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НАРАТИВ И ПРЕЖИВЯВАНЕ В  

„ХЕЛБЛЕЙД: ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕТО НА СЕНУА“ 

Северина Станкева 

 

NARRATIVE AND EXPERIENCE IN  

HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE 

Severina Stankeva 

 

Резюме: Текстът разглежда наратива на видеоиграта „Хелблейд: 

Жертвоприношението на Сенуа“ през предложения от Жан-Ноел Тон 

триделен перспективистичен модел, като се фокусира върху третото му 

измерение – идеологическата перспектива. Той се стреми да покаже как 

елементите от геймплея, обикновено определяни като чисто лудически, 

притежават сериозна наративна роля. Играта успява да подмами играча, 

без да го лъже, уповавайки се на някои класически за видеоигрите 

отнасяния, като вярата в това, което се вижда и разказва, 

идентифицирането на играча с аватара и безкритичното приемане на 

инструкциите/информацията от играта като отнасящи се към неговите 

собствени действия, а не към тези на аватара. Идеологическата 

перспектива на героите в комбинация с така създадения „подвеждащ“ 

геймплей поставят под съмнение отношението игра-играч, като в същото 

време успяват по оригинален начин да накарат чрез дистанция от аватарa 

играчът да се почувства спрямо играта така, както героят се чувства в 

рамките на собствения си свят. Съответно ако геймплеят има послание, 

т.е. позволява да се семантизира независимо от и в конфликт с 

кинематографичните отрязъци в играта, то той сам функционира 

наративно и създава дисонанс, произтичащ от две различни и успоредно 

действащи форми на разказване. 

Ключови думи: наратология, видеоигри, изваждащ дизайн, наративен 

дисонанс 

 

Abstract: The text examines the narrative of the video game Hellblade: 

Senua’s Sacrifice through Jean-Noël Thon’s three-part perspectivist model, 

focusing on its third dimension - the ideological perspective. It states that the 

elements of the gameplay, usually defined as purely ludic, in fact play a 

prominent narrative role. The game manages to trick the player without lying 

to them by relying on classic video game relations such as believing in what 

is seen and told, the self-identification of the player with the avatar, and 

uncritically accepting the game’s instructions/information as relating to their 

own actions, not to those of the avatar. The ideological perspective of the 

characters combined with the thus created ‘misleading’ gameplay question the 

game-player relationship, while at the same time succeeding in an original 

way to distance the player from the avatar and ultimately succeeding to make 

the player feel towards the game as the character feels within in his own world. 

Accordingly, if the gameplay has a message, i.e., allows itself to be 

semanticized independently of and in conflict with the cinematic cuts in the 

game, it functions narratively and creates a dissonance resulting from two 

different and parallel forms of storytelling. 

Keywords: narratology, video games, outmersive design, narrative 

dissonance 
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„Хелблейд: Жертвоприношението на Сенуа“ (Hellblade: 

Senua’s Sacrifice, 2017) получава академично и критическо внимание 

основно заради нюансираната си трактовка на менталните 

заболявания, която успява да удържи движението си по линия – нито 

романтизираща, нито диаболизираща психозата (Austin, 2021; 

Crawford, 2019; Fordham & Ball, 2019; Fusdahl, 2019). Настоящият 

текст има за цел да разгледа играта от по-различен ъгъл, а именно 

през призмата на предложения от Жан-Ноел Тон модел на 

триизмерна перспектива (Thon, 2006), като последователно се спре 

на нейните:  

1. Гледна точка (пространствена перспектива);  

2. Точка на действие (действена перспектива);  

3. Оценъчна точка (идеологическа перспектива).  

Макар и първите две измерения на играта да са прости като 

структура и често използвани от разработчиците в наративен план, 

третото ги усложнява и поставя под въпрос чрез използването на така 

наречения „изваждащ“ (outmersive) дизайн в противовес на по-често 

срещания потапящ (immersive). Понятието за „изваждащ дизайн“ е 

на Гонзало Фраска и означава дизайн, процедурно пораждащ 

дистанция между играча и играта, а не стремящ се да създаде 

илюзията, че такава дистанция не съществува (Frasca, 2001). 

Конкретният троп, използван в „Хелблейд“, за да се постигне 

пренасочване на вниманието на играча извън играта, е този на 

„съвместно обитавания аватар“ (coinhabited avatar) (Berge, 2021). 

 

Гледна точка (пространствена перспектива) 

Пространствената перспектива в „Хелблейд“ е 

полусубективна, т.е. от трето лице. „Камерата“ показва аватара отзад 

и леко отгоре, за да създаде усещане за локализация в 

пространството. Гледната точка на играча „е свързана с движенията 

на аватара; не замества неговата гледна точка, какъвто е случаят със 
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субективната гледна точка, а по-скоро представлява гледане-с“ 

(Neitzel, 2013: 42). Полусубективният тип перспектива е често 

срещан в екшън игрите, например в поредиците „Грабител на 

гробници“ (Tomb Raider, 1996) и „Голямата автомобилна кражба“ 

(Grand Theft Auto, 1997), но е необичаен за игрите с пъзели в околната 

среда (environmental puzzles) като „Свидетелят“ (The Witness, 2014) и 

„Принципът на Талос“ (The Talos Principle, 2014), които предпочитат 

изцяло субективната, за да осигурят по-широко зрително поле на 

играча за намиране на решение за съответния пъзел. „Хелблейд“  

жанрово е смесица между двете, следователно оправдано е 

очакването за смяна на перспективата или според желанието на 

играча, както например в поредицата „Ядрена зима“ (Fallout, 1997-), 

което би дало по-голям контрол на играча върху пространственото 

измерение на игровия свят, или автоматично като в „Бог на войната 

III“ (God of War III, 2010). Такава смяна обаче не настъпва в нито 

един момент от играта. За сметка на това, в определени моменти от 

решаването на пъзелите – при търсенето на руни в пространството, 

към  зрителното поле на полусубективната перспектива се добавят 

контурите на въпросната руна, която трябва да се намери, без обаче 

въпросната перспектива да се нарушава. Играчът продължава да 

вижда Сенуа по същия начин, перспективата му не става субективна, 

доколкото самата Сенуа едва ли вижда очертанията на руната, която 

търси. Друга смяна, която не нарушава, но променя гледната точка, 

е обръщането на аватара фронтално към камерата в редица 

кинематографични сцени – това засилва дистанцията между него и 

играча, тъй или иначе присъстваща в игрите с такъв тип гледна точка. 

 

Точка на действие (действена перспектива) 

Точката на действие е изградена значително по-традиционно 

отколкото гледната точка. В „Хелблейд“ действената перспектива е 

изцяло субективна, т.е. „позицията на действие на играча съвпада с 

тази на аватара на играча“ (Thon, 2006: 9). Освен че съвпада, тя се и 

изчерпва с позицията на действие на аватара, доколкото играчът не 
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може да контролира нищо друго от елементите на игровия свят, 

освен самата Сенуа. Ако използваме по-разширените критерии на 

Найцел (Neitzel, 2013: 245), то можем да определим точката на 

действие на играта като вътрешнодиегетична (доколкото се 

осъществява вътре в самия свят на играта), концентрична (доколкото 

действията на играча се извършват само на едно място в игровото 

пространство) и пряка (доколкото аватарът се контролира директно). 

 

Оценъчна точка (идеологическа перспектива) 

За гледна точка можем да говорим не просто като точката, от 

която дадени събития в играта се възприемат, а тази, от която същите 

се оценяват. Обикновено това измерение на перспективата е най-

комплексно, доколкото традиционно игралните светове са обитавани 

от множество герои, чиито мнения, цели и психологически мотиви 

се различават. Възможно е и да се говори за оценъчна точка на самата 

игра отвъд героите ѝ, доколкото и ако тя иска да предаде някакво 

послание. Това послание в наративен план може да не съвпада с 

посланието на лудическия такъв (геймплея). Тогава имаме случай на 

т. нар. лудонаративен дисонанс – термин, изобретен от дизайнера на 

игри Клинт Хокинг, означаващ разрив между геймплея или 

специфичният начин, по който играчът си взаимодейства с играта, и 

централното ѝ послание. Например в течение на разказа се съобщава 

на играча, че насилието е неморално средство за решаване на 

проблеми, но същият прекарва игралното си време, убивайки всичко, 

което срещне по пътя си.  Класически пример за такова разминаване 

се наблюдава при „Последните от нас“ (The Last of Us, 2014). Към 

лудонаративния дисонанс ще се върна след малко. Засега е важно да 

се каже, че може би по-коректно да говорим за идеологически 

перспективи в множествено число.  

В „Хелблейд“ се наблюдават няколко централни източника на 

разказ – разказват гласовете – често си противоречат, но е трудно да 

се отличат като отделни субекти,  Друт – духът на поробения от 

северняците ирландски учен, който говори основно за нордическата 
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митология, Сенуа, Дилиън – починалият ѝ любовник, чиято душа 

Сенуа се опитва да спаси от богинята на ада – Хела, Зинбел – бащата 

на Сенуа, който твърди, че с майка ѝ са прокълнати – неговият глас 

остава неидентифициран до самия край на играта, Гална – майката 

на Сенуа, която също е страдала от психоза и чиято смърт катализира 

психозата на самата Сенуа. Самият геймплей също разказва – чисто 

лудическите елементи, които учат играча как да ръководи героя си и 

да взаимодейства с пространството например, в настоящия случай 

играят сериозна наративна роля. В началото на играта се изписва 

следното съобщение : „Тъмното гниене ще нараства при всеки 

неуспешен опит. Ако то достигне до главата на Сенуа, мисията ѝ ще 

приключи. И целият прогрес ще бъде загубен.“ 

Повечето, ако не и всички, играчи възприемат това съобщение 

директно като предупреждение за т.нар. перманентна смърт 

(permadeath), при която, ако не успее да се справи с появяващите се 

врагове няколко поредни пъти, играчът трябва да започне играта 

отначало. В течение на играта става ясно, че това не е вярно. 

Гниенето наистина нараства в някои основни моменти от сюжета, но 

това няма общо с успеха или неуспеха на играча, а с успеха или 

неуспеха на аватара да изпълни първоначалната си цел– аватар, 

който играта постоянно намеква, че не съвпада с играча, като в 

същото време чрез това успява да накара играча да разбере поне 

частично субективния му свят. 

Най-общо казано, играта успява да подмами играча, без да го 

лъже, уповавайки се на някои класически за видеоигрите отнасяния, 

като вярата в това, което се вижда и разказва, идентифицирането на 

играча с аватара и безкритичното приемане на 

инструкциите/информацията от играта като отнасящи се към 

неговите собствени действия, а не тези на аватара. „Хелблейд“ от 

самото начало подчертава своя „изваждащ“ (outmersive) дизайн, 

който се стреми да  увеличи дистанцията между играча и главния 

герой, който той управлява. В самото начало на играта гласовете в 

главата на Сенуа посрещат играча с репликата : „О, ти си нов/а тук.“  
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Още в този момент става ясно, че мястото на играча в аватарното 

тяло е по-сложно от обикновено. Играчът не е Сенуа. Сенуа е 

„съвместно обитаван аватар“ (coinhabited avatar) (Berge, 2021), в 

който освен играча, контрол имат и други същества. Макар това да е 

казано ясно и да се предполага, че играчът ще има едно наум спрямо 

нещата, които вижда оттук насетне и ще ги поставя под съмнение 

(това се засилва допълнително от едното от основните нива в играта, 

в което Сенуа трябва да победи бога на илюзиите Валравн), към края 

на играта настъпва повсеместно объркване на играчите защо 

обещаното в началото не се случва и повечето от тях до самия край 

не могат да предвидят „обрата“ в сюжета, благодарение на който 

става ясно, че самите предпоставки на разказа не са такива, каквито 

изглеждат – Сенуа изобщо не е в ада, не съществува никаква Хела и 

Дилиън не може да бъде спасен. Напротив, цялата образност на 

играта е метафора за справянето със загубата и гниенето маркира 

процеса по приемане на необратимостта на смъртта и приемането на 

провала (към края играчът трябва да остави Сенуа да бъде победена 

от враговете, за да продължи историята – изключително 

неинтуитивно за него действие). 

Още по-интересно е, че чрез това отделяне на играча от аватара, 

на първия се отдава възможност до някаква степен да опознае 

субективния свят на героя, който той (не съвсем) управлява. Освен 

очевидното – чуването на гласове и съпреживяването на историята 

на Сенуа, играчът приема съобщението за гниенето, или по-точно 

самостоятелно направеното предположение за значението му, като 

неоспорим факт – отличителна черта на страдащите от психоза. 

Чувството на объркване е съвсем съзнателно култивирано в играча.  

Идеологическата перспектива на героите в комбинация с така 

създадения „подвеждащ“ геймплей поставят под съмнение 

отношението игра-играч, като в същото време успяват по оригинален 

начин да накарат чрез дистанция от самия аватар играчът да се 

почувства спрямо играта така, както героят се чувства в рамките на 

собствения си свят. 
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Всичко това показва, че ако геймплеят има послание, т.е. 

позволява да се семантизира наративно независимо от и дори в 

конфликт с кинематографичните отрязъци в играта, то той сам 

функционира като разказ и би трябвало да говорим  не за 

лудонаративен дисонанс, а направо за наративен дисонанс, 

произтичащ от две различни и успоредно действащи форми на 

разказване. Геймплеят като разказ е специфична наративна плоскост 

на видеоигрите като медия, отварящ възможност за конфликтни 

послания с други наративни плоскости, които те могат да интегрират 

(киноразказ, литературен разказ и пр.). 
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