
Доцент д-р Божанка Константинова
Гл.ас. Драгомира Панова

СЪЩНОСТ И СПЕЦИФИКА НА ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА

Целият курс е изграден на литературно-исторически принцип. По-малко ще говорим 
за съвременните автори. Те се разглеждат в специални магистърски програми.

Какво означава литература за деца? Защо тя се отделя от литературата въобще? Само-
стоятелна област на литературното творчество ли е тя?  Защо трябва да има такава литерату-
ра?  Какви са нейните особенности и най-важното – дали тя е нещо самостоятелно, отделно и 
неподчиняващо се на законите на творчеството?

За да отговорим на тези въпроси трябва да отбележим, че около същността на литера-
турата за деца са се водили много битки и спорове за това, какво представлява тя. Важното е, 
че всички различни и полярни становища са се групирали около две основни схващания.

Първото смята, че литературата за деца е строго обособена и отделена от литературата 
за възрастни, и тя няма нищо общо с нея. Възгледите на привържениците на тази теория се 
основават най-вече на чисто педагогическата и възпитателна цел на литературата за деца. Те 
издигат в култ педагогическата и възпитателна функция на тази литература, и смятат, че света 
на детето е коренно различен от света на възрастните и затова е нужна специална литература.

Привържениците на другата теория смятат, че няма специално написани книги за деца 
и изтъкват факта, че щом това е литература,тя се подчинява на законите на изкуството и няма 
нищо общо с педагогиката и възпитанието.

Истината, както винаги е някъде по средата. Първо, никой не може да каже, че няма 
литература създадена специално за деца. Второ, никой не може да каже, че тази литература 
няма никакви педагогически и възпитателни цели. Затова можем да кажем, че литературата за 
деца и юноши е една относително самостоятелна част или дял на литературното творчество, 
което се подчинява и на конкретни педагогически и възпитателни идеи. От една страна, тази 
литература има значително по-очертани педагогически и възпитателни цели, но се подчинява 
на литературните закони и законите на творчеството. Тя поставя много големи изисквания 
към нейните автори. Тя трябва да има и възпитателна роля, и да бъде изкуство. Освен това 
писателя трябва да се съобразява с възрастта на децата, която всъщност е доста натоварена. 
Но нещата трябва да бъдат обяснени на детето съобразно неговите възможности и неговият 
малък житейски опит.

Развитието на литературата поставя въпроса какви са темите на детската литература. 
За дълго време темите за любовта, разводите, войните и т.н. се смятали за теми-табу. Сега за 
нас е ясно, че за всичко може да се пише, въпросът е как точно да става това. Известният 
руски режисьор Станиславки е казал по повод театъра за деца, че за децата се пише като за 
възрастните, само че малко по-добре. Освен литературни дарби, авторът трябва да е запазил 
връзката си с детския свят.

Другият въпрос,който възниква е от какво се състои фонда на детската литература, как 
се развива този фонд. Като започнем от скоропоговорките, гатанките,стихчетата на Дора Габе 
и Ран Босилек и стигнем до Ангел Каралийчев и Асен Разцветников–всичко това съвсем ясно 
принадлежи към този фонд.



Какво да кажем обаче за книгите за Робинзон, Чичо Томовата колиба или Гъливер, пи-
сани специално за възрастните и след време полека преминали към света на детската литера-
тура? С какво те са по-различни от останалите книги за възрастни, които никога няма да се 
четат от децата, като “Тютюн” например, така че да преминават границата от литература за 
възрастни към литература за деца?

Тези книги имат много характерни особенности. На първо място те са с приключенски 
характер, имат динамичен сюжет, който увлича детето и го прави активен участник. На второ 
място са ярките положителни герои, макар че има книги и с отрицателни. На трето място те 
представят по-широка и по-обстойна картина на живота в определен исторически период.Тук 
има много примери с исторически книги писани за възрастни и преминали към децата. Освен 
това, в тези книги няма реминисценции, тежки лирически отклонения и сложни изрази.

Накратко – динамичен сюжет, ярък герой, постоянно действие и промяна и щастлив 
финал, който може да се предчувства от малкия читател. От гледна точка на литературата има 
два вида съзнание – фолклорно и естетическо. Фолклорното е по-доверчиво, по-отворено и 
децата са по-близо до него. Естетическото приема предварително договорена условност, че 
това, което се представя не е реалността, а художествена интерпретация на дадена тема.

Все  повече  книги  започват  да  преминават  към  детската  литература,  първо  заради 
акселерацията на децата, сложните теми които се разглеждат в уроците в детска възраст, и 
второ, заради непрекъснатия и динамичен технически напредък на съвременното общество. 
Именно по тези причини много книги за възрастни се четат от децата, приемайки ги като 
приказка или исторически разкази, а не като реално съществувала истина.

Жанровете в литературата за деца са всичките възможни – от скоропоговорките, през 
стихотворенията до поеми, разкази, новели, повести, романи. Разбира се те се появяват в 
различни периоди от израстването на детето.

Кога се е родила детската книга? Как е започнало всичко свързано с нея? За първата 
детска книга се смята “Видимият свят в картини” на родоначалника на педагогическата наука 
Ян Амус Коменски. От съвременна гледна точка това е детска картинна енциклопедия от 150 
картини и обяснения под тях. Издадена през 1657г.

В края на 17 век във френския кралски двор се създава първото светско училище на 
силно ограничен брой деца разбира се. Главната цел на учителите била да запознава децата 
на аристокрацията с класическата и съвременна литература. Именно тогава се разбира, че 
трябва да се създаде специализирана литература за деца, за да могат те да се подготвят за 
сложните текстове, с които предстои да се запознават. И тогава започват да се пишат и първи-
те детски книги. Една от най-известните тогава книги става книгата на Фенелон – “Телемах”. 
Това е историята на Телемах, който тръгва с учителя си Ментор да търси вечно отсъстващия 
си баща Одисей. Книгата е изградена като разговори между Ментор и Телемах.

Малко по-късно много популярна става баснята. Най-известен автор – Лафонтен. Тя е 
заедно с другият жанр – приказката, с предстватител Шарл Перо. Басните и приказките са 
началото на детската литература. През 1812г. излизат и първите томове на Братя Грим.

И така, литературата за деца се заражда главно и поради нуждите на образованието и 
възпитанието във френския двор. Започнала по този начин за последните три века детската 
литература без да губи своята възпитателна и педагогическа роля, започва все повече да бъде 
и художествен и творчески продукт. Българската литература за деца може да се похвали с 
едни от най-талантливите писатели и творци.


