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Светлана Стойчева 

Списание „Звездица" е първият 
по з'Начимост съперник на „Младина". 
Започ1Ва да излиза само ,ед,на година 
по-къ:с•но и спира също по времето на 
войните. Присъствието на повече от 
едно с,пециализирани издания за деца 
в литературния жив,от не .може да :не 
предявява повече изисквания към са
мите тях. В коНJкурент:ната бо:рба меж
ду списанията особено изпък,ват фи
гурите 'На редактора, издателя и на 
художlfшка. Неслучайно името на ре
даrпо,ра и на издателя на „Звездица" 
Никола Беловеждо·в f!еизменно при
съ1ства от,пред .на титулната страница, 
а в десетата годишнина (1901) уз.на
ваме и името на художника Иван 
Спасов. Пред тях стои най-важната 
задача: как списанието да придобие 
свой облик и как да стане по-интерес
но, по-привлекателно и по-необходимо 
от всички останали. 

СЪ'перничеството започва още от ко
рицата и титулната страница. В офор
мя1нето им се използват всички достъп
ни постижения на модерния и несъм
нено привличащ то,гава стил сецесион 
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(от:нася се и за списание „Младина"). 
Различни виiНетки раз,красяват стра
ни·ците на опи,саниет,о (използва се 
предимно ра�стителната стилизация). 
ТяхiНата служба е „.не само да съоб
щят нещо на погледа, а и да го зарад
ват" (та·ка Ни1к,олай Райнов определя 
функ•цията изобщо на орнамента). Не-
("'>'Т 11f'!'ТГ\ТТ'"' r,. ТТГ'\ ,т,.п, <''"'1 "f""''J ТТD"1 TTT.Jf ТТГ)Т'ТТСТТ-:;� Т-ТР. 
,._,...._,H.L.L.L'-".L!V ,._,, -''--' _. "-' --.... lJ .....,,..._.,.._..._�.,,.-� .1. • ..,_._ ,_._,._,,......._ ._ __ 

само на малките читатели, но и на те
зи, които са ги абонирали за слиса
ниет,о. Заедно с това не мо·же да не .са 
посмек,ча'Вали поучителната дидактика 
на .пъnвите списания за деца. 

Ощ� П. Р. Славейков споменава за 
,,разни изоб,ражения", с ко,ито би мо
гъл да „украсява" ,страниците на 
,,Пчелица" с цел „по-до·бро изяснява
не на съдърж:анието и залъгване на 
малките ни читатели". Той така и не 
успява да осъществи намерението си 
(отпечатана е само една илюстрация). 
В надпреварата си за разнообразие и 
,,Младина", и „Звездица" далеч над
м�шават пред,ста,вите на Славейков за 
деко;ративJНо-графическата организация 
на едно списание за деца. 

От пър;вата ·си годишнина „З.везди
ца" излиза като „илюстровано списа
ние за деца" ('в това 011ношение „Мла
ди.на" ,,догонва" ,,З,вездИ'ца" - едва 
от деветата го:дишннна за·почва да се 
популяризира ка:то „илюстровано спи
сание"). Може да <:е каже, че то за
до,в,оля.ва .в·ся1ка11�ви .очаква·ния за илю
строваrюст: чер1но-белн рн1сунки (най
често се преснемат илюстрациите към 
преводните материали от чужди спи
сания за деца); .по една цветна и.nю
страция - приту:рка, с която запоЧ'ва 
нся1ка ынижка и на която се гледа ка
то на лук,созен подарък (и от днешна 
гледна т,очка подаръкът е луксозен!); · 
фо:тографски снимки (на царя, на сел
ски учител снс своите ученици, на 
Първото пловди.вако изложение, из
гледи от България и др.); репродук
ции от карткни на с1ветовноиз·вестни 
майстори (включително от Леонардо). 
По1казателно е, че по,гледът се обръща 
и към българ,ски художници. Отпеча
тана е репродукция на картина на 
Иван Мърквичка със заглавие „Боян
чо и Ста'н'ка занесли ·на баба си кра-



,вай (колак) за Коледа". Репродук
цията е поместена в същата година 
(1893), когато заедно с Иван Шиш
ма·нов худо,жникът създа,ва Пър·вото 
,сдружение на българюките художници. 
В последните го•дини вкнетките нама
ля•ваt.г, но пък се увеличават обвърза-
1ните сми,слово и стилово с текста илю
страции. 

Илюстрациите неминуемо повиша
ват пазарната цена на списа,нието. Но 
за издателит,е е я,оно, че успехът и.м 
МО}К,е да дойде ·са,мо от броя на або
натите или опо,моществОiвателите. Ето 
защо и броят на а·бонатите, и цената 
на книж,ките са ,в,ключени в р·екла,м
ната ,стран·ица. В края на втората го
дишн.ина ·са отбеляза·ни 5450 абона-
'

'ги, а в края на шестата те се ушели-
чаJват до 11 000. За разлика от лите
ратурата и периодиката за възра,ст
ни, които могат да се диференцират 
спо,ред културата ·И естетическия BiKY,C 

на читателя си, художествената про
дукция за деца мож,е да има само 
един читател - д·етето - детето на 
„прос:ветения" читател и дет·ето на 
„непрооветешия" читател, и бедното, и 
богатото дете. Един от най-демо1кра
ти·ч,нит,е жестове на „Звездица" е це
ната на една г,одишнина: ,,Цената е 
само два лева за година, за да м•о,гат 
и сиромашките деца да си я купу�ват 
,с петач·ета ... ". Внима,н:и,ето към бед
,ните не ·се из,ч·е,р1пва ,са1мо с цената. 
Милосърди•ето е една от най-,полуля
·ризира,ните на страниците на списа
нието до·бродетели, а ос1вен това се
п,редла,гат кан:кретни възможност,и на
дело да бъде пр·оявено. Налр·имер в
раздела „Ра1зни" читателите се уг,01ва
,рят да под,ка1нят •св.о,ите родители да
дадат ,помощи за бедните деца.

През 1896 г. под № 15 250 излиза 
Окръжно на Министе�рстшото на ,народ
ното проав,е,щени·е - минист�рс,ката 
легит.имация •на „Звездица". В про
дължение ,на някол1ю години ча,ст от 
Окръж1ното се печата на рекла1м1ната 
страница на описанието: ,,Гооподлн р·е
це1вентът •се пр,01из,неюе (,като, има .пред 
вид всички излез.ли ,п;осета годишни
ни), ч,е спи•санието „З'ВеЗ'дица" добре 
ра1зби1ра своята задача, а та·ка ,също 

добре залага да по,стшше тая зада
ча, като избира и нагодява прилични
четива в опи,са•нието. И ·от •към стра1на 
на език и систематичес1<0 нареждане
на пробрания материал опи1сани·ето 
,,З,вездица" на,пъл,но удо·влет�воря·ва из
искването от подобн,о ,опи�са1ние" (всич
ко подч. мое - С. С.). Накрая е уточ
·нена и възрастта, за която може да
се пр,епоръча „Звез•дица" - ,,най-дол
нята шк,олюка ·възра•ст". Цитирането
на документа в·ер,оятно е имало не
малка р,е,кла,м,на ·стойнО1ст за ч.итате
лите на „3-нездица" (най-вече за тех
ните р,од,ит·ели и учители). За нас е
по-·важен фактът, че е при1вл,ечен•о
·внимаяието на дъ,ржа1вните институ
ции към периодичния печат за деца.
Важен е и фактът, че в резултат 'На
количест1в·еното ,нар а1ств ане на броя ,на
периодичните издания за деца вече е
създаден норматИlвен образец, който
дори е институционали.зира·н. Както
подчертах,ме, той съдъ,ржа ,,,св.оя" за
дача, ,о,п1р·еделена •стратегия (,,избира
и .нагодяша прилични четива"), ,изи
ск1ване към ез.ика и подр·ежда1нето на
мат,ериалите. В този ,омИlсъл реда;кто
рите я·в·н,о са :вече по-мал1к,о свободни
в сра"Внение ,с учителя Сла1в·ейков.

ОпИ1санието черпи опит ·И от чужди
обр аз,ци. Сръ,бок,от,о ,спи,са,ние за деца
,,Невен" е на първ,о мя,сто. В пО1месте
ния Кiратък твор,чески портрет на ре
да1ктора му Змай Ива1Н101в.ич ,с,е С'пом,е0 

на•ва за м1ного ·статии, прешедени в
,,ЗВ"ездица". Н. Беловеждо1в ги пре
връща в модел -на с:воите ,с,о•бtс'Jiвени
теК!СТ'ОIВ'е. Чичо Стоян и Стоян Др·И
нов прев,еждат •немалко поетични
11в,о,р,б и.

Вня1манието ,към „З·ве-здица" и1менно
на МИlни,ст,ерст:в,о·ю на проов.ещен.ието
е ·напълно обя1снимо. По традиция
пери,одичният печат за деца продъл
жава да ,служи ,на целите на учили
щето. Н. Беловеждов е учител, по-къс
но предава редакторството в ръцете съ
що на учи11ели, повечето от сътруд
ниците продължават да бъдат учи
тели. Естествено е, че списанието
се стреми да се хареса преди
всичко на учителите - на тях се
гледа като на ,rюсредници ·към чита-
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телите: ,,Това число (tброят на абона
тите за година - б. м., С. С.} �и ка
ра да вяр•ваме, че к ·по 1.:ъдържание 
„З·вездн,ца" най-·много ,се ха1ресва ,на 
нашите д,ругари - уч.ител.ите, които я 
препоръчват на св,оите уч,еници" (из 
обръщението в пър,ва книжка на ·спи
санието). Тяхното „посредничество" е 
запазено и в самите тексто�в,е - раз
казвачът в много от ч·етивата може 
да бъде идентифициран са·мо с учите
ля. На,прим-ер ·в чети,,юто „За ·въгледо
бива и ру�ниците" (г. I, 1892) раз
хазвачът учител е оrбективиран - той 
разказва на един пришълец за ка.м,ен
ните въглища. Самото загла·вие „Звез
дица" още в първия ,си остихот·ворен 
,вариант се разчита като метафоричен 
�заместител на „учението" и „просве
тата": 

Че в света е най-тегловен, 
който в мрак живее, 
а човек:ьт, просветени, 
нивга злочест не е. 

(Последната строфа от стихотворението 
,,Звездица", г. !, 1892) 

Не е нужно да се ,обосновава под
робно пр·асветителската и морално
възпитателската линия на списанието. 
Съв,с,ем на мясюто си изглежда пре
печатаното от Славейковата „Пчели
ца" четиво „Покорност и послушание" 
(г. VIII, 1899) до други подобни чети
ва като „Истинолюби.вите деца" (г. I, 
1892) и „Мъдри изр·ечею1я" (,,Зле въз
питан е о·нзи чо·век, ко,й-,о напуща оте
чеството си в лоши години. Ка,кво м-о
жем поми,сли за сина, който оставя 
майка си, ко,гато е болна?!", г. IX, 
1900). Па.к по маниера на „Пчелица" 
в ру,брИJката „Нравоучение" детето се 
учтт на определено отношение към се
бе си, ро,дители'Ге, братята и сестрите, 
роднините, в•сички хо,ра изобщо, учите
ля, училището и съучениците, цър.ква
та, св-ещеника, вярата. За,едно с това 
се „ур·ежда" и нравствено-·поведенче
ската страна на такъ,в ·социален въп
рос: ,,Какви трябва да са обноските 
ни като господари или като слуги". 
Като добавим и преводния разказ „Ка
питалиста Петърчо", публикуван Hil 

22 

ча,сти в няколко 1пшжки, не можем да 
не отчетем актуализацията на възпи
тателните норми на възраждането в 
нова България. 

ВръЗ!ката с училището не значи, че 
можем да наречем „З'Вездица" учебни
кар·ско списание. Отново в първа 
книжка е посоч·ена границата на бли
зостта с учебниците: ,,В книжките вий 
ще намерите и нау�ка, и поучение. Уче
ни,ето не се придобива само от читан
ките, но трябва да се прочита по не
що и отвън." Име'Нно стремежът да 
се разшири тази особено вюкна за де
тето територия „от.вън" довежда до 
енциклопедичните ам·биции на първите 
е,пи,сания за деца. 

Обещанието на рЕща•кт,ора за „лю
бо1Пит,но" съдържание с1;: р·еализира на
пълно,. В кни:ж-ките редовно се печатат 
приказ,ки, басни, стихотвор,ения, крат
ки разказчета (та!(а наречените „при
лични четива"), ред статийки „из коз
моrо·нията, физи,ката, ботаниката, ми
нерало,гията, из културната история и 
др. (както .са изредени в г. XIV, 1905), 
ребуси, задачи, гатанки, описание на 
игри, ,,разни" (тук с,е включва в'сякак
ва информация). 

Въведените едногодишни рубрики се 
свързват със стремежа да се предаде 
характерен облик на ·нся:к:а годишнина. 
Така се поставят акценти в иначе твър
де раэнородния мат,ериал. ПроявЯ'ва се 
умението на редактора да ком,позира 
не ·само отделната книж:ка, но и ця
лата годишнина (,,Цял свят в една 
стая (ра:&казва една учена муха)" (г. 
XIV, 1905), ,,Писма от София" (г. XV, 
1906), ,,Деца от ·всич,ки страни и на· 
роди" (г. XV, 1906), ,,Мъдри изреч,е
ния" (г. Х, 1901), ,,Н,равоучение" (г. 
XI, 1902) и др). 

Несъмнено еьдържанието на „Знез
дица" ·се подхраН1Ва о·т жа·нровите тър
сения на литературата и пу,блицисти
ката за деца от края на миналия век 
до войните. О.питахме ое да ги ,кон
кр,етизира.ме в ижледването 'На ап. 
,,Младина". Тек·стовете о,т „Звездица" 
очертават почти ·същата жанро,ва ка,р
тина - зато1ва ще бъде излишно да се 
заем-ем отново снс скицирането и. Щ,е 
споменем ,само художествеI:Iите факти, 
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които биха пред1ставля·вали интер,ес от 
гледна точка на историческия пр·еглед, 
който правим .. 

Списани.ето на Н. Бело,веждов без
-спорно събира повече талантливи пое
ти, от1юлкото „Младина". От ,една 
стра,на, в него печатат ·най-добрите а,в
т ,о,ри от „Младина" - Ц. Цер•:�юв•с,ки, 
Ц. Калчев, В. Ив. Стоянов, от друга 
страна, то привлича за овои сътруд
ници Чичо Стоян, Ст. Чилингиров, Ст. 
Дринов, Цв. ПарашкевО'в и др. Няма 
да ком,ентираме тук ролята, която
имат Чичо Стоян и Стоян Дринов за 
развитието на поезията за деца. Едно 
из,следване на творчество'Го им за де

ца не би трябвало да отмине техните 
fIJбли1кации в сп. ,,Звез,дица ". Те ще 
да·дат по-точна и по-ясна представа за 
творческото развитие на авторите, от
колкото селе:1щията на произведения
та им в книгите. Тук ще споменем са
мо поетическите сющи на Чичо Стоян 
(·вм,ес'Го обичайния прозаич,ес:ки ко·мен
тар на цветните картини) и социални
те стихотворения на Ст. Дрино·в (,,Ме
тач", ,,Вак1саджийче").

Ые можем да не о'I'бележим раз,ка
зит,е и приказкит.е на Лев Т,оrлстой, 
които залоч,ват да се 011печатsат в опи
сани,ето от 1898 г. Прис-нствието им е 
забележителво на фона на дотогава 
превеж�даните ч,етива от други спи·са
ния и несъмнено има'Г отражение вър
ху формирането на разказа за деца. 

У11върЖсдава се есето като жанр -
точно 11ези кратки раз1казчета, най�че
сто за природата, които напомнят уче
ничЕщко ·съчинение: ,,Измина се в,есе
.1юто rопло лято. Сега времето е ту 
хладно, ту студено. Често мъгли падат 
по земята. Сутрин вместо биrое,рна ро
сица имаме кристална слана. Не се 
чуват вече сладките гла:счета на .вес·е
лите ранобудни птички. Гората онемя. 
Ни щъркели, ни лЯJсто·вички с.е мяркат 
по небето. Стущът ги проiК'уди в далеч
нит,е то�пли стр а'Ни ... " (откъс ot 
,,Есен", г. XVIII, 1909). 

Та,ка наречените „истиноки случки", 
подпИJсани от „истинс.ки" разказ·вачи, 
явн·о се доближа,ват до друг жанр -
очер·ка. Той е цр.едстаrвен най-до,бр,е от 
раз1казите за войната, помест,ени в по-

следните две годишюrни в рубриката 
„Героите от .войната". Авторите им са 
очевиtQци на събитията - уча,стници 
във войната. Ка�кто и в „Младина", в 
пов.ечето случаи „и�сти�ските случаи" 
не се различават от изми1слените. По
казателен обаче е стремежът към аrк
туалност. Като най-любопитен ще по
сочим един текст, в който приказка 
е разказана като дейст,вит,елна ,случка 
(по·казателен в ,случая е изборът на 
дейсrвителната случ.ка пред приказка
та). Това е из·в.естната приказ,ка .за дя
до Гоопод, който, преоблеч,ен кат·о ста
рец, изшпвал милосърди,ето на хора
та, но в края тя е недвусмислено а1к
туализирана и конкретизирана: ,,Т,ова 
се е случило в Англия, а прос,екинята 
е била гоопо·жа Гр,ей" (,,Просекиня", 
г. II, 1893). БуК'вали·зиранет,о на п,ри
казката в живоrга пр·едизвиrква пове
че любаrпит:ство, отколк,ото ако беше 
разказана като фолкло,рна приказ,ка.
(Тук доко,сваме интересния в1>прос за 
връзката на периодичния печат за де
ца с ма-совата литература, който ще 
бъде из,следван другасде). 

П,риказките са неизменно присъст
ващи в съдържа:ниет,о от първата до 
последната книжка на списанието, но 
отношението към жанра непрекъ·снато 
се про�м,еня: от за,пи,сания „на к·нига" 
народен разказвач, който може да 
спр.е разказа си по средата, без да 
разкаже приказката докрай (,,Нез·на
ян", II, 1893), до очевидното намере
ние да се стилизира раз·казът в при
казката „Как хитрата лИ1си;ца прех
връкнала п,рез един дол" (г. XI, 1902) 
с подзаглавие „разказва един овчар" 
(неопределено и обобщено един, ня
кой овчар) и на.к,рая с подпис от Ив. 
Пенев и до осъвременената приказ,ка 
на фолклор:на основа, доближаваща се 
до приказките от ма,совата лктерату
ра. Най-амбициозният опит от този 
тип п,риказки е приказката ;,Орешко и 
Захар;ка" (,г. XIV, 1905), публикувана 
,в ОIJ'делни „глави" в няколко поредни 
1шижки с въвеждащи приказните съ
бития подзаглавия (глава първа е оза
главена по следния начин: ,,За това, 
как ·един прекупвач и жена му о1'кра�д
нал_и орех и яйце и що от тоsа произ-
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лязло"). Някои из,следователи (Ю. 
Рот) са с.клонни да определят жанра 
на такива произведения като тривиа
.1ен роман. 

Особено впечатляващи: са приказки
те, които се превеждат - Т{)Ва са пре
ди всичко приказки на Братя Грим. 
Влиянието им също е налице - в де
в.етата годишнина ( 1900) ·се появява 
приказка „по" Братя Грим. 

Наред с по·пуляризирането на за
падноевропе�kката приказка списание
то се обръща и към източната. В ше
,ста годишнина ( 1897) е отпечатана ин
дийската приказка „За четирима глу
хи". Като първа тя е придружена от 
специална бележка: ,,Индийците твър-

/ де много обичат приказrште. ( ... ) 
Ето една от техните нови приказки, 
които евроiПейците са чули от тях и са 
я превели, а аз ще ви я разкажа, как-

то мога . .. " Разяснителните бележки на 
раз;казвача - очевидно -европеец, про
дължават и вътре в текста: ,,Трябва 
да ви кажа, че у индийците съществу
ва обичай, когат,о двама се препират 
за нещо, да помолват първия човек, 
когото срещнат, да присъди препирня
та им." Съществуват и обяснения под 
черта, и.зобщо всичко, което трябва да 
адаптира непознатия текст към чита
теля (от днешна гледна точка това е 
излишно). Накрая приказ1ката за,върш
ва пак с обръщение: ,,З'Наете ли, дра
ги приятели, що може да си помисли 
чо13е1с, кога про,чете тази приказка. 
Ето що: ... " - следва поуката, но 
предше�ствана от едно кратко _разказ
че пак за истинска случка, съответна 
на разказаната приказка. 

От 1909 г. в съдържанието започват 
да се включват и библейс,ки цритчи. 
Тяхната структура мно,го лесно се ус
воява, щом още в следващата годи
на един разказ с изведена на·края по
ука се нарича ,,'притча". 

През март, 1911 г., Н. Беловеждов 
по•вершза редакторството и издателст
вото на списание „Звездица" на два
мата софийски основни учители К. Спи
ров и Ив. Пенов, представен като бивш 
редактор на „Веселушка". От послед
валата реклама за следващата 1912 
г. проличава, че новите редактори ид-
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згт СЪС С,ВОИ идеи за СПИСс.iНИето: ,,Дет
еко,то илюстр·С·вано спи·санне „Звезди
;�а" ще излиза през 1912 г. изцяло об
Е·о·в-е·но и п-одо,брено и ло външност, а 
ЕО съдър:жание". Изявлението не мо,
ж.:: да бъде плсд единствено на лични 
амбицнп_ След като едно списани.е е 
азш:зало повече от петнайсет години, 
промените в него са задължитеЛ'НИ,. 
ar<:o исЕа да има успех и по-нататък -
дори ar,o реда�порът беше останал съ
щият_ На практика „Звездица" се пе
чата ,още само две год�ши поради уча
стнето на редакторите в Балканска
та война_ Обявеното рекламно съдър
жание по,казва ка·к изглежда списа1ние
то към по,следните си годишнини: 

,,Звездица" ще дава: 

1. Интересни народни приказки и пе
сни.
2. Л еrщ стихове с лтого картини.
3. Художествени разказчета от велик�с
писатели.
4. Весели страници, в които ще се ус
михват пороците и светските глупости.
5. Из живота на животни и растения�
6. Полезни съвети.
7. Из хубостите на нашата страна.
8. Подходни новини из цял свят и до
стъпни научни сведения.
9. Приказки в картини.
10. Случки и примери из живота.
11. Гатанки, пословици, скрити карти
ни и ребуси.

Съдържани-ето е пребогато, но ка
то че с нищо не изненадва. По-инте
ресна е неговата П<}др,едба. Тя подчер
тава вече придобития литературно-ху
дожествен харахтер на списани-ето. 
Случ,кит,е и примерит,е от живота са 
по,ставени твърде наза,д в сравнение с
началната позиция и количеств,сwо,. ко
ето имат ,в първите годишнини. Пое
зията обяснимо много бързо заема .мя
стото си (в първите няколко годишни
ни с,е отпечатват само по едно-две сти
хо·творения и списанието е ,сякаш пр,е
димно за проза). Стоян М. Попов пу
бликrува по ня�юлко стихотворения в 
една книж!Ка и за В'сяко из:ползва раз
лични mсев:Доними (о,свен изнестния: 
Чичо Стоян, може би и Диамантин, с 



който подписва предимно преведени 
стихове от Змай Иванович, но да се 
твъ,рди е невъзмож'Но - и по·следното 
преработено и до,пълнено издани,е на 
.,,Речник на българ,с'Ките псевдоними", 
С., 1989, не се занимава с псевдоними
те от периодичния печат за деца (с 
;редки НЗI{ЛЮЧ-е!'!Е<!). 

Съвсем нови за списанието са про
изведенията на Иван Пенов, които се 
()Казват най-близки до Елин-Пелинови
те прин:азки в стихове. Ето как започ
ва „Умник Станоя от �ело Огоя": 

Чичо ви Станоя 
от село Огоя 
ходил на Видраре, 
купил си магаре -
ЖUвOTflO ОСМЯНО 

от мало, голямо, 
вред онеправдано, 
от всеки ругано .. .

И туй за отплата 
нему за теглата . . .

И умните Стан.оя 
от село Огоя 
често го товари, 
с сопа го тимари, 
гладно го остава, 
на вълци го дава. 
Ако то зарика 
и сопан.а вика, 
моли за храница, 
а той се обажда, 
и клетви нарежда: 
- Кой ще да те храни?
Изяли те вран.и.
Ти н.е си роден.о
за зоб, ни за сено . . .

... (г. XXI, 1912) 

Веднага се познава стилистиката на 
Елин-Пелиновите стихотворни приказ
ки (достатъчно е едно сравнение с 
,,Трит,е баби" на Елwн Пелин, отпеча
тана за първи път през 1908 г. във 
,,Веселушц<а"): разговор.ната интона
ция, характер'Ните неправилни удар,е
вия, диале,ктните думи. Може да се 
п.омисли и за влиянието на Пушкин -
Ив. Пенов прев-ежда в стихове приказ
ката ·на Пушкин „За рибаря и рибка
та" (т. XXI, 1912). 

В'Ь'В в-ес€лите лоемки от същия ав- · 
тор, поместени във „Весели стра·ни-
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ци", най-много личи школуването в 
сп. ,, Веселушка". Тяхната цел е наис
тина да развлекат и раз,см1еят, без ня
ка,кви дидактични нам,ерения. Илюст
р ащште са напълно подходящи - та
къв текст би мотъл да ,се „изо·брази" 
само със средства'Га на карикатурата. 
П2.,костниците от една 'J'а,кава весела 
история в стихове - ,,,Изн·енада" (г. 
ХХ, 1911) могат да се сравнят с ге
роит,е на Буш (дотогава в „Звездица" 
е .пр,еведено едно негово произ,ведение, 
г. XV, 1906 , но не в стихове): 

Но наблизо тамо скрити 
малки деца дяволити, 
голи, къпани и мити, 
всички весели, ч.естити, 
че са волни и сити 
и отскоро не са бити; 
сал за пакости са жадни 
и за бой са малко гладни . . .

И рибаря щом съглеждат -

хитра му шега скрояват 
и го страшно подиграват. 

В последната годишнина на с.писа
нието се появява и римуваrна проза 
(пак от Ив. · Пенов), прещшеrства,ща 

,,Патилаискит·е лстории" на Ран Боси
лек, които също излизат пЪР'ВО в пе
рио,дич1ния печат: ,,Пред Великден 
Пенчо изпревари децата - той пръв 
,свари и начервтт яйцата. А едно така 
хубавичко нашари, че кой го види -
да за·види ... Гледа го, чуди му ее, па 
се до1сети, опит чуден да направи -
под квач,ка да го постави, да види да
ли от шар,ено яйце ще се излу:пи ша
рено петле?! ... (,,Шарен петел, XXI, 
1912). 

На.края ще споменем още само два 
фак'Га: в списанието за първи път са 
помест,ени .нотирани текстове за пес1ни, 
а в последната излязла книжка - дра
ма за деца (п,ревод от немски). 

Въпреки очевидната близо,ст нн съ
държанието и оформлението на „Мла
дина" и „Звездица" списанието на Ни
к,ола Бело:веждо-в показва по-добър ес
тетически вку,с и го _прилага по-после
дователно при подбора на мат,ериали
те. Събира повече образци, които имат 
мЯiсто в и,сторията на литературата за 
деца - и бълrа.рската, и чуждата. 
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