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11млддинд.., 

�ветлана Стойчева 

(Продължение от кн. 3) 

От първата ,към последните годишнини 1на 
списание „Звездица" може да се проследи 
пътят на жанрово110 ф0tрм·ира,не на прозата 
за. деца. Още в ,първата ,, ,rюкана" ,на спж:а
,нието се съ.държа характеристи1ката на чети
вата-nримери или илЮСТ!раци,и, изходJНата ба· 
за от �ояrо започва ;раз.ви'l'иет.о на прозата 
за' деца: ,,В „Мла1дина" всякой читател ще 
намери да прочете добри примери, на 1юнто 
трябва да подражава. На мl!oro места пък 
ще среЩJНе да се описват лоши и развалени 
хора ... ". В сравнени.е с „Пчелида" а1втор
с,юите публицистични ,разсъждения ·върху да· 
дооа :нра,вствена цооност ВJСе по-често се за
м0011Ват ,или се ,кюмбинират със зам,И1:лени 
случки, илюстриращи тази ценност. Абстракт
н,о �юра,ли,заторскmе че11и,ва (ма,ка,р и напи
сан,и на достъпен ези"') се с11ремят да се пре
върнат ,в илЮС'l'ра'ТЯВIНiО :r.юрализатороки че
т,и:ва. Те имат заrлав·ия, как,вито се срещат 
,още в Славейкав·оrю списаIDие: ,,Трудът", ,,За 
гордостта", ,,Чес11н,аст", ,,Свободата", ,,з·а оте
чес'ГБО'l'О", но всички 1ра:з:ка1з,ват за „пример
ни прояви" на 11рудюлюбиви, rо.рделmви, чест
ни ;и,ли р·молюбив.и деца. 

Отличитмна черта на тези пър,ви ,илюстра
ТИJВ1Н'И раз.казчета е стремежът към ,�юнкрети
эация, "'оято {УТначал,о се постига само външ
но - ка110 се сменят форма.лно ямената на 
пеJрсонажа-ге, без тооа да и.ма нещо ,общо с 
тяхната индивидуализация. 

Най-чес110 собс'Jlв,ени.те J1Мена се използват 
за заглав,ия, при �юет-о в съдържан·ията се 
образува цял им·енник на българските име:на 
(в стиmа •на rгобълrаряване110, чуж,дите име
на в прl:'1Вед:ените ,разказчета най-често ее про
менят). Такива заглаюrя сам.о ,от една ,книж-
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ка на осмата годишнина (1898 г.) са: ,,Ки
на", ,,Пенка", ,,Цветанкиният спасител", ,,Деш
ка", ,,М•и,лостивият Стое'НIЧ·о", ,,Юнач,н,ият Бо· 
я1нчо". 

В пър:в,ите ,rодишн-ин.и на „Младиша" ,м,оже 
да с,е тов,ОJри за затру д,не,на жа1нрооа ·И1Ден.т.и:
фикад'ИIЯ на прозата·. Не случай1Но само сw
ХО'ГВ1О1рения,та са ,подписани iПЮД са:м,ите тек
стове, а ,оеrа:на\Лите ао1тори (1на цр,ооа,и:чески
те текстове) могат да се 1Нау,чат едине11Ве1но 
от съдържанието. Тяхна:та дейнюст ,е оnреде
лена ,ка!110 ,, ,съобща,ва", ,,написал", .,,!Нагласил", 
но без да се ,усеща ясно ,отграничение ,на три
те дейности. Отначал,о r,vнo110 ряд�rоо, но все 
па,к за,поч,ва да се изполЗiВа жа·l!р,ов,ото у1юч
нение ,,.разкае", очев,идно ·без претеl!ЦИiИ за 
намере111Jи 11вЪ1р.щи жа:нр·ови 1Признаци. 

През 1908 г. ка110 ,,,раЗ1Каз" е оnреде.лен ,ис
торичООК'Ият ачерк за Хаджи Димитър. Труд
·Ната ,раЗiГранич,им,ост на .ра,31Каза от ,шmулЯiр
ните четива .ид1ва от д1ами1Н1И,ращата ,все още
поонавателна, а 111е ес,тетичоока фу1нк,ц,ия на
прозата. Важню е .да се подчертае ·ка.юв,о
трябва \11:а се •З,ШОМIНИ (О'Ттук И и�пол,зва1111и
те чест,о р,езюмета), а не чу�вст1ю1ю или есте
т,ичес·ката наслада. Измислицата rв тези чети
ва е сведена до мИJн1имум. Ето защо, кoraro
се црючете текст с лодзагла1вие „1�ос.т111нока
случка", той 'I'руд1ю се различа,ва 10'1' остана
лите, явно „1н,еиспшrоки".

В четивото „Ка•кво ни ,ра:з.каз,ват книгите"
(Д. Андреев, r. VII, 1897 г.), опреде.ле;�ю ка-
110 ,, .раеказ", покрай ,обща-га полза ,от кwити
те е нап:ра,в,ена и едJНа кон:к,ретна 1Вес111Iикар
ска „реклама": ,,Ког·ато пр.ел·истваше 11ювата
юниrа на .Вазова: ,,Но.ва земя", ,в,ратата се
011в,ори . .. " Дет�о. което юще не може да
чете, пр,ел,иства .точно ,послед1ната 1�ниrа на
мвестен писа·11ел ИJ окончатмню ,реша,ва да се
научи ·да ,чете. Но ,реклам!1tте ,mродъл.жават:
,,Още от първо отделiние той започва да че
.те 0С1Вен учебнИJците си и дру,ги де,rски юни
ги като: ,,Мла1д·И1на,", ,,З,вез�дJи.ца", ,,Роби.нзон"
и др."

В друr,и текстове лич,и ст,ремеж да се над
м,огне -п.у,блициС11ич,иият :и ;научно.папуля,рният
стил с раэказ·ен (11руд1Но е да се ,каже худ,о
жестве,н), но тъй ка110 х.у.1южес11вената пр,о
за все още не е ,ощрила овоя а,Вl'Оi!fомен
свят, раз,казният '!'ОН невинаги може да пре
вЪiр,не 'Гекста в ,раз,ка.з. Например .у.рокът по
аст,рология „<Месечните фаэи" (,r. VIII,
1898 г.) започва с .непJ}'�rеич,1ю ,обръщение:
„Драгий Борисе, аз ,получ,их тос:мю110 ти ,и
много 'I1И блат:ода,ря за .т,руда. Моля, олуша:й
що научих по География този месец: .. . " От
ту,к ·нататък следва същинюката част, напи
сана ·в непроменен 1Iауч11юпопуля.рен стил, та
ка както е чут а,г учителя и �накрая 011Н'OIJJO
за,вършва като пис,м,о; ,,Драгий Б·ОрИJСе, за!Се
га толкава ... " В случая е�пис1'юлар111ата ,ра.м
ка пром,е;ня сам.о формално ,речевата ои-гуа
дия (не от и,меr110 !На учител, а от ,и.ме110 на
ученик, кой110 по ,;взаииоучи.телната метода"
обуча,ва друг учеН1ик). Допълнителното пре
димст,в,о на така оформеnю110 ,изложение е, че
читат,ел!Пе м,огат да се научат и ка1К lда пи-
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шат ,писмо. Ос�вен т-ова се създава и .постоян
на .рубрИ,Ка (.подза•гла•виет:о „Из 'ПIИСМОТ·о на 
Кр,ума" ,подкжазв.а, че ,из,вад:ките м.огат да 
пrродължат и в JIJpy.rи книжю1, как110 .i1 ста
ва). Тоост, в случая епистола,рната форма е 
повече .редакто1рJСюи, •0<ткол1<:о,го художествен 
похват. Ню такива че11ива ясно показват стре
м,ежа IКЪМ сюж€rГИJране .на тексто,вете. 

Особено ИJн·тероони са едИJн вид обя1:нител
ни рема,рюи пещ зжлавие „Обясне�rие на цвет
ната ,карти1на". ,,Обясне;н,иет,о" всъщ,ност е 
опит за „разrка,з,ва,не" на цветната 11люстра
ция, С .коят,о З3П<ОЧ1Ва ВСЯI(а •КiН'аж:ка. Най-ч�
сто вапючва със з.р.ите.1Dноо,риентацио1шо1'0 из
речение „ПО['Ледrнете таз ,карти1Н1кз! ... " Но в 
последвалия ,раЗ1Каз винаги се лредзв: ш�фор
мация, коя.то :не се „вижда". Например в 
,обяснението към „ка рти,нка та" ,, Р азвъ.1,нува
,н,о ,море" (г. IX, 1900) се разказ,ва r(а·к р,о
диrrелите ,изJiращат с•ина си Робе.рт в чужда 
с11ра.на, а след пет щю1 по·лу•:ават пио10, чий
то тею:т ,1З'Ця,ло е ,предаден. Тези те:к.ст е и,н
тересен и от друга страна: няко.1,ко думи в 
писмюто са в ку1р�еив: Р,оберт, Атлантически 
океаrн, ,,Рооа:JШiя" (името на 1,ораба), изпра
щачи, рожба, шу,мщnв-ите (морски вълни), сре· 
6,р,ист,ит,е (,вълни). Думи в курсп:в ·Се срещат 
и в др,у,ги текс.1101ве ,на списаниет,о. Ако се 
огшта,ме да от1�рием принципа на тяхното 
отдел51\не QT ,останалите, бихме казалн, че 
т.ова са чужщите (,непозна'I'и) думп, но и 
·о,собе,ни.те - в случая „шум.лн,юпе" ,и „сре
бр1111стите", юоит,о можем да определим като
поетизми. Чита-rе.лят '!'ря·бва да о,бър:не внн
маrн,ие .на тези пюетиз,ми, а защо не и да ги
запомн,и. Те м.огат да му по,сл.ужат, когато
т,ря,бва ща съчиl!!и ,нещо подюбно. E'I'o как спо
собът на О'ГКр•оя,ване независи110 ,от контек
ста се превръща в способ на клиширане на
пюети,ческия ез,и!К - ос,обеию след премина
ване1ю му в ученичеоките съчине1ния.

'В пър,в·ите гощишни.ни пр:оэаическ,ите мате
,р,иа!Ли оста.вят впечатлени-е, че се ст,ремят да 
възпитат ,няка,къв уче1ниче1ж•и, а не действи
телен х.у дожествен вкус (,и.ли по-скоро се 
стремят да научат ка·к да се пишат съч,и,не
,ния и J!JР,УГИ ,IИJJСмен,и :ви1д,ове ,в учишrще, от-

. КiOJUКO'IO да с,е домог.нат до художес'!'вената 
литература). В таз-и ,насока списаи,ието осъ
щес11вя1Ва 1:1 ,, ,обратна" в ръз,ка с щш.�ежните 
си читатеJDи .. ОбЯ1Веrnите ЮJ<н,ку,рс.и поставят 
досущ същите задачи, които с.и псставят и 
аJВ'ГОiрите ,в 1няк.с,и текстове. На.пример: ,,Кой
·ю [Разкаже таз1И ИС'ГОiри,йка с думи най-хуба
во ... "; ,,Защо се ,рад1ва,ме на пролетта?" и 
др. Неслучайн.о ,в нача.л•О'!'О .на века децата
т.в-орци .пО1Вта,рят \11:·ОСта умеЛiо учителпте си от 
юрая на мrиналия :век. От св,оя страна тех-ни
те уч,ител.и се учат от преВ{)Дите, които най
често самите лра,вят (напр. м,н,о.го голяма бли
зост ,има ,между превод,юпе и оригннал,н,ите 
текс'I'ОВ·е ,на Д. Андреев, д. АбаджИе·В, Ив. 
Ращко,в). 

От началото ·на tВе!Ка на стра1нщите на спи
са·�rие'!'О се откриват н,ови жа,н,ро.в1и :разновид
,1юст!f, КО.И'!'О мн.ого tП·о-късню получават .ис
тл.нски худ:ожеств,ещи въплъщения. Най-я:нте
реСIНИ са ,оJiит:ите ва интеграция на .ра•з1(аза с 
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приказ,ката - лъJ)lвата сполучлива 1штет,ра
цня ,на разказа и !Най-спюлучливата, коrа'!'о е 
предназ,наче,н за децата. 

Разказът „Чуд:но'!'о яйце" от Р. Бедче;в (г. 
Х, 1901) започва в минало нес;върше•но вре
ме: ,,В нашето село ж,ивееше един чоtВ6к и 
развъж,даше добитък... Бай Христо 111маше 
пет д-еца .. " Очевидна е блнзс,стта до IJJри
каз,ното пс,веств,ование. Затоза ныюж .не сму
щава продъ,1же,нието !Н·а .раз,кzза в „автентич
ното" преиз.каза,н•о накл,о.не1те. Нз:края ав
т·о,рът завършва .в сегашно в,рем·е, за да от
:-'рава 1:ъ.'>! ч�;тателнте сrи пс·уката на раз
каза. 

В същата досета годишн:;;;а е ,в,ключен и 
разказът ,на Цоньо Калче:в „Затв,ор,lf.и,к". И в 
него са ,изп,олзвани сюжет,;оструJпу,ри,ращи 
еле-�1енти ,от фо,л:клора: зат.вор,н,1шът �разгова
ря с ·орела, ку,кув.ицата, птичката, сдавей;ч,е
то, за да научи за дома и с-�,д.бзта си. ' 

В ,някои ·ОТ разказшт,е ,може да се •O'I)I<,pae 
конст,ру,iщията „ПjрИ'каз,ка в .рзз1шз" (нari•p. в 
раз,каза ,обя.снение към цвеТ1нзта ·и,люстрация 
(г. XI, 1902) ,,Мал,ката .учителка" от Ив. Рад-
1;,о,в, в „Приказ,ката на дяда Въля" (г. XVII,
1909) от Ст. Чешмеджиев. 

КаТ10 явление в жан1р0iвото раsв,итие нз 
пр9зата за д·еца •На стра,и;шите на „Млад,н· 
на могат да се ,отбележат разказ.ите -на 
Ст. Чешыеджн-ев. Те не ·описват случки - п,с
сrю;:ю се оnипэат да ;внушат :т;строеrн,ие, да 
с:ьздадат образ и атмюсфера (,,Црося.к", r. 
XVII, 1908). м�юго ю.т тях напомнят стих,о
ве в пр·озз. Оттук и ф1рагме,нта1рrната ·им 
структура. За да се получа 1 очна п,р,едста
ва. ще ц.r1н1-рам изцяло еди,н от тек.с-rювете 
,,Задуха" с тюдзаrла.в.ие „Ece,t:iнa ка·р·l'ина" -
в други книжки а1Jт,01рът е публику,ва,л и 
,,Зи,1�н.и 1ка.ртлrн1и" ·в д,ва фрагмента, ,,Пролет
ни ка,р.тини" и д,р. 

„Задуха ,остро вят1,рът, зашушнаха листи 
по дърветата. 

Те шушнат и nадат мърт-в,1 на земя·та ... 
Задуха остро .вят1>рът и че,рн;и �ъг.л:и над 

нас докара. Със студ,ени .ка,nю1 земята юб
виха и на хората тъжни м;�·сли- навяха• ... 

Навред .у,н1ил,о и ·Iцрез мъглите дъждът ти
хо 1ръ,ми; ръми и не спиrра ... 

Завея тих,о вятъ,рът и навява тъги ·и мъ
К1И ... 

Тъги за пзгубена пролетнп и летнп дни п мъ,ки за б.1нз.ките чер.ни и мрачн,1 д.1ш ... " 
]vi,н,oroтo абзац11, на.п.одобяв2щи сrиховото 

изrра•ждане, инверсиите, ло,вт,01р€JН'Ията, ,недс
из,казано�стта, ,обра�ният tПарале.r.�и.зъм дейст
вителню доближа,ват „зимната кз,ртина" до 
по.езията В проза - еди1н М•С'дЕре,н жан:р В 
литературата ни за ·възрастJJи от ,началото 
на века. 

По ,вре!l-1е нз войн·ите същият а-вто·р пуб-
JlНшу,ва в някол,ко книжки „Ка,рrини и спо
мени ·ОТ во(шата", къде1'о я,вно .л:ичи ,опитът за 
оху д,ожест.Jяване ,на п:реживя•ното. 

С ня1колко ду.ми би трябвало да се очер
тае и състояниет,о ,на 1ПрИ1Казния жан;р, Във 
всяка книжка на сп·исаrнието се ,отделя мя
сто за една, а ,по-мъ.сно и за 111ювече п,риказ-
1ш. За,сн.леното в,ни,мание ,към ю1р,иказката е 



част ют ВН:ИJмашrето кы11 цнлот,о сло,вес,но нa
p·OJJJHIO творчеств·о. С поя•вата нэ. л:Итератур
ни интер,претации на фолкло,рните жз.нрове 
тех;юпе „чиrсти" вариа•Н'ГИ започ.взт да се поя
вЯJват задължите:ыю с ж,шро,ю пояснение: 
нщродна лр·;�,каз�ка, народна песен, на·роднэ. 
басня, ,народ1на гатаю,а, ·на,родн,о по,вер·не, на
р,о.д.на кжqр·о,говорка. 

Прера:Зказите на фолкJJОjШИТ€ л.риказки се 
наричат .в  съдъ:ржа:н,и,ята „прево:дJи", а към 
един црераз,каз ,от 190� г. се появява опреде
леншет,о ,,.воле,н mре.в,од (,показан стремеж да 
б1,д:е отчете,на степента ,на а,з"Го.ризация на 
о:риrи1на,ла). Чрез ·ези,юово ,осъвременяван,е ня
кои ·ОТ ,при,каз!Ките се адаптират да градска 
с,р ед а (•на п,р им €JP за ц арск·и я {)И.н ц а,р ек ат а д ъ
ще,р я ,е „гооложицз."). Конкретизацията на мя
стото в п:рика,зката „Чуд.ната с,в,ирка" (пре
веде Ц. Каолче,в, г. XI, 1902) също не е ха
рактерно за фол,кл,орнит€ вариа:нти: ,,N\.ежду 
ед1на пуста ,nopa, далеч от голем.нте и шум
ни градове, лежал·о к,рз.й пътя селцето Пъст
ра Поляна". 

Поя•вя;ват се и пър.в1ите ,о,ригинални прн!Каз
tи от Ст. Чешмеджшев (,,Из,губе.на рад,ост", 
г. XVIII, 1909; ,,Пос,тщ.ната снежинка", г. 
XXIII, 191Б). В приказката „Послед,ната сне
жшtка" можем да видим далечен пр·едшест
ве:н,ик ,на лирични11е прИJказки на Ангел К:а
рал,ийчев. 

След лредългото ,изложени,е обобщение ня 
ма да има - то ще бъде нап,ра,вен,о след 
раз,глежда•не ,на още списания за д,еца изли
зали пред,и Първата световна война. 
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НАГРАДАТА „П. Р. СЛАВЕйК:ОВ" на 
. МНП се присъжда на писателя АТАНАС 
ДУШКОВ за ця.1остното му творчество за 
деца. 

ЗА ПОЕЗИЯ 

Награда на ЯНАКИ ПЕТРОВ за спrхо
сбирката му „Гърне и похлупак". 

Награда на КРЪСТЬО СТАНИШЕВ за 
книгата му „Нищо нещо". 

ЗА БЕЛЕТРИСТИКА 

Награда на ДИМИТЪР КОРУДЖИЕВ за 
книгата „Крадци на книги". 

Награда на ИВАН ТРЕНЕВ за книгата 
,,Завладяването на Медика". 

Награда на ВЕЛИЧКА НАСТР АДИНОВА 
за книгата „Невероятната Марта". 

ЗА ЛИТЕР.-1ТiУ'РНА КРИТИКА. 

НА ЮЛИЛН ПОРД.-\НОВ за кнла7а ,,[1о;J
третп от кн�1,1·�а�11а .11аr:нцс1". 

3.,! НАУЧfЮПОП.VЛЯРНА ЛHTEPA'i:
i

P,1 
Jf ПУБЛИЦИСТИКА 

Награда на ПЕТЪР КОНСТАНТИНОБ за 
книгата „Завръща,Jето на, Прометей". 

Награда на ИВ.-\Н НИ](ОЛЧЕВ за 1шагата 
,,Рзднацията". 

�аграда на НИКОЛА РАШЕВ за кнагата 
,,Срещн с непозната страни". 

ЗА НАУЧНА ПУБЛИЦИСТИКА; 

Награда на NiАРГАРИТА ПЕТРИНСКА :::з 
юшгата „Ильо войвода". 

ЗА МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ЗА ГОЛЕМИ МУЗИКАЛНИ ФОРМИ 

Награда на БОРИС КАРАДИЛ1ЧЕВ зJ 
uлкъл за цигулка и пиано „Шест музика.ш-ш 
картинки". 

Награда на ФИЛИП ПАВЛОВ за орато
рията „Хоровод на мечтите" и на автора на 
текста ДИМИТЪР МИХАйЛОВ. 

Награда на ТОДОР ПОПОВ за ко,щерт 
за виолончело II оркестър. 

ЗА МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНИ ПРОИЗВЕ
ДЕНИЯ 

Награда на ТОНЧО РУСЕВ и ПАНАИОТ 
СЛАВЧЕВ за мюзикъла „Сто и един дал
матннци" и на автора на либретото BEHf\0 
ЕВТИМОВ. 

Награда на АЛЕКСАНДЪР ТЕКЕЛИЕВ за 
операта „Готвачът на херцога·· н на ,н1тср,: 
на либретото КРЪСТЮ СТАНИШЕВ. 

МАЛ!(И МУЗИКАЛНИ ФОРМИ 

Награда на АНДРЕИ ДРЕННИКОВ за 
песента „Просто така" и на автора на текста 
МИЛЕНА ИВАНОВА. 

Награда на ЛЮБОМИР ДЕНЕВ за песен
та „Дневен режим" п на автора на техста 
АТАНАС ЦВЕТКОВ . 

Награда на ПЕТЪР СТУПЕЛ за песента 
,.Детска песен" 11 ЕЗ автора на текста КИНА 
КЪДРЕВА. 

ЗА ТЕАТРАЛНИ СПЕКТАКЛИ, ТЕЛЕВИ
ЗИОННИ И РАДИО-ПОСТАНОВКИ 

Присъжда се награда на творчесюJя Еолек
тив, осъществил спектакъла „Закона на 
джунглата" в Народнпя театър за младежта 
и Народнпя дворец на културата в лицето 
на: 

актрисата ИСКРА РАДЕВА, 
композитора ЛЮБО,'V\.ИР ДЕНЕВ, 
режисьора АНДРЕИ АВРАМОВ. 

(Продмжава па стр. 55) 
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