
III. ЧИЧО СТОЯН И ПРОЦЕСА НА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДИДАКТИЗМА
В ДЕТСКАТА ПОЕЗИЯ

Чичо Стоян е първият писател за деца, който преодолява директната дидактика.Повече 
от 100 години са минали от издадената от него книжка “Детска китка”. Истинското му име е 
Стоян М. Попов. Известни негови стихотворения са При майка и при татко, Мойто бебе,Щър-
кел шарен, дългокрак, Сърдитко. При неговите произведения има елемент на вторична фол-
клоризация – първична е когато фолклорния певец или творец е по принцип неизвестен,а вто-
рична е когато творецът е известен, но след време много негови произведения стават много 
популярни, но никой не се сеща, че те са точно на този автор. Повече информация за него в 
малките книжки на издателство Отечество,поредицата–Български писатели за деца и юноши. 

Той е роден в с.Дивотино, в бедно семейство, което решава да го прави свещеник, но с 
неговия динамичен характер и темперамент, той бързо напуска семинарията. През целият си 
живот се самообразова.Това че няма солидна училищна подготовка си оказва своето влияние, 
но неговото постоянство е възнаградено,защото е приет в социалният кръг на софийските ин-
телектуалци и литератори. Първата му страст е театъра, много е запален по това изкуство, ор-
ганизира групи като актьор и режисьор, инициатор е на изграждането на първия дъсчен теа-
тър в Пловдив.Изгражда своята съпруга като актриса,тя става и автор на неговият псевдоним, 
защото когато като малко момиченце рецитира негови стихове, на въпроса кой ги е написал, 
тя отговаряла – Чичо Стоян. Нейното име е Роза Попова. Втората му страст е била историята. 
Без стабилно образование, но с ярък талант се занимава със сериозни теми, като произхода на 
българите например.Това е доказателство за неговите всестранни интереси, неизтощимото му 
родолюбие и желанието му да усвоява нови и нови територии. Пише поеми, повести, разкази, 
легенди за ханове, царе, исторически битки.

Първата му стихосбирка е носочена към възрастните.Опитвайки най-различни области 
той все не получава признание, докато не излиза неговата малка Детска китка. Това са около 
20 стихотворения, отпечатани като притурка към списанието за деца “Звездица”. Огромният 
и успех показва, че българското общество е чакало с нетърпение появата на автор, свързан 
непосредствено с  детската  душевност.  Пенчо  Славейков  определя  неговите  стихчета  като 
празник за децата. Тези стихове идват след като децата вече познават творчеството на Вазов, 
Петко Славейко, Константин Величков. Но дотогава тези стихове са леко отдалечени от света 
на детето. Чичо Стоян за първи път говори за детето от името на детето, без дидактизъм, но и 
без посредственост или инфантилизъм.При него има една единствена гледна точка и тя е дет-
ската, без поучаване и възпитаване. Той показва тревогите и напрежението на децата, както и 
техните радости – радостта от куклата, от уюта на бащиния дом, от пристигането на пролетта 
наречена “подевчица” (малко момиче, което вече навлиза във възрастта на момите), от щед-
ростта на златната есен, неуморните игри с Шаро и Писана. Детските пакости се посрещат с 
усмивка, без наказания и възпитания. Той говори от името на закачливо и добро, а понякога и 
сърдито дете.Може и да има малко плач, но той е само за миг. Песенен стих и бодрост на нас-
троението са характерни за Чичо Стоян. Друго известно негово стихотворение е за жабата и 
щърка, които си говорят по телефона и което завършва – Чува ли се, мила жабо? Чува се, но 
много слабо.

Той е писал и много залъгалки. Заедно със друг автор, Дядо Благо – Стоян Русев от гр. 
Бургас,те правят първото българско вестниче за деца – Славейче, през 1908г. В него се публи-
куват хубави стичета, залъгалки, кратки разкази, като се стремят да събудят интерес към ху-
дожественото слово и чувството за ритъм.Там публикуват и детски стихчета, и си пишат пис-
ма с деца,които им изпращат своите първи творби. Чичо Стоян е спътник на всяко дете, защо-
то има трите ключа към него – чистосърдечие, крилато въобръжение и светла радост.



Той изгражда своят художествен свят на основата на играта, тъй като тя е естественото 
състояние на детето, защото чрез играта детето опознава света. Чичо Стоян представя този 
свят пред детето чрез играта и затова няма и сянка от дидактичен или патетичен тон. Той раз-
крива и света на природата, и света на играчките в полувълшебния, полуреалния детски свят. 
С това се слага край на подчертано възпитателната и образователната линия в поезията. Тя 
вече се основава на естественото общуване с детския свят чрез неговото представяне по дет-
ски, вълшебен начин.

Стоян Дринов е племенник на Марин Дринов. Умира едва на 39 години.Известните му 
стихотворения са Минзухарко братко, имаш ли си татко, Пролет, Зимна песничка, Малкият 
метач,Заешка война,Наша Лисана без опашка остана. Автор е на първата поема за деца Герчо 
с тамбурата.

Цоню Калчев е написал По жътва-Сладкопойна чучулига, над полето се издига, Патен-
ца-Мъни, мъни патенца, жълти, мили братченца, Сърдития Иванчо, Славей-Пей ми славею 
чудесни и други.

Васил И. Стоянов също има детски стихове – Огледалце, Магаре, Козичка, Пиле,пиле.

Елин Пелин е основоположник на вестник Септемврийче и важна фигура в процеса на 
развитие на българската литература за деца. Има над 300 отделни произведения за деца,а като 
критик-теоритик е изказал същностни, важни и революционни представи за детската книга. 
Негови книги са Златни люлки, Гори тилилейски, Сладкодумни баби, Поточета бистри и др. 
Написала е и двата романа за Ян Бибиян. Отношението му към поезията за деца личи от спо-
деленото от него – Писал съм го така, като че ли детето го казва на самото себе си. Според 
него детската творба задължително трябва да има ясна поетична мисъл и детски начина на 
изказване. Естествеността на стиха и на белетристичния изказ е също много важна. Той спо-
деля – Всички маршируваме по някакви утъпкани пътеки и мъката ни да разсмеем децата е 
вече голяма. Тук той има предвид откритата дидактика, липсата на чувство за хумор и наси-
лената сантименталност. Той смята приказката за естествено мъдро четиво и това е много 
голяма негова заслуга, че я връща на децата. Трите неща, които най-много пленяват децата са 
фантастичното, героичното и комичното. В народните приказки тези три елемента са винаги 
преплетени и затова те са любимо детско четиво. Формата на народната приказка е пример за 
съвършенство и затова е престъпление тя да бъде унищожавана. Стиховете за деца трябва да 
бъдат леки, звучни и пълни със силни и не много сложни образи.

Елин Пелин издава свое лично списание Веселушка две години – 1908/09г., както и 
свое вестниче Чавче през 1913/14г. Член е на управителния съвет на Светулка 1920/32г. Той е 
защитник на идеята, че у децата трябва да се изгражда трезво отношение към света, но да се 
пише забавно, хумористично, интересно. Неговите убеждения са близки до прогресивните 
педагогически теории на руския педагог Ушински.

Изграждането на образи е негова голяма дарба – Ласто, ласто, ластовичко, със забрад-
ка като Радка, с тънка шийка кат Марийка, научи ме да летя, като тебе по света, да предвож-
дам пролетта! Научи и мене ти на песните си честити, да си весело минавам дните по полята, 
по горите и високо до звездите!


