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и големи 

 
 

Емил Ерих Кестнер 
Роден на 23.02.1899 в Дрезден, Германия, Кестнер израства в 

семейството на седлар и фризьорка. Силната връзка между 
момчето и майка му се развива в ежедневните писма и картички, 
изпращани от сина при престоя му в Лайпциг и Берлин. Ако пък сте 
чели някоя от детските книжки, няма как да сте пропуснали образа 
на грижовната майка, дълбоко свързана със своя син – независимо 

дали той е Антон или Емил („Антон и Точица“, 
„Емил и детективите“, „Емил и тримата 
близнаци“). 

През 1913 г. Кестнер постъпва в училище за 
учители в Дрезден. Скоро след това го напуска, 
оставяйки недовършено образованието си. Когато 
той е на 15, започва Първата световна война и 
авторът е мобилизиран в тежкоартилерийски 
отряд. След края на войната, все пак завършва 
образованието си, вземайки стипендията на град 
Дрезден. 

През есента на 1919 г. Кестнер се премества в Лайпциг, където 
изучава история, философия, немска литература и театрознание в 
Лайпцигския университет. Заплаща образованието си, работейки 
като журналист и критик за престижен вестник.  

От 1927 до 1933 г. Кестнер е в Берлин и твори активно. Само 
за няколко години се превръща в една от най-важните 
интелектуални фигури в немската столица. Публикува поеми, 
вестникарски колони, статии и ревюта в много от най-важните 
периодични издания в Берлин. През есента на 1928 г. 
е издадена първата му детска книга – „Емил и 
детективите“. Продадена е в над 2 милиона копия в 
Германия и е преведена на 59 езика. Продължението 
на историята за Емил – „Емил и тримата близнаци“, 
вижда бял свят през 1933 г.  

Успехът следва Кестнер и при издаването на 
следващите му детски книги: „Антон и Точица“ (1931 
г.), „Хвърчащата класна стая“ (1933 г.).  
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Филмовата версия на „Емил и детективите“ от 1931 г. 
постига невероятен успех.  

С избухването на Втората световна война животът на Кестнер 
се променя коренно.  

След края на войната, Кестнер се премества 
да живее в Мюнхен. Там работи като редактор на 
вестник и издава списание за деца и юноши. В този 
период авторът пише много песни, аудио-пиеси. 
През 1949 г. от печат излиза и друга успешна 
детска книга – „Двойната Лотхен“, филмирана 
през 1961 и 1998 г. 

Книгите му имат невероятен успех. Авторът 
получава различни награди като Златна филмова 
лента през 1951 г. за сценария на „Двойната Лотхен“, 
литературната награда на град Мюнхен през 1956 г. През 1960 г. се 
сдобива с наградата „Ханс Кристиан Андерсен“, а през 1968 г. 
получава награда за литература от Немския масонски орден. 
Кестнер се включва активно в основаването на Международната 
детско-юношеска библиотека в Мюнхен – най-голямата в Европа. 

Последните си две детски книги –
 „Малкият мъж“ и „Малкият мъж и 
малката мис“, Ерих написва за своя син, 
роден през 1957 г. След смъртта му 
на 29 юли 1974 г. баварската 
Академия на изкуствата учредява 
награда за литература в негова чест –
наградата Ерих Кестнер. 

Творбите на автора са вълнували 
поколения наред. Макар детските книги да са предназначени за по-
малките читатели, по-големите често ги четат с удоволствие.  
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