
ЗА РОМАНА „ПОДВИЖНИ ПЯСЪЦИ” 

 

 

Трудно е да се говори и пише за съвременния българския роман и да се 
обобщава за него. След като модерната информационна епоха премина в 
ново качество – интернет, където масово се публикуват произведения, а и 
издаването на книги при новите технологии става относително лесно, 
литературната продукция на практика трудно може да се обхване, а и 
критиката се подценява, доколкото я има – епизодично и избирателно, без 
необходимия професионализъм. Оперативната критика почти не 
съществува, а и малките тиражи и рекламата, която е преди всичко за 
избраници, не позволяват книгата да стигне до повече читатели. 

Такава е реалността и ние трябва да я приемаме, но във всички случаи 
ще казваме своето, както е казал своето и Генко Изворски в романа си 
„Подвижни пясъци”, който е повод за задочната ни среща с автора. Вярно, 
тъжен повод (Генко не е вече между нас), но и много щастлив – неговото 
първо романно произведение е в ръцете ми.  

Един от редакторите – Гриша Трифонов, също си отиде от този свят, 
без да успее за завърши работата си по романа. Трябва да бъдем 
благодарни на екипа, който поема редакцията, защото голяма част от 
текста е изваден от диктофон. На първо място това е поетът и издателят 
Славчо Николов. Особено голям принос в техническата редакция – 
професионален, смея да го твърдя, има Валентин Иванов. Не на последно 
място със сериозно участие е и Галина Петкова. 

Имам най-малко три изкушения, за да представя тази книга. 

На корицата е скалното образувание Окото, което открих за себе си 
преди доста години, когато мястото беше почти неизвестно. Намира се в 
Осмарския боаз, където има скални манастири. Очевидно атмосферата там 
привлича най-вече с духовното, почти мистично излъчване. Усещането за 
тайнство, за сказание, което се изпитва при досега с това духовно средище 
в Средновековието, очевидно е подтикнало редакторите, а близките на 
Генко, да изберат този изглед за корица, изглед, който най-много 
съответства на душевността на автора, и сякаш ни подтиква и ние да 
провидим в света на неговия роман.  



Второто ми изкушение са историите от минали години в една, колкото 
позната, толкова и не епоха. Първо, опознаваме я субективно, според 
собственото си мировъзрение, интелект и познания. И второ, тя не е добре 
изследвана и ще се разбере в една по-голяма времева дистанция, когато 
емоционалното ще отстъпи на разума и съпоставката на фактите. Романът 
в този смисъл е също един от документите на времето, които тепърва ще 
преосмисляме. 

Третото ми изкушение е естеството на романа – чете се леко, напълно е 
разбираем, защото е и леко писан, с лекотата на добрия разказвач, който 
познава жизнения материал и избира от него онова, което му е присърце и 
го развива художествено. Това се постига с перо, а не само с амбиция и 
познаване на житейската реалност. Разказът се води естествено, 
непринудено, авторът не се изсилва да премине в жизнени територии, 
които не познава. Там той е себе си. Затова описанията са реалистични. 
Само когато описва сънища, или смъртта, Генко допуска изображение 
близко до мистичното, свръхреалното. За това допринасят и религиозните 
чувства на героите му, които посещават храмовете на духа, когато на това 
не се гледа с добро око, без това да означава, че те възприемат религията 
като мистицизъм. 

Действието в романа се развива главно във времената преди т. нар. 
преход към демокрация. В центъра на вниманието ни е съдбата на Желяз в 
две сюжетни линии – на интимния му живот, и това е преди всичко, и на 
кариерното му развитие в две преминаващи една в друга епохи. 

Любовният многоъгълник, в който той попада (не триъгълник), е в 
протежение на години. И затова не трябва да бъде упрекван. В него 
изневярата, съмненията в избора, криволиците по пътя не разбиват 
семейството му, напротив, укрепват го. Трайността на връзката със 
съпругата му показва устойчивост в отношенията и предполага напредък в 
кариерата. Желяз се развива в обществената йерархия и стига до стола на 
зам.-кмета и банкера в по-късни години, в годините на т. нар. демокрация. 
Донякъде животът на самия Генко показва колко изключително важна за 
него е изконната човешка ценност – семейството и децата, което 
предполага устойчивост в житейските премеждия. 

В епохата, когато общественото устройство не допуска свободната 
инициатива, а „плановостта” в кавички изисква гигантомания в 



строителството, Желяз, главният герой, се противопоставя, на 
разхищението на средства, на неефективните проекти, както и на 
злоупотребите, което стават бич за една система, която има претенциите да 
е социална. 

С постепенното навлизане в интригата разказът става все по-
увлекателен. Потопен в действието, където конфликтите са представени 
ненатрапчиво, с една непринуденост, съвсем плавно и естествено, 
читателят изживява заедно с героите любовта и смъртта, изневярата и 
страданието. Но в страстите на романа не се долавя мелодраматизъм, 
чувството е здраво, в него няма излишен психологизъм и сълзливост. 
Генко Изворски притежава умението така да се потапя в своя художествен 
свят, че и грамотният читател да се потапя в него. Тази естетическа сплав 
автор-читател е възможна между даровит писател и интелигентен читател. 

В „Подвижни пясъци” има и други конфликти в личния живот на 
героите: тайни връзки, понякога шокиращи, връзки, които изправят пред 
личен избор, но в края на краищата мъдростта на живота надделява. Тя 
става и мъдрост на повечето от персонажите. Те намират своето достойно 
място. Повечето от тях са преди всичко в състоянието вита актива (активен 
живот), и в много малка степен в състоянието вита контенплатива 
(съзерцателен живот), макар че имат сериозни интереси към изкуствата, 
четат много и се стремят да се развиват духовно. 

В романа има нещастен случай по време на лов с летален изход. 
Всички знаем, че самият автор е претъпял подобен инцидент. Генко следва 
правилото, познато за повечето писатели. Той разказва, следвайки опита 
си, известните факти, но и влага богато въображение. Затова правдивостта 
в изкуството не означава реален живот, историите, колкото и в тях да има 
случки от живота, са фикционални. 

Интересен е случаят с работник, който претърпява тежка злополука при 
строежа на вилата на партиен началник, и е веднага тихомълком преместен 
на строежа на центъра, много неефективен икономически, за да се види, че 
там е пострадал. Загубил крака си, той все пак е обезщетен с апартамент, за 
да мълчи. Ако обаче се върнем към сегашните години, няма как да не 
преценим, че при такъв конфузен случай едва ли би имало такова 
обезщетение. По-скоро работникът ще е неосигурен и ще си остане в 
немилост до края на дните си. 



Иначе работата на Генко като директор дава отражение върху 
повествуването. Той познава отношенията на власт и подчинение, 
стопанския живот, сблъсъците в една йерархия и предполагаемите 
развръзки. Познава сложностите на един социален процес, който може да 
се развие злокачествено и да предположи смяна на системата. 

Преходът към демокрация е представен бегло, пестеливо, почти 
мимоходом. На Генко вероятно не му е стигнало времето, за да развие 
идеите си за този обществен обрат с различни ефекти в съзнанието и в 
реалния живот. Обаче героите му някак си естествено приемат това 
преминаване от едно обществено състояние в друго и продължават живота 
си без видими сътресения, защото активният човек има способността да се 
адаптира според обстоятелствата и да гледа напред въпреки външните, а и 
вътрешните сътресения. 

Когато разсъждавам за романа на Генко, и въобще за неговото 
творчество, аз си мисля, че в автора му има една особеност, нещо, което 
много хора не постигат в живота си. Както неговите литературни герои, 
така и самият автор претърпяват развитие. Генко Изворски се развива като 
разказвач. Срещам хора, които са застинали в своето мислене, в своя свят 
отпреди много години, дори може да се каже, че някои са деградирали. И 
не само това – стоят си на едно място професионално, житейски и 
творчески. Някои от тях го признават. Забележително е в днешно време 
някой де се развива. Аз не говоря единствено за романа на Генко. За него 
вероятно ще има различни класации. Създаването на подобна творба 
показва наличието на интереси – към човешката съдба, към човешката 
мисъл, към конфликтите на всяко време. И това са интереси, диктувани от 
стремежа за развитие. Рядко постижение. Боя се, че абсолютизирам. Дано 
не е така. Дано много повече хора имат в себе си усета, разбирането и 
стремежа да се развиват. 

„Подвижни пясъци” е едно връщане към близкото минало с всичките 
му криволици, крушения и неочаквани обрати. Връщане без поза, без 
превземка, което разкрива вътрешния свят, дилемите, сложните 
противоречия в човека на онова време. Реалистичното изображение 
показва динамиката и пороците на една отминала епоха, която има своите 
продължения в днешно време. И още един път потвърждава, че 
общочовешкото, че вечните теми за любовта и измяната, за сблъсъка на 
идеи и чувства, за угризенията, които разкъсват отвътре, за разкритите 



подлости, за огорченията и за логичната промяна, която трябва да се 
приема стоически, намират своите художествени интерпретации във всяко 
политическо време, но остават по същество неизменни, и дават повод за 
размисъл, за преосмисляне на житейската реалност, а тяхното 
интелектуално разбиране води до катарзиса, без който извисяването на 
духа е невъзможно. 
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