
АнгелАнгел

КаралийчевКаралийчев
19021902--19721972 год.год.





Каралийчев Каралийчев заза себе си :себе си :

,, Роден съм на 21 август 1902 год. 
Родното ми село Стражица се 
намира на 40 км от средновековната 
столица на България – Велико столица на България – Велико 
Търново, - където под всеки камък 

лежи една затисната легенда…”



,,…Моят баща ходеше на градина в Трансилвания. С голям 
копнеж ние – трима невръстни братя и една сестра – го чакахме да 
се върне през есента… Но много пари тати не можа да спечели…
Зиме ние децата носехме нещавени свински цървулки, а пролетно 
време, щом закукаше кукувицата, тръгвахме боси…”

,,… Моята майка беше 
неграмотна.

Не можеше да чете, нито 
името си да подпише, 
но знаеше много народ-

ни песни и ги пееше с 
дълбоко чувство.дълбоко чувство.

… У дома имаше само две 
книги : една

песнопойка, с дървени 
кори, съставена 

от дядо Славейков… и 
историята на 
Александър 
Македонски… Други 
книги през детството си 
не съм разгръщал.”



,,…Гимназия завърших във Велико

Търново… Всяка събота ние, учени-

ците от Стражица, си отивахме пеш-

ком до село за хляб. В Търново за 

нас нямаше купони, пък и пари ня-

махме .” ,,…За да продължа образо-

ванието си в университета,

аз измерих десетина хиля-

ди ниви в землището на 

Стражица, направих им ски-Стражица, направих им ски-

ци и ги нанесох в имлячни-

те книги на общината. С по-

лучените пари заминах за 

София и записах да следвам

химия ….”  



Първородният 
син на Каралийчев 
умира на няколко 

месеца. 

Мъничкото Ани е много 
хубаво и здраво дете, 
даже печели конкурс за 
най-добре гледано бебе. 
За любимата си мъничка 
дъщеричка Каралийчев 
пише най-изнерадостната 
си детска повест "Ането". 

месеца. 
През 1938 година 

обаче Ани също умира,  
ненавършила две 
годинки, а книгата излиза 
след нейната смърт.



Писателят спира да пише. 

Но за кратко. През 40-те го-
дини на миналия век Ангел 
Каралийчев сътворява най-
прекрасните си детски 
произведения, които стават 
класика.класика.

Илюстрациите правят най-
големите ни художници -
негови добри приятели - Илия 
Бешков, Стоян Венев, Любен 
Зидаров. 



Един есенен следобед на 1924 г. 
Ран Босилек спира 24-годишния 
тогава Каралийчев на софийския 
площад „Славейков" и настойчиво 
го кани да напише някое разказче 
или приказка за издаваното от 
него списание „Детска радост". 
Така скоро на страниците му се Така скоро на страниците му се 
появява ,,Житената питка”.



,,Ането” - 1938 год.

/посветена на рано 
починалата му 
дъщеря/

,,Тошко Африкански” -
1940 год.



Разказите, събрани в сборника "Ръж", 
открояват Ангел Каралийчев като талантлив 
художник в българската литература. В сборника са 
събрани петдесет от най-добрите разкази на 
Каралийчев, между които "Росенският мост", 
"Вихрушка", "Най-милото му", "Гробът го вика", 
"Лъжовен свят", "Дядо Божиловата надежда"; 
приказките "Житената питка", "Ощърбеният месец", 
"Новогодишна приказка" и др., както и части от 
известната на много поколения деца книга "Тошко
Африкански".

В сборника „Ръж” Ангел Каралийчев описва
„своята“ земя, без да отграничи „черното” от 
„бялото”, „горе” от „долу”, доброто от злото, и по 
християнски смирено дава възможност и на двете 
да съществуват като в едно неотделимо цяло. 
Героите и разказвачът не разбират, но приемат
като обреченост „тая черна земя”, доброто върху
нея и непостижимото за ума зло, което я 
кръстосва. Приемат тази земя като единствена и 
възможна „своя земя“ и не мечтаят за бягство от 
нея, не бленуват за „друг живот”, друго битие.



,,Не може да служи на своя народ и на
бъдещето си оня, който не познава и

не обича родния си език.”
Ангел Каралийчев

Автор е на книги-

те с разкази : 

"Ръж" – (1925)

"Жълтици" – (1926) 
"Имане" – (1927), 
"Сребърна 

ръкойка" - (1935) .



Написал е десетки 
книги за деца и юноши



Книгата"Приказен 
свят"е в 3 тома. Те 
включват различни 
по жанр текстове, 
като основни са 
разказът и 
приказкатаприказката
(преразказани и 
авторизирани).



Каралийчев е преразказал много 
български народни приказки, както и 
народни приказки от цял свят.

,,Освен от нашето приказно богатство 
писателят черпи и от наследството на 
много други народи… Изобрази и в 
приказките си народното, нашенското 
виждане, показа стремежа към хубавото и
доброто, към справедливостта и красотата.”

Стефан Коларов



Едни от най-хубавите 
му приказки:
• Майчина сълза

• Безценно камъче

• Житената питка

• Снежното момиче

• Юначното петле• Юначното петле

• Мара Пепеляшка

• Приказка за лакомата щука

• Защо щурчето ходи неоженено

• Момичето, което било направено от 
вар

• Топлата ръкавичка

• Крали Марко



Много са героите на писате-
ля, сътворени от перото му, съ-
живени от обичта му. Затова и 
последните му думи са отпра-
вени към тях: ,,…ако приятели-
те ми не дойдат на гроба, ще 
дойдат моите герои от моитедойдат моите герои от моите
приказки, а те, както знаеш, не
са малко…”



Благодаря за 
вниманието!вниманието!

Изготвена от: 
Симона,
12а клас


