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„След година-две в живота ми нахлу Чарская. 
Сладкото упоение, с което четях и препрочитах 
книгите й, отгласът от това упоение и досега 
живее в мен – някъде там, където се таят у нас 
най-съкровените спомени за детството, най-о-
майващите аромати, най-трепетните звуци, 
най-щастливите сънища“.

Леонид Пантелеев, писател

„Тя измисля смело, щедро. Поставя героите 
си в най-невероятни ситуации, запраща ги на 
най-неимоверни места, но добре познава всички 
тези места – и задкулисния живот на цирка, и 
холерната барака, и шивашката работилница, 
и манастирското училище. Познава и всекиднев-
ния живот с неговите нужди и лишения. Особено 
добре познава и институтския живот, и теа-
тралната сцена (тъй като сама е учила в ин-
ститут, ако не греша – в Смолни, а после е била 
актриса)“.

Вера Панова, писателка
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Тайната на Лидия Чарская

Ще се запитате защо децата с такова увлече-
ние четат книгите на Лидия Чарская? 

За първи път този въпрос възниква преди 
сто години, когато никому неизвестната писа-
телка става много популярна сред момичетата 
– и сред момчетата също, макар че те не призна-
ват  това, заявявайки, че книгите на Лидия Чар-
ская са само за глупави девойчета.

В началото на ХХ век повестите на Лидия 
Чарская се публикуват в детското списание 
„Задушевно слово“, което се купува от много 
родители, а то, до голяма степен, дължи своята 
популярност именно на Лидия Чарская.

Поколение след поколение млади читатели 
попадат под обаянието на авторката. Децата 
предават от ръка на ръка броевете на списание 
„Задушевно слово“, а също и книгите й, и сякаш 
нещо необяснимо ги привлича  в старомодните 
преживявания на нейните героини, макар че 
животът се променя и за него са написани нови 
и още по-увлекателни книги. Някакво тайно 
кътче в детските души остава завинаги за на-
писаното от Лидия Чарская.

За Лидия Алексеевна Чурилова знаем съвсем 
малко. Родена е през 1875 година и умира през 
1937. Учи в Павловския институт в Петербург. 
Пише стихове, а през всичките си ученически 
години си води дневник, който е от огромна 
полза за писателката когато започва да пише 
книгите си.  
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Героините на Лидия Чарская са момичета с 
характер. В образите им прозира женският иде-
ал на писателката: мекота и упоритост, довер-
чивост и проницателност, умение да се търси 
доброто у човека. В книгите си Лидия Чарская 
учи децата да ценят човека заради душевните 
му качества, а не да съдят за него по това дали е 
богат или беден. Нейните уроци продължават 
да са актуални в пълна сила и в наши дни.

Авторката не търпи несправедливостта и 
непреклонно вярва, че рано или късно доброто 
ще победи.

 Повестите на Лидия Чарская предразпола-
гат към размисъл: как би постъпило всяко мо-
миче, ако е на мястото на героинята? Как бихте 
се чувствали на мястото на Шура или Андрей 
от повестта „Сибирка“? На Шура,  която всички 
наричат Сибирка, й е съдено да преживее неве-
роятни изпитания, но колкото и заплетени да 
са те, надеждата за щастлив край съпътства 
повествованието от началото до края. 

Много неща са се променили във времето, 
но едва ли детските характери, конфликти и 
обичаи са се променили съществено. Вероятно 
затова книгите на Чарская са актуални и днес! 
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Въведение
Преди девет години

— Вълци! Вълци! Спасявайте се!
Този отчаян вик се изтръгна от гърдите на 

кочияша, който седеше на капрата на голяма, 
покрита шейна, теглена от два бели и силни 
коня. Той опъваше поводите и се опитваше да 
ги накара да тичат по-бързо.

Беше нощ, виеше силен вятър и страшна ви-
елица беснееше из гората, като трупаше пла-
нини от снежни преспи. Луната едва мъждееше 
през гъстата снежна пелена.

От шейната надникна млад мъж, облечен в 
топла шуба, със самурен калпак на главата.

— Вълци ли? — изплашено попита той. — 
Къде са? Може би са далеч? — И ужасен се скри 
отново в шейната. Няколко десетки огнени 
точки се носеха с бясна бързина след тях.

Младият човек веднага се досети, че тези 
точки, които блещукаха като фенерчета, са 
вълчи очи. А те бяха много, много. Пребледнял 
и разтреперан, той се обърна към седящата до 
него възрастна жена, облечена в лисича шуба и 
увита с меки и топли шалове.

— Опасността е много голяма — промълви 
той с треперещи устни. — Нападат ни вълци… 
Нямам при себе си оръжие, за да се браним от 
тях… Надежда за спасение почти няма… Да спа-
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сим поне детето. Да го спасим на всяка цена!… 
Не бива да загине с нас миличкото! Подайте ми 
го! Ще го завия добре и ще се помъча някак си 
да го скрия от страшните хищници. Не можем 
да се надяваме на конете… Те няма да успеят 
да се измъкнат от вълците. Във всеки случай 
ще продължим пътя сами… Може би ще успеем 
да се доберем до някое селище, но не искам да 
излагам детето на опасност. Ще се опитам да го 
спася с по-сигурно средство…

Тук гласът на младия човек секна. Той грабна 
от ръцете на ридаещата дойка завитото в кожи 
мъничко момиченце и бързо изскочи от шейна-
та със скъпоценния товар. Край пътя се издига-
ше високо дърво. Приближи се до него, съблече 
шубата си и загърна в нея дълбоко спящото пе-
леначе. След това разпаса широкия си колан, с 
който пристягаше топлата си еленова куртка, 
и като благослови детето и нежно го целуна, го 
привърза с колана високо за дървото.

— Ако ми е съдено да се спася — каза той 
със задавен глас, — ще се върна още призори 
за тебе, мое скъпо детенце. Ако ли пък стана 
плячка на хищните вълци, то добрите хора, 
които сигурно утре ще минат по тоя път, ще те 
приберат и подслонят. Във всеки случай въл-
ците няма да те стигнат. Сбогом, миличкото 
ми! В ръцете на Бога те предавам!

След миг той отново бе в шейната. Жената 
ридаеше и се молеше на глас. Кочияшът сурово 
мълчеше. Конете все още се държаха и пръхтя-
ха в предчувствие на смъртната опасност.
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Всички, и коне и хора, ясно разбираха, че спа-
сение от вълците няма. А те, със светнали очи, 
все повече и повече се приближаваха, като от-
далеч тракаха със зъби, предчувствайки сякаш 
победата си над обречените на гибел хора.

Конете се втурнаха напред, но виелицата и 
снежните преспи им пречеха. Зловещо прозву-
ча над гората пронизителен вълчи вой. Зверо-
вете обкръжиха шейната, която едва се про-
вираше през снежните преспи, и в миг цялата 
глутница се нахвърли върху конете.

* * *

Беше вече започнало да се развиделява, ко-
гато над гората се разнесе пушечен изстрел. 
След него прозвуча втори, последва трети. Това 
бяха десетина ловци, които, чули воя на вълци-
те и отчаяните викове на загиващите, бързаха 
да им помогнат. Ала вълците, усетили прибли-
жаването на въоръжените хора, се разбягаха из 
гората.

Ловците бързаха към мястото на нападени-
ето, но пристигайки, се натъкнаха на ужасна 
картина. От конете нямаше следа. Бяха остана-
ли само костите им, изглозгани напълно. Със 
следи от жестоки ухапвания, кочияшът и дой-
ката лежаха мъртви на снега. Малко по-далеч, 
настрани от тях, със слаби признаци на живот, 
лежеше млад мъж в куртка от еленова кожа, с 
килнат на челото му самурен калпак. Той ди-
шаше тежко. Вълците не бяха го отминали и 
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него. От ръцете и краката му течеше кръв. Той 
беше в безсъзнание. Ловците го вдигнаха и от-
несоха в близкото селище, на две версти от ши-
рокия горски път.

Там го свестиха, превързаха раните му и му 
дадоха да пие вино, за да укрепи силите си. Ко-
гато дойде на себе си, първите му думи бяха:

— Дъщеря ми… моето момиченце… Тя остана 
в гората… Бях я привързал на едно дърво край 
пътя, за да не я достигнат вълците… За бога, в 
името на най-святото, което имате, намерете я 
и я донесете тук… Аз съм богат и щедро ще ви 
възнаградя…

Ловците се втурнаха на драго сърце да 
претърсят всички горски пътища и пътеки, но 
никъде не намериха детето. То бе изчезнало. 
Вместо него, в селището донесоха труповете на 
дойката и кочияша. Като чу ужасната вест, ба-
щата на изчезналото момиченце отново загуби 
съзнание.

— Трябва да узнаем кой е той и да съобщим 
на близките му, че е опасно болен и лежи при 
нас — решиха ловците.

Но болният не бе в състояние да отговаря на 
каквито и да било въпроси. Той бълнуваше, мя-
таше се в леглото ту на една, ту на друга страна, 
говореше за изчезналото си момиченце. Но кой 
беше той, откъде идва, къде са неговите близ-
ки, не бе възможно да се узнае. Тогава ловците 
решиха да претърсят дрехите му. И наистина в 
джоба на пътната му куртка откриха значител-
на сума пари, различни документи и няколко 
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