
                  ЛИТЕРАТУРНА        26 януари - 1 февруари 2023 г.4

Никифоров, Галин Николов 
(Добрич, 25.05.1968). Завърш-
ва Природо-математическата 
гимназия в родния си град 
(1986) и висше образование в 
Университета по хранителни 
технологии в Пловдив (1993) и 
в Икономическия университет 
във Варна (1999).

Женен с една дъщеря.
Откъси от негови произ-

ведения са публикувани в сп. 
„Страница“, „Простори“ и др. 
Дебютната му книга е сборни-
кът новели „Последната ис-
тина“ (1998). От 2003 до 2020 
публикува седем романа.

• две номинации в конкурса 
за наградата „ВИК“ за Роман 
на годината (2007 и 2009) и 
две в конкурса за наградата за 

„Български роман на година-
та“, създадена от Фонд „13 века 
България“ (2011 и 2019)

• пет номинации за награда-
та „Хеликон“ за най-добра бе-
летристична книга на годината 
(2006, 2009, 2011, 2015 и 2018)

• три номинации за награда-
та „Елиас Канети“ (2009, 2011 
и 2015)

• две номинации за награ-
дата „Христо Г. Данов“ (2010 
и 2015)

• номинация в конкурса за 
нов български роман „Разви-
тие“ (2003)

• номинация за наградата 
„Перото“ (2015) на Национал-
ния център за книгата към 
НДК

• номинация за наградата 
„Светлоструй“ (2008).

Националните награди, кои-
то е печелил, са:

• 2003 – „Развитие“ за нов 
български роман – за романа 
„Умерено нежно“

• 2008 – „Светлоструй“ – за 
романа „Добро момче“

• 2011 – „Елиас Канети“ (Ру-
се) – за романа „Къщата на 
Клоуните“

• 2011 – „Български роман на 
годината“, създадена от Фонд 
„13 века България“ – за рома-
на „Лятото на неудачниците“

 Изкуството и науката имат 
общ корен и това е търсенето 
на непознатото, надникването 
в тайнственото и далечното. 
Така е при писателя от Доб-
рич Галин Никифоров, който 
има траен интерес към нови 
светове, хора, истории, защо-
то е любопитен човек. С него 
заедно пътуваме в последния 
му роман „ Черна светлина”( С, 
Сиела, 2022, роман, 296 с.) към 
едно убийство и последствията 
от него в живота на много хора.

  Авторът на романа „Тяло 
под роклята” е непредсказу-
ем, трудно е да прогнозираш 
следващите му теми, защото 
интересите му са с необятен 
периметър. „Черна светлина” е 
следващата му изненада, защо-
то „доброто момче” упорито 
ще греши, ще избере пътя на 
силата, а успехът му ще дойде 
от различния ъгъл на смире-
нието, но до него се стига след 
много лутания и провали. Сю-
жетът е съвременен, с всич-
ки черти на нашия живот-от 
смъртта при автомобилна 
катастрофа до историите в 
нощните заведения, дрогата и 
всичко, което е в болното ни 
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общество. Езикът е динамичен, 
стилът е атрактивен, общува-
нето с читателя е на постигнато 
доверие, а посланията водят до 
дълбоки размисли, а това са 
качествата на стойностния, на 
истинския роман.

Темите в творчеството на 
писателя хуманист са от ве-
чната жажда за волност на 
съучениците от махалата през 
идеята за “доброто момче” и 
„умереното нежно”,  за вечния 
живот на жената „лисица”, за 
улавянето на образа на душата 
от „фотографа” върху фотос, за 
да се стигне до любопитството 
със смяната на пола и до „чер-
ната светлина”, която можем 
и да преминем, за да влезем в 
света на щастието и истинска-
та любов. За писателя ражда-
нето на роман преминава през 
дълъг период на узряване на 
идеята, на проучване на цялото 
богатство от източници. В не-
говата творческа лаборатория 
често е като при алхимиците, 
защото трябва да се залагат оп-
ити, да се описват резултатите 
и едва във финала се стига до 
самото писане, за да дойде вре-
мето на безпощадната работа 
върху словото, върху редак-
циите и съвместната дейност 
с редакторите. Постоянството 
при него е вероятно занимате-
лен, но и самотен, изтощителен 
процес, защото влизаш в роли-
те на всеки от героите си, ако 
държиш да се получи сериозен 
текст, който ще дариш на чи-
тателите  и само тогава ще си 
доволен от извършеното.

Главните герои са Антон Те-
лалов (Тони)-протагонистът 
и Кристиян Личев-антагонис-
тът, вероятният убиец на сина 
му Иво, тринадесетгодишно 
момче с камерата в ръка в ста-
рия „Опел.” Двамата мъже са 
интелектуалци, които имат 
невероятни способности, ба-
щата е с феноменална памет 
да помни всичко прочетено, а 
неговият опонент носи съвре-
менната мечта да стане богат, 
да има най-скъпото от матери-
алния свят, а  всички жени да 
го харесват. Писателят оставя 
бащата журналист да разказва 
преживяното в съдбовния ден 

на кръстовището и многократ-
но да се връща към последния 
миг, а в това време расте ом-
разата към „виновника”. Раж-
да се планът на отмъщението, 
което да възстанови везните, а 
възмездието да застигне прес-
тъпника.

Второстепенните герои са 
също с богати истории, а ро-
манистът умее, обича да ни до-
пуска в техните драми и съдби, 
както е при Микаела (Мики) 
от еклектичния „стриптийз 
бар”(цит.съч., с.13) с двете сце-
ни, съпругата Виктория, която 
е подала заявление за развод, 
но ще  обича Тони завинаги, 
защото е силен характер, ни-
що че понякога  е толкова груб 
и чепат, и Жана, която носи 
своята болка по починалата си 
дъщеря. Тези персонажи пре-
връщат художествения свят в 
цветно многообразие, в което 
са равнопоставени доброто 
и злото, както е при класика 
Елин Пелин в сборника „Под 
манастирската лоза.” 

Текстовете на Галин Ники-
форов са богати на културни 
пластове, а с натрупването на 
богат романов опит те стават 
все по-лирични и есеистични, 
асоциативни, отворени към 
пространствата на съзнанието 
и душата. Писателят е педанти-
чен към всеки миг от „времето 
на героя”(Васил Попов), връща 
се многократно към важния 
момент, оглежда го от много 
страни и ъгли, така е със сце-
ната преди злополучната ка-
тастрофа и смъртта на детето. 
Упорито в паметта на бащата 
попадат различните детайли, 
за да се стигне до светофара, 
който е бил със зелена свет-
лина за Личев и той реално 
не е виновен за нещастието. 
Кулминацията е във филма от 
камерата на момчето, защото 
педантичният разказ е необра-
ботен, автентичен и обективен. 
Този метод на работа прико-
вава аналитичното внимание 
на възприемателя, а текстът 
се доближава до криминал-
ната стилистика. Новаторска 
находка в последния текст са 
есеистичните въведения към 
някои от главите от файлове 

„Лични мисли” на главния ге-
рой Тони, които са богато нато-
варени с научни наблюдения, 
размисли за книги, писатели 
или са ретроспекции към ми-
налото на главния герой. За 
ценителите на любопитното и 
непознатото ще представляват 
интерес откъсите за холанд-
ския художник Ян Вермеер и 
неговата любов към Светли-
ната, за разлика от Тони, който 
живее в тези начални моменти 
в пълния мрак на отчаянието, 
както е при героя на Яворов 
в периода на неговите „Без-
съници.”

От класическия сюжетен 
модел за „престъплението и 
наказанието” (М.Ф.Достоев-
ски),  текстът се превръща, 
прераства в творба за дългия 
път от жаждата за отмъщение 
през проглеждането, че други-
ят не е виновен, а натрупаните 
страх и уплаха го превръщат 
в ограбен и ограничен сма-
зан човек. Трудно се  стига до 
мъжката неизречена прошка, 
но тя е единственият лъч към 
светлината в душата на до-
брата, на нежната и духовно 
богатата жена Жана. Заглави-
ето оксиморон  е естетически 
защитено, че „черната свет-
лина е най-добрата метафора 
за човешката душа”(цит.съч., 
с.165), защото тъмнината в 
нея може да бъде смъртоносна 
като рентгеновите лъчи, но от 
тях главният герой успява да 
се спаси, след като преди това 
стига почти до дъното на иде-
ята за жестокото по балкански 
отмъщение.   
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