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Светлана Стойчева 
Фентъзи-романът „Ян Бибиян" 

-Елин-Пелиновата голяма мъдра книга за деца

Szvetlana Sztojcseva 

F antaziaregeny 
- Elin Pelin melysegesen bolcs gyermekkonyve, а Jan Bibijan

А Jan Bibljan - Egy kolyok hihetetlen kalandjai (1933), 
es aJan Bibljan а holdon (1934), Elin Pelin ket gyeпnek
kбnyve olvasmanykent el а bolgar irodalom multjaban es 
jeleneben. Teпneszetesen ez nem jelenti azt, hogy а re
geny befogadasa minden korban egyfoпna. 

Feltetelezem, hogy а ХХ. szazad haпnincas eveiben, ami
kor а regeny eloszбr jelent meg, sokkal hangsulyosabb
nak tuntek az akkori bolgar kisvaros eleteЬol vett kepek 
reszletei: а kadar es а fazekas tipikus figurai, а varoska 
kiilбnc alakjai, а j61 csengo csufuevek, а varoska mellett 

„Ян Бибиян. Невероятни приключения на едно хлапе" (1933) и 
„Ян Бибиян на Луната" (1934) са двете части на романа на Елин 
Пелин за деца, чието христоматийно присъствие в българската 
литература има бъдеще и днес. Разбира се, това не значи, че във 
всяко време романът се възприема по един и същ начин. 

Допускам, че през 30-те години на ХХ век, когато е публикуван 
за пръв път, изпъкват много повече детайлите от тогавашната 
картина на едно малко българско градче - в типичните персо
нажи на кацаря и грънчаря, в образа на особняка в градеца, в 
звучните прякори, в прахоляка на минаващия покрай градчето 
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автомобил (минаващ тържествено като знак на научно-техни
ческата революция, която все още „ кръжи" покрай малкия 
град) и т.н. 

Това, което прави романа истински универсален, е героят му и 
приказната му канавата. 

Всички споменати детайли са сценографски щрихи и худо
жествени „гласове" от 30-те върху плътната приказна 
структура на романа. Елин Пелин свободно преминава от стил 
в стил: приключенско-авантюрния (зададен от най-детския 
въпрос: ,,Каква пакост да направим днес"), сантиментално
патетичния · (родителската реакция на сълзи и въздишки, 
песента на спомена на Ян Бибян в долното царство), дори 
шлагерния (песните от рода: ,,Живота със сърцето си/ти веч 
ще разбереш ... "), поучИ'Iфлния (тютюнът и употребата му са 
дяволска работа), сюрреалистичния (бягащата глава подир Ян 
Бибиян), вилхелмбушовския (някои от пакостите, както и 
тяхното наказание) чисто приказния (него читателите безот
казно ще открият в превращенията на героите, говорещата 
птица, омагьосаната желязна гора, подслушването на дяво
лите, живата вода и пр.и пр.). 

За мнозина Ян Бибиян остава като образ на вечното непослуш
но дете, чорлаво, немарливо, скитосващо с вятъра в покрайни
ните, нехаещо за каквото и да е образование и възпитание, и 
най-важното: съюзено с дяволчето Фют, дошло от самата му 
палава и малко зла детска природа. Всички възможни културни 
пластове са активизирани в този игрово-пародиен опит на Елин 
Пелин. Но не някаква мефистофелска идейност вдъхновява 
разказвача, а по-скоро фразеологичната сочност на езика: 
детето е жив дявол, по-хитър и от дявола и т.н. Не знам защо 
понякога се забравя обърнатият образ на Ян Бибиян - поучени
ят, послушният, любознателният и ученолюбив младеж, който 
благодарение на преображението си става летец, пришълец на 
Луната. 

Двете части стоят точно като картите за игра: огледално про
тивопоставени. В първата движението е към долната земя, 
царството на мрака и дяволите. Във втората - нагоре, към Кос
моса и Луната. Но тази вертикална структура на романа едва ли 
е формална приумица, наподобяваща дървото на живота. На 
долната земя пакостникът Ян Бибиян пропада на гърба на 
дяволчето Фют, опит от тютюна, който пак то му предлага. Но 
подобно на истински приказен герой, именно там, на долната 
земя, преживява своята инициация (посвещаване в зрелост); 
именно там той намира „Книгата на живота" и превръща пре
живяното в познание: ,,Научих се що е зло и добро и имам вече 
сили да се боря със злото." Интересно е, че дори великият 
магьосник Мирилайлай, олицетворението на злото, ,,знае" 
какво трябва да научи Ян Бибиян от Голямата книга: ,, От 
голямата книга на мъдростта ти не научи ли, че човек със 
собствени сили трябва да се спаси?" Въпреки патетичната реп
лика за борбата със злото малко по-късно Ян Бибиян връща 
опашката на дяволчето Фют, в която е съсредоточена дяволс
ката сила, само с „рехавата" заплаха, че ако продължават дяво
лите да вършат злини, ще каже на хората къде е съсредоточена 
тяхната сила. Преди да тръгне по пътя на експериментатора и 
откривателя, въпросът е: ,, Фют или Франц?" Фют му обещава 
магически междузвезден кораб, а Франц му предлага чиракува
не при техника-изобретател. Очертана се алтернативата -

elhalad6 gepkocsik porfelhбje (mint а tudomanyos-tech
nikai foпadalom Ыiszke vivmanyai vonulnak tova, meg 
idegeniil а kisvarosok vilagat6I), es igy tovabb. 

А regenyt annak hбse es mesejenek alapotlete tette igazan 
egyetemesse. 

А regeny t6m6r mesei szerkezetet az emlitett kulisszak 
t6Itik ki, egy harmincas evekbeli muveszi hangvetelen. 
Elin Pelin szabadon valtogatja а stilusokat: а kaland
regenytol (gyermeki kerdeskent felteve: milyen csinyt 
kovessiink ma el?) а szentimentalis-patetikuson (а sziilok 
reakci6ja konnyek es s6hajok formajaban, Jan Bibijan 
dala az emlekekrol az als6 birodalomban), sot а sla
gerszerun ( olyan dalokkal, mint „А sziveddel az eletet / 
majd megerted ... "), az oktat6n (а dohany es elvezete 6r
d6gi ajandek), а szurrealistan (Jan BiЬijan utan fut6 fejek) 
es а Wilhelm Busch-i stiluson at (nehany csinyteves es 
annak biintetesei) egeszen а tisztan meseszeruig (melyet 
az olvas6k minden ketseget kizar6an olyan elemekben 
fedezhetnek fel, mint а hбsok atvaltozasai, а beszelo ma
dar, az elvarazsolt vashegy, az 6rd6g6k kihallgatasa, az 
elo viz). 

Sokak szamara Jan BiЬijan az 6r6kke engedetlen, borzas, 
hanyag, mindig а szellel sodr6d6 gyermek alakjat testesiti 
meg, aki fittyet hany az oktatasra es .а nevelesre, megpe
dig, ami а legfontosabb, Tyu 6rd6gfi6kaval szovetkezve, 
aki az о pajkos, kisse rossz, gyermeki termeszeteЬol ered. 
Minden lehetseges kulturalis reteg megjelenik Elin Pelin 
е jatekos par6diakiserleteben. De nem valamifele mefisz
t6i szellem 6szt6nzi а meselot, sokkal inkabb Ьizonyos
fajta nyelvi-frazeol6giai kifejezesm6d: а gyermek egetni
val6 6rd6gfi6ka, sot ravaszabb az 6rd6gnel ... Nem tu
dom, miert felejtkeznek е! olykor Jan BiЬijan jobЬik enje
rol, az eszes, sz6fogad6, tudasvagy fiitotte ifjur61, aki at
valtozasanak k6sz6nhetoen valik pil6tava, а hold latoga
t6java. 

А ket resz pontosan йgу helyezkedik е!, mint а rajzolt fi
gurak а kartyan: egymassal ellentetjekent. Az elso resz
ben az als6 vilagba, а homaly es az 6rd6g6k Ьirodalmaba 
tartunk. А masodik reszben felfele, а vilagur es а hold 
fele. De а regeny fiiggoleges szerkezete aligha egyfajta 
hirtelen jott, formalis 6tlet, sokkal inkabb az eletfahoz 
hasonlatos kep. А bajkevero Jan BiЬijan - egy, az 6rd6-
g6csketol kapott cigaretta elszivasa utan - Ty{i hatan 
zuhan az als6 vilagba. De, az igazi mesebeli hos6kh6z 
hasonlatosan, eppen ott, az als6 vilagban eli at beavatasat, 
erik felnotte, eppen ott talalja meg az Elet konyvet, es az 
atelt esemenyeket tudassa valtoztatja at. ,,Megtanultam, 
mi а j6 es а rossz, es mar van erom hozza, hogy megkiizd
jek а rosszal" - mondja. Erdekes, hogy meg а nagy Miri
lajlaj varazsl6, а rossz megtestesitoje is tudja, mit kell Jan 
BiЬijannak megtanulnia а NagykonyvЬol: ,,Nem tanultad 
meg а b6lcsessegek nagy konyveЬol, hogy az embemek а 
sajat erejeЬol kell magat megszabaditania?" А rossz elleni 
kiizdelemrol sz616 patetikus valasz ellenere Jan BiЬijan 
kicsivel kesobb visszaadja Tyu 6rd6gfi6ka farkat, mely
ben az 6rd6g6k ereje 6sszpontosul, dorgal6 szavak kise
reteben, hogy ha az 6rd6g6k tovabbra is gonoszkodnak, 
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elmondja az embereknek, miben 6sszpontosul az erejйk. 
Feltalalбva es felfedezove valasa elott megjelenik а ker
des: Туй vagy Franc? Туй magikus fuhajбt iger neki, 
Franc pedig miiszaki-feltalalб inaskodast ajanl szamara. 
K6rvonalaz6dnak az alternativak: magikus siker vagy al
kotбmunka, а babona vagy а tudomanyos-technikai hala
das? 

Latjuk, hogy а miiЬol hianyzik а hagyomanyos tйnderme
sek legfobb йzenete: а rossz biinhodese es az abszolut jб 
megdicsoйlese ( ezert е helyen vegzodik а klasszikus me
se ), es ismet felhangzik - realisztikusan es jбzanul -, 
hogy milyen vilagnezetet kepvisel Elin Pelin. Hosйnk 
testver-baratjaval, а sarb6I keszйlt Kalcsбval indul а hold
ra, akivel nemcsak hogy 6sszetartoznak, de szб szerint 
fejet is csereltek. Туй tov'ibbra is megjelenik, hogy meg
kisertse, meg holdra utazasa kozben is haborgatja, de 
hataskore korlatozott: о maga magyarazza, az emberek
nek szйksegйk van rajuk, 6rd6g6kre, ezert nem hagyhat
jak е! а fold palyajat. Velemenyem szerint а legkomo
lyabb kerdes Jan Bibijan atvaltozasaval kapcsolatban 
merйl fel: felfedezo valt volna-e belole, ha nem engedet
len, pajkos gyermek annak elotte? 

Nehany evvel ezelott, egy tinimiisor resztvevoi azt allitot
tak, hogy az elso resz „fantasy", а Jan Bibljan а holdon 
pedig „tudomanyos-fantasztikus" regeny. На а Matejko 
арб а masvilagon vallasos elbeszeles, akkor а Jan Bibljan 
а holdon-t is tekinthetjйk tudomanyos-fantasztikus mii
nek. Tudomanyos-fantasztikus sz6vegk6rnyezetnek te
kinthetok (sajatos Elin Pelin-i humorral) az elbeszeles k6-
vetkezo reszletei: а szamarhaton jarб holdlakosok, а hold
beli csaszarsagok kozti csatak es а а ket foldlakбt fenye
geto veszely, hogy nem kerйlhetik el а holdЬeli car la
nyaival kotendo hazassagot .. . 

Egeszen biztos, hogy а konyv а bevezeto eligazitas enel
kйl is magaval ragadja а gyermek olvasбt, es mindegyik
nek, Ьarmelyik korban eljen is, kedve kerekedik ra, hogy 
bejarja Jan Bibijan retjeit, es hogy legyen egy baratja, aki 
csinytevesekre 6szt6nzi, az sem baj, ha szarv van а hom
lokan - elvegre Jan Bibijan elarulta, hol van az 6rd6g6k 
gyenge pontja. 

Ivan Andrea forditasa 

магическото успяване или творческият труд; суеверията или 
научно-техническият прогрес. 

Виждаме, че романът се разминава с най-важното послание на 
традиционната вълшебна приказка - наказанието на злото и 
възцаряването на абсолютното добро ( ето защо на това място 
класическата приказка завършва), но пък зазвучава реалистич
но и трезво, какъвто поглед към света има самият Елин Пелин. 
Към Луната героят тръгва със своя побратим - направения от 
кал Калчо, с когото са си разменяли не шапките, а буквално 
главите. Фют продължава да се обажда и да го изкушава - дори 
по пътя към Луната го безпокои, но действието му е ограниче
но: според обяснението на самия дявол, хората имат нужда от 
тях, дяволите, затова те не могат да напускат орбитата на Зем
ята. Според мен най-сериозният въпрос може да бъде зададен 
във връзка с преображението на Ян Бибиян: можеше ли да се 
роди откривателят, ако не беше преди това непослушно и 
палаво дете? 

Преди няколко години в един тийнейджърски форум участни
ците споделяха, че първата част на романа е „фентъзи'; а „Ян 
Бибиян на Луната"- ,,научна фантастика'.'Ако „Дядо Матейко 
на оня свят" е религиозен разказ, може и „Ян Бибиян на Луна
та" да е научно-фантастичен роман. За научно-фантастичен 
контекст би могло да се говори, но с присъщата усмивка на 
Елин Пелин, който се впуска в разказ за лунагите, които ходят 
на магарета, за битките между лунните царства, за опасността 
двамата земни да не могат да избегнат женитбата с дъщерите 
на „ лунния" цар и т.н. 

Това въведение заприлича на анализ, но истината е, че книгата 
за деца грабва и без него, че на всяко дете от всяко време ще му 
се прище да си има ливадите на Ян Бибиян, да си има приятелче, 
което да го вдъхновява в лудориите, даже и да е рогато, пък и 
няма нищо страшно: нали Ян Бибиян е казал къде е слабото 
място на дяволите? 
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