
ЖИЛ ПАРИС: „ЖИВОТЪТ МИ КАТО ТИКВИЧКА” (оригинално заглавие 
„Автобиография на една Тиквичка”) 
 
Френският писател Жил Парис (р. 1951 г.) работи последователно като журналист, 
специализиран в киното и музиката, като пресаташе в различни издателства и като 
ръководител на собствена пиар агенция. Автор e на романите „Татко и мама са мъртви”, 
„Животът ми като Тиквичка”, „В страната на кенгурата” (удостоен с 4 награди) и 
„Лятото на светулките”. „Животът ми като Тиквичка”, която от издаването си през 
2001 г. не спира да бъде преиздавана (още с излизането й се продават 150 000 екземпляра, а 
правата са закупени в 14 страни), понастоящем се изучава във френските прогимназии 
редом с книгите с детски образи на Ален-Фурние, Жул Ренар, Мопасан и Юго. По книгата е 
заснет телевизионният анимационен филм „По-добре е да си по-голям” с режисьор Люк 
Баро, а пълнометражната анимация „Животът ми като Тиквичка” с режисьор Клод Барас 
е финалист за наградата за кино ЛУКС на Европейския парламент 2016.  
 
„От съвсем малък искам да убия небето.” Така започва историята на Икар, наивно момченце 
с прякор Тиквичката, което на деветгодишна възраст живее само с майка си. След злополука, 
вследствие на която единият й крак е парализиран, майката прекарва дните си пред 
телевизора с бира в ръка. 
Един ден Тиквичка открива револвер и без да иска убива майка си. Разпит в полицията и 
детето е изпратено в приемен дом. Голямата сграда не е предназначена да приема лошите 
хлапета, а по-скоро да осигурява закрила на травмираните деца, които страдат по 
отсъстващите си родители или напротив, се боят от семейството си повече от всичко. 
Една сестра, един психолог и няколко възпитатели на натоварени да лекуват синините в 
душите на малките пансионери, сред които Симон, който знае всичко за всичко, Ахмед, 
който все хленчи, Беатрис, която не си вади пръста от носа, Алис, която крие лицето си под 
дългите си коси, Жужуб, който компенсира отсъствието на майка си, като се тъпче със 
сладкиши, и най-после Камий, в която Тиквичка се влюбва. 
Накрая Тиквичка е осиновен, заедно с Камий, от Рeймон, полицая, завел го в дома след 
нещастния случай. 
Разказ за детството колкото забавен, толкова и потрисащ, зад който се крие размисъл за 
насилието и социалната мизерия. 
„Животът ми като Тиквичка” се препоръчва за четене на учениците от прогимназиите, 
заедно с други разкази за детството и юношеството от Ален Фурние, Жул Ренар, Лоти, както 
и Мопасан и Юго. 

 

ИНТЕРВЮ, ВЗЕТО ОТ ФРАНСОА АЛКИЕ – БЛОГ „ХРОНИКИТЕ НА МАНДОР” 

Автобиография на една Тиквичка излиза в джобен формат единайсет години след 
първото й публикуване. Не е ли изненадващо за един писател да знае, че книгата му ще 
има втори живот? 

Големият формат излезе през 2002 г. и беше чудесно, че една година след това романът 
излезе в малък формат в колекцията „Аз прочетох”, при това на два пъти с различна корица. 
Книгата вървя много добре в тази поредица. Това само по себе си за мен беше нечувано 
приключение. И после един ден ми се обажда  една издателка от Фламарион, Тифани Пеле, 
която води поредицата „Суперизумителни”. Тя беше забелязала няколко отзиви за 
„Автобиографията” в професионални блогове. 

 

 



Как обясняваш факта, че романът ти е оценен от всички видове читатели? 

Разбрах, че езикът на деветгодишното дете, което използвам във всичките си романи, е 
достъпен за всички възрасти. Той е прост и безхитростен. Но твърдя, че поначало пиша за 
възрастни. Досега не съм написал нито един истински роман за „юноши”, независимо че тази 
идея ми се върти из главата. 

Ще те изучават в училище като класически автор. 

Когато излезе големият формат, имах късмета да включат откъси от „Автобиографията”  в 
един учебник за девети клас. Има нещо магическо в това да те изучават в училище. 

Наскоро си участвал в програма, която се нарича „Четиво за всички” и се бори срещу 
неграмотността. 

Отидох в Ница, за да се срещна с ученици от прогимназиите, както  в детски болници… 
Озовах се пред стотици деца, които бяха чели книгите ми и особено варианта на 
„Автобиографията” в „Аз прочетох”. 

Разкажи ми за този доста оригинален вариант. 

Първо, той е по-евтин от джобния формат и има забележителни рисунки от Шарл Берберян. 
Освен това има и игри, и тестове. 

И предговор. 

Да, авторът му разнищва моя роман и изведнъж го превръща в социален роман. Аз не съм го 
виждал в тази светлина, когато го пишех. Винаги се дистанцирам, никога не препрочитам 
книгите си, така че фактът, че някой анализира собствения ми роман, начина, по който 
работя, предизвиква усмивката ми. Когато пиша, никога нямам задна мисъл, нито желание да 
се боря срещу каквото и да било. 

 

Шарл Берберян е голяма класа! 

Отначало той трябваше да направи само корицата. Дори малко се дърпаше, защото му се 
струваше странно да илюстрира роман. Романът е нещо самодостатъчно, което няма нужда 
от илюстрации, за да бъде разбрано. После го прочете… и за мой огромен късмет много го 
хареса. Така че направи корицата и още десетина рисунки, които не бяха предвидени. 
Рисунките му са много поетични, много точни и съвършено съответстват на текста. 
Истинско чудо е. 



След като разказвачът е все на 9 години, каква литературна разлика има между „В 
страната на кенгурата” и „Автобиография на една Тиквичка”? 

Във „В страната на кенгурата” се намираме в доста облагодетелствана социална среда. 
Таткото пише за другите, а майката непрекъснато пътува и се изкачва по стъпалата на 
кариерата си. В „Автобиография на една Тиквичка” попадаме в социално слаба среда. Героят 
има майка алкохоличка, която прекарва времето си в гледане на телевизия.  Бащата ги е 
напуснал, всичко това е доста жалко. Детето не ходи на училище, тоест не познава нито едно 
друго дете, освен съседското, което си играе с едно прасе. Езикът, използван в 
„Автобиографията”, е много различен от този във „В страната на кенгурата”.  Той може дори 
да шокира. Това не е изискан език, исках да бъде „гласът” на селско момче , което никога не 
е ходило на училище. Изглежда парадоксално, но фактът, че случайно убива майка си, което 
е чудовищен жест, се оказва неговият шанс – той ще открие обичта, която му е липсвала като 
дете. Харесваше ми този абсолютен парадокс в романа – жестокото начало и способността на 
детето да устоява и да се възражда, която ще го спаси. 

Момченцето има ужасен живот, но не изглежда нещастно. 

Това е чудото на детството. Ние, възрастните, когато изживяваме някоя драма, я изживяваме 
до дъно. Аз лично винаги си представям най-лошото, така си спестявам разочарованието.  
Когато си дете, нямаш усещане за опасност. Никога не трябва да се забравя, че дете на 9 
години не съди, а се опитва да разбере. Винаги съм избирал деца разказвачи, чийто 
оптимизъм издържа на всички изпитания. Всички деца в романите ми са надарени с голяма 
психическа издръжливост. Всички. Това са деца, които въпреки драмата запазват един 
тотален стоицизъм, сякаш изпитанията са били предназначени да ги направят по-силни. В 
живота не изпитанията са важни, а това, в което ги превръщаме. Възрастните имат по-скоро 
склонност да драматизират и да усложняват нещата.  

Когато ти имаш грижи, ти действаш като възрастен, знам това, познавам те, но в 
дъното на душата си съм сигурен, че хвърляш върху тях и поглед на дете. 

Съгласен съм. Мисля, че в това отношение имам нещо общо с моите разказвачи. Аз съм 
човек, който много трудно съди другите. Нямам предварително мнение за хората изобщо. 
Случвало ми се е да ме „прецакат” заради това, но не много често, защото имам усет за 
хората. Имам някаква свръхчувствителност за тях. Чувствам ги или не ги чувствам. Но не ги 
съдя. Ако някой ми скрои някой гаден номер, не го приемам веднага за мой враг, първо се 
опитвам да разбера защо го е направил. 

 



Държи ли се Жил Парис писателят като Жил Парис пресаташето? 

Това се две различни личности. Имам много контакти с писатели и много от тях не знаят, че 
и аз съм такъв. Не им го казвам. Има много издатели, с които имам договор, и които също не 
го знаят. В моя занаят е много важно да бъдеш възможно най-дискретен. За личния си живот 
не говоря никога, освен на най-близките си приятели. Наистина правя разлика между 
професията си и личния си живот. Мястото ми не е в живота на моите автори. Освен 
четирима-петима, повечето от авторите, с които си имам работа, не са ми приятели. 

Действието в книгата се развива главно в приемен дом. Правил ли си проучвания за 
този вид заведения? 

Когато книгата излезе, в „Плон” тъкмо издаваха книга на детски съдия. Срещнах се с него и 
той ми обясни какво става, когато дете убие майка си. Три неща ми каза. Първо: дете, което 
убива свой близък, не винаги веднага си дава сметка какво е направило. Второ: веднага е 
обявено за малолетен, неотговорен за действията си. Трето: насочи ме към фондацията 
Коняк Же. 

  

Фондация, която създава и развива заведения за социална солидарност в медико-
социалната, социалната и образователната области. 

Да, точно. Срещнах се с директорката на „Пресоар дю Роа”, заведение на Фондацията, на 
което дължа много. Наложи се често да я посещавам, за да спечеля доверието й. Тя ме 
представи на възпитателите. Те извънредно много ми помогнаха да опозная толкова 
различните им душевности. Всеки имаше свой начин да подхожда към децата и в романа 
исках покажа това разнообразие чрез образите на възпитателите. Във всеки случай не исках 
да пиша книга за приемен дом, исках само да звучи правдоподобно. 

Смяташ ли, че променяш живота на хората, когато те четат? 

Не смятам. С едно изключение. В салона на книгата на Жерар Колар в Сен-Мор де-Фосе 
една дама дойде да ме види следобеда. Каза ми, че е учителка по френски и че когато 
прочела книгата ми, решила да промени живота си. Откачена работа! Направо върховно. 

 



Ще ти призная нещо. Зачетох „Автобиография на една Тиквичка” малко неохотно, 
както когато четях „В страната на кенгурата”, защото малко трудно преглъщам книги 
с деца разказвачи. Само че ти всеки път успяваше да ме хванеш. Започвам да чета 
книгите ти и не спирам, докато не го довърша. 

Емоциите на моите деца ги изживявам в момента, когато пиша. Ако става дума за сцена, 
която те е разчувствала, можеш да си сигурен, че съм плакал, докато съм я писал. 

Историята на Тиквичка не е твоята история, това е ясно. 

Да, имах късмета да изживея щастливо детство. Родителите ми бяха от това, което се нарича 
средната буржоазия. Баща ми беше архитект, мама не работеше. Имам сестра, Женвиев, 
която е художничка и певица. Животът ни беше по-скоро приятен. Живеехме в хубав 
апартамент на площад „Репюблик”. 

С други думи, животът ти не е бил като в „Клетниците”. 

Може би това дава необходимата дистанция, за да говориш за не толкова приятно детство. 
Истинските автобиографии ме озадачават. Това, което ме интересува, е несъзнаваната част. 
Да си дадеш сметка впоследствие, че си написал сцена, която съответства на нещо, 
преживяно от теб отдавна, намирам, че това е по-красиво, отколкото да изливаш душата си в 
романа. Например „В страната кенгурата” е много по-автобиографичен роман и това не ми 
беше приятно. Знаех, че ще сложа вътре лични неща, знаех, че ще говоря за тях. 

 

За депресията, нали? 

Да, това беше нещо много лично. Нещо, което ме караше да се въздържам, но в крайна 
сметка го направих. 

 



Обикновено ти издаваш книга веднъж на десет години... а ето че чувам с изумление, че 
вече имаш нова книга при Елоиз д’Ормесон. Какво става, Жил? Откъде идва това 
френетично писане? 

Никога не съм си казвал на закуска: „Ще пиша по един роман на всеки десет години!”. Сега 
съм на 54 години и ако продължавам да пиша по една книга на десет години, няма да ми 
остане много време. А имам още много неща да разкажа. А и „В страната на кенгурата” така 
добре се прие, че реших да премина на по-висока скорост. Вярно,че пиша френетично. Първо 
писах разкази, защото обожавам да правя това. Публикувах ги във вестници и в интернет 
сайтове. И от „Албен Мишел” ми поискаха да напиша нещо. Едно от нещата, които написах, 
ще излезе в края на годината в поредица, наречена „Ти, братко, ти, сестро”. Това е много 
автобиографичен текст, много се колебах дали да се заема, но го направих. Пак през погледа 
на деветгодишно дете. Това ми помага да се дистанцирам. Ще излезе догодина, след „Лятото 
на светулките” при Елоиз д’Ормесон. 

И тази книга ли ще има деветгодишен разказвач? 

От 40 години пиша като деветгодишно дете, няма изведнъж да седна да пиша като възрастен. 
Опитах се, не става. Този език го имам в себе си и имам много неща за разказване с него. 
Читателят трябва винаги да са изненадва. Каквато и да е средата и историята, трябва 
системно всичко да се променя. 

 

Какъвто е случаят с „Лятото на светулките”? 

Това е един много по-лек роман… на пръв поглед, разбира се, аз се наричам Жил Парис. 
Няма много социален фон, но съществува едно по-романово измерение. Когато занесох 
първите варианти на Елоиз д’Ормесон, жена сдържана и дискретна, и чаках мнението й, ме 
беше страх. Накрая това, което тя ми каза много ме затрогна. 

 

С Жил Парис след интервюто, 26 април 2013 

Каза ми: „Да прочетеш една книга и да видиш, че си цитиран под линия в предговора (не ми 
е за пръв път, наистина, но винаги е странно да си „източник”)… 

 
 


