
II.  БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

Това е първият период в развитието на българската литература за деца и юноши. Вто-
рият период е между Първата и Втората световни войни, а третият период е съвременният.

През втората половина на 18 век настъпват промени, които поставят началото на наци-
онален подем. Хората се отърсват от феодалната ограниченост и духовна изостаналост. Както 
имаме бурно разширяване на връзките на българските търговци с Европа, така стават резки и 
динамични промени в духовната сфера.

На мястото на килийното училище постепенно се налага светското училище.Заможни-
те занаятчийски родове осигуряват обучение на своите деца по чужди езици, математика, фи-
зика,  химия, география. Естествено в този период се променя националният възпитателен 
идеал. Принципите на нравствеността се променят коренно. На мястото на примирението се 
утвърждава трудолюбието, ученолюбието, патриотизма и религиозното чувство. Такава е но-
вата нравственост на българското общество.

В този бурен период се поставят основите на детската литература. Тъй като е взето ре-
шение да има модерно образование в светско училище се появява спешна нужда от книги за 
деца. В този начален период е невъзможно да се постави рязка граница между книгата за въз-
растните и книгата за деца. Първо, защото има много малко книги и те се четат от цялото се-
мейство. Първата възможност за създаване на книги за деца била свързана с образованието. 
Учебниците и учебните помагала се били първите детски книги. През 1835г. излиза книгата 
на Неофит Бозвели – “Славянобългарско детеводство”, а след нея 42 различни читанки, което 
показва колко важна е тя като книга.

Втората група произведения, които създават условия за развитието на детската книга е 
народното творчество. През 1842г. Иван Богров издава книгата “Български народни песни и 
пословици”. Авторът на първата българска поема “Стоян и Рада” – Найден Геров,  издава 
“Български народни песни”. Книга със същото заглавие издават и Братя Миладинови през 
1860г. През следващата 1861г. в Москва Любен Каравелов издава “Паметници на народния 
бит на българите”.

Третата основа върху която се развива детската книга, това са преводите. Трябва да от-
бележим, че първите преводи са много далеч от това, което днес разбираме под тази дума. Те 
са били по-скоро свободни интерпретации, побългарен свободен превод, запазващ само ос-
новната идея в книгата. Петко Славейков прави първият превод през 1849г. на “Робинзон 
Крузо”. Добри Войников побългарява басните на Крилов. “Приказки от 1001 нощи” също са 
преведени за първи път по това време.

Издава се и първият български учебник – “Рибния буквар” на Петър Берон. Наречен е 
така, защото на корицата има нарисуван делфин. Тук има малка грешка, тъй като делфинът не 
е риба, но под това наименование се е запазил този учебник. Разбира се това не е литература 
за деца, а учебно пособие, буквар. В неговото предисловие Петър Берон казва, че е враг на 
килийното образование, че иска книгите да бъдат написани на живият български език, а не на 
черковно-славянски. Той също така отрича взаимоспомагателната метода, при която големите 
ученици обучават по-малките. Един от най-талантливите руски филолози Юрий Венелин каз-
ва за този буквар, че не е срещал нито един руски буквар, който може да се сравнява с него, 
защото начинът на изразяване е много близък до художествената литература.



Стигаме до името на най-големият български книжовник и общественик – Петко Рачев 
Славейков. Роден е на 17.11.1827г. в гр.Велико Търново. Учил е в килийни училища в Гърция 
и Турция. Имал е широки културни представи и досег с голям обществен хоризонт.Учил е и в 
светско училище в Свищов. Още 19-годишен става учител в Търново, а после в Трявна.Отива 
в Цариград, където издава вестници и списания. Заклет русофил е, има силно обществено по-
ведение и присъствие. Петко Славейков е създател на няколко читанки – през 1868 и 1869 в 
Цариград,  а  през  1873  в  Пловдив.  Творбите  му  за  деца  са  събрани  в  отделни  издания, 
например на издателство Отечество – “Кукуригу петленце” и “Татковина”.

Какви са темите в неговото творчество и защо казваме, че Петко Славейков е създател 
на българската литература за деца? Първите произведения за деца винаги са поетични, проза-
та идва малко по-късно, защото поезията е по-активна, по-гъвкава, по-бързо реагира на неща-
та, които се случват в момента. Тя е много спонтанен акт. Първо са стиховете, после прераз-
казани приказки, авторова приказка, разказ и т.н.

Основните теми при Славейков са на първо място родолюбие, на второ трудолюбие и 
на трето ученолюбие, като част от трудолюбието. Патриотизма – любов към родната земя, 
любов към мама и към татка, природата, родният край, България. Първоначално патриотизма 
е насочен към по-мащабната представа за красотите на отечеството чрез средствата на въз-
торга – по-красиво няма, най-хубатото място, татковината и т.н. Най-характерното произведе-
ние в тази посока е “Татковина” –  Хубава си татковино, земя сладка, земен рай, сърце младо 
и невинно за теб трепка и играй...Други стихове се “Пролет”,  “Балкан”,  “Утро”,  веселото 
“Наше село”. Родолюбието е защитено с тези произведения, с искрена и непресторена обич, с 
вглеждане в красотите на природата, с налагащо се динамично и мащабно чувство на любов 
към нашата ощастливена с изключителна природа родина. Неговото русофилство се проявява 
в стихчето – Кат Русия няма втора, тъй могъща на света ...

На следващо място в неговите произведения е темата за трудолюбието. Докато в родо-
любието има наивитет,пресиленост на чувствата, дълбока искреност и художествена пластич-
ност, тук вече имаме засилен елемент на дидактичното,на открито възпитателното – “Деня не 
убивай, часът не губи..”.Да има уважение към учителите, да не се пилее времето,да се събуж-
да разума. Чрез вмъкване на хумора се преодолява силният дидактизъм, за да стане все пак 
приемлив за детето – “Пенчо, работи – Пенчо пак не ще..”.Директната система на възпитание 
отблъсква децата, затова той избягва да използва директната дидактика, чрез използване на 
краткото стихотворение, залъгалките, наследството от богатото народно творчество. Той има 
кратки, закачливи и игриви авторски залъгалки – “Кукуригу Петльо, заколи го тетьо, да не 
буди мама, да си спиме двама...”. Тези кратки стихотворения показват неговият талант, който 
му позволява от поезията за възрастните да премине към поезията за деца, тъй като за деца се 
пише като за възрастни, само че малко по-добре.

Друга негова огромна заслуга е създаването на българският периодичен печат за деца. 
Това става с издаването на списание “Пчелица” през 1871г. в Цариград. Важното в тази дата е 
това, че то излиза много преди Освобождението. Излизат десет книжки в рамките на година и 
половина.То е енциклопедично по своя характер. В първият брой има обръщение към българ-
четата, където се отбелязва, че ако жаждата на нашия народ за учение не се утолява с чисто 
четиво, то тогава той ще се обърне към лошите,нискокачествени и пошли издания.На страни-
ците на “Пчелица” могат да се открият четива с познавателен характер за произхода на земя-
та, животните, растенията, за живота на велики хора, статии с патриотичен заряд, например 
“Нашето Отечество”.В него той казва – Нашата родина е майка България, затова защото в нея 
от памтивека са живели нашите деди и отци. Майка е защото тя се грижи за нас, дава ни хра-
на от своите земи, а когато умрем те покриват нашите голи кости навеки.”. Това са наченките 
на художествената литература.



В списанието има и четива със социален характер, които са част от изграждането на 
реалистичната представа за света. Той пише за град Лондон, за това как живеят хората в него, 
как полицаите са повече от хлебарите, а 30 хиляди деца ходят без покрив над главите си. 
Пише за Ейбрахам Линкълн, велик човек и освободител на черните робове в Америка. Петко 
Славейков винаги е бил на ръба на фалита, но той е съзнавал колко важно е да запознае 
децата, години преди Освобождението със списанието, със периодиката. Той има огромни 
заслуги за развитието на българската литература. В своята бележите авто-биография разказва 
за годините, когато е бил учител в Търново. Там той влиза в спор с гръц-ките управители на 
църквата – фанариотското духовенство и написва остра сатира против владиката, който го 
вкарва в затвора. Там един дядо му казва – Да би мирно видяло, не би чу-до видяло. От тук 
неговата любов и колекционерска страст към народните умотворения. Но неговият огромен 
архив е загубен завинаги в голям пожар. Издава и вестник “Македония” през 1869г., също 
преди Освобождението.

След Петко Славейков имаме бурно развитие на поезията,а след нея и на белетристич-
ните жанрове, особенно след Освобождението. Основните писатели тук са Иван Вазов, Кон-
стантин Величков, Захари Стоянов, Пенчо Славейков, Яворов, Петко Тодоров, Елин Пелин и 
много, много други. Усилията на писателите се насочват към близкото минало и героите на 
това минало, към важни исторически събития и личности, както и насочване към конкретна-
та действителност с всички социални, икономически и политически борби. Те успяват в от-
разяването на този свят, това се отнася и за писателите, които пишат за деца.

Има много важни тенденции в началото на българската литература за деца. На първо 
място много от първите автори за деца идват от учителската професия. Това е много важно до 
30-те години на миналия век, защото нуждите на училището предизвикват появата на творци 
за деца. Втората тенденция е следната – огромна част от бългаските писатели пишат поне по 
една книжка и за деца,въпреки че не са профилирани детски творци. Това дава изключително 
разнообразие  и многообразие на всички поетични и белетристични жанрове.Първите автори, 
които създават литературата за деца на границата на Освобождението се четири човека. Те 
утвърждават поетичните детски жанрове до края на 19 век – Васил Попович, Константин 
Величков, Цанко Церковски, Иван Вазов.

Васил Попович е роден през 1832г., починал 1897г. Роден е в Браила, родителите му са 
преселници от Ямбол. Учи в гръцки и турски училища,гимназия в Киев,дипломира се в Мос-
ква. Работи като учител, след Освобождението е висш чиновник в Пловдив, преподавател във 
Военното Училище и т.н.Ерудиран и умен човек Той е автор на първата българска стихосбир-
ка за деца – “Детска Гусла” издадена през 1880г. Трябва да се отбележи, че той има подготвка 
като поет, тъй като в Русия той публикува свое сатирично произведение, остра сатира на фа-
нариотското духовенство – “Монолог или мисълта на владиката”. Важното за “Детска Гусла” 
е, че в специален предговор Васил Попович изброява четирите условия с които се е съобразя-
вал докато е писал книги за деца. На първо място да отговарят на педагогическите нужди и 
да улесняват  учителите в тяхната работа. Второто е съобразяването с духовния свят на деца-
та и детската възраст. На трето място – темата трябва да е подходяща за децата. На четвърто, 
езикът трябва да е понятен за децата. Дидактизмът при него е силен, особенно когато става 
въпрос за учене. Другите му стихотворения са посветени на любовта към природата и роди-
ната. Тук най-силно се проявява неговият талант да създава художествени картини. Пролет, 
Цвете, Дунав, Зима и т.н. Васил Попович е човек с поетичен усет, който умее да внуши кра-
сотата на поетичния детайл.



Константин Величков е един от първите творици за деца след Освобождението и има 
много голяма роля за изкореняването на грубата дидактика от детската литература. Той е ро-
ден в Пазарджик, учил в Цариград, следвал в Париж, участник в Освобождението, създател 
на Художествената Академия в София. Бил е личен приятел с Вазов и двамата заедно правят 
двутомна българска христоматия. Починал е в Гренобъл. Превежда Петрарка, Данте,Шекспир 
и е писал прекрасни сонети за възрастни.Основни теми в поезията му за деца са патриотични 
и родолюбиви, а също и пейзажни. Налага темата за любовта на майката към детето, като ак-
цента е върху образа на майката. В неговите стихове има много нежност и състрадателност, 
защото той е един от най-нежните български поети. Той набляга на добротата, отзивчивостта, 
добросърдечността. Чрез образи на бедни деца с тежка съдба, той иска да събуди инстинкт за 
доброта и човечност.Той е възпял и любовта на бащата към детето. В книгата си “В тъмница” 
той описва своята собствена участ, като участник в Априлското въстание. Много интересен е 
моментът в който пристига френска делегация да инспектира затворите и един зле облечен 
затворник на перфектен френски език започва да разказва за истинското им положение. 
Константин Величков пише главно за градското дете.

Цанко Церковски е известен главно със своята дейност като земеделски лидер. Роден е 
в Бяла Черква, Търновско и главно се самообразова. Взема участие в първия конгрес на земе-
делското движение, издава списание “Селска Пробуда”. Министър е в правителството на зе-
меделците при Стамболийски.Като творец насочва своето внимание към стиховете.През 1898 
написва първият български разказ за деца “Воловарчета”. В него няма наивни, директно ди-
дактически и морализаторски внушения. Той пише главно за селското дете и от прозата пре-
минава към поезия, а не както болшинството автори първо пишат поезия, а после проза. В то-
зи период той е един от най-талантливите поети, пише интересни залъгалки, раздвижени ис-
тории с вътрешен диалог. Описва от една страна тежките работни задължения на селските де-
ца, но и влага чувство на бодрост, сила, самочувствие, че те участват едва ли не равностойно 
в отговорният труд на своите родители. Красотата на природата е в жива и цветна картина, 
самият той остава в детската литература с игриво и пластично присъствие. Благодарение на 
него поезията за деца започва да прилича на истинската поезия, отдалечава се от директните 
внушения и навлиза в поетичната вселена.

Иван Вазов е патриарха на българската литература. Почти 90% от цялото негово твор-
чество вече е в кръга на литературата за деца и юноши, защото неговото творчество отговаря 
на изискванията на детските творби – ярки герои, силни личности, липса на тежки психоло-
гически реминисценсии. Той е летописец на много национални герои от стари времена и със 
своите произведения е спомогнал за оформянето на българската нация.


