”. Ако 
едно повествование не ни изкара от 
инертното съществуване, не ни „пробуди” 
и в нас не заработят всички сетива, 
потиснати от ежедневния живот, не 
мисля, че говорим за литература.

На кой литературен персонаж би се 
оприличила?
Може би на Пиер Безухов от „Война и 
мир”. Той сякаш е в постоянно търсене 
на себе си и опит за разбиране на света. 
Емоционален и много импулсивен. 

Какво е посланието, което искаш да 
отправиш с тази книга? Какво искаш 
„да чуят” читателите на романа?
Надявам се въпреки шума на 
съвременното общество читателите 
да чуят мелодията на промяната, 
възможността за спасение чрез овладяване 
на тъмнината в себе си, не чрез отричане 
на проблемите. 

Имаш ли идея за следващата книга, над 
какво ти се работи?
Следващата ми книга отново ще е 
свързана с училище, но ще е доста по-
различна. Мисля и за трета книга, която 
ще е в XXII век, но може би по-натам. 

                                                               
Разговора води КОСТАНТИН АДИРКОВ

Сборникът с разкази „Кафе пауза“, 
издателство „Лексикон“ ООД, София 
2017г. на Иглика Дионисиева се появи в 
момент, в който обществото изпитва 
все по-осезаем глад за реформа на 
ценностната система. Социалните, 
психологическите и моралните кризи са 
във възход и чувството на безизходица е 
причина за настойчиво търсене на модели 
за духовно оцеляване. 
В центъра на разказите лежат сложните 
явления в нашия живот, появили се в 
годините на прехода. Появява се образът 
на възмездието, дошло не от жертвата, 
а свише, за да въздаде справедливост 
„Червеният цвят на вълните“, „Човекът 
конвейер“, „Безотказно“.
В „Червеният цвят на вълните“ 
Мактул, екзотично красив, обгърнат в 
мистика, владее свръхестествени сили, 
които подчинява на целта си да ограби 
богатата възрастна Филипа. Когато е 
почти на финала на своя план, умира от 
харпуна на случайно момче. В „Човекът 
конвейер“ Желю, без да притежава дарба 
на ясновидец, приема хора в кръчмата 
„Луд гидия“ и срещу порция шкембе 
чорба им предрича бъдещето. Поетът 
Алипи Дунов, разочарован от живота 
и от това, че никой не чете неговите 
книги, решава да сложи край на живота 
си на Големия джендемски водопад и го 
съобщава с една бележка, която попада в 
ръцете на студентката Глория Груйчева, 
чиято единствена цел е да влезе в света 
на известните. В момента, в който Алипи 
Дунов слага край на живота си, Желю за 
пръв път получава видение. 
„Тази картина се яви в главата на 
Ясновидеца, докато дояждаше шкембето. 
Той за миг спря да яде. Чудеше се какво 
става, за пръв път му се случваше. Дори 
за малко да извика: „Я! Имам видение!“ – 
но се усети навреме, кротко си довърши 
чорбата и се изтри със салфетката.“ 

/“Човекът конвейер“/
В „Безотказно“ Присклин 
притежава банка за човешки 
органи, с които да подменят 
неговите, за да си осигури вечен 
живот. Когато вече е получил 
и последния орган, вечерта, 
докато спи, от небето пада 
самолет и го убива в леглото 
му. 
Пространственият маркер на 
възмездието в „Червения цвят 
на вълните“ е през деня, а в 
„Човекът конвейер“ и в „Безотказно“ е по 
време на сън. 

„Момчето, чието острие на харпуна 
бе уцелило плувеца, дойде и опита да 
го извади от гръдния му кош. Не успя, 
остави всичко така и веднага отплува с 
приятеля си далеч от произшествието. 
Заедно с болката Мактул го обгърна 
переста червена мъгла. (...)
Нямаше го там слънцето.
То беше още високо и яркобяло. Далече от 
чайките, далече от хоризонта, далече от 
червения цвят на вълните.“ /“Червеният 
цвят на вълните“/

В противоречие с духа на 
диаболистичната традиция, злото не 
е представено като грозно, кошмарно, 
напротив, Мактул в „Червеният цвят на 
вълните“ е красив и изискан, смъртта на 
Алипи Дунов в „Човекът конвейер“ е също 
красива. 
В разказа „Човекът конвейер“ целият 
текстов свят е представен като парад 
на низкото, пародия на масовата култура, 
на нейната инфантилност, за сметка 
на неразбраното изкуство и култура. 
Гротеска на човешкото лековерие и 
нуждата от надежда. Изцяло в контекста 
на диаболистичната естетика е разказът 

„Пепи“. Героинята 
възприема шизофренно 
света и усещанията й 
създават впечатление 
за саморазрушителна 
извратеност.
Чрез незадоволените 
желания, нечистите 
нагони и страсти у 
главната героиня, И. 
Дионисиева описва 
целия ужас на сиви, 
делнични, еднообразни 
съществувания, 

моралната и интелектуална деградация 
на съвременния човек. Авторовият 
психологически анализ се развива в две 
основни посоки – като авторов анализ и 
като самоанализ на героя. 
Сюжетът на разказа „Чай и хляб с много 
конфитюр“ е объркан, нелогичен, комичен, 
с елементи на сюрреализъм. Дяволът, в 
образа на Дед О`Тери, представяйки се 
за син на Фил О`Тери, братовчед на мис 
Съртери, идва на гости на възрастната 
дама, като целта му е „… ще приключа 
с дъртата.“. Богатата възрастна дама, 
предусетила недобрите намерения на 
натрапника, кани на гости племенницата 
си Амнейжа, която идва с кучето си 
Ейзис. С нейното пристигане плановете 
на Дед О`Тери се объркват.
„Да бе, да. Как ли пък не! Старата 
кокошка сигурно я е извикала, но ще си 
го получат и двете, и двеч-ки-те. Само 
тази младата по-малко да говори, че ми 
действа негативно на силите, само като 
я слушам, и се чувствам уморен. И няма 
как, ще трябва да си правя пас, докато 
тя си отиде, и тогава ще омагьосам и ще 
приключа с дъртата.“ /„Чай и хляб с много 
конфитюр“/
Основната тема е арогантността в 
обществото ни, особено сред средите 
на интелигенцията. Разказът е критика 

Огледало за обратно виждане или опит да се вгледаме в себе си
П Ъ Т  П Р Е З  Д Ж У Н Г Л А Т А

на псевдолитературата. Неслучайно във 
финала на разказа Амнейжа е физическият 
убиец на  Дед О`Тери. 
Като противовес на твърдението на 
Воланд от „Майстора и Маргарита“ на 
М. Булгаков  „Ръкописите не горят.“, 
Дед О`Тери възкликва: „Нищо не може 
да се сравни с изгарянето на книги!“, в 
момента, когато хвърля в горящата 
камина книгата на Амнейжа, която няма 
никаква художествена стойност.
Битието в диаболистичните разкази 
на Иглика Дионисиева е описано като 
вместилище на ужасни, шизофренни, 
мистични, криминални, комични видения и 
усещания, които авторката използва като 
инструмент за опознаване на сложната, 
неспокойна и непрекъснато променяща 
се човешка душевност. Понякога 
размитите граници на доброто и злото, 
на тъмнината и светлината, могат 
да изненадат читателя, който търси 
ясни реалии на противопоставянето. 
Именно по този начин, авторката 
внушава най-силно идеята на творбата, 
предизвиквайки читателя към анализ и 
самоанализ. Дори бих казала, че „Кафе 
пауза“ е своеобразен пищен карнавал на 
човешките страсти, грехове, заблуди, 
на алчността и егоизма, на любовта, на 
всичко онова, което е част от нас самите 
и от нашето ежедневие. Като огледало 
за обратно виждане са историите, които 
И. Дионисиева разказва. Всички сме 
участници в този карнавал.

АЙШЕ РУБЕВА

Иглика Дионисиева, „Кафе пауза“, изд. 
„Лексикон“, С., 2017.
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Сцена

Когато четем Йовков, неусетно и изцяло потъваме в 
оживялата картина, в която ни въвежда. Oставаме с 
усещането, че докато е замислял и писал произведенията 
си, той същевременно е гледал действието като зрител. 
Тази театралност на представите не се отнася само 
за драматургията, но и за прозата му. Наблюдавайки 
живота около себе си, Йовков фокусира погледа си 
върху драматичното. Драматизмът е определящ за 
структурата, в която напрежението нараства в хода 
на действието. Противопоставянето преминава през 
фазата на вътрешно напрежение до избухване в открити 
сблъсъци. Кулминацията обичайно съвпада с развръзката 
на финала, когато действието стремително се насочва 
към неочакван обрат. Специфичната театралност 
откриваме и в изобилието от сцени, които носят 
визуално и сетивно въздействаща ритуалност.  
Финалите. Иска ми се да „навляза” в света на 
Йовковия текст през онзи смислов център, в който 
театралността е най-силно и сетивно въздействаща – 
финалите. Особено ярко се отличават те в разказите 
от цикъла „Старопланински легенди”. Цялото 
повествование на „През чумавото” подготвя трагизма 
на финалния епизод, в който сгъстяващото се напрежение 
на очакваното, на отлаганото, на предстоящата 
катастрофа изригва в стремително движение и след 
това – рязък обрат към застинала картина. Всички в 
селото са изтръпнали от страх от заразата, чумата 
върлува наоколо, всеки момент може да е началото на 
края... В един такъв ден черквата е пълна със сватбари, 
омъжва се Тиха. Ненадейно влиза отдавна изчезналият 
без вест любим на булката. Той върви към нея трескав, 
залитайки. Пада в краката й, чува се нечий вик: „Чумав!”, 
и всички побягват. Пространството около Тиха и 
чумавия бързо се опразва. В междинната зона остава 
майката на умиращия Величко, тя ту се хвърля към 
него, ту обратно към изхода след тълпата. Майчиният 
инстинкт, най-силният, който природата е дала на 
човека, отстъпва пред чувството за самосъхранение и 
тя побягва. При олтара остават само двамата. „Тогава 
Тиха тръгна към чумавия – Величко беше, позна го още 
щом се появи. Тя се наведе, обърна лицето му, после седна 
на каменното стъпало пред олтара, тури главата му на 
коленете си и го загледа в очите. Булото й падна и закри 
нейното и неговото лице. Отзад, от потъмнялата икона, 
Исус ги гледаше и вдигаше десницата си.”
Екстатичната фигура на саможертвата застива в покой, 
сякаш времето спира. Лаконичното и наситено със смислово 
напрежение визуално решение на този финал постига 
естетическото въздействие на трагичното. Любовта 
и саможертвата се сливат в един нов образ на Пиета. 
Фигурата на майката е заменена от любящата жена. 
Ритуалният финал на пиесата „Албена” перифразира 
библейския мотив за пътя към Голгота. Селяните са се 
струпали пред дома на уличената като престъпница. 
Одумват я, с очакването расте озлоблението, масовата 
психоза на отмъщението завладява тълпата. Първият 
обрат настъпва, когато озлоблението ескалира и 
тълпата е готова да линчува грешницата. Точно в този 
върховен момент на напрежение Албена се появява 
облечена в черно, скромна, примирено навела глава и 
търсеща опрощение. Този мигновен обрат, екстатичен в 
своята природа, постига особено силен театрален ефект. 
Преобърната е  представата за магнетично привличащия, 
но плашещ образ на Албена. В нейно отсъствие по време 
на очакването, пред очите на всички е изкусителната й 
самодивска природа, тласнала към престъпление, но при 
появата й ангелското  смирение, красотата на невинното 
лице пренасочват енергията на гнева. Визуалният ефект 
на появата й изтрива представата за нея като виновник 
за убийството и я трансформира в образа на жертва. И 
така от обвинител и екзекутор колективното цяло се 
превръща в защитник. 
Обект на вниманието на автора е именно този 
краткотраен акт на трансформация на колективното 
съзнание от едната към другата крайност. Темата е 
съзвучна с актуалния в Европа за времето между двете 
световни войни интерес към психологията на масите. 
Още в края на XІХ в., през 1895 г. излиза книгата на 
Гюстав Льобон „Психология на тълпите”. Първите 
три книги на Юнг, издадени в периода от 1906 до 
1928 г., слагат началото на неговите фундаментални 
трудове върху темата за колективното безсъзнавано 
и архетипните модели, определящи поведението на 
човешките индивиди в общността. С този период 
съвпада и началната фаза на интереса на Елиас Канети по 
темата, който се реализира по-късно през 1931 г. в романа 
„Заслеплението”, в антропологическото, социологическо 
и психологическо изследване на феномена на масите 
„Masse und Macht“, 1960 г. Споменавам тези автори, 
за да очертая широкия кръг на внимание към темата, 
провокиран от наблюденията върху поведението на 
различните човешки общности в масовите действия 

по време на Първата световна война. 
Разбира се, не допускам, че Йовков е знаел 
за съществуването на Канети, който по 
същото време се е замислял върху тази 
тема, но вероятно отгласи от този 
интерес и от идеите на Юнг са достигали 
по различни пътища до него. 

Театралната природа на екстаза. Екстатичността на 
писателското въображение на Йовков е заразителна. 
Въображаемото оттласкване от ежедневното, обичайно, 
монотонно живеене издига над земното притегляне 
и обсебва читателя и зрителя. Въздействието му се 
дължи най-вече на специфичната обсебеност на автора 
от жаждата за романтичен полет, за силни драматични 
усещания, възторзи, екстатични изживявания и 
същевременно на духовно отстранение. 
Ритуалните сцени от прозата и драмата на Йовков 
постигат емоционален и духовен катарзис. В своите 
върховни мигове неговите герои се реят илюзорно в 
пределите на абсолютната свобода. Не би била случайна 
съпоставката с творчеството на един от най-големите 
световни писатели, който безспорно можем да определим 
и като най-екстатичният. Влияния върху Йовков можем 
да видим и от романите на Достоевски. Театралността 
на романите на Достоевски се дължи до голяма степен на 
диалога и монолога като основен структуриращ елемент 
на текста. Но в не по-малка степен театралният ефект 
е следствие от ритуалността на сцените, енергията, 
вложена в сблъсъците, психологическата дълбочина 
и многопластовост на разгръщането на персонажа в 
действието.
Откриваме аналогии с творчеството на Достоевски 
не само по отношение на сюжетни мотиви, типология 
на персонажите и др., а и в погледа към света в 
екзистенциален план, в дълбочината на съзнаваните 
и несъзнавани мотиви на човешкото поведение, във 
философския пласт на текстове, които, потопени в 
средата на българското село, на пръв поглед може и да 
изглеждат далече от такива сравнения. В книгата си, 
в която разказва за свои разговори с Йовков, Спиридон 
Казанджиев твърди, че Йовков е чел произведенията 
на Достоевски като школник в Школата за запасни 
подпоручици в Княжево. 
Екстазът е вътрешно състояние на героите на 
Достоевски, което се самозаражда, нараства и избухва 
в срещата с друга подобна енергия. Това наблюдаваме 
и в драмата на Йовков „Албена“. Желанието на 
другите подклажда любовната страст на мъжете 
в селото. Обожанието и обругаването равностойно 
обединяват селяните в изблика на тяхната екзалтация. 
Екстатичните моменти сливат щастливото опиянение 
с необратимостта на смъртта. Състоянието на 
щастие се изживява като внезапно лумнал пламък, 
чиято краткотрайност е предизвестена. Както 
смъртта следва живота и животът смъртта, така е 
предопределена и краткостта на щастливия духовен 
полет. В произведенията на Йовков предчувствието за 
финала съпътства цялото повествование/драматическо 
действие. Самоубийството на Божура от едноименния 
разказ е неусетното й пренасяне от нирвана на спомена за 
споделено щастие към потъването в дълбоките води на 
вира, където среща образа на завинаги загубения любим.
В написаното от Йовков, както и при Достоевски, 
екстатичността е задействана от два енергийни 
източника – еротиката и търсенето на бога. 
Еротиката. Йовков се вглежда в природата на любовта 
като феномен на противоборство между първичното и 
духовното у човека. Образът на жадуваното прекрасно 
владее фантазиите на селяните от пиесата му. 
Самата Албена е подобието, в което те провиждат 
недостижимия обект на желанието си. Тя е описана 
бегло, плоскостно, в баналния битов план на мечтите 
й. Но нейният образ е двойствен, тъй като тя е и 
въплъщение на фантазмите на всички, които са я 
пожелали. В представите на селяните въобразеното 
духовно блаженство търси и намира своето физическо 
въплъщение в различната, пожелаваната от всички жена. 
Йовков е описал крайните състояния на колективната 
емоция като истеричен припадък на възторг и 
обругаване. Екстатичната любов е висшата точка, в 
която образ и подобие се сливат. 
„По-дълбоко истинското Платоново разграничение 
се измества и променя природата си: то не е между 
оригинала и образа, а между два вида образи. То не е 
между модела и копието, а между два вида образи (идоли), 
чиито копия (икони) са само първият вид, докато 
вторият е изграден от симулакрумите (фантазми). /.../ 

Защото симулакрумът или фантазмът не е просто 
копие на копие, безкрайно разхлабено подобие, 
деградирала икона. Вдъхновеният от отците 
платоници катехизис ни сближи с идеята за образ 
без подобие: човекът е образ и подобие Божие, но 
поради греха сме изгубили подобието, запазвайки 
образа. Симулакрумът е тъкмо демоничен, лишен от 
подобие образ; или по-скоро, обратно на иконата, е 
поставил иконата отвън и живее от различието.“1 
В изживяването на фаталистичното привличане, 
което непреодолимо засмуква подвластния към 
неговата гибел има особена красота. Въображаемото 
изживяване на нирваната от постигането е по-силна 
от всички разумни основания и освобождава от 
чувството за самосъхранение.  
Албена въплъщава идеята за единствената жена 
– тази, която не може да бъде притежавана. 
Изживяването на любовния екстаз е процес 
на превъплъщение за колективния персонаж на 
селото. Примитивният нагон за обладаване, 
олицетворен с притежание на физическото тяло на 
обекта на желанието, незадоволен и непрестанно 
проявяващ своята неосъществимост, се реализира 
в обругаването на Албена като чужда, опасна, 
демонична. Но в другия полюс на раздвоението 
мечтаното отлитане над ежедневното, познатото, 
земното, събужда влечението към екстатично 

преживяване на недостижимото прекрасно, на любовта 
като вдъхновение, като изключителност, като докосване 
до божественото. 
Подобни влияния на европейския модернизъм върху 
балканската литература можем да открием и в прозата 
на Иво Андрич и особено в негови разкази, писани през 
20-те и началото на 30-те години на XX в., в които 
еротиката притежава магическа сила и събужда 
подсъзнателните влечения, неовладяеми от човешката 
воля. В неговия разказ „Времето на Аника” еротичното 
притегляне към фаталната жена действа като масова 
хипноза, съдбата на всички в селото е във властта на 
Аника, а тя самата – във властта на своя страстен 
стремеж към непостижимия. 
Търсенето на бога.  Темата за търсенето на бога 
откриваме в голяма част от прозата и драмите на 
Йовков. Подобно на героите, или по-скоро антигероите 
на Достоевски, персонажите, създадени от Йовков, 
са разпъвани между бога и дявола. Добро и зло са 
равностойно посети в човешката душа. Пътят към 
бога е възможен само през опознаване на злото в себе 
си и преодоляването му. Някогашните грешници са 
праведниците, приели бога като осъзната ценност и 
населили душата си с нея. Тази тема, същностно присъща 
на творчеството на Достоевски, откриваме и у Йовков. 
Пиесата „Боряна“ се различава от „Албена“ най-вече в 
логиката на действието, което остава в измеренията 
на психологическото развитие на конфликтите и 
вглеждането във вътрешните противоречия на 
персонажите. В тази пиеса откриваме сходството с 
Достоевски в темата за осъзнаването на злото в себе 
си, за преодоляването му чрез изкуплението. Можем 
да видим влиянието на романа „Братя Карамазови“ в 
сюжетното развитие на драматичното напрежение 
между бащата и синовете му и във вината на бащата, 
който сам предизвиква появата на престъпни намерения 
у синовете си. Аналогично у някои от тях се поражда 
идеята да ограбят и убият своя родител. Йовков 
постепенно разкрива корените на престъпната верига 
в миналото на Златил. В младостта си, завладян 
от страстното желание да ограби своя баща, той е 
причинил смъртта му. Тази съдбоносна обвързаност 
с престъплението се предава през поколенията и 
асоциативно отвежда към архетипните модели на 
гръцката трагедия, където престъпление и възмездие се 
догонват последователно в съдбата на родители и деца. 
За да бъде прекъсната престъпната верига, в пиесата 
на Йовков се явява Боряна – единствената опозиция на 
ескалиращото зло. Духът на всеопрощение и праведният 
християнски избор на любовта към ближния тук носи 
благотворно влияние, подобно на въздействието на 
Альоша от „Братя Карамазови“. В „Боряна“, създадена 
като психологическа драма, решението на Златил да 
раздаде заровеното имане на синовете си и неговата 
реализация прерастват в екстатично преживяване. 
Най-често срещаният мотив в творчеството на 
Йовков е непостигнатата мечта, нереализираното 
екстатично изживяване. Екстатичното преживяване 
често се осъществява в една въобразена реалност, 
затворено във вътрешния свят, несподелено и въпреки 
това възвисяващо. Парадоксално театралността, която 
откриваме в прозата и драмите на Йовков, предполага 
споделено преживяване. Може би природата на тази 
театралност се крие в същия стремеж на автора към 
споделеност. Тя е импулс към излизане на спотаеното 
в светлината на прожекторите, към превръщането 
на поетичната мечтателност в активно драматично 
действие. Състоянието е много точно описано от 
Франсоа Вийон: „Край извора от жажда ще загина...“. 
В този импулс, мисля, се крие литературната и 
драматургична мощ на нашия голям писател.

 АННА ТОПАЛДЖИКОВА

1 Жил Дельоз, „Различие и повторение”. Превод Ирена 
Кръстева, Владимир Градев. ИК „Критика и хуманизъм”, 
1999, с. 165-166.

Екстатичност и театралност  
в творчеството на Йовков

Мариана Крумова (Албена). Драматичен театър, Хасково, режисьор 
Иван Добчев, 1986
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Скъпи читателю,

В ръцете си държиш карта на местността, в която се 
намираш. Вятърът е свиреп и щипе голите ти ръце като 
безвкусен виц, чийто край не ти се иска да изслушаш. 
Решавай бързо, защото времето не чака! Ако прецениш, 
че желаеш да се посмееш със Снежана, ориентирай се 
към страница [10]. В случай че си любознателен и искаш 
да научиш историята на книгите-игри у нас, обърни на 
страница [12] за първата вълна и на страница [12, 13] за 
втората вълна (не забравяй сърфа си!). Ако пък не знаеш 
какво е това книга-игра, опитай да поиграеш на страница 
[11]. Вариант е да си похортуваш и с Ал Торо на страница 
[14]. В случай че не ти се прави нищо, продължи да четеш 
нататък. 

Този брой на „Литературен вестник“ е малко по-
различен от останалите, защото следи твоето 
внимание и-з-к-ъ-с-о. Запиши си 2 две червени точки 
и внимавай – играта свършва, ако те станат 0. Сега 
хвърли зар с шест страни (това не бива да те изненадва 
– многостенните зарове се използват най-редовно 
в настолните ролеви игри, макар че – за улеснение – 
техните братовчеди – книгите-игри – се ограничават 
само до стандартните пластики). Добави стойността 
на хвърления зар към началните точки внимание 
(червените точки), с които разполагаш – похвално е все 
пак, че се съобразяваш с правилата и съдействаш. Сега. 
Трябват ти и ключови думи, за да бъде преживяването 
пълно. Ключовите думи са механизъм, който позволява 
на текста известна памет и прави навигацията из него 
възможна. Определени решения, които взимаш, могат да 
ти донесат ключови думи. Те са често използван похват 
при писането на сценарий за компютърни игри, защото 
правят интерактивността значима. Най-общият (и 
семпъл) принцип, по който ключовите думи действат, 
е следният: някое твое решение трябва да се отрази 
дългосрочно на играта [например решението дали ще 
закусиш, преди да тръгнеш на приключение] – записваш 
ключовата дума, която е указана на съответния 
епизод на решението [например „глад“, ако не си се 
нахранил], след което най-добросъвестно си признаваш, 
когато текстът те попита дали я имаш [да речем по 
средата на приключението]. В случай че я имаш и си 
признаеш, отиваш на посоченото място и се сблъскваш 
с дългосрочните последици от твоя избор. Не е голяма 
философия. 

Ключовата дума, която получаваш, ако още четеш това, 
е „рамо“. От „потупване по рамото“. Честито! Готов 
си да се върнеш в началото и да избереш къде да отидеш. 
Освен ако нямаш ключова дума „рамо“. В такъв (и само в 
такъв) случай можеш да продължиш да четеш нататък. 

Четенето по диагонал, с други думи, не е особено 
препоръчително.

Но сега сериозно. 

Книгите-игри са литературен феномен, който заслужава 
да бъде изследван; неговите предпоставки настояват 
да бъдат аналитично осмислени, за да се установи 
тяхната самобитност в локален и компаративен план. 
Любопитен, но рядко отчитан факт е, че България 
е на трето място в света по брой издадени книги-
игри – след САЩ и Англия. Предвид тази статистика 
и теоретичните въпроси, които жанрът би могъл да 
постави, е наистина странно, че явлението остава 
толкова маргинализирано у нас. Защо? 

Съществуват различни виждания по този въпрос – кое 
от кое по-незадоволителни. Някои отъждествяват 
почти вражеската отчужденост на културните среди 
с традиционния консерватизъм, който им се приписва 
спрямо хибридните форми; други тълкуват липсата на 
професионален интерес с непризнаването на играта като 
философски проблем; трети се опират на съмнителни 
естетически доводи, за да набележат уж саморазбиращи 
се положения, които в никакъв случай не затварят 
темата: това [книгата-игра] не било нещо сериозно 
(?), било твърде ограничено (?), не носело белезите 
на високата художественост (?), не представлявало 
академичен интерес (???). 

Достатъчно е да забележим, че всяко едно от тези 
изказвания съдържа редица проблеми, които биха могли 
да бъдат изведени самостоятелно, за да отхвърлим 
нехайното отношение спрямо продуктивността 
на обекта. И макар това да не дава функционално 
обяснение на непоместеността му в големия дискурс на 
литературата, не пречи да съберем фактите отначало, 
за да ги осмислим в друга светлина.  

Книгите-игри са все още тук, продължават да се пишат, 
продължават да се търсят. Те създават общности, 
задвижват процеси, възпитават автори, променят 
се. Свързват се с ежегоден литературен конкурс, 
с периодично списание, със сборници; излизат като 
самостоятелни заглавия и като групови проекти. 

Разпространяват се1 и не заявяват намерение да изчезнат 
в обозримото бъдеще. 

Тяхната затруднена рецепция се дължи отчасти на добре 
поддържаната илюзия за екзотичност. Писателите в 
жанра – особено през 90-те години – използват английски 
псевдоними, за да заблудят огладнелия за западна 
литература читател, отговаряйки по този начин на 
потребностите на пазара. И макар творбите им да 
получават по-сериозна реклама, отколкото получават 
днес, те като че ли остават дамгосани от своята 
развлекателност и биват – вследствие на нейното пряко 
въздействие – наредени при детските книжки, в най-
добрия случай – до фентъзито. Това, разбира се, е крайно 
подвеждащо, защото жанрът на книгите-игри съвсем 
недискретно разиграва и преформатира диаметрално 
противоположни теми; борави с богат спектър от 
сюжети, флуктуиращи от криминални и детективски 
интриги до научнофантастични, спортни и дори антични 
фабули. Поради някаква причина споменатото разнообразие 
не попречва на стереотипа на приказното да подчини 
явлението и да го остави така в колективната памет – 
наблюдение, нуждаещо се от допълнително проучване.  

Впрочем, ако не друго, този сдвоен стереотип би 
могъл да се окаже особено полезен, защото чрез него 
бихме могли да разгърнем различна перспектива пред 
българското фентъзи. Мълчаливо признаваната травма, 
че нямаме собствен епос, на който едно самобитно 
българско фентъзи би могло да стъпи, в комбинация 
със зачестилата фолклоризация, която се опитва да 
зададе (лоша) алтернатива на открито копиране, биха 
могли да потърсят лечението си в интерактивността. 
Така на епическата плътност би се противопоставила 
ироническата непълнота, играта с детерминациите 
или това, което вече ни е оставено в наследство от 
книгите-игри2.  

Но стига толкова за причините и следствията; струва 
си да се запитаме какви в частност биха могли да бъдат 
приносите на матрицата, която книгите-игри изплитат. 
Какво те, с други думи, правят по различен начин 
(или поне по по-различен начин) от „обичайната“ или 
„традиционната“ литература? С какво са интересни?  

На първо място, книгите-игри съчетават механика и 
наратив по начин, подобен на компютърните игри. Те 
измислят и разработват системи, установяват правила 
и показват как всичко това може да бъде удържано 
с определена цел. Всяка книга-игра извършва тази 
операция по свой начин – някои разчитат на тежките 
сметки и на ролята на шанса; на плетеницата от цифри, 
дневници и схеми, докато други се опитват да очароват 
предимно с езика на повествованието си. Напрежението, 
което възниква между тези динамични структури, е 
напрежение, което би могло да очертае границите на 
1 Колко подходяща е само корицата на първия сборник 
„Призвание герой“, един от крайъгълните камъни на 
възраждането (или втората вълна) на книгите-игри у нас – 
ходещи зомбита пред НДК. Книгите-игри са живите мъртви. 
Няма ги, ама ги има. И идват за мозъците ни. 
2Може би не е съвсем случаен фактът, че Любомир Николов, 
преводачът на Толкин, е и човекът, който дава начало на 
книгите-игри у нас.

самата литература в нейното отношение с играта, 
разбирана като определен тип дейност; като активност, 
която я допълва, съставлява и насочва.  

Освен това книгите-игри не са редуцируеми до 
собствените си сюжети. За тях действат всички 
онези критерии, които литературната наука прилага 
по отношение на своя предмет. Изследването им 
би могло да установи уместността на определен 
инструментариум и би дало възможност за ползотворен 
анализ – било по посока на социалната среда, било във 
връзка с развоя на историческите процеси или комплекса 
от естетически качества на произведението3.  

Не е за пренебрегване и тяхната концептуална 
граматика. Книгите-игри се отказват (но не във 
всички случаи) от диктата на първото и третото 
лице, за да боравят основно с второто. Влиянието 
на това непопулярно за епическите жанрове смесване 
и експлицитните ограничения (и ограничавания) на 
интерактивността в рамките на текста позволяват 
нов поглед върху читателя и неговата работа с книгата. 
Те са път и към автора – към неговите техники на 
писане, съставителските му методи, тактиките на 
стила му, а защо не и към нещо повече.  

Това са само някои предположения и интуиции, които 
явлението може да предложи на всеки заинтересуван 
изследовател. Една по-внимателна типологизация 
и контекстуална справка биха били в състояние да 
разкрият още много. Но нека на този етап спрем дотук.

Скъпи читателю!

В ръцете си държиш карта на местността, в която се 
намираш. Вятърът е свиреп и щипе голите ти ръце като 
безвкусен виц, чийто край не ти се иска да изслушаш. 
Решавай бързо, защото времето не чака! Ако прецениш, 
че желаеш да се посмееш със Снежана, ориентирай се 
към страница [10]. В случай че си любознателен и искаш 
да научиш историята на книгите-игри у нас, обърни на 
страница [12] за първата вълна и на страница [12, 13] за 
втората вълна (не забравяй сърфа си!). Ако пък не знаеш 
какво е това книга-игра, опитай да поиграеш на страница 
[11]. Вариант е да си похортуваш и с Ал Торо на страница 
[14]. В случай че не ти се прави нищо, пресметни 
червените точки, които си натрупал. 

Ако всичко е както трябва, би следвало да имаш поне 
две червени точки. Сега трябва да извадиш две от тях. 
В случай че останеш на 0, знаеш какво следва – като 
при всяка друга книга-игра, се предполага, че и тук уж 
се връщаш и започваш да четеш отначало. Ако обаче 
си хвърлил зар, значи в момента разполагаш с поне една 
червена точка. Браво! Печелиш! Наградата ти е ключова 
дума „браво“.  

Ако имаш ключова дума „браво“, можеш да продължиш да 
четеш броя нататък в какъвто ред пожелаеш. 

Ако „браво“ е единствената ключова дума, която имаш, 
значи малко нещо си послъгал.  

3 Нека най-общо към въпроса за естетиката 
бъдат добавени и илюстрациите, които са 
ключов елемент от всяка книга-игра. Тяхното 
изследване отваря интердисциплинарни канали и 
способства за симбиозата между изображението 
и наратива в релация с нещо трето.

Правила на броя

Илюстрации: Петър Станимиров, „Таласъмите се завръщат”
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Хуморът е неразделна част от почти всяка човешка 
дейност. Работата минава по-бързо, когато се шегуваме, 
животът е по-лек и дори можем да умилостивим някого, 
който не ни харесва, ако му разкажем виц. Разбира се, 
стига въпросният човек да има чувство за хумор.
Хуморът не е подминал и книгите-игри. В много от 
тях, български и преводни, има закачки, шеги и смешни 
ситуации, но тук ще се съсредоточим върху българските 
книги-игри, които са изцяло хумористични и чиято 
основна цел е да ни накарат да се търкаляме по пода от 
смях.
Може би една от първите изцяло хумористични 
поредици книги-игри от 90-те години беше „Замъкът 
на таласъмите“ на Колин Уолъмбъри. В нея има три 
книги, но най-популярни са първите две – „Замъкът 
на таласъмите“ и „Таласъмите се завръщат“. В тях 
главният герой трябва да се справи със злия цар на 
горските таласъми – Тиквеняк Първи, а после и с неговия 
наследник, Дървеняк Първи, чиято цел е да унищожат 
цялата гора, като заключат горските извори, както 
и да разработят страшна субстанция – суха вода. В 
двете книги има вълшебни предмети, които могат да 
помогнат на героя в трудна ситуация, като например 
обувки-водоходки, бръмбар-железояд, църковна мишка, 
невълшебна пръчка, преносима дупка и лула на мира. 
Във втората книга има и доста силна сатира на 
тогавашната политическа обстановка в страната – 
племето чукундурти си има министър на разните 
работи, министър на другите работи и министър-
предател, а теб канят за министър на външните работи, 
за да се разправяш с таласъмите. Ако пък решиш да 
ги изоставиш, стотици чукундурти, чукундуртки и 
малки уплашени чукундуртчета те следват по петите, 
мъкнейки знамена, лозунги и хоругви, и скандират 
„На кого ни оставяш, бащице?“. В нея героят има 
и спътници – чукундуртите Бабаитко, Фърчилан, 
Гадолини и Хухавел, както и една патка. Бабаитко е 
силен, Фърчилан може да бяга бързо (и пръв ще се омете, 
ако работата стане напечена), а Хухавел е умникът в 
групата, и тъй като народът е казал, че „Ум царува, ум 
робува, ум патки пасе“, неговата работа в племето е да 
пасе патката.
Друга любима хумористична книга-игра от Колин 
Уолъмбъри е „Проклятието на замъка Муш-Мурок“. 
Героят в нея е наследникът на въпросния замък, граф 
Корнишон дьо Муш-Мурок. Замъкът е проигран на 
карти, но също така е придобит чрез измама и младият 
граф трябва да си върне бащиното наследство. За 
тази цел обаче се налага да влезе вътре и да стигне до 
библиотеката, което не е чак толкова просто.
Ето как започва книгата:

Скъпи читателю, искам да те предупредя от самото 
начало: предстои ти да прочетеш една игра, изпълнена с 
неподправен идиотизъм. Ако не си падаш по такива неща, 
или ако просто ти липсва чувство за хумор, прескочи тия 
страници — те не са за теб. 

А ако все пак решиш да се впуснеш в една идиотска 
авантюра, тръгни напред с мен и опитай да си 
представиш…

Други представители на хумористичния жанр са книгите 
на Роджър Уилко „Нещо някакво такова“ и „Истинска 
магия“. В „Нещо някакво такова“ главният герой – 
селски левент, напуска родния си дом, за да се спаси от 
неподходяща женитба – грозната дъщеря на кмета го 
е харесала и няма измъкване, освен ако 
не стане герой. Така че нашето момче 
тръгва по широкия свят, за да изучи 
геройския занаят, срещайки по пътя си 
всякакви спътници, включително Отчето, 
Стотника, Писаря и сприхавата принцеса 
Евтаназия. Да имате дракони за убиване?
В „Истинска магия“ пък авторът беше 
измислил формула, която да описва 
магическото поле – приличаше малко на 
една от формулите за магнитно поле. 
Откъде ли се е взело това вдъхновение?
„Херкулес“ на Робърт Блонд излиза 
малко след анимационното филмче 
на „Дисни“. В нея читателят поема 
ролята на едноименния герой и трябва 
да извърши 12-те подвига, за да може да 
се присъедини към боговете на Олимп. 
За разлика от филмчето обаче тук 
Хера не му е майка. Атмосферата на 
книгата прилича на тази във филма, 

а също и на компютърната игра, излязла малко след 
него. Само че вместо Фил негов помощник тук е богът 
Хермес и – съгласете се – той е доста по-ценен съюзник. 
Ще ти издадем само едно, читателю, ако решиш да 
изиграеш тази книга, придържай се колкото може по-
близо до оригиналния ред на Херкулесовите подвизи. В 
противен случай те очаква бърза и безславна смърт.
 Друга хумористична книга-игра от Робърт Блонд е 
„Пустинен огън“. Ето как започва книгата:

Легенда за новаци

... Действието на „Пустинен огън“ се развива, не особено 
изненадващо, в една пустиня. Из пустинята щъкат разни 
твари. Тварите се различават по един основен признак: 
някои карат танкове, а някои – не. Ти си от първия вид. 
За съжаление не мога да те опиша по-подробно, защото 
героя си ще го измислиш сам малко по-късно.
 
Блонд и съавторът му Уейн имат и други хумористични 
книги-игри, например „Пурпурният змей“ и „Патрул за 
ада“. В „Патрул за ада“ читателят поема контрол над 
дебело ченге, живеещо на бързи закуски и кафе, което 
заедно с приятелите си трябва да спаси света. Тя е може 
би най-добре приетата хумористична книга-игра, пародия 
е на популярни фантастични произведения и има култов 
персонаж – Езъл Мухъхъ, мухоподобно същество, което 
отправя към главния герой заплахи чрез бележки, написани 
така, че в почти всяка дума има правописна грешка (а 
понякога и повече от една). Продължението й излезе 
във Втората вълна заедно с преиздадената първа част, 
книгата се казва „Патрул за ада 2 в 1“.
Можем да споменем и книгата-игра на Майкъл 

Майндкрайм „Красавицата и ченгето“. 
Опитът и усилието да 
се напише книга-игра 
с главен герой таен 
агент, който води война 
с 10-годишното синче на 
шефа си и върви подир 
задника на разглезена 
холивудска звезда, са 
похвални, но за съжаление, 
книгата не е особено 
забавна.
В списанията, излизали през 
90-те години, също има 
примери за хумористични 
четива. Всички броеве са 
дигитализирани и могат да 
се намерят във форума за 
книги-игри. Тук ще кажем 
няколко думи за разказите-
игри на Върджил от списание 
„Мега“ – „Войната на 
Спондж“ и „Препариранийат 
конъ“. В първия разказ-
игра един орк е натоварен 
с мисията да построи и 
защитава форт с помощта 
на осем полуидиоти под свое 

командване, също орки, но доста по-тъпи от него. 
Вторият пък е пародия на старите автори на жанра.
Към хумористичните книги-игри от новата вълна спада 
трилогията на Неделчо Богданов „Българ“. Тя проследява 
приключенията на култовата шайка от анимационния 
сериал, в които те обикалят из тайнствен пиратски 
архипелаг в Черно море, пътуват във времето и в 
Космоса и спасяват Несебър (а и Земята) от пирати, 
гангстери, индианци, граф Монте Криско, извънземни и 
месоядни растения. Авторите в сянка (ghost writers) на 
поредицата (написани на предната корица) са Робърт 
Блонд и Ал Торо. Серията е издадена от „Сиела“ в 
рекорден за новата вълна тираж и дори имаше национални 
премиерни турнета за представяне на книгите.
„Невероятните приключения на Дядо Мраз (или Коледа)“ 
от Робърт Никсън, издадена като брой 3 от списание 
„Книги-игри“, пък проследява един ден от живота 
на добрия старец. По-точно деня, в който трябва 
да раздаде подаръците на всичките няколко милиона 
послушни деца по света. Има и бюджет за подаръци, 
мястото в шейната също се смята. Така че защо да не 
занесете на дечицата малко дребни евтини боклучета без 
опаковка (за да спестите място)?
„Финалът“ от Деян Рангелов разиграва футболната 
среща между ФК „Дунав“ (Русе) и ФК „Витоша“ 
(Бистрица). Читателят се превъплъщава в треньора 
на „Дунав“ – Никодим Паров – чиято цел е, разбира се, 
да спечели мача. Той е изправен пред трудни избори, 
например кой играч да пусне на терена – пияницата или 
кръшкача, както и каква да бъде тактиката на игра. 
Тази книга отново се бъзика с политиката, на корицата 
е Бойко Борисов и има защо – все пак той е капитан на 
„Витоша“. Ако харесвате футбола, тя определено е за 
вас. А ако не, пак можете да се позабавлявате.
В „Да намериш дракон“ читателят поема ролята на 
въздушен капитан – гоблин, трол или гном, който трябва 
да навлезе в сърцето на Човешката империя и да върне 
откраднатия кораб „Дракон“, както и да налее ум в 
главата на дезертьора Гугрих. Негови врагове са както 
човешката сволоч, така и гравитацията.
Пародийният автор Колийн Ливингстън (с когото 
нямам нищо общо, вервайте ми) и който е поместил във 
вестника (с любезното съдействие на редакционната 
колегия) кратък разказ-игра (погледни вдясно), има 
издадени три книги-игри, една от които е особено 
комедийна – „Ной“. В нея се разказва какво щеше да 
стане, ако библейският герой беше мързел, алкохолик и 
женкар. Дали изобщо би построил ковчега? Открийте 
сами.
Време е за малко апокрифни форумни пародии. Много 
фенове през 90-те се опитваха да напишат своя книга-
игра или фенфикшън по любима книга. Някои дори 
издадоха произведенията си на хартия. В списание „Мега“ 
имаше специален раздел за писания от фенове. Сега пък с 
форума стана още по-лесно за феновете да публикуват 
нещата си. Ето няколко творби, забелязани из него (има 
още много).
„Ритникът на трошача“, написан от потребителя Асен, 
е пародия на серията на Сим Николов за Трошача. В нея 
героят се озовава на футболен стадион заедно с Трошача 
и много паникьосани хорица, бягащи насам-натам. В 
случая се пародира странната на места логика в книгите 
на Сим Николов. Например в тях често има избори от 
типа „Ако искаш да те удари светкавица, отиди на 
епизод Х, а ако искаш да те нападне мечка, иди на епизод 
У“. Какво се случва, ако отидете на въпросните епизоди? 
Ами на Х ви удря светкавица, а на У ви напада мечка, 
разбира се. Първият избор в „Ритника на трошача“ е 
дали героят ви оцелява. Ако изберете да не оцелява, 
в следващия епизод той става поредната жертва на 
Трошача.
Друга забавна пародия, този път на „Асасините на 
Персия“, е „Асен от Перелик“ от SatanicSlayer. Там 
героят, Тапир, среща неадекватната Вакса и двамата 
заедно бягат от хашишините. Тапир има избор между 
уменията „хвърляне на зарове“, „пушене на наргиле“ и 
„бъркане в носа“. Вакса няма умения, тя просто е тъпа. 
Любим герой от разказчето е Шебелебеттин камиларя, 
когото, ако искате, можете да ожените за Вакса и тя 
да стане 747-мата му жена. А кой е Асен ли? Камилата, 
разбира се.
Една от дамите на форума, Regina, написа разказ-игра 
на тема „Да бъдеш, или да не бъдеш кифла“. Философско 
разсъждение, което показва как малките момиченца 
свикват, че могат да получат всичко с тръшкане и 
манипулации. Разказът-игра е толкова тъжен, че даже е 
смешен. Или обратното.
И накрая, моята скромна личност, заедно с една 
приятелка решихме да напишем разказ-игра, пародия 
на форума. В нея форумните потребители, с цел 
популяризация на жанра, решават да основат мажоретен 
състав. Малкият проблем е, че във форума почти няма 
жени, особено пък такива, които биха се съгласили да 
подскачат нагоре-надолу, облечени с розови потничета 
и полички и с помпони в ръце. Решението – мажоретен 
състав от мъже. Облечени по същия начин. И със същите 
помпони. Ако някога допишем историята, няма да я 
видите публикувана във форума, това е сигурно.

Хумористичните книги-игри от 90-те и сега

Илюстрация: Петър Станимиров, „Таласъмите се завръщат”

Илюстрация Димї, „Замъкът на таласъмите“ 



Литературен вестник 26.06-2.07.2019      11

Колийн Ливингстън

1
– Влад! – чу се вик, последван от глухо топуркане на крака 
по пода – Влад, помагай!
Вещерът Влад тъкмо вареше отвара в колибата си. Е, 
кирпичената къщичка с две стаички трудно можеше 
да мине за истинска колиба, но традициите са си 
традиции…
Той разбърка сгъстяващата се течност още веднъж 
и отвори вратата към по-голямата стая, която 
използваше за спалня. Там двама мъже едва крепяха 
трети, а кръвта, която се лееше от раните му, 
попиваше в пръстения под.
– Предводителя! – задъхано обясни единият момък. – 
Раниха го в битката, едвам успяхме да го спасим.
– Положете го там – посочи Влад своя одър и нареди: – Ти 
извадє лененото платно от сандъка, а ти донесђ вода от 
кладенеца.
Въпреки че Влад беше вещер и лечител, Предводителя 
не се отнасяше към него с нужното уважение. А когато 
беше пийнал, преминаваше всякакви граници. В главата 
на Влад се завъртя унизителният спомен, когато 
Предводителя го обяви за селска знахарка, нареди да го 
облекат в пола и да го показват така из селото. Може би 
сега беше дошло времето за реванш. 
Ще приложи ли Влад лечителските си умения?
Да – иди на 2.
Не – тичай на 3.
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Вещерът свали отварата от огъня и сложи нов съд с 
малкото вода, която беше останала в стомната. Крайно 
недостатъчна за състоянието на ранения, отсъди той, 
но щеше да стигне на първо време. Водата завря и той 
стри в нея няколко листа зелен дълготул, добави шепа 
черно биле, три стръка омайниче и наряза на ситно корен 
таласъмска торбичка. В това време водоносецът се 
върна.
С помощта на двамата воини Влад почисти раните на 
Предводителя, намаза ги с мехлем с пчелен восък и невен 
и ги превърза. Даде му няколко глътки от изстиналата 
вече отвара, след което отпрати помощниците си и 
сложи на огъня прясна вода.
В това време в краката му се завъртя Мърла – 
домашната му черна котка, която си беше взел по 
стара вещерска традиция, и неотменима част от 
много от ритуалите му. Мърла имаше навика да изчезва 
всяка пролет и да се връща най-рано след месец, а после 
раждаше котило разноцветни котенца. Периодичните й 
изчезвания не пречеха на ритуалите, тъй като Влад вече 
знаеше кога се случват, а ако беше крайно необходимо, 
можеше да хване някоя съседска котка за една вечер. И 
все пак нейните постоянни забежки го дразнеха – Мърла 
определено имаше по-добър сексуален живот от него, но 
така и трябваше да бъде – пак по стара традиция.
– Загубиш ли девствеността си – поучаваше го неговият 
учител, докато още чиракуваше, – с нея си отиват и 
всичките ти сили. И не говоря само за жени – мъжете, 
самодивите и юдите също са забранени за теб. Въобще 
– никаква близост с друго същество, било то живо или 
мъртво. Ела сега, ще ти покажа къде държа специалното 
мазило, все пак хора сме, пък и едва ли искаш да се 
претъркаш... някъде. Моя собствена рецепта, ще те науча 
как да го приготвяш.
Влад се отърси от спомена – сега вареше друга отвара, 
срещу блатната треска, която Предводителя със 
сигурност щеше да развие без неговите грижи. И как 
иначе, две от стрелите, които го бяха пронизали, бяха с 
отровни върхове.
Когато приключи с отварата, напълни глинената чаша 
и я остави да изстива. Веднага щом престанеше да пари 
при допир, щеше да я даде на Предводителя, който се 
въртеше в неспокоен сън.
Иди на 5.
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Когато мъжете се върнаха с водата и платното, той ги 
отпрати и сам превърза раните на Предводителя, без 
да ги обработи с билки. След това започна да вари друга 
отвара, която беше за селската вдовица – тя поне щеше 
да му бъде благодарна.
Докато се суетеше край огнището, в краката му се 
завъртя Мърла – домашната му черна котка, която си 
беше взел по стара вещерска традиция, и неотменима 
част от много от ритуалите му. Мърла имаше навика 
да изчезва всяка пролет и да се връща най-рано след 
месец, а после раждаше котило разноцветни котенца. 
Периодичните й изчезвания не пречеха на ритуалите, тъй 
като Влад вече знаеше кога се случват, а ако беше крайно 
необходимо, можеше да хване някоя съседска котка за 
една вечер. И все пак нейните постоянни забежки го 
дразнеха – Мърла определено имаше по-добър сексуален 
живот от него, но така и трябваше да бъде – пак по 
стара традиция.
– Загубиш ли девствеността си – поучаваше го неговият 
учител, докато още чиракуваше, – с нея си отиват и 
всичките ти сили. И не говоря само за жени – мъжете, 
самодивите и юдите също са забранени за теб. Въобще 
– никаква близост с друго същество, било то живо или 
мъртво. Ела сега, ще ти покажа къде държа специалното 
мазило, все пак хора сме, пък и едва ли искаш да се 
претъркаш... някъде. Моя собствена рецепта, ще те науча 
как да го приготвяш.
Влад остави отварата да се охлади и хвърли кратък 
поглед на ранения. Той вече се въртеше неспокойно в 

постелята и бълнуваше – първите признаци на блатната 
треска. И как иначе –  две от стрелите, които го бяха 
пронизали, бяха с отровни върхове. Не му оставаше много 
живот.
Върви на 4.
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Както и беше предвидил Влад, Предводителя издъхна на 
следната сутрин. Вещерът викна хлапето на съседите 
и му заръча да доведе хората му, за да си го приберат. 
Първият му заместник стана новия Предводител, но 
хората му подозираха Влад и в селото вече го уважаваха 
много по-малко отпреди. Както винаги в трудни мигове, 
той искаше да остане насаме, а какво по-добро място 
от Веселяшката пещера? Наричаха я така, защото 
прилепите звучаха като кискащи се хлапетии, но Влад не 
се плашеше от тях. Събра набързо малко храна, колкото 
да не умре от глад, взе тежкото си наметало и потегли 
към своето усамотение. По пътя обаче видя край селския 
кладенец прелестна русокоса хубавица. Формите й бяха 
божествени, очите – теменужени, а устните с цвят на 
нар се разтваряха леко, докато напяваше весела мелодия. 
Влад прокле триста пъти мига, в който беше решил да 
тръгне за пещерата, но връщане назад нямаше.
Иди на 8.
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След седмица непрекъснати грижи раните на 
Предводителя започнаха да зарастват. Железният му 
организъм и лечителските умения на Влад го върнаха 
в света на живите. Няколко дни по-късно Влад му 
позволи да се премести в крепостта си, с разрешение 
да става от леглото само при необходимост. Предвид 
слабостта, която сигурно усещаше, на Предводителя 
едва ли щеше дори да му хрумне да се забавлява с някоя 
от наложниците си, но Влад го предупреди и за това. 
Обичаше да предписва на хората въздържание, няма само 
той да страда, я.
Животът отново потече нормално за младия вещер и 
щеше да се върне напълно в руслото си, ако не беше едно 
неочаквано събитие.
Два дни след като Предводителя си беше тръгнал, 
пред колибата на Влад отново се появиха двамата му 
отколешни познати. При това отново не бяха сами. 
С тях вървеше изключителна красавица с руси коси 
до кръста и божествени форми. Теменужените й очи 
хвърляха мълнии, а устните с цвят на нар бяха свити 
сърдито. Ожулванията по лицето и одраскванията на 
рамото, което се подаваше през скъсаната одежда, 
бяха пресни – на не повече от ден. Явно красавицата не 
се покоряваше лесно. Сега обаче девойката мълчеше, 
почтително свела глава.
– Какво има? – попита Влад – Предводителя иска да 
лекувам новата му робиня, така ли?
Мъжете се спогледаха.
– Вещере – каза единият, – на робинята нищо й 
няма, освен това, което виждаш, и то е дреболия. 
Предводителя ти я изпраща като награда задето го 
излекува.
На Влад му прималя. Хубавото лице, пищната пазва, 
тънките ръце – всичко това го приканваше да се 
възползва от подаръка на Предводителя, но не можеше 
да се откаже от силите си заради една жена, колкото 
и красива да беше. Защо учителят му не беше казал 
на Предводителя за извора на силите им, немощно си 
помисли Влад. Така можеше да си спести изкушението в 
ситуации като тази.
Тя впери тъжен поглед в него. Победена, но не и 
подчинена. Влад не можеше да издържи повече.
Дали Влад да задържи робинята?
Да – на 6.
Не – на 7.
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– Кажете на господаря си, че съм му много признателен – 
усмихна се Влад и положи ръка върху рамото на 
пленницата. Какво пък, старият му учител може би го 
беше излъгал. Ами ако беше казал истината, прошепна 
едно гласче в главата му? Влад обаче бързо му нареди да 
млъкне и отведе момичето в колибата си.
– Ти ще спиш тук – нареди той, посочвайки одъра си. – 
Ще се грижиш за домакинството и ще поддържаш огъня. 
Ако изпълняваш добре задълженията си, ще бъда добър с 
теб. Ако ли не… Сега ме остави, имам още работа.
Влад се опита да се върне към задачите си за деня, но 
мислите му постоянно прехвръкваха към девойката в 
спалнята. След като отварата, която беше сложил на 
огъня, изкипя и малко по-късно той едва не си отряза 
кутрето, докато кълцаше корен от мандрагора, реши, че 
до края на деня ще почива. Прекара следващите няколко 
часа в четене на стари ръкописи, но нито една дума не 
влезе в главата му. Накрая все пак се мръкна и той влезе 
при новата си робиня.
Прекара цялата нощ с нея, а когато на другия ден се 
събуди и се опита да се върне към задълженията си, 
откри, че вещерската му сила наистина е изчезнала.
Да, с наложницата беше приятно и той определено 
разбра какво е пропускал в живота си, но струваше ли си 
да размени силите си срещу вниманието на една жена? 
Някой ден щеше да си отговори на този въпрос.

КРАЙ
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– Върнете я! – остро извика той. После смекчи гласа си. 
– Господарят ви е много щедър към мен, но аз не мога да 
приема подаръка.
Пратениците отново се спогледаха. След това се 
обърнаха и подкараха пленницата обратно.
Влад затръшна тежката дъбова врата след себе си и 
седна на одъра, хванал главата си с две ръце.

* * *
Имаше нужда от няколко минути, за да измисли решение. 
Както винаги в трудни мигове искаше да остане насаме, а 
какво по-добро място от Веселяшката пещера? Наричаха 
я така, защото прилепите звучаха като кискащи се 
хлапетии, но Влад не се плашеше от тях. Събра набързо 
малко храна, колкото да не умре от глад, взе тежкото си 
наметало и потегли към своето усамотение.
Иди на 8.
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Следващите няколко дни прекара основно в съзерцание, 
но дори и затворил очи, пред вътрешния му взор отново 
и отново изплуваше образът на хубавицата. В полусънно 
състояние изтекоха тези няколко дена, през които Влад 
беше съблазняван и изкушаван хиляди пъти, но все пак 
издържа и успя да изчисти съзнанието си. За всеки случай 
удължи престоя си в пещерата, и едва когато се увери, 
че мислите му могат да текат и в друга посока, потегли 
обратно към селото.
Прибра се вкъщи в ранния следобед, направи си чай и 
отвори една дебела книга, описваща билките по земята. 
Беше се задълбочил в нея, когато дочу неуверено 
потропване по вратата. На прага стоеше селянин, чийто 
син беше избавил от стоножка в ухото. Селянинът 
гледаше смутено, а в ръката си държеше въже, за 
което водеше най-добрата си овца. Влад направи всичко 
възможно да го отпрати, без да приеме подаръка, но 
селското упорство и инат бяха безгранични и накрая 
вещерът се отказа. Върза овцата за сливата, растяща до 
къщата, и се прибра при вече изстиналия си чай.
По-късно същата вечер Влад не можеше да заспи и 
реши отново да се отдаде на медитативни практики. 
Легна в специално нарисуваната за целта пентаграма 
на пода, покри се с лека завивка и отпусна тялото си до 
последното мускулче. Дишането му се забави, мислите 
спряха и остана само усещането, че се рее. Беше пътувал 
в други измерения, но този път всичко беше съвсем 
истинско. Сякаш не само астралното му тяло, но и 
физическото се надигаше. Това го върна в реалността. 
Наистина нещо се надигаше, но не беше тялото му. Или 
поне не цялото... Мислите му отново се насочиха към 
русокосата богиня и никакъв самоконтрол не успя да я 
измести от съзнанието му. 
Влад стана и отиде да вземе специалното мазило от 
мястото му. Глиненото гърненце беше леко прашасало, 
но не колкото останалите на рафта. Докато опитваше 
да задоволи потребностите си, в главата му отново 
зазвучаха предупрежденията на наставника му. Но с тях 
сега спореше и вътрешният му глас – защо трябваше да 
се подлага на това мъчително въздържание? С какво беше 
сбъркал? И защо от година на година му ставаше все по-
трудно да го спазва? Той прекъсна заниманията си.
Нещо трябваше да се направи. Нещо по-удовлетворяващо 
от старото мазило. Пред очите му гореше прекрасният 
образ. Влад вече не издържаше. Крачеше неспокойно из 
стаята, после спря рязко и внезапно излезе навън.
Вързана за сливата до оградата, кротко дремеше овцата 
на селянина.
Дали Влад да посегне на овцата?
Да – на 9.
Не – на 10.
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Над смълчаното село се чу тревожно блеене на овца. Влад 
загуби вещерските си сили заради една глава домашен 
добитък, която дори не беше руса. Наистина, струваше 
ли си?
Вътрешният глас отговори еднозначно – не.

КРАЙ
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След всички перипетии Влад успя да запази вещерските си 
способности. Обаче на каква цена? И за колко дълго?
Никой не можеше да отговори.

КРАЙ

Силата на вещера

Илюстрация Димї, „Замъкът на таласъмите“ 

Илюстрация Димї, „Замъкът на таласъмите“ 
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За така наречената „първа вълна“ книги-игри се е 
говорило и писало немалко – по форуми, специализирани 
сайтове, интервюта. Това е тема с известна памет; 
тема на натрупване, което позволява конструирането 
на един относително кохерентен разказ за произхода 
на явлението у нас. Неговата историческа плътност 
е резултат от отделни припокривания, чиито 
теоретически предпоставки все още варират във 
взаимно несъгласие; лесно е например да се установи кой 
пръв осъществява пробив на пазара, но е трудно да се 
концептуализират причините за този успех. Същото 
може да се каже и за залеза на явлението – поне за залеза 
му в началото на XXI век. Затова и настоящият обзорен 
материал се ограничава до фактологията, която по 
отношение на своята категоричност чертае горе-долу 
следната позитивистична картина.

Всичко започва в началото на 90-те години, когато 
Любомир Николов, преводачът на „Властелинът на 
пръстените“, се отбива в антикварна книжарница и 
попада (съвсем случайно) на „Леговището на драконите“. 
Книгата е на френски език и е разделена на епизоди; 
тя позволява активното участие на читателя в 
действието и обещава разделящи се сюжетни нишки. 
Идеята запленява бъдещия автор на книги-игри и поставя 
началото на неговите опити в жанра. Така се ражда 
„В лабиринта на времето“ – първата интерактивна 
история у нас, която дълго време не успява да си намери 
издател.

Любомир Николов обаче не се отказва. Той продължава 
да пише книги-игри и скоро след това завършва „Замъкът 
на таласъмите“ и „Долината на изгубените сънища“. 
От издателство „Еквус Арт“ се съгласяват да издадат 
втората, а от „Плеяда“ решават да заложат на първата. 
Двете излизат през 1992 година, като „Долината 
на изгубените сънища“ бива прекръстена на „Огнена 
пустиня“ поради технически причини (първото заглавие 
било прекалено дълго). Нещо повече, Петър Станимиров 
и Димитър Стоянов се заемат със „Замъкът на 
таласъмите”, като допринасят за ударното начало на 
книгите-игри в България.
След „Замъкът на таласъмите“ от издателство 
„Плеяда“ пускат поредицата „Избери своето 
приключение“ (Choose your own adventure) на Ричард 
Брайтфилд, а „Еквус Арт“ издават „Барабан на 
смъртта“ на Алан Шарп. Започва яростна надпревара, 
която продължава с „В лабиринта на времето“ от 
страна на „Плеяда“ и „Пътят на тигъра“ от страна на 
„Еквус Арт“. Включват се и български автори, някои от 
които дебютират на литературната сцена: тандемът 
Блонд и Уейн (Богдан Русев и Александър Александров) с 
„Варварският бог“ (книга-игра със 777 епизода!), Майкъл 
Майндкрайм (Димитър Дафовски) с „Изпитанието“ и 
„Златният оракул“, а Любомир Николов, вече познат 
като Колин Уолъмбъри, не остава безучастен към процеса 
и издава „Гората на демона“. Всичко това в рамките на 
1993 година.

През 1994 явлението книги-игри вече е постигнало 
масова популярност. Превеждат се „Битки безброй“ 
(Fighting Fantasy) на английския писател Иън Ливингстън, 
появяват се „Господарят на мрака“ на Джордж М. 
Джордж (Георги Миндизов) и „Прокълната земя“ на Сим 
Николов (братът на Любомир Николов), публикуват се 
първите произведения в жанра на спортна тематика 
(„Демоните в NBA” и “Боговете на футбола“1 на Майкъл 
Майндкрайм), издава се „Сонора“ на Робърт Блонд и 
Ейдриън Уейн.  Темповете стават осезаемо високи, 
залозите и тиражите – също. 

За да отговорят на нарастващия интерес, от 
издателство „Плеяда“ започват да съставят списание 
„Мегаигри“, а „Еквус Арт“ обнародват поредицата 
на Дейв Морис и Оливър Джонсън „Кървав меч“, 
предназначена за повече от един играч (капацитетът й 
е четирима + един четящ). Но 1994 година се оказва и 
година на разцеплението – от „Плеяда“ се отделя нова 
издателска къща, наречена „МЕГА“, която агресивно 
залива пазара със заглавия. Друго издателство – 
„Астрала“ – пък се опитва да наложи така наречените 
„суперигри“ с писатели като Тим Дениълс (всъщност друг 
псевдоним на Любомир Николов) и Джордж М. Джордж. 

Последните пет години от края на века принадлежат на 
още обещаващи имена и проекти. Върджил Дриймънд, 
или Кристофър Макдоуел (Елена Павлова) се отличава 
с „Немезис“ (1997), поредиците „Водопадът на 
1 Книгата заема седемнадесетото място в националната 
класация за най-продавана книга на годината.

дъгата“ (1997-1998), „Песни от космическите друми“ 
(1995-2000), с „Тигрово око“ (1998), „Рубинено сърце“ 
(1998), „Сага за Ринглас“ (1998) и др. Издателство 
„Аполо-Прес“ превежда книгите-игри на Роуз Естес 
(„Тъмницата на ужаса“, „Огледалната планина“, „Бунтът 
на джуджетата“, „Завръщане в Брукмиър“ и т.н.). 
Появяват се списание „МЕГАИГРА“ на издателство 
„МЕГА“ (с общо 5 броя), сложният страт2 „Командос“ 
(1997) на Джордж М. Джордж, включва се издателство 
„Хермес“, излизат „Бойците на Орм“, „Войната на 
сенките“ на Робърт Блонд и още много, много, много 
други.3 

Изброяването и каталогизирането на целия този идейно-
художествен масив би било ако не невъзможно, то поне 
наистина сложно начинание. Книгите-игри са доста 
и са най-разнородни; освен това те могат да бъдат и 
твърде паразитни – с проиграването и преиграването 
на популярни филмови и исторически сюжети 
(например „Спасете „Титаник“ на Любомир Николов), 
митологически разкази (да посочим страта за обсадата 
на Троя) и продукти на популярната култура (като 
„Междузвездни войни“, „Батман“ и прочее). 

Също доста и най-разнородни са мненията относно 
тяхната смърт в началото на века – от навлизането 
на други медии, които те копират и до този момент 
заместват, до количественото пренасищане на пазара за 
сметка на качеството. 

Но при всички положения краят на първата вълна не 
се оказва край на самия жанр. След близо десетилетие 
почивка книгите-игри се завръщат отново – този път 
с желанието да останат за по-дълго. И този процес се 
самоадресира като „втора вълна“. 
2 стратегическа игра
3 Нека най-общо към въпроса за естетиката бъдат добавени 
и илюстрациите, които са ключов елемент от всяка книга-
игра. Тяхното изследване отваря интердисциплинарни канали и 
способства за симбиозата между изображението и наратива в 
релация с нещо трето.

Стара вълна
Гален Монев

Фен обществото на книгите-игри в България отбелязва 
началото на новата вълна с излизането на книгата 
„Котаракът и Черният нарцис“ на родоначалника на 
втората вълна Ал Торо през пролетта на 2011 година. 
От тогава до сега на български са излезли 102 различни 
заглавия в 58 различни книжни тела. Събитието съвпада 
и с откриването на сайта knigi-igri.bg (тогава knigi-
igri.net), чийто форум и днес е основна платформа 
за комуникация между феновете на книгите-игри, 
авторите, издателите и др. През 2011 като премиерна 
година излиза и „Асасините на Персия 1“ от успешния 
през 90-те дует Ейдриън Уейн и Робърт Блонд, с което и 
стари автори се завръщат в жанра. 
През 2012 година отново имаме книга от двамата – 
преработеното и допълнено издание на книга от  
90-те – „Патрул за ада 2 в 1”. На форума към сайта 
на фен общността започва организирането на различни 
фен конкурси, които от своя страна поставят 
началото на най-успешната поредица на новата вълна – 
сборниците „Призвание герой”, традиция, която 
остава непрекъсната. Всяка година се провежда конкурс 
за български автори и след половингодишна редакторска 
работа по произведенията се издават тримата най-
добри кандидати. 2012 година дава началото и на списание 
„Книги-игри” към www.knigi-igri.bg с малката книжка на 
Недялко Петров – „Карибски вълни“.
През 2013 по книжарниците излизат три нови книги-
игри; те започват да се оформят като самостоятелно 
рафтче, а книжарите – да не гледат толкова учудено, 
когато се спомене жанрът. „Калоян и златният 
печат“ на Георги Караджов е на практика първата 
книга-игра върху българската история от втората 
вълна. В „Призвание герой 2” се отпечатва история 
от един от най-добрите автори на книги-игри през 90-
те години – Майкъл Майндкрайм. „Пътят на тигъра 
– Отмъстител“ пък е първата преводна книга-игра от 
новата вълна и предлага на читателите завръщане към 
култовата поредица, от която у нас преди 20 години 
излязоха от трета до шеста книга. 2013 е годината 
на новите неща – първата приказка-игра „Голямото 
приключение на Малкото таласъмче“ също излиза 
тогава и с това се поставя началото на невероятно 
успешната поредица на Никола Райков. През 2013 набира 
скорост и фен списанието с цели 3 нови приключения в 
различни издания, познати тогава като „тетрадките“. 
Тогава се регистрира и официално сдружение на феновете 
на жанра, което издава и разпространява нови книги-игри 
– сдружение „Книги-игри“ (СКИ)!
Година по-късно излизат два пъти повече книги-игри. 
Николай Гьошев от СКИ създава преводната поредица 
„Призвание герой представя“, като първите две заглавия 
са френската книга-игра „Съновидение“ на Емануел Керо 
и руската „Тихото училище“ на Роман Островерхов. 
Основателят на жанра в България Колин Уолъмбъри 
пуска дългоочакваното продължение на книга-игра от 
90-те – „Ледената цитадела”. Ал Торо организира и 
издава „Кръвта на зомбитата“ на Иън Ливингстън. 
Книга, която отбелязва 30-ата годишнина от началото 
на една от най-успешните световни поредици Fighting 
Fantasy (познати у нас като „Битки безброй“). Провежда 
се първото награждаване за най-добра книга-игра на 
годината „Златна никса“ (за 2013 година носител е 
Георги Караджов с „Калоян и златният печат“). Големи 
издателства започват да проявяват интерес към жанра. 
„Прозорец“ издават еротичната книга-игра „Момиче 
влиза в бара“, а „Фют“ издават дори цяла поредица 
„Приключения и загадки“, за която феновете на жанра 
така и не успяват да се разберат дали става въпрос 
за книги-игри, или не. До момента от поредицата има 
издадени 12 книги – по 4 за математика, география и 
история.
2015-а отново се отбелязва с активност от страна 
на голямо издателство – „Сиела“ пуска 2 книги-игри по 
анимационната поредица „Българ“, създадени от Робърт 
Блонд и Неделчо Богданов. Книгите се задържат трайно 
в класациите за най-продавана литература у нас и със 
славата и тиражите си напомнят за златните 90-те 
години на жанра.
Наши книги-игри излизат извън рамките на България – 
„Голямото приключение на малкото таласъмче“ се 
превръща в първата книга-игра, издадена в друга държава 
(Латвия); подготвят се и преводи на много други езици; 
„Котаракът и Черният нарцис“ пък е първата наша 
книга-игра на френски (макар и в дигитален формат) и 
участник в надпреварата Yaztromo за най-добра книга-
игра във Франция за 2015 година. Ивайло Даскалов 
отново участва в Windhammer с The Priest and the Claw. 
Приказките-игри на Никола Райков продължават да 
печелят отличия, сред които и най-престижната награда 
за детска литература в България. „Още по-голямото 
приключение на малкото таласъмче“ е отличена с 
националната награда „Константин Константинов“ на 
Министерството на културата. „Седемте живота 
на Мая“ е първият по рода си наш интерактивен 

Нова вълна

Илюстрации: Петър Станимиров, „Таласъмите се завръщат”
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роман, който изцяло страни от детската аудитория 
и се отличава с философските си избори и дългите 
по няколко страници епизоди. В София отваря врати 
специализирана книжарница за употребявани и нови 
книги-игри. Поредиците „Призвание герой“ и преводните 
книги-игри „Призвание герой представя“ продължават 
да затвърждават качеството и поредността си. 
Излизат два броя на списание „Книги-игри“, при втория 
от които форматът еволюира в... истинско списание, 
включвайки вече две творби, интервю и други материали. 
През тази година от издателство „Книги-игри“ на 
Ейдриън Уейн излизат „Плюм, речното духче“ (детско, 
илюстрирано, двуезично издание – на английски и 
български) и „Градска вещица / Ловец на Таласъми“ 
от Върджил Дриймънд/Георги Караджов – втората и 
последна книга от поредицата „Книги-игри класика“. 
С това, за нещастие, приключва и участието на 
издателството в новата вълна (до момента) с 
изключение на преиздадената през 2017 „Сонора“.
През 2016 Неделчо Богданов и „Сиела“ отново оглавяват 
месечните класации с „Българ“, този път с третата 
книга-игра от поредицата и Ал Торо като автор 
в сянка (ghost author). Новият брой на „Призвание 
герой“ счупва рекордите за най-обемно интерактивно 
издание у нас – 480 страници, а сдружение „Книги-игри“ 
повежда класацията за най-много издадени автори 
на интерактивна литература (цели 20, пишещи на 
5 различни езика). Списание „Книги-игри“ запазва 
инерцията и повишава както обема, така и качеството 
си – този път в два броя излизат цели пет книги-игри. 
Издава се първата испанска книга-игра в България – „Не 
поглеждай назад“ – на най-успешния съвременен испански 
писател на книги-игри Хосе Л. Л. Моралес. Качеството 
на изданията се запазва много високо, а сдружение 
„Книги-игри“ и списанието към „Книги-игри.бг“ вдигат 
темповете си, вместо да ги понижават.
През 2017 новата вълна у нас забавя леко ход. Тази година 
не носи приятни изненади от големи издателства или 
самиздати, няма нови приказки-игри. Все пак „Призвание 
герой“ и списание „Книги-игри“ продължават да излизат, 
като списанието увеличава обема си, а новият брой 
на „Призвание герой“ счупва собствения си рекорд за 
най-обемно интерактивно издание у нас със своите 496 
страници. Една от трите книги-игри в него – „Зъби: 
Палатът на чудесата“ – става второто най-голямо 
интерактивно произведение от новата вълна след 
„Калоян и златният печат“.
През 2018 година жанрът продължава със същото 
минимално, но пък устойчиво темпо. Сдружение 
„Книги-игри“ не пропуска да се отбележи с нови 
творби в традиционните си серии, а списанието 
към knigi-igri.bg продължава да става все по-голямо 
и по-голямо и да включва все повече книги-игри и 
допълнителни материали. Любителските издания 
също не отсъстват от сцената на интерактивната 
литература със спортната книга-игра за Григор 
Димитров, „Уимбълдън“, и петата книга за самотния 
вълк – „Сянка върху пясъка“ – един дългоочакван 
завършек на първата серия от епичната поредица 
на Джо Дивър. Prime Games, българската компания, 
разработваща книги-игри за мобилни устройства и 
компютри, публикува в Steam Dust and Salt („Прах и 
сол“ от „Призвание герой“, брой 2) и The Battle for Murk 
(„Падението на Мрак“ от „Призвание герой“, брой 1) на 
Сикамор Брайт. Двете игри са изключително качествено 
направени и биват високо оценени от своите читатели. 
Никола Райков отново предизвиква истински фурор 
сред малчуганите не само със своята нова приказка-
игра (с елементи на страт – игрална карта, картички с 
предмети), а и със своята настолна игра „Таласъмски 
истории“. Парадоксално – в една сравнително оскъдна 
за книгите-игри година у нас има представени близо 
20 автори с над 20 произведения – рекорд за новата 
вълна и по двата показателя. Както и през предходната 
година, ясно изразен е превесът на късите произведения 
и сборните издания пред по-солидните самостоятелни 
издания.
2019 започна с традиционни издания на списание „Книги-
игри“ и „Призвание герой представя“. Годината обаче 
се очаква да е изключително силна – с излизането на 
цели три чудовищни книги-игри с размер от над 100 000 
думи (всяка от които би разбила рекорда за най-голяма 
книга-игра у нас): „Петият принц: Разрушител“ на 
Николай Николов – Козия, „Запад“ на Сикамор Брайт и 
„Дон Мон“ на Неделчо Богданов, този път с еднолично 
авторство. Очаква се и излизане на първия комикс-игра за 
новата вълна от голямо издателство и поредица; вече се 
работи по новия осми брой на „Призвание герой“, върху 
брой 13 на списанието, преводна книга-игра на Емануел 
Керо и други.

Валери Валериев

когато планът очевидно не работи
прави като стария, мъдър индианец

запали колата,
повърти се за час в кръговото:
ще си припомниш
колко трудно е всъщност
да се излезе от пътя

разходи се в парка,
сред домашните кучета,
виж какви ще ги свършат
така или иначе
когато господарите им 
не ги надзирават – 
и все пак тях не ги изоставят

влез в някоя пивница,
наблюдавай как играчи от различна класа
се сменят край билярдната маса
как изпадналите топки
се завръщат върху зеленото сукно
и заемат
първоначалното си място

наблюдавай, 
без да притъпяваш своето внимание

защото 

„стар индианец влиза в бар“
е сбъдването 
на зловещо 
предсказание 

нищо лошо не се случи

счупи се пластмасовото огледало
в кукленската къща

счупи се гнил клон,
но се оказа,
че кошерът,
който падна на земята,
е празен

счупи се бравата на външната врата,
но стопанина се отказа да бди
през нощта,
защото селото е пусто 
и няма кой да влезе

един спокоен ден
сякаш нито луната изгря
нито слънцето залезе

а в коша е внучката, спи

без притеснение
за утре 
когато

рояк пчели
като тревожни мисли
ще се завърнат на двора 
при кошера
с жужене

защо поздравявам гарваните?

а вие защо подарявате бонбони на лекаря
и цветя на учителката?

от тях зависи по-малко

гарваните са важни господа

нека ме познават
нека знаят чии са тези очи 

Роксана Донку

Деро, камилата и медузата Амуза 

Деро, мечтателната и спокойна мъжка едногърба камила, живееше 
в синя пустиня.

Протягаше ленивия си поглед към слънцето, нощем мъркаше сгушен
под звездите, а в празничните дни ходеше на риболов 
на езерото, където живееше Амуза.
Амуза никак не кротуваше и по цял ден размахваше прозрачните
си пипала под носа на Деро.
Вместо да я наругае, той се правеше на безразличен.
Загубеното време се бунтуваше с всички сили
и скоро
мъжкарят почувства все по-глождещ го копнеж по
риболова, неговата синя и единствена пустиня започна 
да го отегчава, прозяваше се всеки път щом звездите му изпращаха
приятелски сигнали, гърбицата му се сплеска, и –
– тук се намеси медузата  –
и двамата се наблюдаваха внимателно с крайчетата на очите си,
медузата се полюшваше бавно в блестящата вода, 
а Деро, след като прекоси пустинята и коленичи
изтощен
любопитни и чудати и двамата  – медуза, влюбена непоправимо
в мъжка камила, нещо, което се дължи на омагьосания
фосфор на живота, едно невъзможно салто, и –
понеже нямаше какво друго да направи,
Камилата Деро погълна медузата Амуза,
тя продължи да протяга пипалата си в стомашния му сок 
а той мечтателно да съзерцава вече не тази синя, а друга 
вътрешна пустиня.

Коледното дърво

Коледното дърво беше ангел, паркиран
без плач пред играчката 
небостъргач.
Ангелът беше заменил лампичките
и по острите иглички вместо звезди, блестяха
мънички зелени или сини
късчета кожа.
Той, ангелът, пееше
за депресивния карамфил
от тридесет и третия етаж – ехей,
който някой нещастник бе нарисувал със спрей.

Кошмарно

Живият плет, покрай който минах един ден
(покрай шипкови храсти, покрай малинаци),
беше покрит с мъртъвци
закачени
 със зъбци
 в плътта на плета.
единият от тях бе мъж
и се казваше Йон; останалите бяха жени,
висяха безнадеждно и безцелно се поклащаха между 
венчелистчетата
жасмин, шипка и лавандула;
от тъга и нещастие пееха сомнамбулни романси 
с пресипналите си, посещавани от червеи гласове;
През пролетта черешите узряваха над тях,
принудени да пораждат нови гробове
в развалените костилки. Шокираните минувачи
ги дърпаха за още младите и меки
плитки, и аз чух оплакванията им,
когато минах един слънчев ден
край залостената врата -

варварите се мъчеха да ме убият,
и как зловещо виеха славеите към луната –
живият плет да се наведе
 над мен, пълен с мъртъвци,
замръзнали през зимата, а през лятото презрели
и копнеещи за лопата
 сладолед....

Подготовка

Списък на вещите, които са достойни за вземане,
На дълго пътуване
През Града:
Молив, лист
(за писане на поезия)
Овошка, фуния, прасе и одеяло
Фунията е за прецеждане на чувствата 
Прасето за ядене
Овошката за сянка
Одеялото за прасето

Останалото идва от само себе си
Като трамвай по релсите си.

Превод от румънски: ЛОРА НЕНКОВСКА

Обувки водоходки, илюстрация Димї
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Кой е Ал Торо1 и какво го накара да пише във време, в 
което книгите-игри се нуждаеха от байпас?
По сърце и хоби геймдизайнер от 25 години насам, през 
последните пет предимно в сферата на компютърните 
игри. Писането пък ми стана любимо занимание около 
2005 г. – първоначално предимно експериментално 
и с кратки разкази. В средата на 90-те също пишех 
десетки кратки книги-игри по тетрадки и ги играехме 
с приятелите ми. Разбира се, бях и огромен фен на 
интерактивната литература; сдобивах се с всяка книга-
игра до 98-ма до няколко дни след излизането й на пазара.
В края на 90-те открих ролевите игри и повече от 
десет години играхме и създавахме с приятели ролевата 
система „Заветът на Крея“. Покрай мащабния й свят, 
интересната система и съчетанието ми от хобита, 
както и засилващата се любов към писането, нещата 
съвсем естествено доведоха до „Котаракът и Черният 
нарцис“.
Никога не съм планувал да се занимавам и с издаване, 
но когато се сблъсках с издателската стена през 
2010,  в крайна сметка реших, че ще направя всичко 
сам – изучих всяка стъпка от процеса и така през 2011 
книгите-игри се върнаха на родния пазар. Реакцията 
на бързо заформилия се фендъм (а по-късно и тази на 
хората по събития, фестивали и базари, както и на 
децата в училище) ме накара да видя смисъл в цялото 
нещо, отделно от това, че процесът ми доставяше 
удоволствие. Освен писането впоследствие прецених, 
че мога да помагам и на други, да им давам сцена като 
издател, да работя в екип с тях като редактор и да 
допълвам техните силни страни с моите. Появиха се и 
изключително читави хора, с които обединихме усилия, 
за да можем да правим това, което правим, и в крайна 
сметка да бъда за жанра това, което съм.
Извън тази сфера имам много амплоата – на читател, 
на геймър от всякакъв вид, на киноман, на инженер-
програмист на вградени системи (което от основна 
професия пък сега се превърна в хоби), на съпруг, на баща. 
Обичам също и спорт, но с напредване на възрастта, 
отговорностите и изпаряването на свободното време 
сякаш ми остана само трекингът по няколко пъти в 
годината.

Какво според Вас направи жанра толкова 
разпространен у нас? Какво привлече и отблъсна 
читателите? 
Първо, ефектът „правилно време и място“. Комунизмът 
беше оставил освен във всичко друго огромна бездна и в 
българския “ентъртеймънт“ в най-общ смисъл, както 
и отчасти в литературата. Много видове забавления, 
които на Запад вече са били бая популярни по това време 
(настолни / видео / ролеви / книги-игри), тук просто не 
съществуваха. Библиотеките имаха свободни рафтове, 
децата имаха свободно време и още нямаха компютри. 
Книгите-игри се оказаха решението – влязоха с огромна 
сила и скорост. Второ, в началото качеството им беше 
изключително високо – имахме късмета да се появят 
страхотни родни автори и да се преведат най-добрите 
западни серии. Не беше трудно всяко дете да се влюби 
в книгите-игри, на практика почти нямаше четящи 
момчета от това поколение, които да не са малко или 
много фенове на интерактивната литература.
„Залезът“ също беше съвкупност от фактори – 
хиперинфлацията и лошият бизнес климат, 
наводняването на пазара с бързи, евтини и 
нискокачествени книги, навлизането на новия Господ – 
компютърните игри. Издателите се мръщеха на 
няколкохилядни тиражи и предприеха тактика на пълно 
доизцеждане или просто на оттегляне. Ако имаха 
желание, жанрът можеше да си съществува през цялото 
време, макар и с някакъв по-незначителен (особено от 
тяхна гледна точка) темп.

Книгите-игри са хибридно явление. Какви са 
Вашите наблюдения относно съотношението 
литература:игра в тях? Допълват ли се двете, или 
влизат в напрегнато противоречие? 
За мен валидни са двете крайности и всичко между 
тях. Колкото по-силен е един автор и в двата аспекта, 
толкова по-добър е резултатът. Една игра може да е 
много интересна като избори и механики, но силната 
история, диалози, персонажи, свят пренасят нещата 
на съвсем различно ниво, потапят те, завладяват те, 
започва да ти пука. Играта и залогът на твой гръб ти 
подсилват интереса, карат те да мислиш, да внимаваш, 
да се радваш и да съжаляваш, да се учиш. Ако единият 
от двата елемента е слаб, пак може да се позабавляваш 
и да останеш доволен, но е малко като да гледаш 
кух филм с много ефекти. Слабата игра също може 
1Ал Торо е първият двукратен носител на годишната награда 
„Златна никса“, отличаваща най-добрата книга-игра.

много да подразни читателя, не по-малко от слабото 
разказвачество. Минимализмът в единия от двата 
аспекта е много по-приятен от некадърността в него 
– двете неща нямат връзка. Важно е и един автор да си 
знае силните страни и да акцентира на тях.
Всичко в този въпрос важи 1:1 за компютърните игри 
впрочем.

Какво е мястото на българското фентъзи в рамките 
на книгите-игри? Намери ли то ползотворна почва 
у тях? Как се отнесе спрямо останалите видове и 
подвидове – екшън, спорт, уестърн, крими, трилър, 
sci-fi, стратегия и прочее?  
Фентъзито всъщност винаги е доминирало в книгите-
игри, макар в България да имаме в пъти по-голямо 
разнообразие в това отношение, тъй като на Запад тази 
форма е представена на 99% от фентъзи, приключенски 
и sci-fi книги (особено старата им вълна; в новата имат 
и те повече разнообразие). Едва ли може да се намери 
по-пристрастен съдия от мен, но по-често попадам на 
качествена българска жанрова литература именно под 
интерактивна форма, а така беше и навремето – много 
от авторите на КИ бяха и още са водещи писатели. Така 
че книгите-игри са буквално бастион на българското 
фентъзи през последните 30 години. Тъжно е, че немалка 
част от българския фентъзи фендъм въобще не пробва 

фентъзи в интерактивна форма, но е ясно защо са 
предубедени – старата вълна беше ориентирана изцяло 
към деца и юноши и това предполагат хората, че е 
случаят и с новата, но то никак не е вярно. За съжаление, 
и в периода 97-99 година се нанесе много тежък удар върху 
реномето на жанра, издаваха се всякакви боклуци.
Подобна е ситуацията и в жанровете фантастика и 
ужаси.

Коя е любимата Ви книга-игра от така наречената 
„първа вълна“? Имате ли любима книга-игра от 
втората вълна? Как си представяте бъдещето на 
жанра?  
Трудно е да кажа любими – да речем „Гримоар“, 
„Пробивът“ и „Олтарът на тъгата“ от 90-те. От 
новата вълна „Калоян и златният печат“, „Щурмберг“, 
„Да намериш Дракон“, всичко на Краси Стоева, целият 
четвърти брой на „Призвание герой“, „Дон Мон“ и 
др. Относно бъдещето – виждам го устойчиво във 
времето, но слабо по мащаб и с отделни ярки проблясъци. 
Забавленията в ежедневието ни са вече много и голяма 
част от „времето ни за четене“ е преразпределено за 
други неща. Това оставя все пак място за бестселъри 
и големи тиражи на английски (макар и в много малък 
процент от случаите), но такова свиване за език, на 
който могат да четат няколко милиона души, вече не 
оставя място за истински пробив.
Затова потенциалът за развитие оттук насетне е 

предимно на английски език и в електронна форма. Също 
така ролята на образователните продукти под такава 
форма ще се засилва (edutainment).

Шапка-невидимка, свирка-танцувачка, вълшебно 
кълбенце, летящо килимче, тояжка – ако сега Ви 
предложат вълшебен предмет, кой бихте избрали и за 
какво бихте го използвали?
От изброените веднага вземам шапката невидимка. 
Ако разширим неограничено списъка, с добре изиграна 
вълшебна лампа би трябвало да подсигуря достатъчно 
власт и неуязвимост, а оттам насетне нищо под 
превръщането на света в значително по-добро място 
не би било задоволително. Няма да освободя джина с 
третото желание, има по-висши цели.

Кой е най-симпатичният персонаж от книгите-игри, 
които сте писали, или на кого бихте оприличили себе си?
В игрите, в които играчът влиза в роля на конкретен 
герой, има два основни подхода – да се изгради и развие 
ярко изразен персонаж, или да се даде повече свобода на 
читателя да определи какъв да бъде той. Аз предпочитам 
втория подход (макар че винаги имаме комбинация между 
двата), затова мога да се оприлича както с почти всеки, 
така и с никой от главните си герои. Що се отнася 
до симпатии, харесвам много от героите си. Винаги 
се опитвам да ги почувствам, да вляза в главите им 
дотолкова, че чак ми се е случвало да поплача за съдбата 

на някой от тях, колкото и нелепо да звучи. Любими са 
ми Катя Илиева от „Пазители“, дяволът Станчо от 
„Българ“ и сем. Финигън от „Котарака и Абаносовият 
дракон“ и продължението му.

Накъде гледате, когато търсите нов сюжет за 
кратка история? Въобще как Ви изскачат подходящи 
фабули в главата? Интерактивни ли са поначало, или 
са традиционни разкази, които дообработвате?
Като цяло не търся сюжети за кратки истории, а 
търся време да ги напиша, когато те ме намерят. 
Или се случва толкова ударно, че не мога да стана от 
компютъра, докато не ги завърша, или пък отлежават с 
месеци и дори години в главата ми, докато се оформят 
в задоволителна цялост. Идеите за книги-игри при мен 
започват със света и героя, или пък с основната цел 
– пътят до целта и изборите идват впоследствие. По-
приятно ми е да добавя и игрален слой и това е почти 
винаги възможно. Но винаги започвам от литературата – 
света, историята, героите, събитията. И досега не съм 
започвал от обратната страна – тъй нареченият bottom-
up подход, в който се започва от механики и се търси в 
каква атмосфера, сетинг, сюжет и т.н. да се „облекат“.

И накрая – съществува ли за Вас пряка корелация 
между комиксите и книгите-игри? А между 
компютърните игри и книгите-игри?
Комиксите за мен са много различна медия, друга 
форма на изкуство; и в нея се разказва история, но тя 
се предава – и по-важното – възприема, по различен 
начин. Интерактивните комикси като хибридна форма 
обаче имат доста потенциал и вече на няколко пъти го 
показаха на Запад – комиксът по Deadpool; Graphic Novel 
Adventures с 300 000 $ подкрепа в Kickstarter и други.
Корелацията между компютърните игри и книгите-игри 
за мен най-просто може да се отъждестви с тази между 
филмите и книгите. Някои компютърни игри са просто 
„екранизирани“ книги-игри. Двете медии имат различни 
предимства и недостатъци – аудио-видео информацията 
е много по-насищаща сетивата и едновременно с това 
е по-лесно,,смилаема, но за сметка на това начинът, по 
който мозъкът на човек сам изгражда картините при 
четенето, дава друго усещане и наслада и има своето 
място под слънцето.

Въпросите зададоха НИКОЛАЙ ГЕНОВ 
и КАМЕЛИЯ СПАСОВА

За двете крайности и всичко между тях
Разговор с Александър Торофиев
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Петър Калпакчиев



София е град от картонени къщи и блокове.
Хората вървят между тях, отдавна скъсали
конците си с Бога,
който безпомощно гледа от покрива.



Боровете са най-спокойните животни,
те пеят само църковни песни,
мълчаливо посрещат деня и нощта, 
снега и водата,
и като стъпаловидни космически кораби
очакват края на броенето,
непрестанно сочейки своята посока. 



Летищата са достъпните космодруми,
през чиито чакални минават
хиляди сърца,
чакащи да полетят.



Добър вечер, уважаеми пътници,
след вашето дълго пътуване
заслужихте да слезете
отново на летище Първомай.
Вън ви очакват
малките улици,
старата поща на ъгъла,
улица “Марек”
надолу след гарата,
а накрая дълбокия двор
със светната лампа във дъното,
до която най-накрая пристигнахте.



Сънувах, че ме буташ към ръба
на някакъв четиресети етаж
и аз от страх от високото 
губя от ужас съзнание.

Но зная, че сънят има свои думи и образи,
негативи – отблясъци от дневната лента
и зная – ако полетя към паважа
като във филмите с щастливи завършеци,
в последния миг ще хванеш ръката ми.



Постоянно умираме
за да докажем
как никога,
никога не е имало смърт на земята.



Трябва да преплуваме всички морета
и да пребродим всички градини и болни земи,
после да спасим всички красавици
да не политат във пропасти,
да помогнем на всички приятели
да бият плочи на къщите,
да оберем джанките, черешите и зрелите ябълки
и да ги сложим да отлежават,
да запалим и няколко свещи във църквите,
после да спасим душата си от глупостта и войната завинаги
и чак тогава да ни сложат да легнем и да почиваме.

Александър Христов

Мяра

Зад похода
на старото слънце
през новородените облаци,
в тихото търкулване
на капката
по завладяното стъбло,
по ръба на снишения стрък,
който приема
достатъчно светлина,
само толкова дъжд:

там сянката е полуистина,
свободата е понасяне, 
там е насъщно да израстваш – 
насъщно
като неизкоренима вяра,
която да отричаш,
която те държи,
докато не те
прекърши
през средата.

Реч за речта

Не пиши за смъртта,
учи ме читателят на Загаевски.
Не говори за нея,
повтарят прегладнелите за речи.
Колкото и да броиш трохите,
последният залък
ще засити само вкусилия.
Затова мълчи.
Последната дума е елегия
за първата.
Мълчи.
И не пиши за изгубения дом:
нов наемник ще се засели
като възпитан плъх
в заключената стая, ще се смали
безхлебната нощ
и заедно ще си заминат.
Ще ги забравиш
като камъка, който погълна,
когато пътят не те изрече.
Затова мълчи.
Познай глада,
щом не стига да усетиш,
че са прегризали езика ти.
Затова мълчи.
И не пиши. И не говори.
Достатъчно
населява проядените думи.
Напусни,
за да не живееш
приютената от тебе вяра.

Безцветно

Лесно е
да заличиш цветовете:
започваш
с наследените предмети,
смъкваш близките врати,
далечните стени –
камък по камък –
докато не удариш
по оголелите граници. 

Когато поместиш
основата – посивяла
от натрупаните дни, 
ще потрепериш,
ще върнеш –
както вълната се връща 
с раждането
на нова вълна –
светлосинята корица
при непрочетената книга,
белезникави вечери
с костеливата умора,
алената завеса,
зад която пълзи 
вик на изгубено дете.

Лесно е: събираш се
до заличаване.

Пърси Биш Шели 

Озимандий

Срещнах странник от древна земя, който разказа: 
Два огромни крака, издялани от камък, 
насред пустинята самотно стърчат... В пясъка край тях, 
до половината потънал, лежи строшен човешки лик,
чието чело смръщено и устни сбърчени в усмивката на власт надменна
издават, че ваятелят добре разчел е тези страсти, 
при все туй надживели, в печата на отломки бездиханни,
ръката, що ги бе осмяла и сърцето, дало им живот,
а на пиедестала следните слова личат:
„Зова се Озимандий, цар на всички царе:
съзрете всичко, що след мен остана и отчайте се!“
Освен тез останки, друго няма. Покрай късовете
от развалината непомерна, безбрежни и голи,
самотни равни пясъци простират се на много далеч.

1818 г.

Относно една увехнала теменужка

I
От цветето лъхът изтлял е
като дъха на твоите целувки по тялото мое;
от цветето цветът излетял е,
чието сияние бе твое и единствено твое!

II
Съсухрено, мъртво, кухо цветче,
то лежи връз самотната гръд,
и глуми туй все още живо сърце,
с покой, безмълвие и студ. 

III
Плача – сълзите не му връщат живота!
Въздишам – дъхът му по мен вече не сещам;
съдбата му в покой и немота
аз заслужавам да срещна.  

1821 г.

Време

Бездънно море! Години са твоите вълни,
океан от Време, чиито скръбни води
текат подсолени с човешки сълзи!
Ти безбрежен потоп, в чийто прилив и отлив
приклещен е краят на смъртните дни,
и с плячка преял, при все туй за още въпиещ,
избълваш в тези мрачни предели останките гниещи;
в покой коварство таиш, в стихията бурна страшно беснееш, 
кой да отплува по теб ще посмее?
Бездънно море!

1824 г.
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амаранта

Ти – 
розосънна многоречна
гръможива тревоткана
морелика сърпоръба
слънцесилна облолъха
сърцесита водописна
горотъмна крехкоснага
дъждолистна огнекрила
скалосива стъклоздрава
златопустна плододарна
листошумна гръдосластна -
немоя

Ти си като ден 
сред овощна градина
преди плода

колиба

строя колиба край потока
от гредата в своето око

в нея ще отворя музей
музей с бляскави зали
и хиляда мрачни чудеса

на откриването са поканени всички
които ще извадят по една своя сламка от джоба си
и ще я оставят на входа

след призоваването на музите
и след гала танца
ще разрушим колибата до последната тресчица

после отвъд потока ще сложим гредите
ще добавим по някоя клонка
и ще минем от другата страна

„Зад“ (2005)

вечеря

утро е и влизам в кухнята

приготвям вечеря за хиляда души
от скромния среднощен улов сред морето

на зазоряване по пътя ми към кухнята
набрах салвия дафинов лист и морски копър
и солени букви врязани в камъка:
всичко ще ми дойде добре

като приготвя вечерята трябва да изчезна
и за мен никой не трябва да знае

а ако всичко се получи както трябва
десет хиляди души ще се превърнат в гълъби

София

в годината когато си отиде София
от която тръгнах по широкия свят
от която сега остана само пепел
през тази година дойдох в София
да посрещна тук лятото
онази форма на огъня
в която съм добре дошъл
а тя
тази от която идвам
така и няма повече да види
тъй както никога не е попадала
сред тази София
в полите на Витоша
където се кръстосват различни тъги
където се срещат невидени лица
където значението на това име
може без проблем да се забрави
и където реализираната метафора
бавно губи своята реалност
тъй както пепелта
хронично забравя своя огън
точно както виното което пия в момента 
в нейна чест
забравя своята жилава тракийска жилка

о, смърт, пълна със съгласни

О, смърт, пълна със съгласни
правилно описваш младото слънце
и мъдро се отдръпваш от белите любови

загнездваш се на дъното на вазата, в приземните 
стайчета
където прането така и не изсъхва
и чакаш забравена с туристи в джоба 

влизаш и в короната на дървото която сама се пази
с влюбеното знание за пролетта
и в мисълта на радостната девица
тъй гордо пълна само с гласни

хубава си и съвсем обикновена
когато под слънцето
обкръжиш от всички страни тялото 
и се представяш срамежливо 

ела или недей да идваш
бъди с очи каквито искаш,
черна сестро на любовта:
знам че си точка след която новият ред вече идва
о, смърт, пълна със съгласни

„Купа игли“ (2011)

Революцията на кайсиите

днес на моята улица
цъфна кайсия. 
зная, че след някой ден,
розово ще стане бялото.
днес почти нищо 
друго не ми е важно
и може би това е знак,
че не съм съвсем изгубен.

а ако още двама-трима на улицата
се събудят и отскубнат от своите грижи
от своите решетки и автоматизми
и ако седнат с огромни очи
и тихи мисли под короната,
тогава вероятно, само вероятно
и в този град все още нещо ще е възможно

струна

І
обръчът се затяга
кръговете се стесняват
камерите се запалват

бодлите са по-добри
от струната която пръстите върху седефа
настройват заедно останалите
а бръснарските ножчета са по-добри и от бодлите

няма вие тук да минете
няма вие в нашата подгрупа
в нашата презащитена територия
през реката и кафявата ни граница
теглена с бръснарско ножче от обединения пазар

елен се оплете в струната
и погледът му угасва
докато снегът почервенява
и почти никой освен него
снега на границата

обръчът се затяга
погледът се вкаменява
облаците се разсейват

Европа, лято/есен 2015 г.

ІІ

нямат място те при нас
те са чужди и се правят на нещастни
крият бомби под парцалите си
искат да ни развалят пейзажа

и децата им да се разкарат
утре-вдругиден и те ще са брадати
и ще също искат да ни развалят пейзажа
тротоарите ни да омажат 
жените ни да изнасилват

ще ни прекъсват насред думата
цветята ни ще изпотъпчат
ще прекръстят Бога ни

е няма пък

ще пуснем само един
да видят че сме хора
ще му дадем да мие кенефи
за злота форинт или куна
и ще се казва
Збигнев Золтан или Здравко

Европа, лято/есен 2016 г.

Явор за Страдивариус

Племенникът на Страдивариус от Крешево пише на чичо си:
какво стъбло на явор препоръчваш?
Страдивариус от Кремона пише на племенника си:
трябва да е такова,
което се е борило само за живота си,
не явор в гора яворова,
а дърво в гора смесена,
на скала стръмна, висока,
явор, раснал в сурови условия,
защото това е истинският явор,
той има сила,
и то такава сила,
че веднъж 
след много глухота
а и след много самота
в едно песен ще зазвучи

Великденско

от силното земетресение на неживото
едно великденско яйце
пада от масата на каменния под
и след него падат всички яйца
и след него падам и аз,
намазан с толкова много бои,
че накрая дръзко възкръсвам от мъртвите.

„Докато не догорят очите ти“ (2017)

Превод от хърватски: ЛЮДМИЛА МИНДОВА

Динко Телечан


