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Александър Сергеевич Пушкин

   За вас, царици на душата, 
красавици добри, за вас 
предания на старината 
дословно съм записвал аз 

на златен отдих в часовете 

под шепота на древността; 
труда ми весел приемете! 

1799 - 1837



    През 1799 г. в Москва се ражда Александър 
Сергеевич Пушкин. Баща му, Сергей Лвович, 
притежавал богата лична библиотека с повече от 
2000 тома, предимно на френски език. Чичо му, 
Василий Лвович, е виден поет, който оказва 
литературно влияние върху младия Пушкин. Още 
в най-ранно детство Пушкин се запознава с много 
интересни и забележителни личности - цвета на 
тогавашната руска литература. Майка му, 
Надежда Осиповна, е темпераментна и весела 
жена.



   Благотворно влияние върху 
малкия Александър оказва 
баба му Мария Алексеева, 
жена с удивително свеж ум. 
Тя говори и пише на 
прекрасен руски език, което 
предава и на внука си, 
бъдещия поет. Тя и бавачката 
Арина Радионовна му 
разказват руски народни 
приказки, които пленяват 
неговото въображение и по-
късно той възкликва: “Що за 
прелест са тези приказки! 
Всяка от тях е една поема!”.



  Малкият Александър е 
поверен на грижите на 
чуждестранни 
гувернантки, което му 
помага да усвои 
перфектно френски език 
и много рано да се 
запознае с френската 
(творчеството на Волтер) 
и световната литература.



  Минават години. Пушкин 
създава произведения, 
които и до днес са сред 
шедьоврите на 
световната литература за 
възрастни. Едно от най-
искрените творения на 
Пушкиновия гений, едно 
от главните дела в 
неговия живот е романът 
в стихове “Евгений 
Онегин”, писан в 
продължение на 7 
години.



   Но не загубва интереса си 
към народното творчество. 
Събира руски народни 
приказки, пословици и 
поговорки. Поетичният му 
гений превръща 
традиционните приказни 
теми и мотиви в мелодични 
строфи.



  Така се раждат прекрасните 
Пушкинови поеми – 
Приказки за цар Салтан и 
неговия славен син – княз 
Гвидон, за рибаря и 
златната рибка, за попа и 
неговия ратай Глупан и др. 
Изящни и вълнуващи, те се 
превръщат в любимо 
четиво не само на руските 
деца.



   Отделни приказки започват да излизат у нас още в 
началото на ХХ век. Първото луксозно издание е 
отпечатано през 1971 г. в превод на българския поет 
Младен Исаев, който споделя: “ Да се претвори на 
български език този чудесен свят от Пушкиновите 
приказки, е много трудно. Постарах се, доколкото бе 
възможно, да предам на нашия роден език поне 
приблизително това голяма литературно богатство”. 
То съдържа четири от най-известните приказки на 
гениалния поет и е богато илюстровано от руския 
художник Владимир Конашевич.



   Във великолепната поема 
“Приказка за цар Салтан” Пушкин 
разкрива действената сила на 
човешката доброта, милосърдие и 
синовна обич и отрича завистта, 
злобата и коварството.



  “Приказка за мъртвата царкиня и седемте юнаци” 
е руски вариант на популярна приказка от Братя 
Грим. В Пушкиновата творба се срещат зла 
мащеха и вълшебно огледало, завареница, която 
мащехата се опитва да погуби със зла магия. 
Различното е, че авторът пресъздава руската 
природа, руският дух и характер.



   Приказките на Пушкин се четат и слушат с много 
голям интерес и с удоволствие не само от 
малките, но и от по-големи и възрастни. От 
всички. Това се дължи на изяществото и 
красотата, на интересните и занимателни случки, 
ярко обрисуваните герои, динамичното действие, 
колоритния пейзаж, образната народно-
разговорна реч, артистичната лекота, финес и 
музикалност на стиха.



  Самуил Маршак споделя, че читателите от всяка 
възраст могат да намерят подходящо четиво за 
себе си в творчеството на гениалния поет 
Пушкин: “...всяка възраст си има своя Пушкин. За 
най-малките читатели са приказките. За 
десетгодишните – “Руслан и Людмила“.



   На дванайсет-тринайсет години пред нас се 
откриват Пушкиновите поеми и проза. В 
юношеските години – лириката. А след това – и 
стиховете, и прозата, и лириката, и поемите, и 
драматичните произведения, и епиграмите, и 
статиите, и дневниците, и писмата... И то вече 
завинаги!”



Благодаря за 
вниманието!
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