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·1а ур()ка на жълт.ите ri?,�llцa в ,река-
1·а J,;Пър.вият урок":);�за веселиl'е 
влакчета, в които сядат�,,кукли, зай
•1ета> мечета" (,, Влак")'.1;: ·в нейните 
,·тих(УГворе.ния п6в1натото:звучи непоз-
11ато, ::",:проблем,ит-е ·са· ос1:,1в,рем,е,11еши, 
11r,ИЧ·!{Q' има дру.го звучен�, по-гледната
<' от'особе.Н ЪГЪЛ:· В ТОсВа•се СЪСТОИ ма•
1ш1та'(i1а :нейното т,ворч-�тво. Особено
1tе11ен\дял от поезията i·.на- :веса ·пас
•1алеев'а са стихот,вор,енията, И за ,най-
м а_.1щихе, В ·K<f/iJ'O е ПОСJ:Ш'l}!а:Га. просто
га ·.!Н&iфразат.а,,на1(9-дч:ищJ'··, на· въо
riраж1�шето,· 'остро ,чувстоо ! за с1:,1вре
меН1ff<;х:rг/'плас11ичен и неп,ри.нуд�н из-
1,а�_, ,1;.оито нареждат някои от . творби· 
те 11;>'д10 класическите о·бразци · в дет- ,
ската.'' 1ш :ли:тература (,,Мъ�ните · за-
11ачи'1;.-:-.. дооол,е,н", ,,К{)тенц� 'ангорче",
„Мечо' ко,мпоздтор", ,,ХитрСУГо миш0 

•rенц-е"· ... ) . В про,изш·еденияrга й пра
ви -впечатление жела,нието 'на автор-
1;°ата./.11а _от�вори на·i м.но�обр·ой,ниrге 
,;ъпросн, ,кои� ннтересу�11т ;децата, :да 
11м !J,Редсrав:и ,най,пълно· и -.м1югосrра1н
·1О ·).�·[)ТИIНИ'l'е ·· от заоб,�·калящия ги
,·1шт,: да от�аз.и, бързите промени, .кои-
, о ста;ват··в� д·еrокня':ж.и·в<УГ.'Нещо по
•,ече;· Веса.:f!а�спале,ев_а,:'умее' лаконич-. 
•IO, п.р оото я ючшо·да·· по,щчертае глав
·юто; OipliO>ВIH�Т? .В r�.op,�a:I;P._ !aK.�, Ч_е да
с за1ц0t11:ни: � ·• · . .'' ·::// �;',, ,. , · 
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колко и приляга - ·.·.,1, 
плете ръiсави<tка! "f· 
;.l, {·. '. ' 

�ч 
Скоро сняг ще падне,''-', 
трябват ръкави•tки! .,, · Пипайте по-бърже,' · •· палави ръчички! 

.',\;1 ·; · · (,,Ръ�авички") 
Поетесата з'l!ае ка,кво иока да каже
ка,к да го 'каже. С'I'ихо�ете и носят

·:.изнера,дост. и· пъстрота/:<эв:ьнкост и 
, 1:лbдИ'!II·I(J1Ci', защото · жи�в: ·и·l-неуга:сим 

б�JJ :интересът и към всичко, което 
1·а·ва· в· овета. ·За ·нея .е важно дете
., чнтате.11 да ИЗ)!_{ивя·ва събитията, да 
·· въл1нува, а н-е механи,чн,о , да запа-
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,:;;. 
метнва кещата. 
· И·-ощеf,нещо, ко-ето: прав.и' творбите
Й при�вле�ате.т1•н.и · - това е хуморът, 
непри,нуд:е!i' и с,по.1тцнен. Беса Па,опалеева·: при'I'елшва · rова I{ачество, чр·ез 
силаrга·-11а\сt,1еха · да· създава -ведра а'f
мосфера;�а предразполага и пленяiва: 

... ;"/ . 

.• 

J(ой· пристига всяка ,сутр�tнс чорлави косички? Кой -не смее да покаже 
двеrе';!tи ръчички? 

: }\�j��:, .; ' 
,.::·:11 . 

.. ', '•:,.;'_ ,t�:-� . 
·.�-rl/ 

За чие врат ле говорят,че е най-нечисто? 

�t1. 

Всички с пръстчета показват/ 
Христо! Христо! Христо! 

·"�·-J (,,Кой
((
t) 

Бстоствено творчествmо на Беса 
Паспалее!Jа ·не е лишено от слабости. 
По1ш1юга ''в стиховет,е и се чув.стват 
•ези,кови ·г.ра,па;внни, налуч,!(lва,ни · обра
зи, :нароч'Но тър1сени ри.м.и, ед1нообра
зие на тема'fиката, сухо поучи'f!елст
,во. Но .не·то:ва пр:идава облик на пое
зията 'И· :За:0деца. Емоu,ио1нално обагре
,ни,· иrри'Ви,' прони.кнати от бодър ·и 
жизнерадостен смях cia стихотворения
та на Беса Паспал,еева, кои.то .и д1ик 

·привли,1ат ·мал,ките читаrгели. Такива 
т.оор·бн с'ЬЗlдава перото ,на човек, .р о-
д ·е 'Н Д е'11СК:И ПО·ет. 

{_) 
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ТАЛАСЪМИТЕ . 
НА 

МдРКо-··гдЖЕВ 

Светлана Василева 

През 1974 г. Марко ГаJfчев каза, 
,но и не каза „Сбо-г-ом на таласъми11е" 
( едноим·енната приказна повест от 
К'ниrата му „Сбо-гом на таJJасъмrrте и 
други приказки"). Сбогу,ва,нето с Мър-
1ют, Дългата опаш1<а и Кара,конджо 
не е съвсем „Зав-�,ршено сбогува.не" 
(последната глава от повестта) ... -
Кой знае? Може би вече няма. А мо
же би . .. " - такъв е двусм11с.1е,ният 
отгово-р на нср11озн11я въпрос, зададен 
от майката: .,Колк-о пъти ще ме съ
буждате с тин вашн таласъми?" 

Оовен ·недО·ИЗl(аза,rюсти в приказ.ка
та има II напълно 1<а'I'еr,ори�ни съжде
юн1 от типа: .,Синът ти ще си въо,бра
знва това ош,ва, а другите ще напр,ед
ват в жив·ота." Или: .,Сега вече е уче
ник. ( ... ) Трябва да гледа реал,но на 
живота. Да знае, че'няма ии.ка,кви та
ласъми". Непоклатим а мотивировка, 
бихме 1<азали, в спора за свръхестест
веното, и въпреки това има нещо м·но
го тъжно при раздялата на детето 
Па·нчо с таласъмите. 

Нито неговите аргументи са директ
но изказани, н.ито арrументнте на 
скритото съучастничесrво на бащата в 
играта на снна. Те са м,оже 611 след
инт,е: J·!Jй-лошото, което може да се 
случи на ч-овека, е да изгуби способ
ността сн да фантазира. С нашия 
скептичен и прагматичен ум сме ·ог-

1. раю1ч1щи образите от народната де
мо1ю.1юг11я само до стилистич:1111 нзра
з11 ( ,.Тоя човек изчезна 1< ата тaJJ а
съм " - цит. от 1<ю1:гата). Но те мо
гат да провокират въображението.до
рн J<огато изглеждат а,нахро·ни<Гни.
Еди·нствено детето успява да жнв,ее в 
света -на фи.кципта и по „ръба" па
ЖИ'I'еii,ската .110г,ика. Бабата разказва 

J __ 

·°"'illМiiMlilW\i№fllj\\iii,i11iliJ��!>,,

!.:.
7

� ?-� �!J-/Yv 

на своето вн-�уче за таJiасъмите, з, 
го сплаши с тропота им по та1Ван, 
отлнч,но знае," ч·е то·ва са миш,и 
Своето при,каз•1;10· напояще талас1 
те жи-веят във'' въображението ·на 
тето - тази е· ос.новата, ·на коят, 
доизмисля и до-надгражда разказ 
то от бабата.' Па·вчо може да из1 
прн себе си таласъмите от сел•СJ{а, 
къща, въп:рек.и ч-е .. в града „Ни.кой ' 
дава квартира .<\.1а · таласъми"' (дру· 
глава or по,вест�;а). За въз.раст,ния 1 
случая бащата).,'lfаласъмит,е са ос1 
нали на c-eлo.�JJ· ста,рата къща/ впл· 
те.ни IJ .но,сталгич,ната музН'ка·· 11а,:, о
MИJiaЛO'I'O де'J\СТВО.-': . ,;·••' 

След цел.и · шестнайсет години та,1: 
съмите па,к се·'пояшяват в 1,ворчес1ш• 
ю ва Мар:ко '[а,нчев - rози път 
жа-нра при.каз,на поема. Веднага д· 
ч11, че не отава' въпрос за ·ня.ка.ква IJ, 
р.иацш1 1на старата тема. Панчо ·с·'11· 
раснал II детс1<ата игра не му е 11 
размер.ите. Той lll;e може да си спо, 
ш1 за истории.те с таласъми, а д11е11 
ното първолаче·.·нищо не си въобраз:
па: ,,все едно,._ момче, момиче/,· n, 
че е академич,е",:''М-отивиров.ката „1· 
се гледа р,еал,но.'на жи.вота" е ,да,, 
своите резултати: : .,днеска бебето о, 
роче/има ум на първола,че". ·т11лас1 
мите нямат ша1н,с да дойдат от', тав:·
на на баби·ната Пе,шна къща ,_· ю·
ма кой да ги изв,ика, пък и.ма ·и п,,
радикал,ни плашила. 

Марко Ганчев ··дов,ежда един чак ri 
чуждозем,ната · ·' север111а Страхола,!' 
дия - еднакно далечна и нез,най,на 
за възрастните, и' за малките. Т13ър;1 
самонадеяна е неговата мисия:. ,,т1·, 
на I<ъм земите · ваши/по-успешно н,1, 
да плаши". Описанието му напъ.11,11· 
разрушава представата за ·безп.11ътс1 
дух. Въпреки уrоворката, Че_,.,дух�вет• 
тяло нямат", ,,най'·свирепия, най-зл,ия 
таласъм има �· о,\1ашка, и ·криле, и чr 
връсти пръсти, и тромави крака, твър 
де тежко тяло' (.,Дето стъпи, ·та·м вел 
·нага/влага на тревата ляга:') ·и'твър
де големи· размери ( .. от .;.бря,г · · д' 
б.ря,г"). В тези си разм-ери той не '61 
могъл да се с•вр-е ··на нечий 'тъмен. та 
ван (осе па,к не бива да отричаме вся
каква прилика с таванските· му' с род

11 
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"'' /1\арм) Ганчев , fJ\9,PII . повтаrn . 

·1юбн�ч:.11 , ; ,kt, 1 1  1,J;1 амбур от 01шca
r rнero'i,ha д,. 1 ;  .на оп ашк�;, , ,,И с опаш: 
r< ,:1 щ_а:и.1.1 : · il f :!1 ) .. .  а_\�!За, още по· 
l!С'!(l

.
r;.У:В,е!Ч l!Чава ВЪЗМ9i1t·J:19't

_
ч1т,е На Xy-

10)!(•\j'Jl\\i'll·· Стсфа:1 Mapкop�.f).->liryp ата ,на 
0алаt;нма J е разтвор-ена •i !,!. I)риродата_. 
l'н :е,i#епоз·нат0110, лоз.н ато;; тя е в. мъr:-
r :J'f8},H ti°д' п.реора-I;ОТО . ПОЛ е/� ПO·OTBeC-
' l {t�J�il?J;'JJ.И• н ад гората, :в . 1рн·сунките 
· .:, ,Ci1j;);i!IЧCilШTC Л:ЬЧ1I ПО ,ТJ;)евата, IJ тре-
1 сrа_);!,В:. 13ъздуха лете,. в,./Jдем,цrзетна-. а д'Ы;;!1"11ад морет-о. "1 ,;: .. �; •. . ; . :  

A\jt9>piJ,т създа,ва един ,н�.истина  ор_и -
1н1а .�_е.р о.Gраз,. въпреки. '11лн , по-точно 
·1 ос-н,о•вата ·на самото. недрвер !lе · в
1,ществу.uаието му - талJс"J,мът Xai1-

' е XOJ! ?I l .  J\\оментадните.';' �социации., 
(}ИГО: riр еднЗIJ.ИКВа и м-ето, ·са пр 11 в 1щ
·,, мачнчнши --. Xai'Jдe Хол.Iн е ЛОЛО · 

, ; 1 1 ата_ ,от цнлото нме Ва,1-1 дср Бандер 
11 йде., , ;Хщ1ан  -- •1у,десен . ,  пример за
rп,рзвnне . на ,. безсм н-слен.и · рнму,оа·н.11
1 1укос;ченщня ·с ед1щ значнм р азrо
·,ре,н( �1раз, ,.хайде XOJIЗ!;!I\', ' п р и  това
tаЧlfJ:\''UЩИТИращ север,ноt . име. По
, ,щеотqо .това , н е  е ф:цr-r.цзен, а ези
ов �р,:;�з . .  ·;,](ай.це JЮЛ_а:н�iмр-же да се
r • ев,еде' с1:,_с а:чилисн1;чfI0 ·lfпо-,неутрал-
1 1н нзраз - ,,Хайд1Ji,сти,r\"·/ В какво
· съсrои ези,�юв.ата игр а_�� : . . •
1 1 Можем да определим· името на

· 1ласъма · като ез1июв ,_пар1що·1(с. То
1ра'зява отношението ,, .към обекта,
1 i'tтo назовава, ,НО не Н�КЗКВа ОЦенЪЧ

, , ст (така се създа,ва1:...,л11якорите) , а 
: р н.ца;нне, че изобщо ;_ съществува :
1· аласъм ли?  Хайде хол.ан'I /  Кой · е
··1жда.тi? Аз не съм ! -. ,tщ:еl!-н ТЪ!J. ,се
•лнrрава." , ,  ,, .,,, - ,
:2. ,,J.(ай,д,е холан" . е ф ра;зеолоrичен
· раз, . JОйтЬ толкова чесrо се упот.ре
r·оа ,в , ,разг-о·ворuiа'Та реч,. .. че ,се е пре
• .р,нал · в ембл_ематичен за,,•н азо!!аване 
· 1  т1rпична р еа!l(,ци я  (.наij-често -нихн
истнчна) не само към\ :таласъмите
,свероя-11ното) ,  .но  и към . 'ВСИчко из-
1 ,н сф,ерата на пра,кти к;та. : Llужден
тrе n итат „ка к  се вика/, ;.гу� в идение  
. Д(;сщо?� :  ,,Хайде холан · ....., думат :на
' 1 е, -/я с домати се наяжте,/сгрей·ге 

на топъJ1 . ктiматl ".' ' · Онюшението 
· .м самия, въпрос ,1ужденцнте п рие
·1 т като пря·к. отrовор,:JJ.�ра,�·би.р?йкн

.,'�···. 
,_ем,и,с�;I\, iJа(.Ид!jОМ!)-�:и•и 1и? и�раз: ,,Xaй,-
1·дc-x<l·Jl'f!,�\{)p!j:чaт.: м-нл1_1' .1.1 ака изра
зът се су6ста111Т\НJИр �, и персонифнци
ра .  КомуНюкацннт:а_'е : осъществена, но 
11еад-с1�оа.щю. Прнч,и'н�та. n СJIУЧ?Я е .  р 
Jюшото .pqiэpиJ'ia,нe н а  езнка:  Много чс
'с'rЬ д'ецат'а · 'в подобна снтуащiя, ., 1н е
уовоиJ1.и още 1(0· 1 1ве�щио11 а:юште значе
ния на някои думи и изр ази. им 1 1р11-
дават овои!-_,,Jюrич11ш" значення .

3. Ма.р.к:0. Га�нч-ев дава оше едно зна·
ченне ·. · 1ia 'израза-образ.  Посnоему  го 
.опитомя-ва(f: и го nра,в11. ,,междуметие 
та1шва/ с,; ;ТЪJ1 кование различно,' /но 
все лак ·,с : една  основа : /  да живеем 
.л-о-прит��но". ·така·ва тра-1<тов:Ка . . ·н а
пъл·но заменя н еrатн1вн-стич 11ото съдър
жа.1шс на образа ·и па изр аза: С „хай
дс. хопан'' да се раэм1 1 1 1е  пердахът н а  
пакост,ника, · -да с е  спре безсмисJ1ената 
кара1 1 :ща. м ежду хората ( ,,Лз съм · rо
рш1? Т.11 си доле11 I " ) . С e1t1 1 a дума -
пр 11да,ва . н,м· ,,досто·ен см нсъл" .  Цо.ве, 
д1.'J/lнето .на · ·таласъм а по1щрспя тази 
идея: , ,Пази п.рнзр :шът до,брn1к/слъ11-
це да не ни опари/кожата чрез допир 
пршс" З а �!зJшни трЪ!'НаJ1, а няма :. и 
ся-н,1<а от · злwо _чудовище. " ·  , ,. 

Пр•1;;каз11{ите истори и  :на пж:ателя 
(,1юем ата „Хайде ХоJ1а,н" и ·др-уrи11е 

,поеми )  С<! много често изявена ·, . итра 
с ек-сп.реси,вните възмож,1юсти .на ези
.ка .  Изп-олзшат се м1юго жаргоннзм·и и 
р ажовор111и и:.рази, 1юито моrат да бъ
дат общоуmо·tребнми метафор н, 1.щио
,ма·гич,н и  славосъчета,ння, поговорки :  
,;като таша изJJ агам се", , ,хептен на
зад", ,,да увесиш нос", ,,,на корена да 
оеем р япа", ,,да · се  задавя от смя-х", 
.,,,кр·ьrла · нула", ,,тъгрn се" и ·  др.  Те 
н е  само придават н епосредна ес1't1СТ
,ве.1юст и веща „необ.ра.боrеноот" н а  
стила. Много • ч есто п риказната ·, исто
.рия  -се гради на основата на  смисло
·вите 011клонения, които даrва едrю ус
той,чн,во слооосъчетанше или  едrна ду· 
ма в дна,па.юна меж,ду п.ря,ката и . пре
носната им упот,р,еба .  
- ·  · Игра.та : о,с CJJ<J!BO·ТO стимулира не
само. поз·1н1ването н а  възможностите 
на  езнr(а, .�ю nuмara на децата „да 
.проннJ<Jнат . в н·сти1юкия живот пре..1 
прозореца вместо през вр атата" 
. (Джаю1 Р,одарн) .  Поемата „А:нчо 
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М.арспа-ичо:':. IJМа може би 11ай·п9дчер-_ , 
та1110 нравс1;�зена проблем атика. ··.Мом
чето·· Ангел ' ( ;,Дали с , голяма буква ,
Анrе,л./или . пък с , маJiка -- все то,ва" )  
С:лнза на . з,емята, '  за  да н е  бъде само 
·н ' 'за щ1·:се riовесел н  ;.с- , , хор ата, които 
п'еяГ:J�еt·нi1 �:до · �1е6ето". Каква иро
н11 я . .i.... веселието с-е оказ·ва Габров
с1шя:�:. Qр еа,ни�иран кап·на,вал . За а·нrел.� . 
чето !TOB:J. ,е напълно н еrюзната ситуа.·, 
ц·ш1;\10 · с·ъщевреме,нно напълно позна·,
та за нас. , ,Народното о·еселие" е в ид 
ка·1юн11зира>110 култур,но мер·опр 11ятне, 
,1ещо като пре-rл-ед на худо,жес1,вена
та с амодейно,ст, о-рrанизиран празн-и·к 
с администратн,в.ни ·награди. Лнчо ·е н е  
с амо  забелязан: , ,О·гсъждат м у  награ
да - пър-ва/за песен, м ас1<а и костюм,/ 
на подиум внсо,к тепърва/ ro вдигат 
сред при·ветстве.н шум".  В р езултат 
на това с.е е получил „чудесен край 
за карнавал" (до·бр а  орrашвацня ! ) .  

1-1 а родното вeccJJ н е  с е  оказ,ва м а  с
ка н а  весел 11е; същнн,ски�н aнreJ1 -
poJJ Я н а  а,нrел. С;1ед к ато свършва 
лраз,н·ика, хората с е  превръщат в не
узна,ваеми :  стават груби, зл11 и и,ро
LНич•ни :  ,,- А, тоя беше на,г.раде<н/ и 
сиrур м исли, · ч,е награди/ ще получа
ва всеки де,н. "  Човешката доброта е 
била м аска на доброта; усм1rв.ката -
мас1(а на  усмивка:  ,, - Май свърши 
пусто тържество /и трябва да си хо
диш вкъщи,/ от Марс ли п аднал · сн .  
какво?" Тук е ключът· на  цялата ис
тория .  Изразът „от Марс ли пад11ал 
си" оцеЛ'ва точ,но истината, ио той се 
употребн·ва и с-е м н.сли в о6що•п.ри етия
му смисъл. Грубостта, безцеремо1н1но
стта, недоверието, конто съдържа, се 
превръщат в непробиваема преграда 
I<ъм м омчето. Въз,ни,к.ва въпро,сът: 
имаме ли сетива  за ч истотата, от-кри
тостта, доверието, добрината, на всич
ко, което търсим, а отдавна сме пре
станалн . да ' р азлича,ваме? Няма нищо 
обнадежда,ваш,о за хор ата, загубили 
възможността си дори да лр аз·нуват. 
В подобна ситуация детето също мо
же да изглежда като Анчо Марсиан
чо - като н енаrодения човек, зв·езд
•н и�  човек. Но то няма Nюnта пла.не
та, а им.а  своето учят1ще. Дисци-
11лuната е 11..�й-добр11ят на11иJr да се 
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адаптнрз  детето, а може би н i.I,a 
деформнра още от първи клас. Л 
л 11 точно T?l<a ще пазсъжд� , 
то HII Kaк не ' е  _сигурно, 110 СЪВС" 
сиrур·но е, че ще му домъч·нее за Л 
чо, о,собено когато предава снгнаJ1 1; 
l{ЪМ ракетата „i:io •HyJ1a- 1 1yлa/ne:i- ме1 
хълца честота".  

За  Марк,о Ганчев приказките ням 
точен адрес: , ,Защото това е все · ед ; 
да се мъчиш да р азбереш KOf\ ки 1 1  
е лисана от по 0r-олям писа.тел и ,, 
от по-малъ,к " ( , ,Пр иказки за · голя�, 
то и малкото братче едновреме<1н1 1 
С .. 1 980) . В тях не бива да се тър· 
определена поука н единств-е1i '' ( ,, r:1 
вен " )  смисъл : - Историята в 'поем а 
„Зап�юна факла !' н а 11-м·ного: п рилн 
,на поука, но р азказвачът предупрс 
лава :  , ,Не я написах за 11оу1<а./ за11 1  
то при  подобен повик/дори и ' с-кал,1 1 11 
варавиrк/от скука п очва да · се лу1<; 
Приказ,ките · могат да съдържат J' 
цнО!нално ловнание, -но и то не · изчер 
ва сми.словото вм боrак11во:" СJ1уч1· 
та в „Запас.на фа.кла" може ус_аеш 
да се използ,ва като пoмaraJJo: ,,Сл 
тая мънич:<а поем а,/която време · 
<УГнема,/ . ще э-1,аеш, като те ·попита 
какво е rоч110 · сталак1•11тът,/ка!К,во 
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1но.стала,кмит ьт . .. " И ·в<,е :пак „за
·i или�in.,ък не �атуй" �ер�азказва
. •шafa·?.:r· ,,Мислп nодир·�а 01шача
' я n'iйчетн или н чуй":1 .. 'iОг.критото 
t:1,а11,ва1не да се помислш,,после на
. па к:ьм О(ЩИсляне (дОП�flН/!Телно�·.·G1щ1в�,н,е .11· тълкуване. '�/, ,. · · · 
lнt<Oi(i'мecтa допускат; ,И nолитиче-

а�r.уален'· nро'!ит: 'Оттук' и заои
•rпоJ·сатирич,н.о · и · ироннч:!!о: начало 
,1а,в.Н@!JИе. с ·Qс'i'аналите� мУ(1 юни ги ,за 
ч.! .. tf�мата:с',;f:0лnматэ,1iпомпа'.' мо
да\!. n�:�е·rе .. п:с,:-"де.цата,1:к�r·. i.:пр нказ-" �· ·• \.�-� .. .. 1 11�м1Ji\�ут· n-ь.эр астю1'\'е1 _;;3 Ка.ТО:_fа
а. ·•Като:· nр.!lказка Т!,1,'Р.а,�казва • ,за 
�l�ijНa:Г.a 1f.qfЯMa ПОМП�,·]f РЯТО СТа

, а , жер11ва 'па,;-своята ··,:сJ!:мрнадея-
1• . .К.�:rр·'.сатир·а.··'rя преднэвиква асо-
. rнщ:tс-!'>Jfера,р.хията на дос·еrашиата 
•е-с.rвена ',система и 011н9щенията, 
10 пора}f�да, •·· и възможността за 
,rата_.',)rромя,на: i ,,А покрай.: м,ерце-
' щrдя;;,11!J/11а ГоJiямата п,с>м1Jа мар
·1/как .�се уеу,1ша/1,ато ош1ш-1(а ку-
1:оято' се гали?". Голямата 11омпа 
.!IC ,само 'Пом,пата, накр'ая: - Ну· 
·) �;,рамосвалът са д�.ете <?лицет-
11 и ·nроти.воп<,ставени .;.-сили,. Тех-

алёг6р11чен: хара,ктер; ,�; безсъм
;,ТОJI!{ова народ съ�1 '1.":надула" 

1;ата);',,Ама как да се сqре'Само-
1, / .. ./ н cJieд. като. i{ rумата му 
еъбрала/душа за дев!?! .,.J\1ИJIИ01н1 

,)"; Тези места звуча,т · почти ка
ц 1пи'!ес1(а ал егор ическа:\э а r.адка. 
:irзa яоно, че ннсателят търси не 
rlелната игра със rлqвото · или · 11енно сJювотворчество, .а'. смисJiо
J(дащата възмо)lсиост · на ·двете. 
"Жн ч,е ю�игата има .. етнке'г· ,,за 111а 'УЧНJ1Ищ,1а възраст'',,·;:нейните 
·1гни,чrрочитн далеч ·.·надминават 
11:товите. огра,ни11ен·ия. Може би 
11ч1ш:'са_ бидн удоuнн ·s преди 10 
:ри, �1�кар противопоставян.ето 
'('ol!". �. ,,неуд,обен" пpotti11· · да · е 
1що, · докол·кото не може;1·да по-

цензура на самостоятелното ·11ятне. Ще придобие JIII.д,нec нов '"1еокн, облик лнтературата нл за 
Своя 01{,сmчателен отrовор мо

" Марко Ганчев ще ни:,; даде в 
:�щата,: си книr;�? · ··".;;.. · �·- �. ' . �� .. ;' . 
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.i;: .·:Ина Мерджанова 

Кой не е '11,ел 1,ато дете за чудните 
пр,икл!очения�на Бурат11,но, кой не се 
е npexJJacвaл' о·г маikrор·ски разказа-
1111те неверо·я.тни премеждия на мал
кото дър,вено ·чолече? Има книги, кои
то. винаги щ� бъдат добри ,и желани 
приятели на д,ецата, които не о.етарн
ват, а залаз,ват · свежсс1'та на краси
во измнсJiеното чудо, способността да 
разЯЪ,!!'ti'УВаrг·,� · пр�дизвикат въображе-..
нието. ,,Златното· кточе, или при-кJ1ю0•• 

ченията на. \_Бурати.но" · безспорно е
една · от тези:>'книгн. А· те са особено 
ценн.и и поради факта, че обогатява.� , 
духоrтата приемстпеност между, по-· 
КОJ1енията - · те са радвали нашите 
бащи и майl(И, самите ние с удовол
ствие откр,ивахме тrх·ния въJJu.iебеи 
свя.т н то,й ста,ваше частица от златни
те детсl(и дни, ча·ст11ца от самите нас, 
а ето че сега н дещ1та нн безрезер,n
но 'пр,иемат тяхното приятеJJство. „Прик:Jiюченията на Буратино" - е 
отда.вна поз·иата ·на бъJJrарския чита-. 
тел· - пр.етър�;�яла е вече пет издания· 
у нас, да не говорим за м.ноrочисJJе, 
нитё й драма1,щза,ц1111 в 1(уклевите те· 
атри. В.сички 'l!Ие помним и по-rоле
мнп брат на •,I Буратнно - П1ток110, 
рожба · на италианскнн пнсате,1 Kap
JIO К0Jю:11и. Алексей Толстой разl(аз.' 
ва, че Ка1'о дете това е биJ1а любима
та му книга.' Но е.111111 ден тн ня·къде 
изчезнала. От:.:·м·ногоб.роiiнитс 11 пре
разкази 11 нави ннтерпретаr.�нн, l(OНro 
бъдещнят пнсате.;� с удовоJ1стnне пра� 
вeJJ пред·· с1юнт� другарчета, се ро,1,ил 
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nlкъ�но;\; ' Бурitтиио. Не : случайно
майсторът, който· ro и.здят�ва, се на
рича тат1<0 KapJIO. 

Сюжетните ЛИ'l[ИИ на двете юшrи си
пр11лнчат само о осво1Звнте, ВЪ3Jювн
моменти. Маiiст,ор-дърво;�.елец, в пър
nш1 c,1vчai\ ·- Дженето, а във вто
рин -- • Карпо създава кукла от дър
во, JiOЯTO ожнвя:ва. (Това начало на
помня библейския мит за сътворява
нето на първия човек.) Оттук започ
,ват изпитанията, които Пинсжио-Бу
,ратнно 11ретърпнва: множество страш
.ни приключения и изпитания, които
,.rюмагат на дървеното човече да раз
·бере някон нс11ини за жи·вота и кои
·1'0 го нроменят в rюJJожителна посо
.ка. Драматичните преживявания се
увенчават с щастлив край - както
във вснчк,11 приказкн. Лошите rе.рои
са наказа·ни, добрите - въз·награде
·пи. /\ може би в това се 1<рне нстин
.ското очарование на пр.111<аз1опс, ТOJJ·
J{OBa различни от „истинския" живот. 
Jv\.oжe би затова и възрасl'н,ите често 
,имат нужда от лр11ка�жи -- оъзраст
иите, във всекн от 1<оито живее по ед
но пораснало дете .. . 

И както тоm(ова чест·о става в дет
.ск.11те l(·IШГИ - тсхш1те гr.рон са ума
.лен модел на общестnот·о с разлнч
янте му характери н страст11. Б „ЗJiат
ното ключе" срещаме ·И добрия . ба
ща -·· създатеJJ II защитник от зд,сно, 
;И не1юсJ1уш1н1я с11н, коiiто rкы1u пла
.. ща 'за с.восто 11спосдуu.1анвс. на 1ю
nаж1юто .е, че. влиза ·:в, пр,нна . .. 1,ъ�;. 
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За катализатор, на неговото прераж
да,не служи прекият му сблъсък с ли
цемерието, алч-ността и подлостта n
тщето на лиса Алиса н котарака Ба·
зилно. Олицетв·орен.ие на г.рубата си·
ла и бездушие е сеньор Ка·ра·бас Ба
рабас. Не отсъствува и о,бразът 11,1
поета Пиеро, 1юrо,ю страшните пре
междия за,ставят. да слезе на земята,
макар и за малко· - 1юл.ко:rо да за· 
щити ·на дело, а.не само на ·ду�ш·да·
мата на своето ·.сърце Мал,вина, моми·
чета със си,ните . коаи. Тя на . свой. pell
с пример эа',добро по,ведение И· при
,вързано.ст към· Р.еда· и чистотат;� пр11
вся.ка,кв.и обстояJ,еJI��.а. Ту,к?iсе. мяр ·
ка II продавачътt.на·лечебн·1t .. пи.я11шцн
БyдaJIIKO. _,. П,.Р.,ед•С'\'аВЦТеJJ на ОНJll.i.ка
тегорня хо,ра, ·,които, ,,за пар•1е·,,,залое-
1ю СВИILСЖО и · чаша · ВИНО·" са .ГO;TQIB)J 
•на всичко; изплува добрата, но оби
дена на хо·рата, заради тюоната ·r ;>i_(e 
сюкост костену.рка Тортила. �-Не · е 
забра,вен и· верн,ият принтел · 1ia :прн 
,1(а::111нт.е герои -- кучето Арте!-!он,··нн 
то гово,рещият., щурец, който . то.т1ко11а 
·напомня ·на вътрешния глас на:•всею, 
от ·нас, койтq бе;�:потреш110:ни Jilqцсказ
ва коrа как ,да . постъпим, друг., е :j!Ъ· 
просът даJJи ние. иокаме да rо„чу�м .. 

Интереоно е оп,и,сана е.дна ··от най 
решителните би11ки на представите,�� и· 
те на д•вата лагера, когато . ,злото 
на път да вземе·.превес и на стра·иа
та на Бу,рат.ино,. IJиepo, М.алв,ина Р 
Лртемон за·стават: лястовичките, .чер 
шшт я,стреб, ,·жабите, два смока, ·СК 

лепе1ш от старост и готови всеки мн, 
да умрат от геройска смърт, тлъстР 
чернокадифени пчми в златни плauir 
н1щн, свирепи стършми, цяло ceмeii 
ство таралежи, пеперуди и ·мухи:- ' 
една дума,' щ�Jiото горако войнсТJJР 
В сюблимния .. момент се ·появява 
татко, .!(арло ,;-J „зап.ре1,нал : р�кав11 
тoii държеше В· ръка че�:� ата .. тояг;, 
веждите му - свъсени .. . ". И ·нищ1· 
че Караба·с Бара.бас успя:ва с изи��11 
и подкупи· да спечеJJи за. оnоята-:кау 
за блюститеJJите >на реда -, грэ,дон,, 
чатшка и страж11рите. ЗлатнqтР •1<л11, 
че ·ll {i·:с1:ысе,н1нпо.·е .отдаВ;Нi!; У,•;Н3[Щ!·1 
герои и те .;1ахло11ват под ,воеа ,на.щJr 
следва чи,1� f ��.'t В,!i>;Э,J;И.'lf(�'fi!.,!1,ЪI/J.,:IJ-'11 11 • 
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