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През последните години Миглена Николина в ре
дица свои публикувани и все още непубликувани статии, доклади и пре- 
зентации целенасочено предлага полето на видеоигрите да се разглежда 
като легитимен обект за изследване, доколкото тези нови форми на кул
тура несъмнено емблематизират ключови трансформации, характеризи
ращи нашата „епоха на техническа интерактивност“1. Настоящият текст 
се солидаризира с този проект и ще опита да предложи анализ на някои 
аспекти от строежа на наратива и фикцията във видеоигрите.

К р а т ъ к  преглед на и с т о р и я т а  
на изследванията  в о б л а с т т а
В последното десетилетие все по-мощно дисци

плинарно се институционализира полето на изследвания на видеоигрите. 
В процеса на това дисциплиниране, особено в началните му фази, акцен
тът неизменно е поставян върху уникалността на видеоигрите, на тях
ната несводимост до всички традиционни и не чак дотам традиционни 
форми на изкуство. Несъмнено тези настоявания се дължат на твърде ес
тественото желание новосъздадената изследователска област да открои и 
очертае собствени академични територии, непрепокрити от традицион
ната дисциплинарна картография. Един от основните симптоми на този 
процес е твърде наивното отхвърляне на наратива и фикцията като опре
делящи полето на видеоигрите (като често при този ход на аргументация

1 М. Николчина „Епос и видеоигра. Въпроси на темпоралността в епохата на техническа 
интеракция“ (ръкопис). Посоченият текст на Николчина към момента на написването на 
тази статия е все още непубликуван, но негова устна презентация е достъпна под формата 
на запис от нейна лекция в рамките на докторантския „Семинар за хуманитаристи“ в СУ: 
М. Николчина „Темпорални аспекти на видеоигрите“, (2015), <https://www.youtube.com/ 
watch?v=FLd8eSP3S0M&ab_channel=Семинарзахуманитаристи>.
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двете понятия съвсем неоснователно дори се приравняват). Страхът от 
„колонизация“ на полето на видеоигрите от по-традиционни дисципли
ни като литературознание, кинознание, изкуствознание и пр., за жалост, 
често води до редуктивистки възгледи както за самите видеоигри, така 
и за феномените, изследвани в споменатите дисциплини. Тревогата око
ло редуктивизма задейства ответен редуктивизъм с твърде неприемливи 
последици. Едва напоследък се появи тенденция за компенсиране на това 
упорито дисциплинарно затваряне, към която принадлежи и споменати
ят текст на Николчина. Предлаганата в него съпоставителна перспектива 
между видеоигри и литература несъмнено заслужава да продължава да 
бъде развивана. Настоящият текст ще се опита да не изневери на тази 
изследователска насока и се стреми да набележи някои аспекти от нара
тивните измерения на видеоигрите.

База данни срещу наратив
Един от най-сполучливите опити за изграждане 

на нещо като „поетика“ на новите форми на медия, включително видео
игрите, е дело на влиятелния изследовател Лев Манович. В „Базата данни 
като символна форма“ М анович2 поставя проблема за спецификата на 
наративността при игрите в общия контекст на изследването на диги
талната култура, генериращ според него нова културна форма -  базата 
данни. Предлаганото понятие обхваща не само игрите, но и устройство
то на интернет страниците, дигиталната фотография и пр. При всички 
тези обекти ядрото от елементи е организирано парадигматично, като 
Манович прави експлицитен паралел с езиковите парадигми. В базата 
данни компонентите са винаги вече организирани чрез йерархични от
ношения помежду им, групиращи ги чрез еквивалентност на признаци 
и отношения на субординация между тези признаци. За централната ха
рактеристика на парадигмата тук може да се приеме едновременността 
на подредените в нея елементи, противопоставена, разбира се, на син- 
тагмата, схващана съвсем в традициите на Сосюровата лингвистика като 
тяхното последователно съчетаване. Манович идентифицира синтагмата 
в новите дигитални форма с наратива, подчертавайки, че тъкмо при ви
деоигрите появата му е характерен елемент.3 В това отношение те се оказ

2 L. Manovich, “Database as a Symbolic Form”, Millenium Film Journal, № 34 (1999), <http:// 
www.mfj-online.org/journalPages/MFJ34/Manovich_Database_FrameSet.html>.
3 В този текст Манович не разглежда конструирането на дигитално видео, вероятно защо- 
то при него се процедира по съвсем конвенционален начин (монтажно) в конструирането 
на синтагматичната последователност като финален продукт.
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ват особен атавизъм на фона на все по-доминиращата форма на базата 
данни, която в основата си е организирана чрез радикална трансформа
ция на познатия от лингвистиката модел на разграничение между пара
дигма и синтагма. Докато в езика парадигмата е виртуална (в смисъл на 
ментална асоциативна конструкция), а синтагмата се разгръщ а актуално, 
при базата данни тъкмо парадигмата е актуалното, докато синтагмата, 
„наративът“ по Манович, е виртуализиран: „Базата данни (парадигма
та) получава материално съществуване, докато наративът (синтагмата) 
се дематериализира. Парадигмата е привилегирована, синтагмата е ома
ловажена. Парадигмата е реална, синтагмата е виртуална... Наративът се 
конструира чрез свързване на елементите от тази база данни в определе
на последователност, т.е. изгражда се траектория, водеща от един елемент 
към друг. На материално равнище наративът е само серия от връзки; са
мите елементи остават на съхранение в базата данни. Така наративът е 
по-виртуален от самата база данни. (Тъй като всички данни се съхраня
ват като електронни сигнали, думата „материален“ вече не изглежда под
ходяща. По-скоро би трябвало да говорим за степени на виртуалност).“4 
Иначе казано, само потенциалните възможности са собствено дадени, 
докато комбинаторните последователности предстои да се изградят като 
множество варианти. Отнесен към игрите, предложеният модел включва 
известно отстъпление от тази силна теза. Както посочихме, за М анович 
наративът е съществена тяхна отлика от мнозинството дигитални фор
ми, включващи интерактивен интерфейс, използван главно за достъп до 
информация. Според него видеоигрите и всякакви видове дигитални ин
терактивни наративи всъщност са склонни да възвръщ ат привилегиите 
на линейността за сметка на симултанността на базата данни. Доколкото 
базата данни не включва непосредствено секвенции, а само потенциално 
предполага тяхното бъдещо изработване, срещата на виртуалните връз
ки на елементите със самите елементи се осъществява тъкмо в процеси 
като играта на играчите, т.е. в конструирането на наратив. Предложеното 
обяснение за тази измяна от страна на игрите е културологично -  според 
М анович линейността в игрите е отглас на доминиралата през ХХ в. на
ративна форма -  тази на киното. Дискретните компоненти в линейната 
секвенция на кинонаратива сам е мислен като вкоренен в динамичните 
социални изменения през индустриалната и постиндустриалната епоха: 
„Реалната“ култура на ХХ в. започва да говори в линейни вериги, съю
зявайки се с поточната линия на индустриалното общество и машината 
на Тюринг в постиндустриалното. Новата медия поддържа този модус...

4 Manovich, “Database as a Symbolic Form”...
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това е така поне в случаите, в които се опитва да стане „реална“ култура 
(интерактивни наративи, игри)“5. В цитирания пасаж е явно, че „реал
ното“ тук трябва да се чете като конвенционализирал се въз основа на 
конкретни материални практики нормативен образ за реалността, заед
но с всички съпътстващи го атрибути -  по отношение на видеоигрите 
най-вече престиж, произтичащ от съгласуваността им със стандартните 
очаквания спрямо наратива. За сметка на това базата данни за Манович 
е своеобразно завръщане към онези предмодерни наративни форми на 
(най-вече) визуалните изкуства, съполагащи последователните елементи 
на своите сюжети в симултанността на единно пространство, срещу кои
то през XVIII в. се бунтува Лесинг.6

Разбира се, за координирането между базата данни с нейната симул- 
танност и синтагматичното редене на последователности в игровия нара- 
тив е необходим посредник -  това са програмните алгоритми, осигуря
ващи правилата за достъп до елементите в базата данни както от страна 
на компютъра, така и от страна на потребителя играч. Алгоритмите имат 
двойствен и наистина междинен характер -  съхраняват се парадигматич- 
но в базата данни, но сами са синтагматични серии, написани на програ
мен език. За Манович игрите (всички, не само дигиталните им форми) са 
по същество именно алгоритми. Входящата информация, произтичаща от 
играча, е регулирана тъкмо от тези алгоритми, които довеждат до резулти
ращата изходяща информация, т.е. чрез тях се набавят същинските спой
ки на наративната последователност. Както настоява Манович, самата база 
данни не е просто пасивна суровинна материя7, спонтанно достъпна за 
операциите на алгоритмите, задействани от играча и компютъра, а е сис
тематично подредена структура от елементи, продукт на първична обра
ботка преди допълнителната алгоритмична обработка. Отклонявайки се 
донякъде от Манович, може да се каже, че на практика алгоритмите внасят 
модификации в отношенията, определящи съхранените данни, и тъкмо 
от тях зависи прословутата интеракция между играча и играта, доколкото 
само заради тях в този процес се оформя нещо като събитие. По същество 
става въпрос за взаимодействие между два вида структури, между два раз

5 Ibid.
6 Виж Г. Е. Лесинг, Лаокоон, или за границите на живописта и поезията, прев. И. Атана
сов, София: Наука и изкуство, 1978.
7 Настояването на Манович върху активността на базата данни е малко особено, докол
кото не става въпрос за активността на тези данни в самата програмна среда, а по-скоро 
за активността по компилирането на самата база данни от онези, които я изработват. Да
нните в базата сами са продукт на обработка, но все пак са продукт, а не деец, за разлика 
от алгоритмите и играча.
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лични реда подредби. От една страна, имаме парадигматичните признаци 
и отношения, определящи съхранените данни (разпознаваемостта им като 
дискретни елементи, принадлежността им към групи въз основа на асоци
ация по признаци), а от друга -  динамичните признаци (връзки по после
дователност), наложени върху тези данни алгоритмично и предложени за 
многообразно активиране в зависимост от решенията на играча.

Диспозиция срещу композиция
Наблюденията на М анович на пръв поглед силно 

контрастират с наратологичния модел, предложен от Николчина, прис
пособен към полето на игрите от теориите на Петровски за разликата 
между диспозиция и композиция: „В спор с по-известното твърдение 
на Виктор Ш кловски, че фабулата е „суровият материал на разказа, а 
сюжетът е начинът, по който разказът е организиран“, руският форма
лист Петровски посочва, че разказът никога не се занимава със „суров 
материал“, с „ж ивота“ или с някакво реално време... Разказът работи с 
материал, който е вече подреден, с организирана репрезентация, която 
може да се нарече „диспозиция“ и която може да се реконструира въз 
основа на хронология. Но тази диспозиция не е непосредствено дадена: 
даден е редът на разказване на разказа, „композицията“... По правило 
[при игрите -  б. м., Е. С.] има оптимален ред, вграден в диспозицията, 
който се появява в прозаични изложения на разказа, но това не е иг
рата. Има играчи, които заснемат процеса на своята игра от начало до
край, фиксирайки определена композиция, но и това не е играта. Най- 
сетне, има упътвания и форуми на играчи, където се обменят версии 
и се събират различни [сюжетни -  б. м., Е. С.] вериги, но и това не е 
играта. Играта е композицията в процес.“8 Излиза, че за М анович оно
ва, което съставлява за Николчина същ инската иновация при видео
игрите, е всъщ ност твърде традиционна наративна маска на наистина 
новото (ненаративно) културно изобретение -  статичната съвкупност 
на базата данни in praesentia. Несъмнено за това разминаване има лесно 
обяснение -  М анович, по собствените му думи, се опитва да подчертае, 
че наративът е по условие „омаловажен“, а Н иколчина категорично въз
становява неговите привилегии.

Този задочен спор обаче позволява да се видят и неочаквани съвпа
дения в изложените позиции. При Манович отношението между нара- 
тив и база данни е взаимодействие между две подредени съвкупности, 
същото важи и за заетото от Петровски отношение между диспозиция и

8 Николчина, „Епос и видеоигри“.
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композиция при Николчина. Онова, което продължава да ги различава, е 
категоричното изключване на последователността от базата данни и не
съмнената и устойчивост в диспозицията при Петровски. Но не е ли въз
можно да мислим диспозицията по-разширено -  като предполагаща не 
само възстановимите чрез сюжета хронологични зависимости между не
говите събития, а и като самия сноп от допустими възможни свързвания 
между неговите елементи, от които композицията ще бъде разграничена 
именно като селективно задействане само на една от тях (поне в рамките 
на една игрова сесия)?9 Трябва още от сега да отбележим, че включените 
в базата данни елементи сами могат да имат завършена наративна кон
струкция, да имат свой собствен сюжетно-фабулен ред (могат да бъдат 
например цели поредици от събития, организирани дискурсивно като 
анимационни кадри), но тези им свойства са безразлични както за ба
зата данни, така и за опериращите с нея програмни алгоритми. Тяхната 
смислова релевантност става достъпна едва при манифестирането им в 
последователността на играта. Програмиралите играта са обработили 
готови семантични компоненти парадигматично, под формата на съх
раняващ а ги база данни и са прибавили към нея алгоритми за тяхното 
сериализиране, а играчите обработват тези семантични компоненти син- 
тагматично, давайки по този начин същинско начало на наратива.

Следователно спецификата на видеоигрите тук може да се опише не 
толкова като сблъсък на „новата“ символна форма на базата данни с от
стъпление обратно към наратива, колкото като трансформация на стату
та на сюжета в общия наративен строеж. Произвеждането на играта от 
нейните дизайнери не е производство на сюжет, а по-скоро производство 
на машина за сюжети. Пакетът от база данни и алгоритми е актуалност
та на самата потенциалност за сюжети. Разбира се, тази потенциалност, 
парадигматичната виртуалност in praesentia не е произволна, неопреде
лена, а е строго детерминирана от сдвоените структури на базата данни 
и алгоритмите, на „диспозицията“ на играта. Затова и виртуализиралата 
се вариативна сюжетност, която винаги частично ще композират играчи

9 Може би не е пресилено да се предположи, че впечатлението за естественост на чисто 
хронологичната фабула е ретроактивно наложена от конвенциалността на хронологично 
подредените сюжети. Сякаш в подкрепа на подобно допускане е и класическият анализ на 
Хейдън Уайт на жанра на хрониката (виж H. White, Metahistory: the Historical Imagination 
in Nineteenth-Century Europe, Baltimore: Johns Hopkins UP, 1973, 5-6), при който подреж
дането на събитията единствено според времевата последователност, според празната 
форма на времето, все пак създава условията за впечатлението за някаква разказвателна 
свързаност между така споените в серия събития, каквато извън хрониката не може да се 
идентифицира.
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те, е строго рамкирана от тези парадигматични условия. От своя страна 
играта на играча, както посочва Николчина, наистина е „композиция в 
процес“ или производство на самите сюжети, всеки път уникални, всеки 
път актуални, но построени чрез потенциализиралата се за тях сюжетна 
машина. Следователно при видеоигрите става въпрос за сложна съгласу
ваност между тези два вида производство -  на потенциалност и на акту
алност, на едното чрез другото в обратима, нелинейна процедура.

Организиране на 
последователност
Играчът избира персонажът да отвори врата. В 

съответствие с това решение той извърш ва адекватното му действие чрез 
интерфейса. Базата данни разполага едновременно с обект „затворена 
врата“ и „отворена врата“. Някакъв алгоритъм идентифицира информа
цията от интерфейса на играча и замества първия обект с втория. Пред 
играча има отворена врата. Втори играч подминава вратата -  в този слу
чай алгоритъмът не се задейства и вратата остава затворена. Как алгори
тъмът разпознава избора на играча? Неговите допустими избори сами 
са парадигматично вписани чрез корелати в базата данни на сигналите, 
идващи от самия интерфейс (обикновено съвсем имплицитно, само за 
„пред очите“ на алгоритъма; най-честото изключение е свързано със си
туации на диалог, при които на играча е предоставен експлицитен списък 
от парадигматично устроени, алтернативни реплики, от които може в да
ден момент да активира само една) -  избор 1, избор 2... Тези избори също 
са конфигурирани като парадигма от обекти в базата данни.10 Базата дан

10 Разбира се, предложеното описание е доста опростено и важи най-вече за игрите, 
предлагащи двуизмерна графична репрезентация. При триизмерните игри обикновено 
всички обекти в парадигматичната база данни са сдвоени с техни „локални инстанции“ 
(презентираните в самия процес на играта обекти и действия). Тъкмо тези „локални ин
станции“ модифицират алгоритмите, докато компонентите на самата база само се „четат“ 
от тях за идентификация и генериране на „локалните инстанции“, а тяхното местене из 
пространството се извършва не чрез заместване на обекта, а чрез поставянето на всич
ко видимо от играча в специален обект -  триизмерната кубична клетка, която снабдява 
с координати по дължина, широчина и височина отношенията между обектите във ви
димото поле на играча с цел съхраняване на пространствената консистентност на отно
шенията между обектите при постоянната смяна на перспективата, получаваща се при 
симулираното движение из триизмерното пространство. „Локални инстанции“ на базови 
обекти са и самите сигнали, произтичащи от действията на играча. Тяхната „локална“ 
вариативност ги прави чувствителни към конкретния контекст на приложение -  напри
мер обектът „избор 1“ в ситуация, в която играчът е помолен да помогне на пострадал от 
разбойници персонаж, се разчита от алгоритъма като съгласие да окаже помощ, а когато 
стои пред заключено ковчеже, същия обект ще означава съгласие да направи опит да го
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ни е постоянната референциална рамка за почти всичко, което се случва 
в играта. Но откъде алгоритмите се снабдяват с конкретните връзки по 
последователност, които трябва да наложат върху обектите, към които 
препращат? Първоначалният импулс за всяка секвенция идва от играча.

Доколкото алгоритъмът винаги субординира изходящата информа
ция на входящата, конкретният ред на първата е функция на втората. 
Времевата последователност на сигналите, идващи от играча, определя 
кога даден алгоритъм да задейства своята операция и кога да я спре, а 
характерът на самите сигнали определя само кой алгоритъм (или съв
купност от алгоритми) ще ги обработва. Алгоритмите си набавят време 
от хронологичния ред на данните от интерфейса на играча, от неговата 
„композиция в процес“, ако използваме дефиницията на Николчина. Раз
бира се, изходящата информация на алгоритъма сама може да е органи
зирана серийно -  персонажът на играча замахва с меч, виртуалният му 
противник се хваща за гърдите, залита, пада на земята и тялото му се 
търкулва надолу по хълма. Важното е, че цялата тази последователност 
от действия е резултат от това, че алгоритъмът е разпознал данните, ид
ващи от играча, като обект „успешен удар“. Дори и когато изходящата 
информация, предложена от алгоритмите, не е хронологична (например, 
когато те генерират презентация на паралелно развиващ и се събитийни 
серии -  докато се развива горната сцена, случаен пътник спокойно пре
косява хълма, на който протича битката, а виртуалното дърво, „израсна
ло“ на този хълм, поклаща ту наляво, ту надясно виртуалните си клони 
от симулирания вятър). Това не отменя факта, че самият темп на актив
ност на такива алгоритми продължава да се диктува от хронологичната 
серия сигнали от играча. Ако играчът не беше довел персонажът си на 
този хълм, нито противникът, нито пътникът, нито дървото, нито дори 
самият хълм щяха да бъдат налични в някакви темпорални серии.

Николчина* 11 дава следния пример, на който ще се позова тук -  в иг
рата „Скайрим“ понякога дракони нападат селищата и могат при тези си 
нападения да убият (необратимо!) съществени за сюжета персонажи, ко
ето може да доведе до блокиране на достъпа на играча до огромни части 
от допустимите за тези игра сюжетни серии. Нека подробно разслоим 
операциите, които конструират това сюжетно събитие. Има алгоритъм, 
който е програмиран да произведе за играча пространствена клетка, в

отключи. Корелатите на сигналите, произтичащи от играча, са следователно своеобразни 
шифтъри, чиито семантични стойности са прагматично определени в зависимост от об
стоятелствата, които разпознава съответният релевантен алгоритъм.
11 Николчина, „Епос и видеоигра“.
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която персонажът попада при командите за движение от играча. Всъщ
ност персонажът не се движи из едно готово пространство, а простран
ството динамично се създава около него в съгласие с неговите команди за 
движение. Промените в това пространство динамично се съхраняват от 
алгоритмите в базата данни. Обектите, от които е компилирано самото 
пространство на клетката, включва както статични (неизменяеми), така 
и динамични (изменяеми алгоритмично) обекти, презентирани по об
разци от базата данни. В клетката от нашия пример има много статични 
обекти -  сградите на селището, пътеките, дърветата и тревите по поле
то около него, самото поле. В пространствената клетка има (обикновено 
много по-малко от съображения за програмна икономия) и динамични 
обекти -  хората се разминават и си обменят реплики по улиците на се
лището, заек подскача по пътеката. Това са все презентирани обекти, но 
алгоритмите, отговарящи за конструкцията на пространствената клетка, 
боравят и с невидими за играча статични (например невидимите траек
тории, до които е ограничено движението на пешеходците в селището, 
разбира се, с цел да не преминават, например през стени) и динамични 
обекти (в зависимост от определени действия или бездействия на игра
ча могат да присъстват или отсъстват). В клетката се въвежда дракон, 
когато персонажът на играча е в обкръжението на специален невидим 
маркер, положен във фиксирана точка в района на селището. Тази ин
станция на обекта дракон се задейства на базата на произволна стойност 
на променлива в алгоритъма за презентация на дракона -  той може да 
се появи, може и да не се появи. Нека за улеснение предположим, че ця
лата клетка е пусковата зона за тази поява. Когато персонажът „стъп
ва“ в клетката (или по-точно когато се приближи на строго определена 
дистанция от нея в съседна клетка, което алгоритъмът разчита като сиг
нал за начало на нейното генериране), персонажът задейства работата 
на алгоритъма, прикрепен към невидимия маркер, който периодично, на 
равни времеви интервали задава произволна стойност за променливата, 
определяща наличието или липсата на дракон в клетката. Тази операция 
продължава или докато персонажът на играча напусне клетката, или до- 
като не се получи стойност, решаваща презентирането на дракона. След 
като е генерирал дракон, алгоритъмът спира да работи до следващата 
поява на протагониста в клетката (за да се избегне евентуалното пре- 
пълване на клетката с дракони). Презентираният дракон е управляван от 
друг алгоритъм -  той напада всички динамични обекти, които могат да 
бъдат „убити“ (т.е. които имат за признаци стойности, зануляването на 
които води до заместването им със съответен статичен обект). Нека за
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улеснение допуснем, че тази инстанция на дракон е натоварена с такива 
релевантни признаци, определяща неговите „атаки“, които надхвърлят 
съответната сума от защитите на всички жители на селището. Ако си
туацията на битката продължи достатъчно дълго, драконът напълно ще 
опустоши селището. Междувременно нека допуснем, че персонажът се 
движи из генерирания релеф на клетката по пътека, обрамчена отвся
къде от гъсто разположени дървета и скали, блокиращи видимостта на 
играча към сравнително отдалеченото селище. Играчът така и не разбира 
за нападението (пряко му е презентиран само звуков обект -  слабо ехо 
от далечна битка, но играчът решава, че в този момент има други при
оритети от това да проявява любопитство). В крайна сметка, следвайки 
пътеката, играчът напуска клетката. Ако успее да я напусне, преди драко
нът да убие когото и да било, драконът не убива никого. Нека допуснем, 
че той се бави достатъчно дълго, за да успеят алгоритмите на дракона да 
съкрушат всяка опозиция. С напускането на клетката от персонажа на 
играча промените в динамичните обекти (смъртта -  или оцеляването -  
на жителите) се архивира от алгоритмите като модифициран признак на 
част от обектите, които тепърва ще трябва отново да възсъздадат при 
нова „поява“ на персонажа на играча в нея. Ако при предишно свое пре
минаване персонажът се е забавил достатъчно дълго и сега отново се „за
върне“ в клетката и посети селището, ще открие, че там няма ж ива душа. 
И в нито един момент играта не му указва експлицитно, че просто със 
своята предходна поява, с всяка последователна крачка или застояване 
на неговия персонаж из клетката, той е усилвал вероятността за поява 
на дракона, докато най-сетне, в определен момент от хронологията на 
неговото пребиваване там, директно е причинил това клане... Въпреки 
привидната пасивност на играча по отношение на цялата разиграла се 
драма, всъщност тъкмо неговата активност е послужила като първона
чален импулс, водещ до фаталния резултат. Чрез последователността на 
неговите действия се генерира всичко, което ще се случи в композицията 
на играта -  както нещата, които непосредствено ще изпита, така и цели 
вериги от събития, на които няма да стане свидетел.12

12 Разбира се, както основателно посочва в изследването си Николчина, тенденцията във 
видеогрите е по-скоро второто да се избягва. Това има необичайни последствия за темпо
ралната организация на техните сюжети: появява се нещо, което наподобява наративна 
особеност, характерна не толкова за модерните повествования, а за класическия епос -  
„хронологичната несъвместимост“, която откриваме при Омир (неспособността да се 
разказва за успоредно протичащи събития), в игрите мощно се завръща: „Любимият ми 
пример повече прилича на глич, но перфектно илюстрира хронологичната несъвмести
мост. В „Готик 3“ протагонистът току-що се беше срещнал с временен спътник, когато те
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Следователно един от основните фактори за организиране на тем
поралните секвенции е хронологията на действията на играча по-скоро 
на равнищ ето на композицията, а не на диспозицията, по-скоро в про
цеса на разгръщ ане на сюжета, а не в реконструкцията на фабулата. По
зоваването на хронологията е със съвсем различна роля от онази, която 
и предписва традиционното понятие за фабула. Става въпрос не за реда 
на означените събития, а за реда на презентация на означаващите еди
ници в процеса на разгръщ ане на дискурса. Тук ситуацията не е много 
по-различна от онази в литературните наративи. Още Ж енет посочва13, 
че последователността на самия текст не е негова свойствена характе
ристика (доколкото писмените знаци са в състояние на едновременност 
в единното за тях пространство на страницата), а е измерение, което 
му се вменява от самия процес, от самата практика на четене.14 Текстът 
става линеен, придобива времево измерение единствено в отношение с 
процеса на читателската му обработка. Доколкото семантичната функ
ция на единиците на сюжета, както и менталните операции на читателя 
с тези единици, са зависими от веригата, в която те се презентират, смя
ната на реда на означаващите води до конструкция на различен наратив 
всеки път когато читателят наруши фиксираната чрез стереотипните 
за съответния език и култура правила за последователност на четене 
(както често правят почитателите на криминалета, разгръщ айки още

бяха нападнати от вълци. Беше твърде рано в играта и се оказа, че вълците са непобедими; 
протагонистът можеше да избяга, но спътникът отказваше да го следва и ако се заседях 
там, щеше да бъде убит... Оставих го да се бие с вълците, докато беше достатъчно здрав, 
накарах персонажа си да обиколи нашир и длъж огромния свят на „Готик 2“, придобих 
нови нива и се върнах. Бедният човечец още беше там в бой с атакуващите го вълци. За 
тях не беше изминало никакво време“ (пак там). Този пример успешно илюстрира и фак
тът, че във видеоигрите няма времеви последователности и съответно събитийност без 
активността на играча.
13 G. Genette, Narrative Discourse. An Essay in Method, New York: Cornell University Press, 
1983, 34.
14 Тези напомняния хвърлят сериозно съмнение върху твърденията на Манович за несъв
местимостта на симултанно организираната база данни с наратива. Нещо повече, дори тя 
е симултанна само в начина, който е презентирана, а иначе, също като писмените тексто
ве, се употребява в линейни последователности. Това важи и за предмодерните корелати 
на „новата символна форма“, на които той се позовава. Да, и трите пана на ренесансовия 
олтар се представят едновременно пред полезрението на възприемащия го, но все пак 
една условност регулира това негово възприятие, така че той да знае, че отляво е това, 
което е било преди (Адам и Ева в райската градина), в средата е това, което е сега (тежък 
и неблагодарен полски труд), а отдясно е онова, което иде (праведниците -  с Исус в не
бето, а грешниците -  в ада сред дяволите). Модерни автори като Лесинг роптаят тъкмо 
срещу подобни опосредяващи условности, когато отхвърлят вместването на времето във 
визуалния образ.
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в началото на четенето последната страница, за да узнаят кой е уби
ецът). Разбира се, читателят на литературния наративен дискурс има 
непосредствен достъп до цялата „база данни“ на писмения текст, дока- 
то играчът получава достъп до игровата база данни само посредством 
алгоритмите, които направляват, интерпретират неговите команди. 
Последователността, конструирана чрез тях, всъщ ност се реализира 
като редуване на ответни ходове: действието на играча води до поява 
на алгоритмична серия от презентирани обекти (нова ситуация), която 
създава условия за избор на играча измежду нова парадигма от допус
тими ходове и т.н.

Последователността на композицията произтича от взаимодейст
вието на хронологично подредените действия на играча и логическите 
операции на алгоритмите. Образно казано, играчът винаги играе с бе
лите фигури, а алгоритмите ръководят черните. Сериите се разгръщ ат 
строго детерминистично, със свръхчувствителност към първия ход, 
който несъмнено е самото стартиране на играта от играча. Това, разби
ра се, прави очевидна и друга функционалност на зависимостите между 
елементите на последователността -  тя е каузална. За разгръщ ането на 
този аспект работи обаче вече не само хронологията на действията на 
играча, но и специфичната стойност на всеки сигнал в последовател
ността, фиксирана от базата данни и интерпретирана от алгоритмите. 
Както вече казахме, алгоритмите на интерфейса разпознават сигнала 
чрез справка със съхранената база и го препращ ат като входяща ин
ф ормация за други алгоритми, за оперирането на които той е изходно 
условие. С тази си каузална верижност последователността придобива 
своето второ, съвсем аристотелианско условие и може да послужи за 
„гръбнак“ на истински наратив.

Алгоритмизация 
и наративна мотивация
Самите алгоритми работят като инструкции, на 

практика представляват малко или повече достъпни задачи с условие, 
обърнато към играча. Със своята имплицитна телеология те, както по
сочва и Манович, вменяват алгоритмично поведение на играча. Тази ал- 
горитмизация е съществен момент при видеоигрите, тъй като тя често 
се налага в разрез със семантичната мотивация на наративните събития, 
сред които оперира играчът. Манович с основание посочва, че това важи 
не само за игри, в които алгоритмичното му поведение е директно нало
жено от експлицитните правила и цел на играта („избий петте чудовища
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и ще преминеш към следващото ниво“), но и в случаите, където играчът 
не е директно инструктиран към каква приоритетна поредица от дейст
вия да се придържа: „В процеса на играта, [играчът] постепенно откри
ва правилата, които важат във вселената, конструирана от тази игра. Тя 
научава скритата и логика, накратко -  нейния алгоритъм. Поради това 
в игрите, при които игровите условия се отклоняват от следване на ал
горитъм, играчът продължава да е ангажиран с алгоритъм, макар и по 
друг начин: тя открива алгоритъма на самата игра“. Въпреки че не е 
задължително, реконструирането на алгоритмите на играта само може 
да влезе в ролята на причина за определени действия на играча. Ако се 
върнем на примера с дракона, в процеса на игра играчът може да забе
лежи, че дракони застраш ават селищата само докато протагонистът е 
там и съответно (при условие че не иска никой пресонаж да загуби ж и 
вота си или -  алгоритмично -  иска да не загуби шанса си за достъп до 
потенциални наративни съдърж ания и игрови предимства, произтича
що от взаимодействия с жителите на съответно селище) или бързо се 
изтегля на достатъчно разстояние от селищата (за да няма време драко- 
нът да безчинства), или се задърж а достатъчно дълго в самите селища, 
очаквайки го в засада.

Алгоритмизацията на поведението на играча несъмнено води до 
„оголване на похвата“, което остро контрастира със семантичната мо
тивация на неговото поведение, произтичаща от друга реконструкция 
-  тази на репрезентирания от презентираните обекти и връзки фикцио- 
нален свят. Без този момент на репрезентация в игрите няма наратив15 
и са само директна изява на своя алгоритъм. Ще дадем пример от игрите 
извън сферата на дигиталното -  шахът отдавна е загубил наративната 
мотивация на своя алгоритъм. Играта на шах нищо не разказва. „Офице
рът“, въпреки името си, не ръководи взвод от пешки, а пешките не са пе
хота. Но тези имена свидетелстват, че някога тази игра е градяла разказ, 
конструиращ репрезентация на бойни действия. При видеоигрите ситуа
цията е същата -  има игри, които са напълно лишени от друга семантич
на опора освен експликацията на алгоритмично зададени правила, изця
ло определящи презентираното. Ако трябва да се съпоставят с някакви 
форми на изкуство, то те стоят най-близо до изкуството на конструкти- 
вистите, превърнали живописта в рефлексия върху самите условия на 
живописта. Поради минималистичната абстрактност на геометричните

15 Следователно, ако се завърнем към изказаната по-горе теза за програмата на играта 
като „машина за сюжети“, то тя е валидна само при условие че обработените като база 
данни елементи, които програмистите са подбрали, са подчинени не само на програмния 
код, в който попадат, но и на някакъв културен код.
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си обекти играта „Тетрис , едно от най-„древните и същевременно ус
тойчиви изобретения в полето на компютърните програми изобщо, по 
условие не разказва, освен ако играчът не прояви особено ловко въоб
ражение. Самият и произход в зората на производството на компютър
ните игри е свързан с експериментиране с програмните възможности, а 
занимателната и стойност се е разкрила едва по-късно. Липсата на нара
тивни характеристики при „Тетрис“ обаче не се дължи само на остаряла 
технология. Успоредно с нея се зараждат компютърни формати, които са 
експлицитно наративни -  текстовите игри, при които както презентира- 
ните обекти, така и самият интерфейс имат изцяло словесен характер. 
Един от най-влиятелните образци в това отношение е играта „Зорк“ от 
края на 70-те години. О рганизацията и е едновременно алгоритмична и 
наративна -  играчът получава от алгоритъма описание на обстоятел
ствата, в които се намира, въвежда ръчно описание на действието, ко
ето извърш ва спрямо описаните обекти, алгоритъмът потвърждава, че 
действието е изпълнено, и предлага описание на променената ситуация. 
Спокойно може да се заяви, че очертаната от тези примери разлика не 
се свежда просто до варианти на една и същ а система. Несъмнено всич
ки игри потенциално могат да се наративизират. Неслучайно спорт
ните предавания по телевизията винаги включват коментатор, който 
влиза в ролята на своеобразен повествовател на серията от действия 
на спортистите, които се презентират успоредно с неговите репрезен- 
тации (разбира се, в този случай спортното предаване е същ инският 
наратив, а заснетата игра на играчите е подчинен компонент в неговата 
организацията). Но при втория тип игри наративната организация е 
вградена в самата последователност, тъй като самите елементи, от кои
то тя е съчленена, са с конвенционални репрезентативни функции. При 
„Тетрис“ семантизацията на обектите е само оказионална. За улеснение 
ще предложим игрите от типа на „Тетрис да наричаме „алгоритмични , 
а тези, които наследяват акцентът върху репрезентацията от игри като 
„Зорк“ -  „алгоритмично-фикционални“.

Както вече посочихме, алгоритмичните игри са само потенциално 
наративни, доколкото предлагат само скелета на наративната организа
ция -  материалната секвенция от действия на играча и алгоритмите. Ако 
тези действия тепърва се семантизират и започнат да обозначават репре
зентирани събития, алгоритмичните ще придобият по-висока степен на 
наративност. За сметка на това репрезентивните стойности на презенти- 
ращите се в алгоритмично-фикционалните игри обекти са зададени още в 
самата база данни и допълнително се конкретизират чрез алгоритмичното
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им свързване. Съхранените в играта данни включват обекти, подбрани от 
дизайнерите и дигитализирани на базата на референция към други кодове 
-  най-вече езикови и визуални. Алгоритмите в своите операции са слепи 
за тези семантични стойности и разпознават обекта само по мястото му 
в парадигмата. Както указахме по-горе, дали ще презентира пред играча 
текст или планини в далечината, е напълно безразлично за алгоритъма 
(онтологично и двете са с еднакъв статут за него). Но ни най-малко не е 
безразлично за играча. Те му сложат за референциални опори, чрез които 
той реконструира фикционалния свят, към който препращат репрезента- 
циите. Нещо повече, репрезентации могат да включват в себе си темпо
рални отношения между елементи и дори цели сюжетни серии. Може на
пример в отговор на зададен от играча чрез протагониста въпрос играта да 
презентира и цял разказ, организиран чрез всякакви повествователни ана- 
хронии. Тези наративно структурирани повествователни отрязъци се мо
дифицират допълнително от алгоритмично набавените връзки на времева 
и каузална последователност с други обекти, репрезентиращи събития. 
Тъкмо в този процес алгоритмично-фикционалните игри се сдобиват със 
свойствената им наративност, с пълноценни наративни компоненти като 
фабула16 и сюжет, и дори ефективна разлика между персонажи и повество- 
вател (повествовател в този тип игри са именно алгоритмите17, а персона
жите са разграничими като фикционални дейци от останалия игрови mise 
en scène само по силата на репрезентацията)18.

Тенденцията към алгоритмизация на поведението на играча поне 
частично девалидизира наративността на поредиците от преживявани 
събития и почти свежда процеса до механистичен обмен. И това се случ
ва по необходимост -  играта, дори когато се разгръщ а според плътна 
наративна мотивация, продължава да бъде игра и алгоритмите са неза
меним и неизбежен компонент на наративната и организация. Конвер

16 Както намекнахме по-горе, фабулата тук по-скоро трябва да се разглежда като проек
ция на сюжета, генерирана чрез самия сюжет и натоварена с функцията да му служи за 
своеборазен смислов фон, спрямо който той конкретизира семантичните си операции.
17 Това е така, защото играчът не презентира обектите, а само извършва действия, ко
ито само опосредствано резултират в такава презентация. Същевременно играчът не
съмнено е пълноценен съавтор (в партньорство с програмните алгоритми) на игровата 
композиция.
18 В често цитирания тук текст Николчина внимателно анализира полихронията в игро
вия наратив (Николчина, „Епос и видеоигра“). Както казаното дотук се опита да демон
стрира, в основата на изследваните от нея полихронични разпластявания и смеси са 
сложните отношения както между репрезентираните в играта темпоралности, така и спе
цифичното им напрежение с темпорализацията, произтичаща от алгоритмично генери
раната последователност от презентационни действия.
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генцията на наратив и алгоритъм е същинското условие, което поражда 
смислова консистентност на разказа.

Показателен в това отношение е следният сравнително неотдавнашен 
феномен. Тъй като съвременните игри се опитват максимално да демон
стрират своите повествователни възможности, те често прибягват до ди
ректни заемки от езика на киното. Един от най-очевидните примери за по
добна адаптация на киноезика е изпълването на играта с cutscenes -  анима
ционни сцени с наративна организация, които обаче не са интерактивни, 
тъй като всъщност представляват цялостни обекти, презентиращи всеки 
път една и съща серия от събития пред всеки играч. Наистина, от дейст
вията на играча зависи кога, при какви условия ще се задейства подобна 
сцена, но по време на самото и разгръщане той не може да прави друго, ос
вен да я изгледа. Геймърските форуми днес са изпълнени с постоянни кри
тики към тази тенденция в дизайна на игри. Появата и се дължи на факта, 
че подобни сцени дават повече контрол върху сюжетното разгръщане на 
създателите на играта, спасявайки го от риска от некохерентност, произ
тичащ от възможността събитията да се подреждат в непреднамерена по
следователност. Бунтът на играчите срещу тези наративни техники е по
казателен -  тези сцени наистина срязват, прекъсват интерактивността на 
играта и се преживяват като паузи. Ситуацията е съвсем противоположна 
на тази в киното и литературата, където сцени от подобен тип са същин
ските ядра на наратива, а ненаративни компоненти като описанията в ли
тературата и монтажните преходи в киното ги обособяват една от друга19, 
сегментирайки сюжетната последователност. При игрите явно ефектът е 
тъкмо обратният -  отнемайки активността на играча, тези наситени с на
ративна информация блокове разчленяват играта на периоди на дейност, 
обособени един от друг чрез фази на покой. Смисловият акцент в киното 
и литературата е върху обособените сцени, при видеоигрите смисловият 
акцент е върху обособените чрез сцените интервали на интерактивен об
мен между човека и машината. Въпреки че сцената се появява пред играча 
заради действието на алгоритъм, собствената му неспособност да влияе 
чрез своята намеса на спойката на събитията в нея го кара да и придаде

19 Според Женет (Genette, Narrative Discourse, 113-160) литературното повествование има 
своя честота, ритъм, изграден от редуването на сцени -  поредици от събития, представе
ни в детайли -  и обособяващи тези сцени компоненти (резюмиращо повествование, кое
то само бегло маркира слабо релевантните за разказа събития, елипси, които представля
ват липса на повествователна информация за времеви отрязък от фабулата, и описания, 
които отнемат време за прочит, но на тях не съответства протичане на време във фабула
та на творбата). Тази ритмична сегментация на последователността на повествованието 
има за резултат извеждане на преден план именно на събитията в сцените.

Е н ь о  С т о я н о В  · Н а р а т и в  и а л г о р и т ъ м  п р и  в и д е о и г р и т е  1 31



наративен статут с по-слаба релевантност от сериите събития с по-висока 
степен на алгоритмичност.

П арадоксът е в това, че репрезентация и алгоритъм се съгласу
ват в наратива, тяхната взаим на преплетеност е конститутивна за 
сюжетната ком позиция, която е способна на сложни и непредвидими 
семантични операции, но същ евременно те започват да предизвикват 
напрегнат и динамичен разнобой у играча. Зад наративната м отива
ция все по-достъпно се разкрива механизъм  с ненаративен, несми- 
слов реж им на опериране, започва да отслабва подчинеността на ал
горитмите на наративната логика, те постепенно придобиват известна 
автономност във възприятието на играча. Този процес се отразява на 
един от най-често дискутираните с немалка тревога аспект на психо
логическите ефекти на игрите върху играчите -  тяхната сякаш  твърде 
могъщ а увлекателност20.

В изследванията и коментарите на този ефект често се забравя, че 
увлекателността характеризира не само опита с игрите, а взаимодейст
вието с фикцията по принцип, независимо от медията. Фикционалната 
увлекателност на наратива се изразява в ангажирано поглъщане на вни
манието на възприемателя от фикционалния свят за сметка на актуал- 
ния, който го заобикаля. Пишейки върху литературната фикция, Мари- 
Лор Раян описва тази ситуация с помощта на теорията на възможните 
светове по следния начин: „Докато трае нашата увлеченост във фикцио
налната творба, сферата на възможностите се рецентрира около сфера
та, която повествователят представя като актуален свят. Това рецентри- 
ране изтласква читателя в нова система на актуалност и възможност“21. 
На практика актуалният свят на читателя и възможният фикционален 
свят на творбата разместват местата си. Този процес, който Раян нарича 
„фикционално рецентриране“, се осъществява семантично от наратива 
и е способстван от обстоятелството, че значещите му единици могат да 
реферират, и чрез тази референция да конструират, относително цялос
тен, макар и по условие незавършен, фикционален свят. Във видеоигрите 
този механизъм на фикционално увличане се съпровожда от увлеченост 
от съвсем различен порядък.

Алгоритмите на играта увличат играча не по-малко ефективно от 
фикцията. Алгоритмичното поведение, което му предписват, се изразя

20 Предлагаме така да се превежда терминът immersion, често появяващ се в англоезичната 
литература по въпроса.
21 Marie-Laure Ryan, Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory, Bloomington: 
Indiana UP, 1991, 22.
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ва в повторение на ограничен набор от елементарни процедури, което 
създава условия за рутинна инертност. Действията на играча периодич
но преминават определен праг на по-висока интензивност, доколкото 
алгоритмите го изправят пред променливо предизвикателство. При ус
пех в преодоляването на предизвикателството с помощта именно на тези 
рутинни алгоритмични процедури, играчът по условие бива позитивно 
поощрен чрез някаква игрова придобивка. Поощрението от своя страна 
мотивира играча да продължава рутинните си действия за неопределено 
време, доколкото очаква усвояването на нови поощрения, които играта 
не пропуска да му предостави и т.н. Този чисто механистичен вид увли
чане на играча е същинският повод за притесненията около игрите.

Често тези два вида увлеченост действат в съгласие -  рутинно дейст
вие, водено от желание за награда, става същевременно семантизирано 
действие, прицелено в изпълнението на някаква фикционално обоснована 
задача. Но има и друг процес, който с необходимост подкопава тази двой
на увлеченост -  постъпателната реконструкция на игровите алгоритми 
от страна на играча, за която говореше Манович. Разпознаването на алго
ритмичната логика под воала на наративно обоснованите събития става 
почти неизбежно, тъй като алгоритмите са съвсем елементарни операции, 
работещи еднотипно и с голяма честота в процеса на играта. Въпреки че 
този процес пряко разколебава най-вече чисто наративната оправданост 
на игровите събития, т.е. поне частично блокира увлекателността на фик
цията, той същевременно внася момент на рефлексивна дистанция, раз
простираща се към цялата игра, и така отслабва захвата и на механичната 
и увлекателност за играча. Този своеобразен Verfremdungseffekt, който по 
същество представлява усилващо се съзнание на играча за това, че именно 
играе игра, на практика отслабва връзките на възела между алгоритмич
ната и наративната логика. Същевременно той създава и нови условия за 
наративната семантика, непроизтичащи от вътрешната и споеност. Пове
дението на играча, мотивирано по-скоро от догадки за алгоритмичните за
кономерности на играта, а не от законите на фикционалния свят, само пре
дизвиква наративни ефекти, тъй като не престава да се семантизира. Ком
плексната диалектика между полюсите на увлечеността и отчуждението 
задават границите и възможностите на самото смислово поле на игровия 
наратив, принуждавайки го непрестанно да трепти между консистентност 
и неконсистентност, между класическо аристотелианско единство и почти 
модернистичен концептуален хаос.
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