
VI. РАЗВИТИЕТО НА ПОЕЗИЯТА ЗА ДЕЦА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ

В периода след Първата световна война поезията за деца вече е изградила и оформила 
всички свои жанрове – стихотворения, залъгалки, приказки в стихове, броилки, верижки, га-
танки. След оформяне на жанровете, започва стиловото им обогатяване. Многообразието на 
поетичните гласове в този много ценен, златен или класически период в развитието на поезия 
за българските деца, е благодарение на присъствието на много автори с изключителни пости-
жения. Става въпрос за 30-те години на 20 век.

Тогава окончателно са преодолени рецидивите на поучителното, директно възпитател-
ното и дидактичното, които можем да срещнем в по-предни периоди. Стиловото обогатяване 
се изразява и чрез разширяване и обогатяване на темите, върху които се твори, както и в раз-
чупването на традиционната стихотворна форма. Тя престава вече да бъде само и единствено 
в пълна и завършена рима. Това разчупване е свързано с въвеждането на нов тип разговорен 
език в литературата, живият език на ежедневието. За първи път това става при Елин Пелин. 
Започва и оформянето на психологизацията на детската литература, чрез търсене на мотиви-
ровката на детските постъпки, чрез по-ярко описание на контурите на детския характер, и 
всичко това,поднесено по начинът по който именно детето възприема и обяснява света.Освен 
това, вече няма раздалеченост между гледните точки на поета и читателят-дете, като поета 
прекъсва функцията си на възпитател и поема ролята на невидим посредник между детето и 
ограждащия го свят.

Българските писатели от различните жанрове дават своят голям и уникален принос в 
поезията за деца,тъй като само у нас почти всяко голямо литературно име създава и по някол-
ко детски творби, а творците които пишат изцяло за деца създават много стойностни творби. 
Многогласие, разнообразие на стиловете, творби с високо качество доближени до детето чрез 
жизненост, хумор, неподкупваща искреност, съпреживяване и огромна обич към него. То от 
обект на влияние се превръща в център на поетичния интерес, чрез точен поглед върху него-
вите предпочитания и отчитане на бедния му житейски опит. Имената, които можем да отбе-
лежим тук са Чичо Стоян, Ран Босилек, Дора Габе.

Нов тип връзка между детето и писателя откриваме при Елисавета Багряна,Гео Милев, 
Христо Радевски, Никола Вапцаров с уговорката, че чисто тематично и идейно-художествено 
Багряна е малко встрани от тази група. Преките намеси на поета, неприкиритото участие на 
автора, неговата оценка, неговити призиви, възторжените описания са новите елементи в дет-
ската поезия, както и опит за изтегляне на детето към размишления за по-сложни процеси.

Вътрешният живот и динамичността на Багряна са много близки до динамичността на 
детският свят и на неговото непокорство и бунтарство. Първите и книжки са “Търкулната го-
динка” и “Звездички”. Там откриваме и присъствието на възрастния, и докосване до света на 
детето, вътрешно римувани поетични фрази, раздвиженост, динамика, по-усложнени стихове.

Гео Милев е издал “Стихотворения за деца”, където герои са котараците от махалата, 
чаканият Дядо Мраз и т.н. Светът е изграден върху традиционни теми, но те звучат различно 
с призивите, с интонациите, с редуването, с междуметията, инверсията и вътрешните римува-
ния. Гео Милев внася по-сложен, по-разчупен и по-нестандартен начин за изграждане на фра-
зите в детският стих.

Христо Радевски набляга на труда, борческото чувство, техническият прогрес, декла-
ративния стих и своето активно участие като автор.

Вапцаров пише стихчета, поемите “Влак” и “Врабчова сговорна дружина”.


