
да читатели всичко на вси�ко! А у H-'lC 
тиражът на детските списащ�я е меж
ду 15 хиляди и 20 хиляди в 4-мuлион
на България! И екахме да посочим то
ва чудо. И да кажем, че скоро цели
ят ни духовен живот . ще се вдети
ни ... ". За днеiцf:lата културна ситуа
ция чудото е още по-голямо. Статия
та на Александър Балабанов е напи
сана през 1924 г. 

Днес можем да каже.м, че в 1еипя
щ�1я и трудно обозрим културен· жи
вот тогава посочената от литератур
ния критик опасност е била само пре
дупреждение, абсурдно да се превър
не в реалност. За нас е по-важен из
водът, че периодиката за деца и юно
(и�� е била ф а к т о р  в литературния 
npq)fec тогава. Какво място и е отре
дено в. днешния културен живот? Днес 
тя не може, дори хипотетично, да го 
заплаши с „вдетиняване", но не от
крива ли. опасността от обратното? 
Защо изглежда така встрани от диа
лога между литературата за деца и 
литературата за възрастни? А осъще
ствява ли пълноценен диалог с чита
телите си? Не помага ли за прежде
временното „омъдряване" на децата? 
Или най-отривисто пази „детското" в 
литературата ни за деца?. . . Въпро
сите са отправени към редакторите, 
издателите, литературните критици, 
читателите. 

За да не се поставят списанията и 
вестниците за деца и юноши преди 
9. IX. 1944 г. ,,срещу" днешните, тряб
ва да бъде актуализирано богатство
то им, без това да означава търсене
н1а остарели корективи. И ма на какво 
да ни научат не само с респектира
щото си количество, но голяма част от 
тях и със съдържанието, и с оформле
нието си. 

Ретроспе1<-цията на периодичния пе
чат, която ще б'Ьде направена на стра
ниците на списание „Деца. Изкуство. 
Книги", си поставя и чисто историче
ски задачи. След като с'Ьществуват 
общи изследвания с предимно библио
графски характер върху богатата пе
риодика за деца между двете светов
,т войни, все по-необходимо е да се 
появят и такива, в които да б'Ьдат ана-
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лизиршщ и литературно-исторически 
оценени отделни издания .. Нито ед!.m 
литератор не се съмнява, че „пулсът" 
на литературния прочее· би могъл да, 
се долови само пред разтворените 
страittЩи на списанието или вестника, 
където се откриват усилията 11 H'l 
лtного· неизвестни (може 611 в литер'l
турата за деца те ще се окажат пове
че, отколкото в литературата за 
възрастни) автори. За детската 
л�tтература, чийто процес все още 
чак'J .· своето обобщено описание 
,,ОТ Край до Край", такива UЗСЛедва
НиЯ са още по-наложителни. 

,,ПЧЕЛИЦА" 

СПИСАНИЕ 

Светлана Стойчева 

През седемдесетте годи.ни на XIX 
век, когато излиза „Пчелица" (7 юниж
К'И nрез 1871) бл,изо ,сто периодични 
изда1ния уча,ст,ват в rнашия книжовен 
живот и .го определят според двете ос
нов,ни nолитичее:ки течения в 1Нацио
налноосвободителна1та борба. Едното 
от тях - проюветит,ел,ск,ото - е обеди
нено около из1в-естния вестник „Маке
дон1ия" 1на Петко Рачев Славейr,ов. 
Той е редакторът и на „Пчелица". Би 
трябва,ло да оча1к,ваме ада•птация ,на 
същите идеи, но за друга чита'!'е.nска 
среда. Несъ:м:нено п-црвото ,специали
знра1но издание за деца участва в про
цеса .на диференциа,ция на възрожден
ския чита,тел •и ,прющдлежи към реда 
.на „Ружица или ·ред книжки за же
ните" (реда,ктор пак Сла,вейrюв) или 
„Книжки за до1машно проч·итание от 



!Всекито""' (rюдзаглавието �на· списа.ние 
.,, Гр а,динка" на . Илия Р. Блъеков). И . 
в други пер·иодични изда�ия ,се срещат 
теюстове, ,специално лред:назначени за 
деца (да вз·ем,ем като щшм,ер пак Сла
Еей,�ювотю, IНО по-ра,н1но - ,,Смеся.а кит
ка ,rtли годишно периодично -изда
ние" - 1852), rно те нямат ,свърза,ност
та и общия контекст на материалите 
в „Пчелица", .кюиrо стаrват и основа за 
по-големи обобщения върху процеси
те ,в литература•та за деца пр,ез Въз
ражда1Не110. 

ПЪРВОТО 

БЪЛrАРСКО 

4 
-

., 

":_Зft. ДЕЦА 

Не бива да ,с,е отмйне фактът, че в 
ист•орията ·на литера,турата за деца 
първо се поя,вява епециали-з·ира1ното пе
риодично ,издание и почти десетилетие 
по-късно пцрвата стихо:сбшрка (,,Дет· 
ска гусла" - 1880 г., 1н.а Вааил Попо
вич). В.ина1ги •следва пояснени-ето, че 
всъщност Сла:в,ейков е първият поет 
за деца, тъй ·като стихотворенията му 
са публику,ва1ни по-ра,но в ·периодич
ния печат, включител�но в „Пчелица". 
Едва ли не е -могъл да ,се досети да 
ги из,даде преди 1888 г. (тога,ва изли� 
за ед1ннственат31 му С'I'Ихо-сбирка за 
д:еца „Дребн-и стихотворвния за деца
та от отделенията"). Тяхното първо
.наrчално ·съществува,не в 06.К]ръжение
то на различ1ни жаiНрюве -в списани-ето 
явно отговаря на обективната необхо
д:имо.ст ,на литературата за деца <Н' 

свъ:рзва,не на художествени, пуб.лици� 
етични и наукообраз,ни фdрми. ; 

Проблемите, които поставя описа
нието, могат да се групират около 
идейната му основа, жа1нр<:iнит,� търсё-
ния и чи,та.теля му. .--· ·,. . .. 

Обръщещ1е,то ,,,1\1:>м !S�;Л,га:рч;етат<а!:', 
с което се··отнрива ',,Пчелица", има 
проnра.мен хара·ктер и :показва много 
добре обм:и1слена ,риторичеока страте
гия. Списанието ще отговаря ;на „го
.JJямата ·и между в-сички ,разреди ,на 
обществотю ни ,преоблащающа нужда 
от з1наiНие", но то ,си паста,вя не тол-
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кова обра1зова1т,ел,ни, колкот,о ,н р а в-
с т в ,е н о в ъ з пи т а т е л н и з а д а
ч и. Целта му е фЬрмулираiНа точно 
И ЯСIНО: да ДЭЛ3а На децата „1КЪр-Ма 
зд,раrва и полез1На за нрав-стве:ното ,им 
пр-ораства;ни:е". Така просветителски
те и1деи, чийто ,плод е еписа1нието, ,се 
представят �подчертано в тех,ния ·ети
чески а,спект. 

Нра1вственото възпитаiНие преследва 
и .национал1Ни задачи, макар и да от
със'Dва директно изказана тезата., че 
сам·о дълбоко 1н,равственият човек мо
же да бъде овободеш. Не случайно 
Славейков ,не се обръща към дете110 
и1зобщо, а към българчета,та, и из
полз,ва перифраза:та „младите' отрас
ли ,на народ1ното ,ни тяло". Личи стре· 
межът към ,български тип възпита:ние, 
противопоста1ве,н на чуждите, който да 
отгова,ря на на1циона,лн,ите 1Нужди. Най� 
юuтегор·ичен в това отношение ,е апе
лът в тр-ета книжка: ,,Дmюга ний, 
българите, ще сл,едуваме модата на 
ра1звра11ното френско и гръцко възпи
та1ние?" 

Въ1П,р-еки че „Пчели-ца" е първото 
по рода си -апи•сание за деца, ,става 
яоно (пак от обр'Нщение'I'о), че е за
мислено кэ:то ,нравствена алтернатива 
на „зловредните Ч'I'ения". На пър,во 
място нр а,вствен .и после естетически
е критерия,т за разграничаване 1На „чи
сто и здра,во ум1ствено питие" от „мът
ни и нечисти извори". Противопоста
вянет,о на ,,II!ра,вствени" и „без,нравст
вени" четива :има първостепенно з,на
чение и се уточнява още в четивото 

П род·мжава на crp. 34 
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llрсиължснuе от стр. 31 

.след обръщен,ието - ,,Книгите ,и веот· 
JН:ищ1те имат душа": ,,Книrи1'е и вест
ниците могат да мислят, говорят и 
правят зло или добро", l\Юrат да имат 
�,до,бър или лош дух". Използван.ите 
олйuет•ворения веднага се обяс·няват: 
.,,Тя е душата на списателя, ·на съчи
:нителя им; а когато тая душа м1кли 
:и говори в редовете ,на к:нигата, тя 
.:действува връз с,нези, 1юито ги четат. 
също тъй както би действувал връз 
тях л·нч·но са,мийът человяк." Вместо 
;2,nологетика ,из,общо ,на ынижнината -
�0смисляне на въздействена,та сил·а на 
<еловото и м�ралната отговор�ност на 
,у:убекта му. Тоз1и, по ·същността си ме
тате,кст на списа,нието, аргументи,ра 
:неприкритото присъствие ,на списа.теля 
:му - той е задължен да заяви своя
·та непоколебима морална позиция и
да зжта�не зад нея.

Неслучайно е пр,иведеш и ·библейски 
..ар�гу!l..1ент, за да се докаже задължи
·тел,ният 1-IipaJBC1'·вeн отбор, ,който тряб
:ва да се прави ,на книгите. ,,Злите бе
,седи - ,казва апостол Павел - разва
.лят добР'ите нрави." Извес11ш) ·е, че хри· 
стиянските морални ·норми, самобит
·ните нравствени обичаи и 11радици,и и
:модерните буржоазни възгледи за
нра1вствената личност се съчета,ват
напълно естестве,но във възрожденски
те представи за нра,вс1'в,еfюст. Всички
книжы1 започват с четива, ко,ито по
;пуляриз-ират М'Од·ерната рел:игиозно
морал.на доктр,и,на и са отправна глед
на т,очка за обяснение устр.ой.ството
ша ,овета: ,,Бог е тво,рецът ,на ми:ра",
.,,Моисей", ,,Божие нсезна.ние", ,,Бог в
дела,та на ,природата" и др. В чети
:вот,о „Почитайте роди'тели1те ,си" нрав
ст,в,ената :ди,рек,тива е подкрепена и
'Ч1р,ез Светото пи.са1Н.ие, и чр·ез изводи
,от жи-вота 1на Георг Вашингrон. Рели
тиоз�нот:о и ове-гското пълно,пр анrно се
·свърз.ват на с'I'ра:н:тщите !На описа�ние
-то и са на·оочен·и към ,изr.раждаlНе на
�д!На нова МИСJЮВ.НОСТ И ,НОВ 1кръгоз,ор
у дете1'О - от Иlде:алтютrо ДО 6-ИТОIВОТО, 
-от чисто духоВ1ното до ,прагмат.и,чното
лоэ1На,н.ие. Това ,о,бясняв.а и конгломе-
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рата от труд,но ,съчетаващи <:·е дrнеска 
теми: ,,Мои·сей", ,,Маймушата", ,,За 
хлябът", ,,Почитайте роди,телиrrе си" ... 
(,няколко следващи едно след друго 
заг ла.вия). 

Просвещенската максима, че само 
просветеният човек може да бъ;де 
нравствен, обеди,нява толкова ра.зно
роднлте материали. Почти всички за
вършват с •нравствен императив. До
ри ако разделим ч€1'ивата с науч,нопо-
пуляре,н характер (,,За жебпте", 
,,Сл1:1нцето", ,,Ча,соказы", ,,Телегра-
фът" ... ) от е11ич.еските четива,_ в ня
кои от първите можем да открнем и 
такива, които в кра,я си ·се приобща
ват ·КЪМ вторите. Напр,имер ра.з,каза-
1юшт любопитен фа,кт от стопанс�шя 
живот :на Хола,ндия цели извлича,нето 
на' поредния бълга·р,ски .,нра,вствен 
урок: ,,Какво 1не прави трудолюбието 
с т1,рпеннет,о, тюгато мързелът преоб
ръща на бла,та и безплодни пу,стини и 
най-хуба,ните и плодовити п·олета" 
(,,Море изсушено") . 

Всички �нравствени качества :на въз
рожде:нската личrност, кои,то започват 
да се утвърждават още от Паисий, се 
превръщат ,в 1нравств.ени предписания 
за ,детето. Заглавието „Прави длъж
ността си" най-точно откр.оя.ва деон· 
тическия подхдд при възпита1нието на 
дете110 - т. е. дългът ка,то пръв дви
га·тел на дет,ското по,веде:ние. Дълг е 
любовта към майката. Ет,о как баща' 
съветва детето си да обича родната 
си майка: ,,И тъй, каква голяма длъж
ност ИIМаш ти да я обичаш, да я по
читаш ( . .. ) Ти не можеш да изпла
тиш т,ози дълг освен с любов искре
на и постоя�н1на - с приз1на,тел1ност дъл
бока и ,непреста1н1на. - с поч.етание ви·· 
соко и непо,клатно - с уважение 1Не· 
прел.ож,но и от топло сърдце."1 

Дълг е любавта към отечеството: 
,, В служението на Отечествата тряб
ва да прес;та,н.ва между ;нас всяка 
враждиrна и да млъква в-сяка страст. 
В служението ,на Отечествоm 11рябва 
да юзчез1Ну,ва ра:зницата �на осо�бен че
ло:вя�к и особена ,нар.оД!но,ст и местноет, 
а на попрището 'ТJрябва да изJiязват 
само гра.жда!Н'и, синове на един и той 



Отец ....:.... Отечеството." На нсеки бъл
га,рн1н дн,е,с ·е ясен сми-сълът на rози 
възрожде-нски ,нр а.вствен уро<К. 

Дълг са всички нравствЕiНи добро
детели. Във втора книжка е обобщен 
целият ,нравстве•н кодекс на детето: 
,,Нсяко дете тряба да е до:::толюб·сз
но, човеколюбиво, леснодоволсвуемо, 
прилеж-1-ю, ученолюбиво, сно1сходител
но, �ротко, ми.рно, почтено, трудолю
бив.о, пра,ведно, искрено, благосклон
но към всичко, бла.гопокор-но, благо
с:естиво, исти1ннолюбиво, добродетелно, 
разумно, ,послушно на ·добр.ите съвети 
11 ревни:тел Еа добр.ите дела." Разгра
ничени,его на моралните ка,чес'J\ва на 
положител1ни и отрицател�ни е задъл-

;ки'J\елно, когато трябва да ,се ,напра
ви 1нра,нст,ве1на оцt1нка .на някого, при 
това ма,к;сималистична. Вед,на·га с.1,щ-
13а отрицатеЛiният регистър на качест
вата на „лошото" дете: ,,Ни,кое дете 
не тряба да е rсневлино, хва.л,иво, го:р
дели,во, скъпер•нича,во, лъжливо, за
виегл.и.во, мързеливо, метежливо, не-
р а.ди-во, за,бр а1вчиво, жестокосърдечно, 
своеко,р ист,но, ,н ебл агода.р:но, непокор·но 
и ревн-ител 1на злите дела." Съвремен
ният чо-век едва ли ще може да из
реди 'J\OЛKOiBa дълъг СПiИСЪК от нрав
стве,ни •ка.чества. А дали би могъл 
сми1слово да разграничи всяко ед1но от 
тях? Дали няко·и :не биха му изглеж
да.ли като ези,ко.ва игра? Дали не оп
ро•стяваме днес нравствения кодекс 
на Възраждането и дали ,не би ни ' 
обогатило връща:нето към :него? 

На изцяло ци1ира1ния спИiсък от ка
чест•ва, които има1т предим�но нравст
вено-·волеви, 1но ,и светотледен харак
те,р, може да 1се погледне като на 
ма,к;симално синтезирано текстово яд
ро, от което се извли-чат т�мите на 
оrделните етически четива: ,,За пол
зата на трудът в млади,ни", ,,Приле
жание", ,,Покор1ност ·и послуша1Ние", 
,,Великодуш1ие и юна,чест�во", ,,Длъж
ност към старите" и др. 

Следва 

�-
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I(ОЙ? КА:КВО? КАК?� 

НИ КОЛ Ай ИСКЪРОВ е роден в с. 
Крушето, Ловешкл област, през 1951 г. 
Завършrtл е Юридическия факултет -
СУ „Кл. Охр�tдски". Автор е на две 
книги със стихове за В'озрастни: ,,Да
лече от снега" ( изд. ,,Народна мла
деж" - 1976 г.) и ,,Пясъци" (изд. 
„Хр. Г. Данов" - 1980 г.). Предстои 
излизането на третата A'l'J книга -

,,Нrt.ма" - изд. ,,Хр. Г. Данов". Жи
вее и работи в Бургас. Редактор е в 
литературно-художествения алманах 
,,Море". Него ви стихотворения са пре
вежданл на руски, полски, словашки 
и английски език. 

Първата му книга за деца се на
рича „Цяр за цяр". Стихотворенията 
,,Сенокос" и „Значи" са сред най-но
вите творби на Николай Искъров. 

СЕНОКОС 

Бос Косьо с коса коси, 
с коси откоси Косьо коси. 
Роса роси руси коси -
сенокос е. Косьо сено коси. 

Кос песен на глас гласи: 
,, Тичай, косе, вода носи! 
Пий, Косьо, вода! Жив да си!" 

ЗНАЧИ 

Тръгнали две буболечки 
по две-три стръмни пътечки. 
Толкова стръмни, стръмни, че 
там не цъфтяло стръмниче. 
Т'Ьркулнали се надолу -

едната. Другата - соло. 
Игра, игра-игралка, 
по-хубава от пързалка. 
Очи затвори, че зная 
как'Ьв ще бъде краят. . ,,. 
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