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Светлана Стойчева 
Детството по стратиевски 
- нашият живот в небето

Szvetlana Sztojcseva 

Gyermekkor Sztratiev m6dra 

avagy Eletйnk az egben 

Harom olyan konyve van Sztaniszlav Sztratievnek, amelye
ket а gyeпnekirodalomhoz is sorolhatunk (mikozben 
korantsem zarjuk ki бket а felnбttirodalombбl): а Maganyos 
szelmalmok ( elbeszelesek, 1969), az Utazas Ьorond nelkйl 
(kisregeny, 1972) es az Elet az еgЬеп (kisregeny, 1983). 
А Maganyos szelmalmok а szerzб irodalmi belepбje, az 
elbeszelesek sokkal inkabb az un. infantilis prбzahoz kap
csolбdnak, semmint а gyeпnekirodalomhoz. А gyeпnek
kor vilagat vazoljak fel (,,amikor tizeves voltam") mint 
emlekek-visszateresek, elvalas es vegsб soron elvalni 
nem akaras. Ez а deriis liraisaggal athatott vilag mintha 
Sztratiev egesz tovabbi munkassaganak lathatatlan lirai 
szoveteve valna (nem szamitva а dramaturgiat). 

Три са книгите на Станислав Стратиев, които можем да отне
сем и към литературата за деца ( без изобщо да изключваме 
литературата за възрастни): ,,Самотните вятърни мелници" 
(разкази, 1969 г.), ,,Пътешествие без куфар" (повест, 1972 г.) и 
,,Живот в небето" (повест, 1983 г.). 
Разказите от „Самотните вятърни мелници" са литературният 
дебют на писателя и са свързвани много повече с т.н. инфан
тилна проза, отколкото с литертурата за деца. Те очертават 
света на детството (,,когато бях на·десет години") като спо
мен- завръщане, раздяла и в крайна сметка нежелание за раз
дяла. Този свят, облян със светъл лиризъм, като че ли се пре
връща в невидимата лирична тъкан на цялото му следващо 
творчество (без да изключваме драматургията). 
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Внушението на разказите: когато всичко в живота ни тръгне 
от една малка отсечка-уличка с нейните форми, цветове, аро
мати, хора и случки, каквото и да се случи с нас по-късно, 
където и да отидем, тя остава не само в основата на нашето 
възприемане на света, но и поражда психическата ни и морал
на мощ. Това място е особено красиво, чисто, топло, пълно, 
уютно и картинно - улица-свят, а не улица на даден град, 
какъвто изобщо не се и споменава. 
На уличката на Стратиевия разказвач има малки къщи с чер
вени покриви, но най-паметното нещо в нея са дворовете, 
потънали в пламнали божури, люляци и зеленина. Г радините 
са едно от най-важните места на детството и въображението 
придава не само безброй функции, но и качествено ги проме
ня: могат да изглеждат на джунгли, в които и куче да изчезне 
безследно; алените цветя с черни 
точки по средата �огат да напомнят 
на петнисти хиени; могат да се уловят 
едни от най-редките пеперуди; глухар
четата могат да стигнат половин 
метър; и кестените могат да изглеж
дат толкова големи, че да направят 
небето зелено. Преобразяващият пог
лед на детството е всъщност основата 
на фикцията на книгата: ,,Така препус
кахме ние в края на август, носехме се 
из зелените полета, росинантите ни 
летяха към злите великани, които 
махаха застрашително крилата си и 
израстваха все по-големи и големи. Но 
сърцата ни не трепваха, те бяха пълни 
с гняв и негодувание, бяхме млади и 
очите ни блестяха, а ръцете ни държа-
ха рицарски копия ... " ( от края на „Самотните вятърни мелни
ци'; ключа към книгата). 
Пролетта и лятото ( заглавието „В края на пролетта, в края на 
лятото" намирам за симптоматично), експонират най-ярко 
цветовете на детството. Зелените лози, зажълтелите круши, 
червеният петел, кацнал на отрупаната с бял цвят череша, 
подобен на алено сърце (любим образ на Стратиев, появяващ 
се като знаков образ и в повестта „Живот в небето"), черната 
земя, жълтото поле, единствената зелената къща на улицата, 
алените череши ... - това са конкретни шарки от цветния 
килим на Стратиевото детство. 
По същия начин се втъкават и ароматите, и лицата на обита
телите на улицата: Човекът, който никога не лъже, Атанас 
Лудия, братятата чехлари, железничарят и неговата жена, бай 
Чавдар файтонджията, бай Славе обущарят, приятелите Тони 
и Гурко ... А уличните звуци също се врязват в паметта и веро
ятно в най-неочаквани моменти по-късно, самотно и мелан
холно ще прозвучават, като звуците от обущарницата „Танго": 
,,Звучеше танго. Бавно и старомодно, то ходеше между къщи
те, влизаше през отворените прозорци, излизаше в дворовете, 
потънали в зеленина, издигаше се изведнъж високо над ули
цата и пак слизаше долу при малките къщи с червени покри
ви'.' 
Случките в отделните разкази са застинали в паметта притчи. 
Още първият разказ „Череша с алени сърца" задава притчо
вия тон на цялата книга. На човека с име-перифраза: ,,който 
никога не лъжеше" му изчезва големият червен петел - точно 
същият, който изглежда като алено сърце в цъфналата напро
лет череша и с който той разговаря всяка вечер след залеза на 

Az elbeszelesek sugallata: ha az eletйnkben minden 
egyetlen mellekutcacskabбl indul, annak formaival, szi
neivel, illataival, lakбival es esemenyeivel, Ьarmi tortenik 
is veliink kesбbb, barhova is kerйliink, ez а kis utca nem
csak hogy alapja marad annak, ahogyan а vilagot befo
gadjuk, hanem еЬЬбl sziiletik lelki es erkбlcsi erбnk is. Ez 
а hely kiilбnosen szep, tiszta, meleg, teljes, kenyelmes es 
kepszen1 - vilagutca, nem egy adott varos utcaja, а varos 
neve egyaltalan meg sem ernlitбdik. 
Sztratiev narratoranak utcacskajaban арrб, piros tetбs 
hazak vannak, de а legemlekezetesebbek а langolб bazsa
rбzsakkal ekes es orgonak zбldjebe borulб udvarok. А 
kertek а gyermekkor legfontosabb szinterei, а kepzelet 
nemcsak szamtalan funkciбval ruhazza fel, de minбsegi-

leg is megvaltoztata бket: latsz
hatnak бserdбnek, amelyben akar 
а kutya is nyomtalanul elvesz; а 
Ыborszin viragok f ekete pontok
kal а kozepiikben foltos hienara 
emlekeztethetnek; megfoghatбk 
itt а legritkabb pillangбk; а gyer
meklancfii f е! meter magasra nб
het; es а gesztenyefak olyan nagy
ra magasodhatnak, hogy zбldre 
festik az eget. Valбjaban а gyer
mekkor atlenyegitб nezбpontja 
kepezi а konyv funkciбjanak alap
jat: igy szaguldoztunk mi 
augusztus vegen, repiiltйnk а zбld 
mezбkon, Rosinanteink vagtattak 
а gonosz бriasok fele, amelyek 
ijesztбen lengettek szarnyaikat es 

egyre nagyobbak es nagyobbak lettek. De а sziviink meg 
se rezzent, mereg es elegedetlenseg fortyogott benniik, mi 
fiatalok voltunk es ragyogott а szemiink, а keziink pedig 
lovagi kopjakat szorongatott ... " 
А tavasz es а nyar (а Tavaszut6, nyarut6 cimet szimpto
matikusnak tartom) exponalja а legelenkebben а gyer
mekkor szineit. А szбlб zбld lombja, а sargulб kбrtek, а 
voros kakas а feher viragba borult cseresznyefan, amely 
vбrбs szivre hasonlit (Sztratiev kedvenc kepe, amelyet 
jelkepkent felmutat az Elet az egben is), а fekete fold, а 
sarga mezб, az egyetlen zбld haz az utcaban, а ЫЬоr cse
resznyek. .. - ezek alkotjak Sztratiev gyermekkora szines 
szбnyegenek konkret mintazatat. 
Ugyanilyen mбdon szovбdnek bele az illatok, az utca 
lakбinak arcai is: az Ember, Aki Sohasem Hazudik, Bo
lond Atanasz, а papucsos fiverek, а vasutas es felesege, 
Csavdar Ьаtуб, а konfliskocsis, Szlave Ьа, а suszter, а ba
ratok, Toni es Gurko ... Az utca hangjai is bevesбdnek 
emlekezetebe, es kesбbb, minden Ьizonnyal а legvaratla
nabb pillanatban, felcsendiilnek maganyosan es melanko
likusan, mint а Tango cipeszmuhely hangjai: ,,Tangб 
szбlt. Lassan es regimбdian jart-kelt а hazak kozott, Ье а 
nyitott aЫakokon, ki а zбldbe borult udvarokra, hirtelen 
felemelkedett magasan az utca fole, es megint leszallt а 
piros tetбs kis hazakhoz". 
Az egyes elbeszelesek temai az emlekezetben rogziilt pel
dabeszedek. Mar az elsб elbeszeles, А piros szivu cse
resznyefa megadja az egesz konyv peldabeszedi alap
hangjat. Az „aki sohasem hazudik" allandб jelzбs nevii 
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embemek а nagy vбrбs kakasa - eppen az, amely vбrбs 
szivnek latszik а viragzб tavaszi cseresznyefan, es amely
lyel minden este beszelgetni szokott naplemente utan. Az 
utca lakбi, bar nem tudjak, mirбl folyik а beszelgetes, 
igazi katasztrбfakent elik meg а veszteseget - es masnap 
mindegyikiik hoz neki egy kakast, mondvan, hogy megta
Шta az „бvet". Vegiil az Ember, Aki Sohasem Hazudik, 
megtalalja az „о" kakasat es boldogan visszaadogatja az 
idegen kakasokat, de csak az elbeszelo tudja az igazsagot: 
latta, amint kakast vasarolt а piacon. 
А moralis emberi kazusok - ez а „bonyodalom" а lagtбbb 
elbeszelesben. А gyereksereg befesti az „elefantcsalad" 
kutyajat (Zsorzs, а zold kutya). Meg is maradna az iigy а 
gyermekcsiny szintjen, ha а bizonyitek, hogy az Ember, 
Aki Sohasem Hazudik f estekevel 
mazoltak, gyanut nem ebresztene 
vele szemben - es ha az abszurdi
tas nem f enyegetne az utcaban elo 
emberek kбzбtti, mindenek folбtt 
allб harmбniat. Akkor а fiuk beis
merik tettiiket. 
Olykor az elkбvetetteket nem le
het jбva tenni - а rejtozkбdo szб
kбtt rab, akin segit а tбrtenet elbe
szeloje, mert elhitte а mesejet, egy 
reggel kereket old negy tyukkal, 
amelyeknek а fiu viselte gondjat, 
eppen azert, hogy а Ьбrtбntбltele
ken segitsen (Lattam а zold lu
gast); egy masik tбrtenetben а 
gyerekek veletleniil meglatjak, 
amint egy bбditбan szep ejszakan 
а Vasutas felesege, akit irigyelnek vilagjarб foglalkozasa 
miatt, mas ferfit fogad а halбszoЬajaban (Cseresznye
tolvajok). Hogyan oldбdnak meg ezek az iigyek? А 
hasonlб kerdesekre adott valasz mindig elmaganyositja 
azt, aki felteszi - vagy pedig elenyeszik valahol az afolбtti 
nema gyбnyбrkбdesben, ami egyediil kepes megtisztitani 
benniinket es fenntartani erzekenysegiinket - а termeszet. 
Az elso peldaban а fiu egyszeriien leiil а szoЬajaban, es 
nezi az aЫakon at а fenypatakokban fiirdo zбld lugast, 
szep rajzolatu, gyбngycseppekkel boritott attetszo levele
ivel, ,,az utcabeli GalamЬaszok pedig mar folrбptettek 
galambjaikat, es azok szalltak а tiszta kek egen". А maso
dik elbeszelesben а fiuk tehetetleniil es mergesen gub
basztanak, feledve az erett cseresznyet: ,,Virag es szel 
illata szallt, amely messzirбl jбn es elhozza minden hely 
illatat, amelyen keresztiil lebbent. А halбszoba aЫakai 
elsбtetiiltek. Ottmaradtunk а sбtet ejszakaban mi, а harom 
cseresznyetolvaj, а csillagok vegteleniil messze voltak 
toШnk, diihбsek voltunk es tehetetlenek. " Talan nem tul
zas, ha azt mondjuk, hogy ez а bolgar irodalom egyik 
legerzekletesebb elbeszelese. 
А lirai vezerfonal mar а Maganyos szelmalmok kбtet 
cimeben is benne van, amely nem hagy erintetleniil sen
kit, akinek erzeke van а kбlteszet irant - kortбl fiiggetle
niil. Es mint minden lirai cim, ez is egy kisse szomorkas. 
Don Quijote csak а felnottek vilagaban maganyos, а gyer
mekek vilagaban nem. De mihelyt felnonek а tiz eszten
dos Don Quijote-k, akkor lesznek а szelmalmok igazan 
maganyosak; es az emberek is elmaganyosodnak. Tehat а 

ХЕМУС • 61

слънцето. Дори и да не знаят за какво си говорят двамата, 
хората от улицата усещат тази загуба като истинска катаст
рофа - и на другия ден всеки му носи петел под предлог, че е 
намерил „неговия" петел. Най-накрая Човекът, който никога 
не лъже си намира „своя" петел и щастлив започва да връща 
чуждите петли, но само разказвачът знае: видял го е да го 
купува от пазара. 
Моралните човешки казуси - това е „интригата" на повечето 
разкази. Дечурлигата боядисват кучето на „слонското" семей
ство (,,Зеленото куче Жорж"). Всичко може да се изчерпи с 
детската лудория, ако доказателството, че е боядисано с боята 
на Човека, който никога не лъже, не повдига недоверието към 
него - и ако абсурдът не заплашва хармонията между хората 
на улицата, стояща над всичко. Тогава момчетата си признават 

стореното. 
Понякога стореното не може да се 
поправи - укриващият се затворник, 
на когото разказвачът на историята 
помага, защото му е повярвал, една 
сутрин изчезва заедно с четири от 
кокошките, за които се е грижело 
момчето, именно за да му помогне 
(,,Виждах зелената лоза"); в друга 
история децата неволно виждат как в 
една безумно красива нощ жената на 
железничаря, комуто те завиждат за 
професията му на пътешественик, 
приема в спалнята си друг мъж 
(,,Крадци на череши"). Как се разре
шават тези казуси? Отговорът на под
обни въпроси винаги усамотява чове-
ка, който си ги задава - или пък про

шумява някъде в мълчаливото съзерцание на това, което 
единствено може да ни пречисти и да поддържа чувствител
ността ни - естеството. В първия пример момчето просто сяда 
в стаята си и се заглежда през прозореца в обляната от пото
ци светлина зелена лоза и изрязаните й прозрачни листа с 
бисерни капчици по тях, а „Гълъбарите от улицата вече бяха 
вдигнали гълъбите и те летяха в чистото синьо небе." Във вто
рия разказ момчетата сядат безпомощни и сърдити, забрави
ли за узрелите череши: ,,Миришеше на цветя и вятър, който 
идва отдалече и носи аромата на всички места, откъдето е 
минал. Прозорците на спалнята угаснаха. В тъмната нощ сто
яхме ние, трима крадци на череши, звездите бяха безкрайно 
далече от нас, бяхме гневни и безпомощни." Дали ще преуве
личим ако кажем, че това е един от най-сетивните разкази в 
българската литература? 
Лиричната доминанта е заложена още в заглавието на сбор
ника „Самотните вятърни мелници': което не може да не 
досегне всеки, който има усет за поетичното - независимо от 
възрастта. И като всяко лирично заглавие, и това е малко 
тъжно. Дон Кихот е самотен само в света на възрастните, но 
не и в света на децата. Но щом десетгодишните донкихотовци 
порастнат, вятърните мелници усамотяват истински; а и хора
та също усамотяват. Така че гледните точки от заглавието и 
края на повестта се събират. Само Атанас Лудия остава вечно 
млад, само той не старее, само на него му блестят очите и само 
„той препуска нататък, из зелените полета, към вятърните 
мелници, които са самотни без нас'.' 
Опитахме се да акцентираме на тази доминираща от самото 
начало лирична нагласа на Стратиев, тъй като той действи-

• HAEMUS





2008/IП-IV. 

GYE.REKEKNEK � ЗА ДЕЦАТА

kozelitette а repedezett kerget, rйcskos volt es meleg. 
Illatos бszi fii nбtt а fa korйl, kesei gyбgyfiivekkel vegye
sen. Ragazza lehunyta а szemet. А nap ontotta а fenyt az 
oreg kortefara,es а levelek korйl kicsiny glбriak fenyes
kedtek." 
Az Elet az egben (1983) tovabb metaforizalja а gyermeki 
latasmбdot (ezt hangsulyozza а cim), es osszeveti а fel
nбttek latasmбdjaval, de nem idealizalja. Mulatsagos, de 
szamomra valahogy sziirrealisztikusan mulatsagos а 
gyermekek jatekanak megfigyelese elбszor а homokoz6-
ban, aztan а bozбtosban: ,,Odaalltam kozepre es vartam, 
hogy valaki csinaljon egy homokfigurat. Azonnal lerom
boltam. 6k csinaltak, en romboltam, бk csinaltak, en rom
boltam ... V egill а gyerekek abbahagytak а figuracsinalast. 
Mindenki leiilt а homokba, es leste, mikor csinal valaki 
valamit, hogy lerombolhassj!I.. De senki пет csinalt sem
mit, csak varta, hogy rombolhasson ... " Es amikor а kivan
csi gyerekek elrohannak keresni, пет tudni, mit, csak 
azert, mert valaki keres valamit: ,,Mennel inkabb keres
tek, annal inkabb megmakacsoltak magukat, turtak а fol
det, mint а рар malacai, benyomultak а bozбtba, nagy 
lyukakat astak es eltuntek benniik ... " Az egbeli elet meg
mutatja, hogy abban eliink, amit latunk es visszatiikro
ziink - amikor ez az eg (Csak az eget lattam es minden 
onnan jott hozzam"), gyermekek vagyunk (,,Addig lak
tam az egben, amig meg пет tanultam jami"), amikor 
pedig а fold - akkor felnбttek lettiink. 

Csikhelyi Lenke forditasa 

на детската игра първо в пясъчника, после в храсталаците: 
„Там заставах в средата и чаках някой да направи фигура от 
пясък. Моментално я развалях. Те правеха, аз развалях, те пра
веха, аз развалях... Накрая децата се отказваха да правят 
фигури. Всички сядаха на пясъка и дебнеха кой ще направи 
нещо, та да му го развалят. Обаче никой не правеше нищо, 
само чакаше да разрушава ... " и когато любопитните деца се 
втурват да търсят без да знаят какво, просто защото някой 
търси: ,, Колкото повече търсеха, толкова повече се заинатя
ваха, ровеха земята като попови прасета, бутаха се в храстите, 
издълбаваха цели дупки и потъваха в тях .. .'.' 
Животът в куфара показва, че ние живеем в това, което виж
даме и отразяваме - когато е небето (,,Виждах само небето и 
всичко идваше при мене от него"), сме деца (,,Живях на небе
то, докато проходих"), когато е земята - сме възрастни. 
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