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Не само разказвач, но и успял 
поет е Елин Пелин в литература
та ни за деца. Поетът обаче ни
кога не е бил обвързан с клише
то „певец на българското село". 

Като поет за възрастни поне 
веднъж, доста отдавна, през 
1910, намира своето място сред 
поетите на Голямата литерату
ра: в „Българска антология. На
шата поезия от Вазова насам" 
на Димчо Дебелянов и Димитър 
Подвързачов. ,,Мястото" е дос
татъчно широко, за да съжител
стват образът му от „Българан" 
и един лирически образ, останал 
повече в архивите. 

Към 1997 поетът Елин Пе
лин „квартирува" най-вече в ли
тературата ни за деца ( става ду
ма за лирическите му стихотво
рения, наричани от него непре
тенциозно „сезонна поезия"; 
става дума и за стихотворните 
му приказки). Но значи ли то
ва, че поетът за деца не си 
,,спомня" поетът за възрастни? 

В някои от стиховете си за де-. 
ца ( особено в есенните) авторът 
май повече се захласва да звуко
писва и да изгражда вътрешни 
аналогии и съответствия, откол
кото да търси според представи
те си „образи прости, но силни" и 
„декламаторски тон". Репетира 
поетиката на „младите" (по-мла
дите от „Мисъл") - изглежда не 
ще е отишла напразно ;ружбата 
му с Димчо Дебелянов, Цимитър 
Бояджиев, Димитър Подвърза
чов. Стиховете му в „Златни 
люлки'' (1909) са писани най-ве
че за „детската" периодика, във 
връзка със задължителната ка
лендарно-празнична тематика, 
но групирането им ги превръща 
в стихотворни цикли с общо нас
троение и символика. 

Все пак цикличностга е пос
тигната като един по-късен за
мисъл - затова и отделните сти
хотворения не винаги са толкова 
органично споени в единен стил 
и не зазвучават така радикално, 
като нов канон в лириката ни за 
деца, както това става с „приказ
ки за деца, наредени в стихове" и 
за първи път обединени в „Гори 
Тилилейски" (1919). 

Ироничното светогледане на 
автора в „ Чохено контошче", 
,,Трите баби", ,,Страшен вълк" 
изключва лесната нагласа за 
,,наивно" писане за малките. 

Разтварянето на възрастовата 
граница завръща читателя към 
Елин-Пелиновите сладкодумст
ва и тогава, когато е прекрачил 
прага на детството. 

Към преразказаните си при
казки Елин Пелин би трябвало 
да се отнася с противоречиви 
чувства (както ловецът, който 
обича, но все пак убива живот
ни): от една страна, той гледа на 
преразказвачите като на брако
ниери, които са оскубали „до 
перце" птицата-приказка ("При
казка за приказката"), а от дру
га, сам се изкушава да тръгне да 
я дири по ловджийски ( самият 
той прави асоциацията) и да си 
отскубне макар и едно перо. 
Сред многобройните преразказа
ни сюжети веднага се познават 
тези, към които има пристрастие 
- за хитреците и за глупаците.
Като че за него най-непростими
ят човеlIIКИ порок е глупостта
("Глупавият вълк", ,,Големи лъ
жи", ,,Т�:1имата глупаuи", ,,Трите
пуяuи", ,,Три умни глави" и т. н.)
Ако превърнем предупреждени
ето на Симеон Андреев, че след
приказкип:; на Елин Пелин „ни
кой няма право да злоупотребява
с остроумието и да се глези с ду
ховитостга" във въпрос: кой в
съвремието ни все пак прекрач
ва прага на духовитостта и ост
роумието и на народната приказ
ка, и на Елин Пелин, този, кого
то забелязвам, е Георm Марков
ски с романа „Хитър Петър".

Романът „Ян Бибиян. Неве
роятните приключения на едно 
хлапе" и втората му част „Ян 
Бибиян на Луната" (1933-1934) 
е в диалог и с традиционната ни 
култура, и с ку.пурата ни през 
30-те години. Използвайки уни
версална сюжетика и символи
ка за възрастни, но обигравай
ки я за своите индивидуални ху
дожествени цели, Елин Пелин
успява да създаде един нео-ре
алистично-приказен роман за
деца. Най-малко с ироничния
си „религиозен" дуализъм авто
рът за деца и днес може да про
вокира възрастния.

И тъй, може ли Елин Пелин 
за деца да бъде скрит зад гърба 
на „възрастния" Елин Пелин\ 
Всички ние знаем отговора. 

д-р Светлана СТОЙЧЕВА 
СУ „Св. Климент Охридски" 

ПРЕВЬПЛАЩЕНL'IЯТА НА НАНЕ ВУТЕ. 
отстр.1 

За Ралица залиташе най-вече 
Стаичка Влаха, заможен и личен ... 
Хеле Г еле - мътните го зеле -
он загази най-много от сите ... 

Ралица избира бедния Иво, но 
литературната й посестрима е .на 
друго мнение: ,,Богатска съм - бо
гат че да зема ! Нек ме иска - на ко-

. гото стиска!" Бедността у Славей
ков не е сила, способна да възпре
пятства осъществяването на висши 
етични ценности: ,,Вреди ли невре
да, че сиромах е Иво", докато на 
Елин Пелиновия Геле не му про
вървява: 
зер момче е харно и сърцато, 

ама сиромашко, 
па сега какви са времена проклети -
дом и къща се не хранят със сърце 

юнашко, 
ами сака пуни да ти са,ръцете. 

По-нататък идва и деромантизи
рането на Славейковия вариант: в 
една зловеща бурна нощ Стоичко 
убива Иво, а пък Геле си остава с 
платоничните и анахронични зап
лахи, ,,че щел, божем, да я краде 

или да ги пали", и със сърцеразди
рателната си среднощна серенада: 
Подкършената изподтихом песен 
ехтеше с пуста жалба зарад 

младост 
и чезнеше за дваж по-пуста обич: 
„ Та една ли я по тебе 
похарчих воздииtка, 
от кахъри заприличах 
на църковна Ашшка!" 

Груба грешка би било да се счи
та, че това травестиране на Славей
ков-Тодоров е поврат към предход
ниците им. Дори такава подроб
ност - езикът на „шопските иди
лии" - подсказва, че е налице нещо 
друто. Диалектизмите в тях имат 
толкова общо със сериозния реги
онален интерес у един Блайков или 
дори Михалаки Георгиев, доколко
то го иронизират и преобразува 
функционално; затова и „шопGки
ят" език в тях е фактически много 
неточен и явно пародиран (той не е 
и роден диалект на писателя). Не, 
извършеното от Елин Пелин има 
много по-сложен смисъл. 

Проф. Никола ГЕОРГИЕВ 

ПРИКАЗНИТЕ ПОЕМИ • ПЕРЛИ 

НА БЪЛГАРСКИЯ ХУМОР 
Измежду литературните про

изведения, имаши щастливата 
съдба да се познават от цял на
род, да участват активно в под
държането на неговото духовно 
здраве, са и приказните поеми 
на Елин Пелин. По своето мяс
то в живота на българските де
ца някои от тях се родеят с 
творби като „Татковина", ,,Аз 
съм българче", ,,Житената пит
ка", ,,Майчина сълза" - образ
ци, въплътили в себе си черти
те на националния възпитате
лен идеал. 

Някои от сюжетите на по
емите са пряко заимствани 
("Дядовата ръкавичка", ,,Кри
вото патенце"), други са при
казки-калки, т.е! използват схе
мата на познати художествени 
модели, но в качествено нова 
интерпретация ("Звяр нечуван", 
„Сърдитата козица", ,,Вълк и 
козел", ,,Страшен вълк"), трети 
контаминират, макар и в раз
лична степен, отделни фолк
лорни мотиви ("Цар Шишко", 
„Бабината баница", ,,Сватбата 
на Червенушко"), четвърти, по 
признанието на писателя, са из
цяло негови ("Чохено контош
че", ,,Трите баби"). 

В тези весели, забавно-анек -
дотични повествования писате
лят завеща на поколенията 
трайни черти на националната 
психика, бит и морал. С просто
тата и първичността на битово
психологическите отношения, с 

Писателят -умее да свърже 
фантастичното и смешното та
ка, че смешното да се осъщест
ви благодарение на обобщава
щите сили на фантастичното. 
Гротесковите акценти, които се 
долавят в „ Чохено контошче" 
например, преминават в ясна 
гротесково-карикатурна линия 
на изображение в „Бабината 
баница", ,,Звяр нечуван" и дос
тигат своя апогей в „Цар Шиш
ко" и „Страшен вълк". 

В приказните поеми писате
лят имитира с литературни 
средства художествената сис
тема на народната приказка, 
запазвайки нейните универсал
ни белези. Но - парадоксално е 
- въпреки подчертанатn фолк
лорност на тези творбн опози
ционността към фолклора е
по-ярката им отличителност;
въпреки силното уподобяване
с традицията, особено значим
в тях е аспектът на разподо
бяване: в начина на художест
вено обобщение, в специфич
ната идейност, в жанровата
поетика.

Иронично-трансформацион
ната, т. е. пародийната авторс
ка стратегия в поемите е едно 
от най-ярките доказателства за 
модерността на писателя. Мо
же без преувеличение да се 
твърди, че и тук, както и в ра
ботите му за възрастни, комич
ното светоусещане на Елин Пе
лин, неговата иронично-скеп-

Елин Пелин сред ученици от училище „Елин Пелин" - София, 
7 юни 1936 r.. 

духовната чистота и виталност
та на своите „Пориви", неговите 
герои носят носталгичния спо
мен за българския рай - златно
то време на патриархалностга. 

Елин Пелин обича да прида
ва значителност на незначител
ното, да представя желаното и 
безполезното като необходимо 
и достатъчно, малко вероятно
то като сигурно, мнимо да мо
тивира качества и стойности. 
Промените в сюжетното де�ст
вие произтичат органично от 
временните, но силни и правди
ви страсти. 

тична нагласа се преплитат с 
принципите на модерното :rудо
жествено съзнание, в това чис
ло и на модерната ирония. Ста
ва дума за оня тип умонастрое
ние, което от иронизиране на 
историческата и духовна огра
ниченост преминава към неог
раничено иронизиране на дейс
твителността и изкуството, за 
да достигне до самоирония на 
писателя. 

Петър СТЕфАНОВ 

Великотърновски университет 
,,Св. Св. Кирил и Методий" 

МАКСЩМОРИЦ 
НА ЕЛИН ПЕЛИН 

С усета си за невероятни ситу
ации и ярки контури на типажите в 
човешкото ежедневие Елин Пелин 
открива за българската читателска 
публика прославените Макс и Мо
риц на Вилхелм Буш, тръгнали по 
широкия чужд свят с безброй пре
води и преработки непосредствено 
след създаването им през 1865 г. 
Елин Пелин публикува своите 
Макс и Мориц - Лудориите на две 
деца в стихове и картини - през 
1919 r., които до 1948 r. ще наброят 
7 издания. 

,,Макс и Мориц" слагат в твор
чеството на Вилхелм Буш началото 
на цяла поредица оригинални исто
рийки в картинки, между които 
„Плиш и Плюм. През 1993 г. тя 
претърпява третото си издание, а 
единичните издания на „Плиш и 
Плюм" са вече пет. 

Афинитетът на Елин Пелин към 
„Макс и Мориц" на Вилхелм Буш е 
обоснован от типологическото 
сходство между двамата писатели в 
тяхното художествено отношение 
към света. 

�ин Пелин сам определя свои
те „Макс и Мориц" като „свободен 
превод". 

,,Свобода" в превода Елин Пе
лин не си позволява по отношение 

.. на стиха. Той изцяло съхранява ри
муваното двустишие в четиристъ
пен хорей, което Вилхелм Буш въ
вежда като строфа в жанра хумо
ристична сбирка и така го популя
ризира в литературата на българс
ки език. 

Нека си пожелаем Макс и Мо
риц на Елин Пелин отново да за
радват нашите читатели. 

Доц. д·р Емилия СТАЙЧЕВА

СУ „Оз. Климент Охридски" 

ПелинФолк 
ЗЕМЯТА СЕ ВЪРТИ 

Когато учителят Мито Йотов 
(Елин Пелин) учел в село III и IV 
отделение, въвел нова метода. Раз
казвал на децата смешки, за да за
помнят по-лесно урока. Когато пре
давал за свинята, той питал: 

- Знаете ли, деца, защо прасен
цата ходят с наведени глави след 
майка си? ... - и додавал - Защото се 
срамуват, че майка им е свиня! 

Занимавал децата и по астроно
мия, история, география. 

Не щеш ли, дошъл инспекторът. 
Още на двора запитал учениците 
какво са научили от даскалите. 

- Ами, бабината козица!
- Друго знаете ли?
- Знаем, че земята се върти -

добавило едно. 
Инспекторът влязъл в канцела

рията, здрависал се с учителите и 
попитал: 

- Кой от вас е казал на децата,
че земята се върти:!? 

- Тази глупост може само Ми
то Йотов да им е казал! - побързал 
да обясни даскал Начо. 

Записал: Никола КАЙДЖИЕВ
с. Байлово 
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