
IV. ПРОЗАТА НА ЕЛИН ПЕЛИН

Прозата на Елин Пелин включва:
Преразказани народни приказки
Няколко авторови приказки
Авторови разказчета
Два популярни детски романа за Ян Бибиян

Прозата за деца общо взето се развива след първото десетилетие на 20 век и неин най-
сериозен първи източник е народната приказка. Приказката е фолклорен жанр, част от народ-
ното творчество. Тя не е предназначена за деца, а за възрастни. Тя е равностойна на песните и 
на народната проза. Постепенно се превръща в любим жанр на детската литература чрез пре-
работване на тези приказни творби, така че те да се превърнат в любито четиво на децата. Те 
внасят елемента на природата,на картината, на хумора, но в рамките на приказния оригинал и 
приказната символика. Този процес на преразказ постепенно води до създаването на отделен 
жанр,който къса връзката си с фолклора и вече се различават фолклорни приказки, преразка-
зани приказки и авторови  приказки. Има и един междинен елемент – авторизирани приказки.

Елин Пелин е авторът, който в най-голяма степен запазва оригинала на народната при-
казка, в сравнение например с Ран Босилек и Ангел Каралийчев. Той е запленен от родната 
приказка и неведнъж е казвал, че нейната форма е пример за съвършенство. Той запазва тази 
форма, като в същото време я оживява, за да може да се превърне в любимо четиво за децата. 
Във чистия фолклорен вариант приказката е само един кратък диалог. Елин Пелин добавя и 
своето участие, като изгражда тази история по нов начин, с повече детайли, като остава верен 
на нейния характер.Той не преразказва вълшебни приказки,защото е земен и практичен човек 
свързан с бита и реалността и затова се занимава с битови приказки и приказки за животни, с 
които разкрива ежедневния живот на българина и проблемите в неговия селски двор. Изпол-
зва свежестта на познати фолклорни определения и хиперболи. Темите в неговите преразка-
зани приказки са свързани с възможността да разкаже история,която да събуди ирония и смях 
към човешките слабости като алчност, завист, глупост, мързел. Известни са Умник Гюро, Лу-
дото само се обажда,Сливи за смет, Правда и Кривда, Глупавият вълк. Той има силно чувство 
и усет за хумор в почти всяка ситуация.

Елин Пелин прави определени промени в приказките. Основното в тях е ярката дидак-
тична идея – поучителният финал или поантата, която в неговите преразказани приказки я 
няма. Освен това той си позволява да добави много финно, деликатно и с чувство за мярка 
привлекателната  и пластична природна картина и  дорисуването на  дребни,  индивидуални 
характеристики на героите, които засилват тяхното художествено внушение. От една страна 
подобни добавки са чужди на стилистиката на народната приказка, от друга страна внасят 
живот, настроение, яркост на картината за да бъде привлечено вниманието на детето.

Елин Пелин има и авторови приказки и разказчета, които печати в Чавче,Светулка, Ве-
селушка.Това са кратки, поучителни истории, чиито теми са извлечени от ежедневния свят на 
детето, например желанието за откриването на новото е обрисувано във Врабчетата на стрина 
Дойна. За да спаси своят разказ или приказка от директния дидактизъм, той говори от името 
на някой великан, или на воденичка, за да не излезе пред децата, че точно той ги поучава.

Другият жанр за който Елин Пелин има много голяма, дори революционна роля, това е 
детският роман. 12 години преди излизането на Пипи Дългото Чорапче на Астрид Лингренд, 
той представя на света чаровният пакостник Ян Бибиян. Първоначално романът излиза като 
подлистник на вестник Пътека и разкрива една нова представа за положителен детски образ. 
Първият български роман е Златно сърце на Калина Малина и Ян Бибиян е вторият. 



Чрез него Елин Пелин представя на България и Европа един нов герой – непослушен 
пакостник, неукротим в желанието си да опознае света, да му се противопоставя, сам да от-
крива новите неща, независимо от високата цена, която трябва да плаща за това. Едно ново 
дете, което изживява своето порастване на базата на личния си опит и личното си страдание, 
за да може и да полети към Луната. Това е нестандартен и непознат герой, който не ни е не-
симпатичен. Той събужда разбиране и желание за адмириране на неговото поведение, защото 
търси непрестанно, има желание да направи нещо ново и непознато, и в крайна сметка се 
оказва с повече добродетели,отколкото тези, които само демонстрират външно подобни неща. 
Ако Ян Бибиян не беше непослушен пакостник, той никога нямаше да стигне до Луната. Това 
е една вълшебна приказка в по-дълга форма която създава възхвала на инициативността и не-
покорството, на нежеланието да приемем директно наследството, посочено ни от родителите. 

За втората част на романа голямо влияние оказва влечението на Елин Пелин към но-
востите в техниката и астрономията. Той е човек с новаторско мислене, не се задоволява с 
познатото, традиционното, тривиалното, той търси, експериментира, мисли за литературата 
за деца по един съвременен и непрестанно развиващ се към обогатяване на представите на-
чин.

РАН БОСИЛЕК

Генчо Негенцов е роден 1886г. В Габрово, починал 1958г. Баща му бил занаятчия и 
опълченец в Освободителната война и починал, когато Генчо бил само на 7 години. Неговата 
майка сама трябвало да се грижи за пет невръстни дечица. Завършва Априловската гимназия 
и веднага става учител, където е изключително инициативен, организира представления и 
тържества. Открива, че в душата на всяко дете живее поет и за учителят и детският писател е 
много важно да намерят подходящ език за този поет, да разпалват творческият му огън, да 
разпалват фантазията му, да хранят мисълта му. Завършва славянска филология в СУ, след 
това в Брюксел защитава титлата Доктор по правни науки. Отказва се от бляскавата кариера 
на адвокат и посвещава всеки ден и час от своят живот на децата. Първото му стихотворение 
се казва На косичка. Общо издава над 60 отделни книжки с приказки, разкази и стихове. От 
1907г. активно участва в списание Картинна галерия.

Ран Босилек е създателя на българската художествено оформена и илюстрована детска 
книга. Благодарение на своята активност и настоятелност той привлича за каузата на детската 
книга Ангел Каралийчев, Дора Габе, Елисавета Багряна, Асен Разцветников, както и известни 
художници като Александър Божинов, Илия Бешков, Борис Ангелушев, Вадим Лазаркевич. 
Ран Босилек е неуморим издател на детска литература – от 1923 до 1948 г. издава списанието 
Детска радост, където излизат стихове, разкази, рисунки. Той пише в следните направления – 
стихотворения, ритмична или римувана проза, преразказва наши и чужди приказки, автор е 
на цикличните разкази Патилански истории,  превежда Омир, Марк Твен,  Пушкин,  Чехов, 
шест тома на Братя Грим.

Известни стихчета са Косе Босе, Кумчо Вълчо, Кума Лиса, Чик-чирик и т.н. Първата 
му книга Жива вода печели европейска награда за илюстрация, други са Неродена мома, Не-
знаен юнак – това са преразказани от него вълшебни приказки. Стиховете му са създадени от 
силното влияние на народната песен,на нейният ритъм и образност.Например стихът Обичам 
горо,обичам твойте буки зелени, твойте води студени, твойте прохладни поляни, твойте цветя 
засмени,(дотук е от народните песни, и продължава вече от себе си), твойте овчари сърцати, 
твойте певци крилати, твойте шумливи потоци, потоци и водоскоци. Ритъм и образност, поз-
нати ни от традиционните сравнения и епитети на народната песен. Внушава обич към род-
ния край, родния дом, годишните времена, труда, празниците. За първи път откриваме класи-
ческо лирично съвършенство и поезия в произведения за деца.



Класическите стихове Родна реч(Родна реч, омайна сладка, що звучи навред край мен) 
и Родна стряха(Бяла спретната къщурка. Две липи отпред.) събират в себе си най-отличител-
ните и ценни черти на Ран Босилек, които са пределна чистота на отношенията и литературна 
лаконичност, мелодичност на поетичната строфа и увличаща ритмичност. В Родна реч има 
присъствие на целия български дом, на омаята на речта, пълнокръвна и рядко пластична кар-
тина, преклонение пред магията на българската поетична реч. На вторична фолклоризация е 
обречено още едно от най-известните негови стихотворения – Я кажи ми, облаче, ле бяло. В 
по-голямата част от своите произведения той влага жизнерадостност, закачливост, веселост, 
светло, хубаво чувство, финно вграден хумор.

Той е и един от най-големите майстори на римувана проза–неговите Патилански исто-
рии и голяма част от неговите преразказани и авторизирани приказки. Приказката Косе Босе 
си е лично негова, няма данни в народното творчество за подобна приказка. Дядо и ряпа, 
Ежко Бежко и баба Меца, Косе Босе, Лисицата и щърка, 220 хитрини и други са приказки по 
народни мотиви. Най-обича заплетени истории, драматични сблъсъци, бърз сюжет без много 
сложност, измъкване на героите от объркани ситуации. Възстановяването на справедливостта 
е цел на всяка приказка и при него тя става бързо,динамично и не се постига с пошлост, наси-
лия или жестокост, а с човечност, доброта и деликатност, тъй като самият той притежава тези 
качества и твърдо вярва в победата на доброто. Когато трябва да представи справедливото и 
заслужено наказание, той е изключително деликатен, за да не се нарани някое чувствително 
дете. Когато кучето подгонва лисицата, която изяла пиленцата на Косе Босе, то не я убива, а и 
разкъсало кожухчето, и ако някое дете се разплаче, възрастният ще го успокои, като му каже, 
че пак ще и зашият кожухчето.

Преразказаните му приказки са образец на вълшебни приказки, като има влияния от 
чужди фолклорни наследства. Отличен белетрист, той вярно следва сюжетната линия, като 
обогатява фабулата и изграждането на образите. Римувани са и някои приказки, като по този 
начин стават по-подходящи за деца.

Той е родоначалник на римуваната проза – преди него такава просто няма. С някои от 
приказките си и с Патилански истории, той я въвежда за първи път. Детската изобретателност 
в лудориите при него не е посрещана с назидание или наказание, а с доборонамерено общу-
ване на възрастен с дете. Ведрият римуван стих на Патиланци носи смях, радост и веселие. 
Ран Босилек е истински радетел на детската книга, с неизчерпаема енергия и неоценими зас-
луги към българската детска литература.


