
                                             Джани Родари 

 

Писателят Джани Родари е роден през 1920 година в малкото градче 

Оменя. То се намира в Северна Италия – край малко езеро с остров по средата, 

на който се издига стар замък. 

Бащата на Джани Родари бил пекар – имал собствена фурна и малък 

магазин. Джани останал сирак на девет години. Една дъждовна нощ баща му 

излязъл навън, за да прибере на топло бездомно котенце. Простудил се тежко и 

умрял от възпаление на белите дробове.  

Майка му работела като домашна прислужница в богат дом. Семейството, 

останало без подкрепата на бащата, изпаднало в нищета. На седемнадесет 

години Джани Родари вече изкарвал сам прехраната си. Преподавал италиански 

език на немски евреи, които бягали от Хитлерова Германия. 

После Джани Родари работил като начален учител. Той не притежавал 

специално образование, но имал талант да общува с децата. Често им разказвал 

измислени от него истории. Малчуганите посрещнали с възхищение новия 

учител. Джани Родари поднасял учебния материал под формата на игра. 

“В действителността може да се влезе през главния вход – казва по-късно 

писателят, но за децата е много по-забавно, когато влязат през прозореца.” 

Работи и като журналист. Пътува много.  

Джани Родари започва да пише за деца през 1948 година. Първите си 

разкази и стихотворения публикува във вестник. През 1951 година в едно детско 

литературно списание се появява приказният роман “Приключенията на Лукчо”. 

Тази книга скоро става любимо четиво на децата по света. 

Джани Родари е автор на много сборници с разкази, приказки: “Приказки 

по телефона” (1962), “Торта в небето” (1966), “Разни приказки за игра” (1971) и 

на още няколко романа: “Синята стрела” (1954), “Джелсомино в страната на 

лъжците” (1959). 

Няколко поколения български деца се радват на стиховете на Джани 

Родари, преведени от поета Валери Петров: "Продавач на надежда", "Небето е 

на всички". 



С чудесната си книга "Граматика на фантазията" Джани Родари помага на 

родителите и учителите да развиват въображението и мисленето на децата, 

играейки заедно с тях. 

През 1970 година Джани Родари получава за цялостното си творчество 

наградата “Андерсен”, наричана “малката” Нобелова награда. 
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