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Какъв е този учебник?

  ДА СИ ПРИПОМНИМ

Всеки урок започва с няколко въпроса. Отго-
варяйки на тези въпроси, вие ще си припомните 
вече наученото, но и ще се подготвите за по-до-
брото усвояване на новите знания.

 ТЕКСТ ЗА ИЗУЧАВАНЕ 

Учебникът включва тринайсет задължителни 
литературни текста – стихотворения, оди, пое-
ма, елегия и балада, разкази, откъси от повест 
и пътепис. Запознавайки се с тях, ще разберете:

 какви са преживяванията, настроенията и 
състоянията на литературния герой;

 как повествователят изобразява човека във 
възрожденския свят и как представя нормите, 
ценностите и конфликтите в обществото;

 как предметната обстановка в художестве-
ния текст помага за изобразяването на света на 
героите;

 как да създавате отговор на литературен 
въпрос, писмен и устен разказ по преживяно.

 ВЪПРОСИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
 СЛЕД ТЕКСТА
 

Въпросите след текста ще ви помогнат да 
вникнете в неговото съдържание. Всеки от въ-
просите е стъпка към разбирането на творбата. 
Нека това, че не успявате да отговорите на ня-
кой въпрос, не ви плаши и обезкуражава. Върне-
те се към текста, прочетете още веднъж онази 
част от него, към която се отнася въпросът, и ще 
намерите отговора. Радвайте се на малките ус-
пехи – четенето и разбирането на литературния 
текст носят удоволствие.

За какво питат въпросите?

За героите в текста. Как са изградени, какви 
са техните характери, в какви взаимоотношения 
са един с друг. Героите на текста са неговата ос-
новна част. Отговаряйки на въпросите след изу-
чаваната творба, по-лесно ще разберете какво 
е характерно за постъпките на героите, как реч-
та и техните идеи са важен елемент от тяхното 
изграждане като персонажи, как конфликтите, в 
които влизат, са важен елемент в структурата на 
художествения текст. Героите в изучаваните тек-
стове са различни, но те всички са носители на 
човешки качества. Ако се научите да разбирате 
литературните герои, ще се научите да разбира-
те и хората около себе си. Ще разберете, че в ли-
рическите произведения правим разлика между 
автор, лирически говорител и лирически герой.

За времето в текста. Текстовете – стихотво-
рения, оди, поема, балада, елегия, разкази, по-
вест, пътепис – пресъздават света около нас. По 
тази причина в тях ще открием и време, подобно 
на реалното. В една творба събитията може да 
протичат за часове, за денонощие или за годи-
ни. Творбата може да ни върне към важни исто-
рически събития. Въпросите, свързани с време-
то, ще ви помогнат да разберете как протича то 
в текста и кое е особеното за него.

За пространството в текста. Пространство-
то в текста или художествената реалност напо-
добява реалния свят. Въпросите за простран-
ство в текста ще ви помогнат да разберете какви 
са неговите характерни черти. Оттук ще разбе-
рете как един поетически текст рисува родното 
ни пространство, как друг текст рисува света, как 
трети текст съизмерва родното и чуждото и т.н.

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 
Държите в ръцете си учебника по литература за 7. клас на издателство „Рива“. Учеб-

никът има два раздела: „Българинът във възрожденския свят“ и „Човекът в обществото – 
норми, ценности и конфликти“. 

Ние, авторите на учебника, следвахме основната цел да ви помогнем по увлекателен 
и забавен начин да продължите да преоткривате вълшебния свят на литературата, да 
вниквате в литературните творби и да „отключвате“ тайните на техния художествен свят.

Как да ползвате учебника
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 ДА СЕ УПРАЖНЯВАМЕ

В тази рубрика сме поместили въпроси, на 
които трябва да отговорите писмено в своите те-
традки. Писмените отговори ще ви подпомогнат 
по пътя към създаването на ваши по-големи тек-
стове, в които свободно да изразявате мислите си.

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ 

Литературният текст крие в себе си много тай-
ни. Обикновено за неопитното око те са невидими. 
Тази рубрика ще ви помогне да разберете не само 
какво най-очевидно ни казва творбата, но и какви 
са нейните скрити послания. Тя ще ви направи 
по-добри читатели, а добрият читател е по-мъдър, 
по-подготвен за живота и нещо особено важно – 
умее да се наслаждава на творбите, тъй като те се 
разкриват пред него с цялото обаяние и магия на 
художественото слово.

 РЕЧНИК / НЕПОЗНАТИ ДУМИ 

Ще ги откриете в полето на страницата. Това 
са думите, които вероятно за първи път ще срещ-
нете и ще се запитате за тяхното значение. За да 
бъде улеснено разбирането на текста, ние сме 
предложили обяснение на всяка непозната дума. 
Не се отказвайте да научавате нови думи от кра-
сивия български език. Някои думи може да ви се 
сторят странни, други да са остарели, да бъдат от 
области на живота, които не познавате. Научава-
нето на повече думи ще обогати вашия речник, а 
текстовете, които занапред ще срещате, ще бъдат 
все по-лесни за разбиране.

 ИЛЮСТРАЦИИ
 

Илюстрациите в учебника са подбрани така, че 
да изпълняват няколко роли. Те подпомагат раз-
бирането на текста, но в същото време дават въз-
можност да видите картини от епохата, от местата 
на действието, от съвременното отношение към 
събития и герои.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
Предлагаме ви учебника по литература за 7. 

клас на издателство „Рива“. При работата си над 
него бяхме водени от убеждението, че учебни-
кът трябва да бъде надеждно средство в ръцете 
на вас, специалистите филолози, а работата с 
него да ви носи удовлетворение.

Учебникът е съобразен с изискванията на 
програмата за общ брой часове по литература 
– 90, от които:

 часове за развиване на комуникативните 
компетентности – 18 часа;

 часове за нови знания – 40 часа (44%);
 часове и рубрики за упражнение – 33 часа 

(37%);
 часове за преговор – 5 часа (6%);
 часове за обобщение – 6 часа (6%);
 часове за контролни и класни работи – 6 

часа (7%).

 В „Книга за учителя“ вие разполагате с при-
мерно разпределение на часовете, което е съ-
образено с изискването на програмата за про-
центно съотношение на часовете.

 Всяка от рубриките в учебника е съпроводе-
на с методическо указание за нейното използ-
ване.

 Книгата съдържа работещи методически 
разработки на всяка от предвидените теми.

 Поставените задачи имат примерни реше-
ния.

 Всеки от зададените въпроси има примерен 
отговор.

Желаем ви приятна и успешна работа с учеб-
ника по литература за 7. клас на издателство 
„Рива“!

Авторите

Желаем ви успех!
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БЪЛГАРИНЪТ 
ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ СВЯТ



ДОБРИ ЧИНТУЛОВ
Стани, стани, юнак балкански

ДОБРИ ЧИНТУЛОВ
(1822 – 1886)

Добри Чинтулов е роден през 1822 г. в Сливен в семейството на 
бедния занаятчия Петър Чинтула. През Възраждането Сливен е занаят-
чийски, търговски и просветен център. Добри Чинтулов учи в родния 
си град в гръцко училище от 1830 до 1836 г. След като завършва обучение-
то си, бащата на Чинтулов го взема при себе си да му помага в работата. 

През 1838 г. Чинтулов заминава за Търново, където едновременно учи 
и работи. След шест месеца със спестените пари заминава за Букурещ. 
В румънската столица постъпва в училището на гърчеещите се българи 
братя Христиди. Докато е в Търново се среща с будния български учител 
Захарий Княжески. Той съобщава на Чинтулов, че руското правителство 
е отпуснало стипендии за обучение на български юноши. Вслушвайки се 
в съвета на Княжески, Чинтулов заминава за Одеса през 1840 г., където 
се записва в Одеското околийско училище, което завършва през 1843 г. 
През същата година постъпва в Одеската духовна семинария. 

В Одеса Чинтулов е в обкръжението на млади възрожденци, запленени 
от българския фолклор – Найден Геров, Иван Богоров, Димитър Мутев, 
което оказва влияние върху формирането му като поет. Важна роля за 
изграждането на литературните интереси на Чинтулов имат и бога-
тите библиотеки в Одеса и запознаването му с творчеството на голе-
мите руски и украински писатели.

След като завършва Одеската духовна семинария, през 1849 г. Чин-
тулов се завръща в Сливен и през 1850 г. става учител. През 1857 г. гръ-
комани го наклеветяват пред властите, че има връзки с Русия. Чинтулов 
е затворен за десет дни в затвора. С това е сложен край на учителства-
нето му в родния му град. От следващата година става учител в Ямбол.

 През 1870 г. султанското правителство издава ферман, с който уза-
конява създаването на независима Българска екзархия, което засилва на-
деждите за скорошно освобождение. Като човек с духовно образование, 
през 1871 г. Чинтулов е избран за представител на няколко околии в про-
ведения в Цариград църковно-народен събор. След завръщането си от 
Цариград Чинтулов остава отдаден на делото за пълното обособяване 
на независима Българска църква. Работи като учител до 1875 г., когато 
напуска училището заради проблеми със зрението. 

Когато на 8 януари 1878 г. руските войски влизат в Сливен, те са 
посрещнати с вълнуващата реч на вече болния и с влошено зрение Добри 
Чинтулов, в която се казва: „Накрая Господ Бог чу молитвите на свои-
те раби; надеждите и очакванията на българския народ се сбъдват! Вече 
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Българинът във възрожденския свят

 

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

1   Кои особености на град 
Сливен през Възраждането 
вероятно са повлияли върху 
изграждането на Добри Чин-
тулов като патриот? 
2   Къде получава своето 
първоначално образование 
Добри Чинтулов? Какво е учи-
лището, в което той учи?
3   С какво се занимава  
Добри Чинтулов, докато пре-
бивава в Букурещ?
4   Кой има основно значе-
ние за решението на Добри 
Чинтулов да замине да се 
учи в Одеса? Кое обстоятел-
ство прави възможно зами-
наването на бедния Добри за 
Одеса?
5   Каква е средата в Одеса, 
в която попада Добри Чин-
тулов? Как тя повлиява за из-
граждането на младия поет?
6   Кое събитие дава надеж-
ди на Добри Чинтулов за 
скорошно освобождение на 
родината? Какъв е изходът от 
него и как то му повлиява?
7   Защо Чинтулов не може 
да продължи да учителства в 
родния си град?
8   Как участва Добри 
Чинтулов в борбата за 
църковна независимост?
9   Как Добри Чинтулов се 
включва в посрещането 
на освободителните руски 
войски?
10  Макар че Чинтулов не 
участва в революционната 
борба за освобождение на 
България, какъв е неговият 
принос в национално-осво-
бодителното движение? 

Добри Чинтулов 
със семейството си

няма нечувани и раздиращи сърцето свирепства, няма ужасно потисни-
чество, пред себе си виждаме христолюбивото и победоносно войнство 
на нашите еднокръвни братя руси...“.

Не е голям броят на Чинтуловите творби – едва три публикува при-
живе, а общият брой на всички написани е около двайсет. Днес обаче не 
бихме могли да си представим революционния подем на българите преди 
Освобождението без неговите песни „Къде си, вярна ти любов народ-
на?“, „Стани, стани, юнак балкански“, „Вятър ечи, Балкан стене“, които 
българите обичат да пеят и днес.

Родната къща на 
Добри Чинтулов

Плоча с барелеф на 
Добри Чинтулов 
(Народно читалище 
„Добри Чинтулов“, 
Район „Изгрев“, София),  
скулптор Александър 
Хайтов
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Коя е голямата мечта на Добри Чинтулов, на която посвещава 
целия си живот?
2. Как е определено времето преди Освобождението в речта, с 
която Чинтулов посреща руските войски в Сливен?
3. Какъв е приблизителният брой на стихотворенията на Добри 
Чинтулов и кои от тях са най-популярни?

СТАНИ, СТАНИ, ЮНАК БАЛКАНСКИ

Стани, стани, юнак балкански,
от сън дълбок се събуди,
срещу народа отомански
ти българите поведи!
 
Че сълзи кървави пролива
във робство милий наш народ;
високо той ръце простира
да го избави вишний Бог!
 
И тъй, ний много претърпяхме,
но стига толкоз да търпим,
да бъдем пак, каквито бяхме,
ил’ всинца да се изтребим.
 
Докога, братя, да се губим?
Защо да се не съберем?
Така ли вечно ще се трудим
и в робство всинца да измрем?
 
Я вижте, братя, погледнете
на ближните нам племена!
От тях добър пример вземете
как си прославят имена!
 
Станете, братя, вий станете,
начало покажете вий;
и сабите си запашете,
и помощ ще ви се яви.
 
На помощ сърби, черногорци
със радост ще се затекат,
а и от север храбри руси
тозчас ще да се появят.

Героят – обобщен образ, 
който надхвърля национал-
ните рамки.
„Сън дълбок“ е метафора-
та, с която Чинтулов назо-
вава времето в робство.

Българите се уповават за 
своята свобода на Бог.

Спомен за миналото.
Значението на двата стиха 
съответства на израза 
„Свобода или смърт!“.

Обръщението вече не е към 
юнака балкански, а към ко-
лективен образ – братята.

Примерът на тези до нас
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Догде е мъничка змията,
елате да се съберем!
С крака да ù строшим главата,
свободни да се назовем!
 
Да стане лева наш балкански,
от него вятър да повей,
та полумесец отомански
под тъмен облак затъмней!
 
Да си развием знамената,
да светне нашата земя,
да си прославим имената,
да гинат турски племена!

Змията като символ на 
противника

Юнакът балкански е заме-
нен с лева балкански.

        ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

   1   Кое словосъчетание представя обобщения образ на българите, готови да отвоюват           
        свободата си?
  2   Посредством коя метафора е представено положението на българите преди 
        Освобождението? 
  3   В кого българският народ намира надежда за спасение?
  4   Кой стих припомня, че българите преди са били свободни? 
  5   Кои са двата стиха, в чийто смисъл е скрит призивът „Свобода или смърт!“? 
  6   Коя строфа посочва примера на други народи, който българите трябва да последват?
  7   На кого могат да разчитат българите в предстоящата борба за освобождение?
  8   С кои образи символи е представена османската власт?
  9   Кои стихове най-точно изразяват мащабите и мощта на надигащия се за свобода народ?  
        Как е изразена мощта?
  10  Какво ще получат като отплата героите, които се бият за свободата на отечеството? 

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  КАКВО НИ КАЗВА СТИХОТВОРЕНИЕТО

„Стани, стани, юнак балкански“ е сред най-популярните пое-
тически творби от епохата на Българското възраждане. То из-
разява стремежите на българския народ към свобода. Неговата 
популярност през Възраждането не е случайна, тъй като „Стани, 
стани, юнак балкански“ по същество е поетическа програма за 
освобождение на България. 

Централни образи в стихотворението са „юнак балкански“, 
„сън дълбок“, „сълзи кървави“, „лева наш балкански“, „полумесец 
отомански“, „нашата земя“.

Стихотворението се състои от десет строфи и съобразно съ-
държанието си може да се раздели на две части:

Българинът във възрожденския свят
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Първа част (първа – пета строфа) 
  Първа строфа започва с призива „Стани, стани, юнак балкан-

ски“, за да бъде събуден от дълбокия си сън българският народ.
  Втора строфа представя тежкото настояще на българите: 

„сълзи кървави пролива / във робство милий наш народ“, и един-
ствената му надежда за освобождение е „вишний Бог“. 

  Трета строфа заявява промяна посредством категоричното 
„но“: „но стига толкоз да търпим“. Следващият стих: „да бъдем 
пак, каквито бяхме“, в поетичен вид казва, че българите някога са 
били свободни. И не само това – в годините, когато Чинтулов съз-
дава своята творба, е особено популярна „История славянобъл-
гарска“ на Паисий, в която хилендарският монах припомня мина-
лото на българите: „Толкова години са царували и са били славни 
и прочути по цялата земя и много пъти са вземали данък от силни 
римляни и от мъдри гърци“. 

  Четвърта строфа се състои от три реторични въпроса, за-
почващи с: „Докога...“, „Защо...“, „Така ли...“. С тези въпроси пое-
тът подсказва, че времето, в което българите трябва да потърсят 
свободата си, е настъпило. 

  Пета строфа съдържа примера на близки народи, които са 
извоювали свободата си преди българите.

Втора част (шеста – десета строфа)
  Шеста строфа представя реални действия към промяна. В 

нея се повтаря призивът от първа строфа, но вместо към юнака 
е отправен към колектива, към българите, определени като „бра-
тя“: „Станете, братя, вий станете...“.

  Седма строфа съдържа елемент от революционните про-
грами от времето на Възраждането, в които се посочва, че в осво-
бождението ще се включат близки народи – сърби, черногорци, 
„храбри руси“.

  Осма строфа представя момента на сблъсъка между жела-
ещите свободата и потисниците. В нея Чинтулов използва симво-
ла на змията, познат на българите от юнашките песни. Един от 
най-популярните сюжети в тези песни разказва как Крали Марко 
убива змия троеглава, която символизира отнетите живителни 
сили на природата. В някои от песните се разказва за победата 
на Крали Марко над турския Муса Кеседжия, в когото живеят три 
или седем змии. Марко успява да победи своя противник едва 
когато смачква главите на змиите. Подобна е картината в осма 
строфа – поетът приканва българите да строшат с крака главата 
на все още мъничката змия.

  Девета строфа е поетическата кулминация на сблъсъка 
между българи и потисници. В нея се появява символичният об-
раз на „лева балкански“, който е вариант на „юнака балкански“.

  Десета строфа рисува картината на революцията, като  
нейното начало се поставя с развиването („да си развием“) на 
знамената. Освобождението е представено като светлина – „да 
светне нашата земя“, а участието в него е условие за прослава 
на имената.

  КАК СЕ ГОВОРИ В СТИХОТВОРЕНИЕТО

В „Стани, стани, юнак балкански“ „говори“ лирически говори-
тел. Веднъж отправя призив към героя в произведението – юна-
ка балкански. Втори път призивът е към всички българи, които 
нарича „братя“. Именно след обръщението към братята лиричес- 

„Старият Пловдив“ (фрагмент), 
худ. Цанко Лавренов
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кият говорител изразява съпричастност към общото дело, изра-
зено с местоимението „ний“. Така той става част от всички.

В стихотворението са употребени много повелителни гла-
голни форми (стани, поведи, да бъдем, вижте, погледнете, 
да стане, да повей и др.) – общо двайсет и пет. Повелителните 
форми се използват, когато трябва да се отправи заповед или 
молба. Засилената им употреба определя и задачата на стихо-
творението – да подбуди, да подкани, да призове българите на 
въоръжена борба. 

 „Стани, стани, юнак балкански“ е стихотворна творба, която 
се разпространява чрез песнопойки – малки книжки с текстове 
на популярни песни. През Възраждането народът ни знае и из-
пълнява „Стани, стани, юнак балкански“ преди всичко като песен 
– марш. Така стихотворението на Чинтулов се превръща в риту-
ално слово, което силно въздейства на жадните за свобода.

 
  ЛИРИЧЕСКИ ГОВОРИТЕЛ

Лирическият говорител е художественият субект, чийто глас 
читателят „чува“– в лирическата творба говори той, а не авторът. 
Лирическият говорител представя ситуацията и участващите в нея 
герои. Той се различава от автора по това, че авторът е реално 
съществуващ – този, който е създал творбата. Лирическият гово-
рител е част от творбата – той е плод на авторовото въображение.

Можем ясно да разграничим автор, герой и говорител, като  
наблюдаваме следните стихове:

Стани, стани, юнак балкански,
от сън дълбок се събуди...
– автор – Добри Чинтулов;
– герой на творбата – юнакът балкански;
– лирически говорител – този, който зове юнака да се събуди 

от сън.

Българинът във възрожденския свят

„Крали Марко“, 
худ. Иван Милев
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  ГЕРОЯТ В СТИХОТВОРЕНИЕТО

Юнакът е популярен герой във фолклора на южнославян-
ските народи (българи, сърби, черногорци, хървати, босненци и 
словенци), живеещи на Балканския полуостров. В българските 
фолклорни песни е голям делът на юнашките песни. Най-попу-
лярният от всички юнаци е Крали Марко. Редом с Крали Марко 
народът възпява и подвизите на Момчил юнак, Хрельо Шесто-
крили, Секула Детенце, Дойчин и др. Юнакът притежава свръх-
естествена сила, а когато бива победен от противник, не умира, 
а заспива „юнашки сън“. Според преданията сънят на юнака ще 
трае дотогава, докато не настане отново време за юначества.  
Добри Чинтулов използва за основа популярния сред народа 
фолклорен юнашки образ, за да създаде свой поетически ге-
рой. 

Между фолклорния герой и героя на стихотворението съ-
ществува разлика. В началото на стихотворението лирически-
ят говорител се обръща към един герой – „юнак балкански“. В 
петата строфа обръщението вече е различно – то е към колек-
тивния образ на бъдещите борци за свобода: „Станете, братя, 
вий станете...“. Така е поставен знак за равенство между юна-
ка (един) и борците (много), което подсказва, че с „юнак бал-
кански“ лирическият говорител назовава всички свои безимен-
ни братя, които призовава да вземат участие в предстоящата 
борба за свобода.

В предпоследната строфа вместо „юнак“ е употребена дума-
та „лев“ („лева наш балкански“). Така образът на „юнака бал-
кански“, който внушава сила, е заменен от „лева балкански“, 
който е толкова могъщ, че е съизмерим с природата – от него 
повява вятър и е в състояние да затъмни полумесеца.

 

  ВРЕМЕТО В СТИХОТВОРЕНИЕТО

Времето в стихотворението се проявява по два начина: 
(1) първо – то представя тежкото настояще на българите: 

„Че сълзи кървави пролива / във робство милий наш народ“; 
(2) второ – то представя бъдещето на предстоящата борба 

за освобождение: „Станете, братя“, „начало покажете“, „ще ви 
се яви“, „да стане“, „да си развием“; 

(3) трето – то представя миналото, но е употребено само 
за да се припомни на потиснатите българи какви са били няко-
га: „да бъдем пак, каквито бяхме“.

Обобщено може да се каже: времето в „Стани, стани, 
юнак балкански“ представя настоящето, но е насочено към 
бъдещето.

  ПРОСТРАНСТВОТО В СТИХОТВОРЕНИЕТО

В стихотворението „Стани, стани, юнак балкански“ са из-
ползвани повече от трийсет глаголни форми. Тази засилена 
употреба на глаголи внушава усещане за действие и динами-
ка. Всички те са смислово противоположни на съня, който се 
свързва не просто с покой и бездействие, а с покой, близък до 
смъртта.

Обратно, само две думи в стихотворението назовават 

Паметникът на Добри Чинтулов 
в Стара Загора
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пространство – „от север“ и „нашата земя“. Представено от 
тези две думи, пространството е крайно неопределено. Думата 
„север“ назовава една от четирите посоки на света, а словосъ-
четанието „нашата земя“ е обобщен образ на територията, на 
която живеят българите, без да е споменат нито един елемент 
от нея – планина, река, равнина, поле и пр. Въпреки това сти-
хотворението внушава представа за силна връзка на героя на 
творбата и на лирическия говорител със земята на българите.

В стихотворението пространството, освен че е обобщено, е 
представено и непряко – то се подразбира, без да е назовано 
със съществителни имена, а чрез епитета „балкански“, който 
се среща в две словосъчетания – „юнак балкански“ и „лева наш 
балкански“.

„Балкан“ е друго название на Стара планина, което се поя-
вява около XV век, а през XIX век употребата му се засилва. 
Днес „балкан“ в българския език е синоним на планина. Името 
„Балкан“ е послужило и за назоваването на Балканския полу-
остров, но в представите на възрожденските българи Балканът 
е не само географски високо място – то е символично високо. 
То е мястото, където поробеният ще срещне в битка тиранина 
и ще отвоюва свободата си.

Балканът е част от художественото пространство в най-по-
пулярните Чинтулови стихотворения: „Българийо, мила майко“, 
„Вятър ечи, Балкан стене“, „Къде си, вярна ти любов народна“, 
„Българи юнаци“, чиято основна идея е повдигане на духа на 
българина и призоваването му за борба с тираните.

Българинът във възрожденския свят

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Запишете в тетрадката си всички повелителни глаголни форми от 
стихотворението.

2. Запишете в тетрадката си глаголните форми в сегашно време.

3. Запишете в тетрадката си глаголните форми в минало свършено време. 

4. Като имате предвид отговорите си от предходните три въпроса, отговорете 
писмено на въпроса: „Каква е целта на употребата на повелителни глаголни 
форми, на глаголните форми в сегашно и минало свършено време?“.

5. Запишете в тетрадката си изразите, съдържащи епитети. Подчертайте 
епитетите.

6. Запишете в тетрадката си ключовите думи в стихотворението.

Балканът, худ. Иван Милев
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Кой е героят в „Стани, стани, юнак балкански“?
2. Към какво приканва юнакът?
3. Кого приканва юнакът?
4. Настояща или бъдеща е борбата за свобода в „Стани, 
стани, юнак балкански“? 

ВЯТЪР ЕЧИ, БАЛКАН СТЕНЕ

Вятър ечи, Балкан стене,
сам юнак на коня
с тръба зове свойте братя:
всички на оръжие!
 
Дойде време, ставайте,
от сън се събуждайте,
доста робство и тиранство,
всички на оръжие!
 
Който носи мъжко сърце
и българско име,
да препаше тънка сабя,
знаме да развие!
(...)

 

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

1   Кой e героят в стихотворе-
нието?
2   По какво се различава 
юнакът от стихотворението 
„Стани, стани, юнак балкан-
ски“ от юнака във „Вятър ечи, 
Балкан стене“? В отговора си 
обърнете внимание на съня.
3   Юнакът Крали Марко от 
фолклорните песни притежа-
ва нечовешка сила – може да 
скача с коня си от планина 
на планина, да мята огромни 
скали и с тях да прехвърля 
планини и др. С какво юнакът 
от стихотворението прилича 
на фолклорния юнак?
4   В коя строфа „чуваме“ гла-
са на лирическия говорител? 
Аргументирайте се.
5   Прочетете тези части от 
стихотворението, които мо-
жем да определим като „гласа 
на героя“ в стихотворението.
6   В първия стих на стихотво-
рението е казано, че вятърът 
ечи, а Балканът стене. Може 
ли да разменим местата на 
„ечи“ и „стене“ – „вятър стене, 
балкан ечи“? Въпросът няма 
един верен отговор – предло-
жете аргументи.
7   По какво се различава 
героят от своите братя? При-
помнете си какъв отговор сте 
дали на втория въпрос.
8   Какви качества трябва да 
притежават тези, които ще 
вземат участие в предстояща-
та борба? Аргументирайте се.
9   Какво значение има ду-
мата „сън“ в стихотворение-
то? На кои думи от втората 
строфа е равнозначна думата 
„сън“?
10  На какво са равни ставане-
то и събуждането, към които 
призовава юнакът? 
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Българинът във възрожденския свят

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  КАКВО НИ КАЗВА СТИХОТВОРЕНИЕТО

„Вятър ечи, Балкан стене“ заедно със „Стани, стани, юнак бал-
кански“ и „Къде си, вярна ти любов народна“ е сред най-популяр-
ните творби на Добри Чинтулов. Стихотворението се състои от 
десет строфи, от които най-известни и с най-висока художестве-
на стойност са първите три. 

Произведението се отличава с голяма поетическа мощ, която 
произтича от неговия призивен характер. Призивът е изречен от 
юнака, чиято сила е съизмерима с природната сила на Балкана 
и вятъра.

Първа строфа представя юнака и началото на неговия при-
зив: „всички на оръжие!“.

Втора строфа е продължение на призива – в нея героят съ-
общава за настъпилото време за борба: „Дойде време...“.

Трета строфа е последната част от призива на юнака, в която 
са определени тези, които трябва да вземат участие в борбата: 
„Който носи мъжко сърце / и българско име...“. В последните два 
стиха от призива е казано какво се очаква от участниците в пред-
стоящата борба: „да препаше тънка сабя, / знаме да развие!“. И 
двата образа – на тънката сабя и на знамето, са били позна-
ти от хайдушките песни и българите през Възраждането ясно са 
знаели, че те са символи на въоръжаване и борба за свобода.

 
  КАК СЕ ГОВОРИ В СТИХОТВОРЕНИЕТО

Стихотворението е призив към борба за свобода. През Въз-
раждането то е популярно преди всичко като маршова песен.  

Добри Чинтулов
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В първата строфа „звучи“ гласът на лирическия говорител, който 
представя ситуацията чрез природните образи на ечащия вятър и 
стенещия Балкан. В тази строфа лирическият говорител въвежда 
и образа на юнака.

Във втората и третата строфа „чуваме“ гласа на юнака. Те зву-
чат като обръщение – призив към братята, а призивността е осъ-
ществена с повелителните глаголни форми „ставайте“, „се съ-
буждайте“, както и с изрази, които също имат призивно (заповедно) 
значение – „на оръжие!“, „да препаше“, „знаме да развие!“.

За това, че стихотворението е популярно преди Освобождение-
то най-вече като песен, свидетелства и повестта на Иван Вазов 
„Немили-недраги“, с която предстои да се запознаете. Следният 
цитат дава ясна представа за въздействието, което има песента 
върху българските революционери: „И гръмна песента: „Тръба зву-
чи, Балкан стене...“. Мъжките звукове на тая народна песен (както 
се наричаха тогава всичките патриотически песни, що тайнствено 
и с ръкопис се разнасяха и пееха из цяла България) изпълниха 
кръчмата, излязоха на улицата, прескочиха по-нататък“. 

 
  ГЕРОЯТ В СТИХОТВОРЕНИЕТО

Героят в стихотворението е юнакът. Още с въвеждането на не-
говия образ е подчертано, че той е сам („сам юнак на коня“). С това 
се постига внушението, че героят не е като всички останали. Сам 
означава различен, като тази негова характеристика ще се проя-
ви в действията му – „зове свойте братя“. Юнакът е различен и с 
друго свое качество – за разлика от своите братя той е буден. Така 
будният зове все още спящите.

Юнакът не е обрисуван пряко. Читателят не знае какъв е него-
вият ръст, нито узнава за други негови физически характеристики. 
Въпреки това той може да си изгради представа за юнака с по- 
мощта на непряка информация.

– първо, възрожденските българи са имали представа за юнака 
със свръхестествена сила от фолклорните юнашки песни. Юнакът 
от фолклора винаги е на кон, който е не по-малко могъщ от своя 
господар;

– второ, призивът е към онези, които носят „мъжко сърце“, а 
това означава, че и призоваващият ги юнак също има такова „мъж-
ко сърце“;

– трето, призивът е към тези, които носят „българско име“. 
Този израз не бива да се разбира буквално. Да носиш „българско 
име“, означава „да си българин“;

– четвърто, братята са приканени да препашат „тънка сабя“ и 
да развият знамена, което отново внушава, че това са черти и на 
приканващия ги юнак;

– пето, тръбата, с която зове, е най-отличителният знак на юна-
ка – тя е символ на събуждането. 

Юнакът във „Вятър ечи, Балкан стене“ се различава от юнака в 
„Стани, стани, юнак балкански“ по това, че не само е буден, но и 
приканва към борба.

  
  ВРЕМЕТО В СТИХОТВОРЕНИЕТО

Времето в стихотворението може да се разглежда по два на-
чина:

„Свободна България“, 
худ. Георги Данчов

Плакет на наградата за литература и 
изкуство „Добри Чинтулов“
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– първо – глаголното време. Глаголите „ечи“, „стене“, „зове“ за-
дават като основно за стихотворението сегашно време. Това оз-
начава, че действията на юнака се случват „сега“ – те не са нито 
минали, нито предстоящи;

– второ – историческото време. Стихотворението е написано 
през Възраждането, когато основната цел пред българския народ 
е неговото освобождение. Това е времето, когато най-будните – 
българските революционери – първи се включват в национално-
освободителното движение и приканват всички останали. Така 
можем да обобщим, че стихотворението отразява историческото 
време на борби за национално освобождение.

  ПРОСТРАНСТВОТО В СТИХОТВОРЕНИЕТО

Пространството в стихотворението почти не е назовано. Из-
ключение прави само споменаването на Балкана. Може да кажем, 
че цялото българско национално пространство е представено  
посредством обобщения образ на Балкана. В представите на бъл-
гарите той означава високо, героично място, място на свободни 
хора. Балканът е определен като стенещ, което внушава, че потис-
ничеството вече не може да бъде търпяно и е настъпил моментът 
то да бъде отхвърлено.

„Маринчо Бинбелов – Страшният“ 
(гравюра на дърво), худ. Васил Захариев

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Начертайте таблицата в тетрадката си. Сравнете двете стихотворения, като 
я попълните.

Въпрос за 
съпоставяне

„Вятър ечи, 
Балкан стене“

„Стани, стани, юнак 
балкански“

1. Кой е героят на творбата?

2. „Чува“ ли се гласът на героя 
на стихотворението? Ако се 
„чува“, уточнете на кои места.

3. В кои строфи се „чува“ гласът 
на лирическия говорител?

4. По какво героят на едната 
творба се отличава от героя на 
другата?

5. Кои са думите, които можем 
да определим като ключови?

2. Обърнете внимание на стиха от „Вятър ечи, Балкан стене“, който писателят 
Иван Вазов цитира в своята повест. Каква е разликата с изучавания от вас 
текст на стихотворението? Обяснете писмено на какво вероятно се дължи 
разминаването между двата текста, като използвате като аргумент пояснението 
за песента, което Вазов дава в скоби. 

Тук не се пише!

Българинът във възрожденския свят
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3. И в двете стихотворения юнакът не е обрисуван пряко. Въпреки това в 
съзнанието на всеки читател изниква неговият образ. Отговорете на въпроса 
„Как си представяте юнака балкански?“, като изпълните в тетрадката си 
следните стъпки:

(1) Опишете на каква възраст си представяте юнака.

(2) Опишете неговите физически черти – ръст, сила, сила на гласа и др.

(3) Опишете неговите дрехи – потърсете в интернет изображения на хайдути, 
които ще ви дадат информация за юнашкото облекло през XIX век.

(4) Опишете как си представяте неговия кон и защо според вас юнакът и 
конят му са неотделими един от друг.

ЛЮБОПИТНО!

Още от древността хората вярват в ма-
гическата сила на словото. Тази по-особена 
сила на словото може да се прояви чрез мо-
литва, клетва, химн и марш. Те се определят 
като ритуално слово. 

От християнството българите познават 
молитвата. Християните се молят на своя 
Бог и на празници, и в делници. От фолкло-
ра е позната клетвата – тя е форма на ма-
гия чрез слово. Заклеват се и хайдутите във 
вярност към хайдушката чета. Бунтовниците 
революционери, борещи се за освобождение 
на България, се заклеват пред Библията с 
кръстосани върху нея револвер и нож. 

Отново от църквата българите познават и 
друга форма на тържествено слово – химна, 
който е тържествена песен за възхвала на 
Бог. Особено популярни през Възраждането 
стават маршовете. „Стани, стани, юнак бал-
кански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ са сред 

най-познатите стихотворения на Чинтулов, 
които българите още от Възраждането поз- 
нават и пеят като песни – маршове. 
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 ДА СРАВНИМ

МАРКО КРАЛЕВИЧИ УБИВА 
ЗМИЯ ТРОЕГЛАВА
(със съкращения и адаптация)

Събра Марко триесе юнаци,
сè юнаци, кой от кой пò юнак...
Прочула се змия троеглава,
запрела е цареви друмове,
запрела е тесни клисури,
та не дава пиле да прелети,
а не ли човек да премине.
Да идем да я погубим,
да пуснем цареви друми.
Като пойдоха триесе юнаци,
минаха през поле широко,
настанаха у тесни клисури,
у клисури, у гори зелени,
най-напред е Марко добър юнак
и след него триесе юнаци.
Подокна си Марко добър юнак:
– Я излез, змийо троеглава,
я излез да се срещнем!...
Като тръгна змия със три глави,
една глава нависоко вдигна,...

а другата по хубавата земя,
трета глава по средата тръгна...
Ка видяха триесе юнаци,...
всички назад се върнаха.
Самси Марко у дервен остана,
па си Марко на Шарко говори:
– Хвала тебе, конче Шарколия,
сега Марко млад ще да загине...
А Шарко си на Марко говори:
– Ти се не бой, Марко Кралевичи!
Като е дошла змия троеглава,...
що е глава изпод ясно небо,...
нея Шарко със зъби е погубил;
що е глава по хубава земя,...
нея Шарко с копита е смазал;
що е глава по средата била,
нея Марко със сабя посякъл.
Погубили змия троеглава,
опущили тези тесни клисури.

Българинът във възрожденския свят

Съпоставете откъса от юнашката песен за Крали Марко със стихотворението „Стани, стани, юнак бал-
кански“, като начертаете таблицата в тетрадката си и отговорите на въпросите.

„Стани, стани, юнак балкански“ „Марко Кралевичи убива 
змия троеглава“

1. Колко са героите в 
двете творби?

2. Каква е ролята на 
змията?

3. Кого призовава 
юнакът за помощ?

4. Как се откликва на 
призива му?

5. Как е показан 
сблъсъкът между юнака 
и змията?

6. Какво постига 
юнакът, побеждавайки 
змията?

Тук не се пише!

Суходол, Софийско (СбНУ, 43, с. 104)
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ХРИСТО БОТЕВ 
На прощаване в 1868 г.

ХРИСТО БОТЕВ 
(1848 – 1876)

Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 г. (стар стил 25 декември 
1847 г.) в град Калофер. Негов баща е видният възрожденски учител и 
книжовник Ботьо Петков, който забелязал будния ум на сина си, решава 
да го изпрати в Русия, за да продължи образованието си. Майката на 
Ботев, Иванка Петкова, му предава гордия си дух и любовта си към 
народната песен, оказала силно влияние върху поезията му.

След като учи в класното училище на баща си, през 1863 г. Ботев 
заминава за Одеса и се записва във Втора одеска гимназия. Но суровите 
условия, които по думите му са „не човешки, а зверски“, го карат да на-
пусне училището след две години.

Ботев попада в средите на руски революционери и възприема прогре-
сивните идеи на епохата за свобода, равенство, братство и социална 
справедливост. Останал без препитание, през 1866 г. става учител в 
населеното с българи село Задунаевка в Бесарабия.

В началото на 1867 г. Христо Ботев се завръща в Калофер, за да замес-
ти в училището тежко болния си баща. На 11 май 1867 г., деня на свети-
те братя Кирил и Методий, той произнася пламенна реч и открито 
призовава към борба. Скоро след това е принуден да напусне Калофер и 
заминава за Румъния. 

В Румъния Ботев прекарва девет бурни години – от 1867 до 1876 г. 
Още с пристигането си в Браила попада в средите на българските хъ-
шове и се сближава с Хаджи Димитър, чийто пример го вдъхновява да 
поеме по неговия път. През лятото на 1868 г. Ботев e писар в четата на 
Жельо войвода и се кани да премине Дунава, но плановете му са осуетени 
заради ареста на войводата. Вълнението, което изживява, го вдъхновява 

Родният град на Ботев ‒ Калофер
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ХРИСТО БОТЕВ 
На прощаване в 1868 г.

Родната къща на 
Христо Ботев

да напише стихотворението „На прощаване в 1868 г.“. То е публикувано 
за първи път през 1871 г. във в. „Дума на българските емигранти“.

Христо Ботев живее в различни румънски градове – Браила, Букурещ, 
Гюргево и др., и търси препитание за себе си, майка си и братята си, 
които живеят при него след смъртта на баща му. Прави опити да про-
дължи образованието си в Русия, става студент в Букурещкото меди-
цинско училище, но не успява да намери средства и прекъсва следването 
си. Работи като учител, словослагател, превежда книги, сътрудничи във 
вестниците „Свобода“ и „Независимост“ на Любен Каравелов, с когото 
стават близки съратници. Издава няколко вестника – „Дума на българ-
ските емигранти“ (1871 г.), сатиричния „Будилник“ (1873 г.), органа на 
БРЦК „Знаме“ (1874 – 1875) и единствения брой на „Нова България“ (май 
1876 г.). Ботев публикува статии и фейлетони, в които проявява блес-
тящия си талант на публицист и пропагандира идеите си за свобода и 
справедливост. Във вестниците са отпечатани и някои от стихотво-
ренията му – „Към брата си“, „Делба“, „До моето първо либе“, „Елегия“, 
„Борба“ и др. През 1875 г. в Букурещ е издадена единствената му стихо-
сбирка „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“, в която 
има и пет произведения на Стефан Стамболов.    

Паметник на Иванка Петкова – 
майката на Христо Ботев

Камъкът, от който Христо Ботев 
произнася пламенна реч в Калофер на 
11 май 1867 г.

Корица на стихосбирката 
„Песни и стихотворения от 

Ботьова и Стамболова“

Корабът „Радецки“, 
сн. Вълчо Златанов

Чекръкът на Иванка Петкова, Нацио-
нален музей „Христо Ботев“

Българинът във възрожденския свят
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След обесването на Васил Левски (1873 г.) революционното движе-
ние изпада в криза. През лятото на 1874 г. в Букурещ е създаден новият 
Български революционен централен комитет (БРЦК), а Ботев е избран 
за негов подпредседател. След неуспеха на Старозагорското въстание 
(1875), организирано от комитета, настъпват противоречия между 
членовете му и той се разпада. 

През 1875 г. Ботев се оженва за Венета Везирева, а през април 1876 
г. се ражда дъщеря му Иванка. Той обаче е изцяло потопен в кипящата 
революционна дейност и жертва семейното си щастие в името на сво-
бодата на българския народ. 

Създаденият през 1875 г. в Гюргево БРЦК взема решение за подготов-
ка на ново въстание. Възниква идеята да се сформира чета от български 
емигранти в Румъния, която да подпомогне въстаналия народ. Ботев 
се ангажира със създаването и въоръжаването на четата от 200 души. 
След отказа на Филип Тотю да я поведе, Ботев сам става неин войвода. 
Априлското въстание избухва на 20 април, а на 16 май 1876 г. четниците 
се качват на австрийския кораб „Радецки“ и принуждават капитана да 
спре при Козлодуй, където слизат и целуват родната земя. 

От Козлодуй Ботев повежда четата си към Врачанския Балкан. Очак- 
ва се към нея да се присъединят и въстаници от местното население, 
но Врачанският революционен окръг не въстава. Четата води няколко 
сражения с турската войска и на 1 юни 1876 г. (стар стил 20 май) Ботев 
пада убит в Балкана над Враца. Така неговата готовност, заявена в „Мо-
ята молитва“ – „в редовете на борбата да си найда и аз гробът“, намира 
житейската си реализация. 

 

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

 1   Кое е родното място на 
Христо Ботев?
 2   Защо според вас е наречен 
Христо? С кой празник 
съвпада раждането му?
 3   Как семейството повлиява 
върху личността му?
 4   Кои действия на Ботев в 
Румъния го разкриват като 
участник в революционното 
движение? 
 5   На кои вестници 
сътрудничи Ботев? 
 6   Кои вестници издава 
самият Ботев? 
 7   Какъв е пътят на Ботевата 
чета? 
 8   Кога е къде е убит Ботев? 

Не плачи, майко, не тъжи,
че станах ази хайдутин,
хайдутин, майко, бунтовник,
та тебе клета оставих
за първо чедо да жалиш!
Но кълни, майко, проклинай
таз турска черна прокуда,
дето нас млади пропъди
по тази тежка чужбина – 
да ходим да се скитаме
немили, клети, недраги!
Аз зная, майко, мил съм ти,
че може млад да загина,

ах, утре като премина
през тиха бяла Дунава!
Но кажи какво да правя,
кат си ме, майко, родила
със сърце мъжко, юнашко,
та сърце, майко, не трае
да гледа турчин, че бесней
над бащино ми огнище:
там, дето аз съм пораснал
и първо мляко засукал,
там, дето либе хубаво
черни си очи вдигнеше
и с онази тиха усмивка

Лирически увод, в който 
героят излага пред майка си 
своите мотиви за участие 
в борбата за свобода

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Какъв е поводът за написването на „На прощаване в 1868 г.“?
2. Кога и къде е отпечатано стихотворението за първи път?

НА ПРОЩАВАНЕ В 1868 Г.
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в скръбно ги сърце впиеше,
там, дето баща и братя
черни чернеят за мене!...
Ах, мале – майко юнашка!
Прости ме и веч прощавай!
Аз вече пушка нарамих
и на глас тичам народен
срещу врагът си безверни.
Там аз за мило, за драго,
за теб, за баща, за братя,
за него ще се заловя,
пък... каквото сабя покаже
и честта, майко, юнашка!
А ти, ’га чуеш, майнольо,
че куршум пропей над село
и момци вече наскачат,
ти излез, майко – питай ги
де ти е чедо остало?
Ако ти кажат, че ази
паднал съм, с куршум пронизан,
и тогаз, майко, не плачи,
нито пък слушай хората,
дето ще кажат за мене
„Нехранимайка излезе“, –
но иди, майко, у дома
и с сърце сичко разкажи
на мойте братя невръстни,
да помнят и те да знаят,
че и те брат са имали,
но брат им падна, загина,
затуй, че клетник не трая
пред турци глава да скланя,
сюрмашко тегло да гледа!
Кажи им, майко, да помнят,
да помнят, мене да търсят:
бяло ми месо по скали,
по скали и по орляци,
черни ми кърви в земята,
земята, майко, черната!
Дано ми найдат пушката,
пушката, майко, сабята,
и дето срещнат душманин,
със куршум да го поздравят,
а пък със сабя помилват...
Ако ли, майко, не можеш
от милост и туй да сториш,
то, ’га се сберат момите
пред нази, майко, на хоро
и дойдат мойте връстници
и скръбно либе с другарки,
ти излез, майко, послушай
със мойте братя невръстни

ВЪНШНИ МОТИВИ

тежък 
емигрантски 

живот

робската 
участ на 
родината

робското 
страдание на 

близките

викът на 
страдащия 

народ

ВЪТРЕШНИ
МОТИВИ
сърцето, 

непримиримо със 
страданията и 
силно обичащо 

родината

Българинът във възрожденския свят

Картината 
на смъртта

Христо Ботев с братята си Стефан, Боян и Кирил, 1876 г.
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моята песен юнашка –
защо и как съм загинал
и какви думи издумал
пред смъртта си и пред дружина...
Тъжно щеш, майко, да гледаш
ти на туй хоро весело
и като срещнеш погледът
на мойто либе хубаво,
дълбоко ще ми въздъхнат
две сърца мили за мене –
нейното, майко, и твойто!
И две щат сълзи да капнат
на стари гърди и млади...
Но туй щат братя да видят
и кога, майко, пораснат,
като брата си ще станат –
силно да любят и мразят...
Ако ли, мале, майноле,
жив и здрав стигна до село,
жив и здрав с байряк във ръка,
под байряк лични юнаци,
напети в дрехи войнишки,
с левове златни на чело,
с иглянки пушки на рамо
и с саби-змии на кръстът,
о, тогаз, майко юнашка!
О, либе мило, хубаво!
Берете цветя в градина,
късайте бръшлян и здравец,
плетете венци и китки
да кичим глави и пушки!
И тогаз с венец и китка
ти, майко, ела при мене,
ела ме, майко, прегърни
и в красно чело целуни –
красно, с две думи заветни:
свобода и смърт юнашка!
А аз ще либе прегърна
с кървава ръка през рамо,
да чуй то сърце юнашко,
как тупа сърце, играе;
плачът му да спра с целувка,
сълзи му с уста да глътна...
Пък тогаз... майко, прощавай!
Ти, либе, не ме забравяй!
Дружина тръгва, отива,
пътят е страшен, но славен:
аз може млад да загина...
Но... стига ми тая награда –
да каже нявга народът:
умря сиромах за правда,
за правда и за свобода...

 Финал на творбата – 
единствената награда за 
бореца е признателността 
на народа. 

        ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

   1   Към кого се обръща героят в лирическия увод? 
   2   Какво го кара да поеме пътя на борбата? 
   3   Посочете за кого героят е готов на саможертва. 
   4   Как разбирате думите „и на глас тичам народен“? 
   5   В тълковния речник е дадено следното значение 
  на думата „чест“: „Съвкупност от нравствени качества 
  и принципи на отделната личност, които са достойни 
  за уважение и създават добро име в обществото“. 
  Как разбирате решението на героя да постави честта 
  над живота си? 

Христо Ботев с приятелите си Никола Славков и 
Иван Драсов в Румъния, 1875 г.

Картина-
та на по-
бедното 
завръщане.
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 6   Колко възможни изхода от борбата си представя героят? 
 7   Защо картината на смъртта е поставена преди картината на победното завръщане? 
 8   Ако героят загине в редовете на борбата, кой трябва да продължи неговото дело? 
 9   Какъв е заветът на героя към братята му? Как разбирате думите „силно да любят и мразят...“? 
10  Защо майката трябва да предаде завета му? 
11  Какво е настроението във втората картина? Как е внушено то? 
12  Защо картината на победното завръщане е значително по-кратка? 
13  Каква е единствената награда на бореца за свобода? Защо? 
14  Девизът на националноосвободителната борба на българския народ и на другите балкански 
народи през XIX век е „Свобода или смърт!“. Защо героят на Ботев използва израза като „свобода 
и смърт юнашка!“? Как се променя смисълът? Разтълкувайте двете послания. 
15  Тълковният речник дава следните значения на думата „прощавам“: 1. Не приемам вече нечия 
постъпка за вина, не търся отплата, възмездие. Прощавам му обидата. 2. Разделям се, сбогувам 
се. Прощавам се с любимата. 
С кое значение според вас е употребена думата прощаване в заглавието? А как разбирате израза 
„на прощаване“?

Българинът във възрожденския свят

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  ТВОРЧЕСКА ИСТОРИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

Стихотворението „На прощаване в 1868 г.“ е публикувано за 
първи път във в. „Дума на българските емигранти“ през юни 1871 
г., а през 1875 г. е отпечатано и в стихосбирката „Песни и стихо-
творения от Ботьова и Стамболова“. 

Ботевият другар Киро Тулешков разказва в непубликуваните 
си мемоари, че стихотворението е написано през 1868 г.: „Един 
ден аз отидох на българското кафене „Стара планина“ и го зава-
рих седнал до една маса, вдълбочил се и пише. […] Повикна ме 
при себе си и почна да ми чете стихотворението „На прощаване“, 
което каза, че написал в кафенето, като ме питаше харесвам ли 
го. „Аз съм уверен – продължи той после, – че щом освободят 
дяда Желя, то ние пак ще да можем да преминем (Дунава).“ 

Според този разказ произведението има автобиографичен ха-
рактер, защото Ботев споделя чувствата, които го обземат, преди 
да премине Дунава с четата на Жельо войвода.

  АВТОР, ЛИРИЧЕСКИ ГОВОРИТЕЛ, ЛИРИЧЕСКИ ГЕРОЙ
 
Пишейки произведението си, авторът създава една нова, 

художествена реалност, която не съвпада напълно с действи-
телността. Затова си задаваме въпроса: дали героят, който се 
определя като „хайдутин“ и „бунтовник“, е самият автор? Нека 
прочетем какво казва проф. Никола Георгиев по този въпрос: 
„Авторът е реална личност, създател на творбата, изразил в нея 
една или друга част от личността си като човек и творец. […] Ли-
рическият говорител води изказа и представя човешки образи, 
които ще наречем с общото название лирически герои“. 

Авторът пише произведението, лирическият говорител Личният часовник на Христо Ботев
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говори от името на автора, а лирическият герой е този, чиито 
живот и дейност са представени в творбата. В „На прощаване“ 
автор е Христо Ботев, лирическият говорител говори с гласа на 
автора, а лирическият герой е бунтовникът. 

Авторът и лирическият герой може да са близки като чувства, 
преживявания и идеи, но единият е реална личност, а други-
ят – художествен образ. Лирическият герой в „На прощаване“ е 
обобщен образ на цяла група от обществото, в този случай – на 
българските хъшове в Румъния.

  ДРУГИТЕ ГЕРОИ В ТВОРБАТА

В „На прощаване в 1868 г.“ са представени и образите на май-
ката, бащата, братята, либето, дружината и народа. Най-актив-
но присъства майката, към която лирическият герой се обръща 
двайсет и седем пъти и от която изисква: да го изслуша, да му 
прости за страданията, да предаде завета му и да приеме 
неговата житейска позиция. Образът на бащата е образът на 
страдалеца, на поруганото отечество (бащино огнище), за което 
героят е готов да пожертва живота си. В лицето на братята си той 
вижда бъдещото поколение борци, които ще продължат делото 
му. Либето ще понесе страданието от загубата му и ще го съх-
рани в сърцето си. Дружината са неговите съратници в борбата, 
с които споделя и живота, и смъртта. А народът е този, за чиято 
свобода героят се жертва и иска да остане в паметта му.

  ЖАНР И СТРУКТУРА НА ТВОРБАТА 

Стихотворението носи жанровите особености на поемата – 
лиро-епическо произведение в стихотворна форма с ясно изра-
зен сюжет.

Написано е като монолог, в който героят изповядва пред май-
ката своите чувства, мисли, надежди и очаквания, тръгвайки на 
борба за освобождението на родината си. 

В творбата има четири части – лирически увод, в който геро-
ят споделя какво е наложило житейския му избор; картината на 
смъртта като по-вероятен изход от борбата; картината на по-
бедното завръщане – мечтан, но малко вероятен завършек на 
борбата, и лирически финал, от който се разбира, че за героя 
единствената награда е да бъде запомнен от народа като борец 
за „правда и свобода“.

  КАКВО НИ КАЗВА ТВОРБАТА 

 Заглавието 
Думата прощаване има две значения – 1. прошка (извинение 

за нанесено страдание или обида) и 2. прощаване (сбогуване, 
раздяла). Когато се обръща към майка си, лирическият герой има 
предвид и двете значения – „прости ме и веч прощавай“. В загла-
вието думата е употребена с второто си значение – сбогуване. 
Въвеждането на предлога на придава значението „на раздяла, на 
сбогуване“. Така акцентът се поставя не върху самото прощава-
не, а върху момента, в който става то, и върху мислите и чувства-
та, които трябва да се споделят в този момент. 

Паметникът на връх Околчица, с 
който е увековечен подвигът на 
Христо Ботев и неговата чета
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 Лирическият увод
В увода лирическият герой се обръща към майка си, за да се 

прости с нея и да ѝ поиска прошка. Той е млад човек, направил 
своя категоричен житейски избор – да стане хайдутин и бунтов-
ник, борещ се за правда и свобода. Нищо не може да го отклони 
от избрания път, защото в този избор е заложил живота и честта 
си. Настъпил е моментът да изпълни решението си (утре), ко-
гато границата между чуждо и родно, между живота и смъртта, 
между робството и свободата (тиха, бяла Дунава) ще бъде пре-
мината и той трябва да каже последните си думи, да предаде 
посланията си. 

Пред майката героят излага причините, тласнали го по пътя на 
борбата: 

 – нелекия емигрантски живот, описан метафорично като теж-
ка чужбина, и неприемането на хъшовете в чуждото общество, 
изразено с градацията немили, клети, недраги; 

 – поругаването на родината, чийто образ е представен със 
синекдохата бащино огнище, и робските условия, метафорично 
описани като черна прокуда;

 – страданието на бащата и братята, за чиято тежест разбира-
ме от етимологичната фигура черни чернеят и от страданието на 
майката, описана с епитета клета;

 – вика на страдащия народ – на глас тичам народен срещу 
врагът си безверни. 

Но освен обективните обстоятелства героят излага и „вътреш-
ната“ си мотивация: 

– непримиримост към робската участ на родината, описана 
метафорично така – сърце, майко, не трае да гледа турчин, че 
бесней над бащино ми огнище;

– силна любов към родината и народа си – за мило, за драго, 
за теб, за баща, за братя. 

 Картината на смъртта
Героят знае, че може да загине по пътя, по който е поел. Той 

приема, че това е по-вероятният изход от борбата, затова кар-
тината на смъртта е на първо място в структурата на творбата. 
Но нито за миг не се съмнява в победния край на делото – пред-
ставя си картината на всенародно щастие, в която единствените 
страдащи ще бъдат либето и майката.

Докато в увода лирическият герой очаква от майка си да бъде 
негов изповедник, сега поставя ново изискване към нея – да бъде 
негов съратник. Именно тя трябва да предаде неговия завет на 
братята му, за да последват неговия пример (кажи им, майко, да 
помнят, да помнят мене да търсят). Героят разбира, че това е 
непосилно бреме за майката, и приема, че тя може да не намери 
сили да изпрати и другите си синове на смърт. Но братята му ще 
научат за неговия подвиг от песента, в която народът ще съхра-
ни спомена за него. Воден от силната си любов към свободата, 
правдата, рода и родината и от силната си омраза към робство-
то и неправдата, героят завещава чувствата си на своите братя 
като мотив да продължат борбата и да осъществят идеалите му 
– като брата си да станат, силно да любят и мразят. Пушка-
та и сабята са символи на борбата, която ще продължат братята 
му, като продължението е представено с оксиморона с куршум 
да го поздравят, а пък със сабя помилват. Героят е убеден, че 
със саможертвата си ще остави следа не само в родовата памет 
и в паметта на народа, но и в цялата българска земя, с която 
ще слее плътта и кръвта си. Антитезата бяло – черно (бяло ми 

Паметникът на 
Христо Ботев в Калофер

Българинът във възрожденския свят
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месо по скали,... черни ми кърви в земята,... черната) засилва 
усещането за противоречията в живота, в който добро и зло се 
преплитат и допълват. Смъртта е зло, но защото е път към сво-
бодата, в нея има поетика и красота. Сливайки се със земята и 
оставайки в песните на народа, героят ще остане безсмъртен.

  Картината на победното завръщане
Лирическият герой рисува и картината на победното завръ-

щане, но на нея е отделено по-малко място. Почти цялата част е 
построена от възклицателни изречения. Героят описва пристига-
нето на дружината си и красотата на юнаците. Байракът, пушките 
и сабите, златните лъвове са изброени като знаци на тези, които 
воюват за свободата на родината, и така героят затвърждава 
образа си на борец въпреки съмненията, които може да паднат 
върху него (нехранимайка излезе). С не по-малък възторг е опи- 
сано посрещането – цветя, венци, радостни сълзи. Срещата с 
майката и любимата е сбъднатата мечта за щастие. 

В тази част бунтовникът вече възприема майката като човек, 
осмислил и приел идеалите му – тя ще го посрещне с думите 
„свобода и смърт юнашка!“. Девизът на националноосвободи-
телното ни движение е „Свобода или смърт!“. Съюзът или оз-
начава двата възможни изхода от борбата. Но заменяйки го със 
съюза и, героят изразява разбирането си, че смъртта е цената 
за свободата. Картината на победното завръщане прекъсва вне-
запно, като чрез апосиопезата пък тогаз… лирическият герой 
се връща от света на мечтите в настоящето – майко, прощавай.

 Лирическият финал
Във финала на поемата героят говори за пътя, по който е 

поел, като за страшен, но славен. С антитезата той изразява 
същността на борбата – страшно е да загубиш живота си, но е 
славно да постигнеш свободата на родината. Саможертвата не 
е лек избор, но е добре обмислен и оправдан, а единствената 
награда за героя е да бъде запомнен като честен и всеотдаен 
борец „за правда и за свобода“. Народната памет е най-сигурна-
та гаранция за безсмъртие. 

  ВРЕМЕТО В ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

„На прощаване в 1868 г.“ е породено от конкретно събитие и 
конкретен исторически момент – участието на Ботев в четата на 
Жельо войвода през лятото на 1868 г. Но идеите на епохата за 
свобода и правда имат непреходен характер и се превръщат в 
идеал на всяка следваща епоха и на всяко следващо поколение. 

  ПРОСТРАНСТВОТО В ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

Пространството е разделено на две – от едната страна на Ду-
нава е свободното, но чуждо и негостоприемно място, а от друга-
та – родната, но поробена и поругавана земя. Героят трябва да 
пресече границата (Дунав), за да изпълни дълга си и да се слее 
с родната земя, превръщайки се в част от нея. Но реката е не 
само географска граница. Тя е и граница между живота и смър-
тта, между робството и свободата.

  КАК ГОВОРИ ПОЕТЪТ В СТИХОТВОРЕНИЕТО

В „На прощаване в 1868 г.“ Христо Ботев е силно повлиян от 
стихосложението и изразните средства на народната песен. 

Прощалното писмо на Христо Ботев 
до жена му Венета Х. Ботева
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Нека разгледаме какви тропи и фигури са използвани в произ-
ведението.

ТРОПИ ПРИМЕРИ

Епитет тиха, бяла Дунава; 

Етимологична фигура черни чернеят 

Метафора черна прокуда; тежка чужбина; кур-
шум пропей; със куршум да го поз-
дравят; със сабя помилват; пътят 
е страшен, но славен; сърце играе; 
кървава ръка

Синекдоха бащино ми огнище (вместо родина); 
турчин (вместо поробители)

Оксиморон със куршум да го поздравят; със 
сабя помилват

ФИГУРИ ПРИМЕРИ

Инверсия сърце мъжко, юнашко; либе хубаво; 
глас народен; врагът си безверни; 
братя невръстни; песен юнашка; 
хоро весело; либе мило, хубаво

Анафора жив и здрав стигна до село,
жив и здрав с байряк във ръка

Спираловидно 
повторение

Кажи им, майко, да помнят,
да помнят, мене да търсят:
бяло ми месо по скали,
по скали и по орляци,
черни ми кърви в земята,
земята, майко, черната!

Синтактичен 
паралелизъм

със куршум да го поздравят,
а пък със сабя помилват;
с левове златни на чело,
с иглянки пушки на рамо
и с саби-змии на кръстът

Градация хайдутин, бунтовник;
немили, клети, недраги

Апосиопеза (пауза) пък... каквото сабя покаже
и честта, майко, юнашка!
Пък тогаз... майко, прощавай!
Но... стига ми тая награда

Антитеза че и те брат са имали,
но брат им падна, загина;
бяло ми месо по скали,
черни ми кърви в земята;
силно да любят и мразят;
пътят е страшен, но славен

Контраст не плачи, майко, не тъжи, 
че станах ази хайдутин, 
Но кълни,... проклинай таз турска 
черна прокуда;
зная, майко, мил съм ти, 
че може млад да загина, 
но кажи какво да правя, 
кат си ме, майко, родила 
със сърце мъжко, юнашко

Българинът във възрожденския свят

Мъжкото класно училище в Калофер, 
в което е бил учител Ботьо Петков.

Днес сградата е Музей на 
просветното дело в България
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Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Прочетете народната песен и открийте общото с „На прощаване в 1868 г.“.
 
   Бре този ми Кара Колю
   той на майка си думаше:
   – Мале ле, стара майчице,
   гора са, мале, разлистна,
   мойто са сърце разигра.
   Мен ми е, мале, додяло,
   додяло и натежало
   да гледам турчин как бесней
   във бащини ми дворове,
   във бащини ми кошари,
   във бащини ми хамбари.
   Я дай ми, мамо, пушката
   и мойте дрехи юнашки,
   юнашки да са облека,
   юнашки да си подсвирна,
   а че в Балкана да ида,
   във тая Сакар планина,
   отбор юнаци да сбера,
   до тристамина дружина.
 
   Чукарово, Тополовградско (БНТ, Т. 2)

 Колко срички има всеки стих? 
 Дайте примери за спираловидно повторение, за синтактичен паралелизъм и за 

анафора.
 Открийте инверсиите и епитетите.
 Кое е общото между народната песен и „На прощаване в 1868 г.“? Посочете. 
 Направете извод за влиянието на народната песен върху поезията на Ботев.

2. Какви тропи и фигури откривате в следните откъси от народни песни?
   
   Че е тебе, горо сестро,
   слана осланила,
   а па мене, горо сестро,
   майка оженила.

   Възглаве му бе, възглаве
   бял мрамор камен под глава!
   Че що му беше завивка?
   Черен му облак завивка!

3. В поемата черното е включено в изразите черна прокуда, черни си очи, черни 
чернеят, черни ми кърви, земята,... черната. Напишете какъв е смисълът му 
във всеки от тях? В кой от изразите смисълът на черното е различен? 

4. Напишете с какви епитети назовава сърцето си лирическият герой. 

5. Напишете как тълкувате израза „за правда и за свобода“.  
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6. Проследете развитието на идеята за безсмъртието в поезията на Христо Ботев, 
като сравните откъсите от негови произведения. 

 Кой и как съхранява спомена за героя, борец за свобода?
 Как се разширява пространството от „Хайдути“ до „Хаджи Димитър“?

Българинът във възрожденския свят

„Хайдути“ „На прощаване в 1868 г.“ „Хаджи Димитър“

Затуй му пее песента
на Странджа баир гората,
на Ирин-Пирин тревата;
меден им кавал приглаша
от Цариграда до Сръбско
и с ясен ми глас жътварка
от Бяло море до Дунав –
по румелийски полета...

Но... стига ми тая награда –
да каже нявга народът:
умря сиромах за правда,
за правда и за свобода...

Тоз, който падне в бой 
за свобода,
той не умира: него 
жалеят
земя и небе, звяр и 
природа
и певци песни за него 
пеят...

ЛЮБОПИТНО!

Стихотворението „На прощаване“ е откри-
то и в тефтерчето на Васил Левски. Вероятно 
Левски го е знаел от самия Ботев, с когото 
през зимата на 1868/1869 г. известно време 
са обитавали една запустяла вятърна мелни-
ца край Букурещ. В писмо до Киро Тулешков, 
което не е достигнало до нас, Ботев казва: 
„Приятелят ми Левски, с когото живеем, е 
нечут характер! Когато ние се намираме в 
най-критическо положение, то той и тогава 
си е такъв весел, както и когато се намираме 
в най-добро положение. Студ, дърво и камък 
се пука, гладни от два или три деня, а той пее 
и сè весел! Вечер – дордето ще легнем – той 
пее; сутрин, щом си отвори очите, пак пее. 
Колкото и да се намираш в отчаяност, той 
ще те развесели и ще те накара да забравиш 
сичките тъги и страдания“.

Вероятно тогава Левски научава стихотво-
рението от самия Ботев и го записва. Има ня-
кои разлики между този препис и отпечатано-

то стихотворение. 
Иван Вазов взема от стихотворението „На 

прощаване“ израза „немили, недраги“ за заг- 
лавие на повестта, разказваща за живота и 
борбите на българските хъшове в Браила. 

Tефтерчето на Васил Левски
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 ДА СРАВНИМ

1. Прочетете откъсите от двете стихотворения.

СТАРА МАЙКА СЕ ПРОЩАВА 
СЪС СИНА СИ

Прощавай, синко, много здраве,
едничка рожбо на светът;
така съдбата нам направи
син с майка да се разделят.
 
Това ли чаках аз от тебе,
откак си още малък бил,
та сега в мойто старо време
в път дълъг си се наредил?
 
В страни ти чужди ще да идеш,
къде ти сочи съвестта,
светът и хората да видиш
и да си търсиш там честта.

Добри Чинтулов, 1849 г. 

ОТЛЪЧИЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ЕДНАГО 
РАЗПАЛЕНАГО РОДОЛЮБЦА 
БЪЛГАРИНА В ЛЕТО 1853

Оставае с богом, бедно отечество! 
Прощавае ти, майко, аз отивам
далеч от тебе, мила моя, в странство, 
в голямо пъприще ожален вхождам!
 
Дотегнало ми е веке сè робство турско!
Не мога веке да гледам насилие, убийства, 
неправди от плем’ агарянско, отчайност, 
бедност и безчестие!

Събратия мои претежко угнетени!
Девици в черна облечени жалост, светии 
же храмове наши потъпкани от турска 
поганска звярска невярност!

[…]

Когда ти чуеш да съм погинал,
да не плачеш, майко, ни да ридаеш 
за славно дело, что съм юнашки съвършил, 
но гроба ми прилежно да издириш.
 
От мрямор камен знак да ми въздвигнеш, 
слова златна надпис за вечна помен 
над него с следния речи да надпишеш:
„За вяр’ и за слобода погина славен!“

                    
Георги Раковски, 1856 г.

2. Начертайте таблицата в тетрадката си и отговорете на въпросите.

„На прощаване 
в 1868 г.“

„Стара майка се прощава 
със сина си“

„Отлъчие от 
България…“

1. Кой говори в 
стихотворението? 

2. Към кого се обръща 
героят?

3. Кое е общото в трите 
стихотворения?

4. Кое е различното в 
трите стихотворения?

Тук не се пише!

3. Защо темата за прощаването е толкова популярна в епохата на Възраждането? Отговорете пис-
мено на въпроса.

РЕЧНИК
1. пъприще (поприще) – 
поле за дейност, за изява.
2. вхождам – влизам
3. отчайност – отчаяние
4. въздвигнеш – издигнеш
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Ф О Р У М

Дон Кихот, герой на испанския писател Ми-
гел де Сервантес (1547 – 1616), живял в епохата 
на Западноевропейското възраждане, заявява: 
„Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага, с 
които Бог дарява хората. С нея не могат да се срав-
нят нито съкровищата, които крие земята, нито 
тези, които таи морето. За свободата, както и за 
честта, може и трябва да се жертва животът и об-
ратно, лишаването от свобода е най-голямото зло, 
което може да сполети човека“. 

Унгарският поет и революционер, загинал за 
свободата на родината си, Шандор Петьофи 
(1823 – 1849), казва в едно свое произведение: 
„За любовта живота бих си дал, а за свободата – 
любовта“.

 Кое е общото в разбиранията на Ботев, 
Сервантес и Петьофи за свободата?

 Смятате ли, че честта и свободата са веч-
ни човешки ценности, или те придобиват значе-
ние само в определени епохи?  

Шандор Петьофи

Бронзовият паметник на Дон Кихот и Санчо Панса на 
площад „Испания“ в Мадрид, Испания

Българинът във възрожденския свят

35



ОТГОВОР НА ЛИТЕРАТУРЕН ВЪПРОС

Отговорът на литературен въпрос е аргументативен тип текст. 
Структура на съчинението:
1. Увод – кратко въвеждане в проблема, поставен с литературния въпрос.
2. Теза – дава се точен и ясен отговор на поставения литературен въпрос.
3. Подтези – отделни аспекти на тезата.
4. Аргументи:

  Примери от текста, които защитават тезата:
    – цитати от текста – онагледяват, допълват или обясняват твърдението;                      
    – преразказ, който трябва да обясни смисъла на текста, а не да запознава 

със съдържанието.
    Разсъждения и умозаключения, с които се подкрепя тезата. Пишещият 

разсъждава върху поставения въпрос и стига до умозаключения, с които се за-
щитава тезата.

5. Заключение – прави се извод от казаното при защитата на тезата и се 
обобщава.

Как да работим по съчинението:
1. Внимателно разчитаме поставения въпрос, като търсим ключовите думи 

в него. 
2. Ориентираме се как е най-подходящо да въведем читателя в съчинението 

си, като обмисляме какво да включим в увода.
3. Формулираме тезата, опирайки се върху ключовите думи от въпроса. 
4. Внимаваме да не се отклоняваме от темата.
5. Стараем се да отговорим ясно, точно и изчерпателно.
6. Обмисляме и формулираме възможните подтези.
7. Подбираме примерите от текста, с които ще докажем тезата и подтезите.
8. Обмисляме как да използваме примерите от текста – като цитати или 

включени в нашите разсъждения.
9. Обмисляме дали тропите и фигурите от текста, композицията му, езикът и 

стилът му могат да ни помогнат в защитата на тезата.
10. Стараем се да не нарушаваме структурата на съчинението.
11. Спазваме правописните и пунктуационните правила.

Пример: Защо картината на смъртта е поставена преди картината на побед-
ното завръщане в „На прощаване в 1868 г.“?

1. Увод – Поводът за написване на поемата.

2. Теза – Картината на смъртта е поставена преди картината на победното 
завръщане, защото за бунтовника смъртта е по-вероятният изход от борбата. 
Той е приел възможността да загине, но знае, че неговата смърт е цената за 
свободата на народа.

3. Подтези:
– Смъртта не е страшна за бунтовника, защото е осмислена от идеята за 

свободата.
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– Смъртта ще причини болка на майката и либето, но постигнатата свобода ще 
е празник за народа.

– Смъртта не означава край на борбата, защото тя ще бъде продължена от 
братята му.

4. Аргументи – цитати или преразказани и включени в нашите разсъждения:

– За първата подтеза:

Аз вече пушка нарамих
и на глас тичам народен.

пък... каквото сабя покаже
и честта, майко, юнашка!

– За втората подтеза:

нито пък слушай хората,
дето ще кажат за мене
„Нехранимайка излезе“…

Тъжно щеш, майко, да гледаш
и на туй хоро весело...

дълбоко ще ми въздъхнат
две сърца мили за мене…

– За третата подтеза:

и с сърце сичко разкажи
на мойте братя невръстни...

и дето срещнат душманин,
със куршум да го поздравят,
а пък със сабя помилват...

ти излез, майко, послушай
със мойте братя невръстни
моята песен юнашка…

Но туй щат братя да видят
и кога, майко, пораснат,
като брата си ще станат…

5. Заключение – Картината на смъртта е поставена преди картината на побед-
ното завръщане, защото смъртта за бунтовника не е страшна, а осмислена само-
жертва в името на свободата. 
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ИВАН ВАЗОВ
Немили-недраги

ИВАН ВАЗОВ
(1850 – 1921)

Иван Вазов е роден на 9 юли 1850 г. в малкото подбалканско градче 
Сопот в семейството на Минчо и Съба Вазови. Баща му е търговец, а 
майката е будна българка, която страстно обича да чете художествена 
литература. Бъдещият поет е силно привързан към своята майка, коя-
то му предава голямата си любов към четенето. 

Началното си образование Иван Вазов получава в родния си град, къ-
дето завършва местното взаимно и класно училище. 

На петнайсет години младият Вазов става помощник-учител в Ка-
лофер при известния възрожденски учител Ботьо Петков – бащата на 
Христо Ботев. Ботьо Петков има богата библиотека с руски и френ-
ски книги. Това дава възможност на Вазов да се запознае с високите пос- 
тижения на руската и френската литература. 

През 1866 г. Вазов се записва като ученик в прочутата Пловдивска 
мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. По това време тя се ръко-
води от видния български просветител, учител и общественик Йоаким 
Груев. Заедно със задължителните гръцки и турски език Вазов усилено 
изучава и френски и се увлича от френската поезия.

През 1868 г. бащата на Вазов го извиква в Сопот, за да му помага в 
търговската дейност, но тази професия не допада на бъдещия поет и 
той изпълва търговските тефтери на баща си със стихотворения, кои-
то по-късно публикува.

Минчо Вазов е твърдо решен да направи от сина си търговец и по 
тази причина през 1870 г. го изпраща при своя брат в румънския град Ол-
теница, където двайсетгодишният Вазов трябва да помага на чичо си. 
Пребиваването в Румъния отваря нова възможност пред вече пишещия 
Вазов и той научава румънски език и се запознава с румънската поезия. 
По това време публикува и първото си стихотворение „Борба“, отпе-
чатано в „Периодическо списание“ на Браилското книжовно дружество 
– предшественика на Българската академия на науките.

Будният Вазов не издържа дълго в търговската кантора на чичо си и 
една нощ заминава за Браила. Там попада в средата на българските еми-
гранти и живее 2 – 3 месеца в кръчмата на Нено Тодоров – Странджата, 
прототип на един от основните герои в повестта „Немили-недраги“. 
Това е и времето, когато се среща с големия български поет и революцио-
нер Христо Ботев. Тази среща оказва важно влияние за формирането на 
Вазов като патриот. 

През 1870 г. Вазов се завръща в родния Сопот и през следващите го-
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Семейна снимка в Пловдив. От ляво надясно прави: Владимир, Въла, Иван, Георги, 
Борис; седнали: Георги Хаджиниколов (брат на Съба Вазова), Съба Вазова, Кирко 
Вазов (брат на Минчо Вазов)

дини работи като учител, преводач, усъвършенства познанията си по 
френски език и изучава немски, а през 1875 г. става член на Сопотския 
революционен комитет.

След избухването на Априлското въстание през 1876 г. Вазов замина-
ва за румънската столица Букурещ. Там постъпва като секретар в Бъл-
гарското централно благотворително общество – организация, която 
се обявява за създаване на независима българска държава. През 1876 г. под-
готвя и издава стихосбирката „Пряпорец и гусла“, а през 1877 г. излиза и 
втората му стихосбирка „Тъгите на България“.

По време на Руско-турската война от 1877 – 1878 г. Вазов е чиновник 
в Свищов. Поетически израз на преживяванията му по време на войната 
е стихосбирката „Избавление“ от 1878 г.

След Освобождението, от 1879 до 1880 г., Вазов е назначен за предсе-
дател на Окръжния съд в гр. Берковица. По това време пише прочутата 
си поема „Грамада“.

Родната къща 
на Иван Вазов

Паметник на Иван Вазов в Сопот

Първата запазена снимка на Иван 
Вазов като ученик и 
помощник-учител в Калоферското 
училище, 1865 – 1866 г.

Изглед от къщата музей „Иван Вазов“ 
в Сопот

Българинът във възрожденския свят
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През 1880 г. Вазов се премества в Пловдив, който по това време е 
столица на Източна Румелия. Тук взема активно участие в обществения 
и културния живот на автономната област. По време на Пловдивския 
период създава едни от най-емблематичните свои творби – цикъла „Епо-
пея на забравените“, стихотворението „Българският език“, стихотво-
рението „Новото гробище над Сливница“, посветено на загиналите в 
Сръбско-българската война воини, повестите „Немили-недраги“, „Чичо-
вци“ и др.

Поради страх от политическо преследване през 1886 г. Вазов замина-
ва за град Одеса (тогава в Русия), където остава до 1889 г. Този период в 
живота му е известен като Руски период. Именно тук Вазов пише романа 
„Под игото“, който публикува на части след завръщането си в Бълга-
рия в периодичното издание „Сборник за народни умотворения, наука и  
книжнина“. „Под игото“ е не само първият български роман, но и първа-
та българска книга, преведена на английски език („Under the yoke“), като 
английското издание е отпечатано преди българското.

През 1889 г. Вазов се завръща в България и се установява в София. Този 
период в живота му е известен като Софийски период. Тогава Вазов издава 
най-добрите си разкази, събрани в сборника „Драски и шарки“, който 
излиза в два тома.

През 1896 г. излиза и романът „Нова земя“, замислен като продължение 
на „Под игото“, но е посрещнат от критиката крайно отрицателно. 

В следващите години Иван Вазов е народен представител в различни 
години и министър на народното просвещение в периода 1897 – 1899 г. 
По време на войните от 1912 – 1918 г. в три стихосбирки възпява побе-
дите на българската армия, въпреки че категорично заявява несъгласието 
си България да бъде въвлечена в Първата световна война.

През 1920 г. тържествено е отпразнувана седемдесетата годишнина 
на Иван Вазов, на когото българският народ засвидетелства своята лю-
бов, като го назовава народен поет.

„Рядко, да не кажа почти никога, български писател се е радвал още 
приживе на толкова топло и дълго признание в собственото си оте-
чество. Много е трудно да продължиш да живееш с товара на такова 
признание и любов. Вазов го е направил достойно. Успял е да запази онази 
тънка дистанция, която по тези места обичаме да прекрачваме, грани-
цата между интимността и фамилиарността. Няма как да си фамилиа-
рен с Вазов“. (Георги Господинов)

На 22 септември 1921 г. Вазов внезапно умира от разрив на сърцето. 
Погребан е в центъра на София, до църквата „Св. София“. По-късно вър-
ху гроба му е поставен витошки камък със скромен надпис.

 

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

1   Кои са родителите на 
Иван Вазов?
2   С какво се занимава баща-
та на Иван Вазов?
3   От кого Иван Вазов насле-
дява любовта си към литера-
турата?
4   При кого и в кой град става 
помощник-учител младият 
Иван Вазов?
5   В кое известно училище 
учи Иван Вазов след 1866 г.?
6   С каква цел Минчо Вазов 
изпраща сина си в румънския 
град Олтеница?
7   Къде и кога Вазов се сре-
ща с българските емигранти 
революционери?
8   Кои творби създава Иван 
Вазов по време на своя Пло-
вдивски период? С кои важни 
събития от историята на Бъл-
гария са свързани те?
9   Коя своя творба създава 
Иван Вазов по време на емиг- 
рацията си в Одеса?
10  Къде за пръв път е публи-
куван романът „Под игото“?
11  Какви творби създава 
Иван Вазов по време на своя 
Софийски период?
12  Кога Иван Вазов е обявен 
за народен поет?

Семейна снимка в София, 1907 г. От 
ляво надясно, прави: Владимир, Кирил, 
Въла, Георги, Борис; седнали: Ана, Иван, 
Съба, Никола
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НЕМИЛИ-НЕДРАГИ

Творческа история на повестта 
Повестта „Немили-недраги“ е публикувана за първи път в списание 

„Наука“ през 1883 г., а през 1891 г. Иван Вазов я включва в сборника 
„Повести и разкази“.

Повод за написването на творбата е силното разочарование на 
Иван Вазов от следосвобожденското общество и неговите идеали. 
Твърде скоро след Освобождението възрожденският идеализъм и ду-
ховността са подменени с кариеризъм, материални стремежи и груба 
практичност. Тази подмяна намира отзвук в чувствителната душа 
на твореца и той си поставя за цел да припомни на своите съвре-
менници онези саможертвени патриоти, чиито имена остават не-
известни, но делата им трябва да бъдат запомнени и оценени по дос-
тойнство.

Повествованието разказва за годините в навечерието на Април-
ското въстание и на Освобождението, а главен герой е българският 
хъш – герой и мъченик в името на своя висок идеал – свободата. 

Жанрови особености 
Повестта „Немили-недраги“ принадлежи към литературния род 

епос. Преди да се оформи като литературен род, съществува ми-
тологичен епос, който носи белезите на мита. При създаването на 
първите антични държави се появява и историко-героическият, или 
класически епос, в който се откроява образът на епическия герой – 
племенен водач. Пример за класически епос са произведенията на 
древногръцкия поет Омир – поемите „Илиада“ и „Одисея“. Епосът 
през Античността и Средновековието е стихотворен, а през XVI 
– XVII век се утвърждава прозаическият епос (роман, повест, разказ 
и др.). Днес понятието „епос“ се възприема като синоним на думата 
проза. 

Жанрово определяме „Немили-недраги“ като повест. Повестта е 
традиционен епически вид, който по обем и творческа задача заема средно 
място между романа и разказа, но повече се доближава до разказа. Сю-
жетното развитие в повестта е еднопланово, героите не влизат в сложни 
взаимоотношения помежду си. Повестта има повече герои от разказа, а 
характерите им са разкрити по-цялостно. 

Внушения на заглавието 
Заглавието на повестта е заимствано от стихотворението на 

Христо Ботев „На прощаване“. Изразът немил-недраг се среща и в бъл-
гарския фолклор. В годините на робството така са наричани онези 
родолюбиви българи, които са принудени да се скитат без дом по 
чуждите земи. Така още чрез заглавието Вазов насочва вниманието 
на читателя към нерадостната съдба на българските емигранти във 
враждебния чужд свят. 

Композиционни особености на първа, втора, трета, пета, де-
сета и седемнайсета глава в повестта „Немили-недраги“

Повестта „Немили-недраги“ съдържа 17 глави, всяка от които има 
своя тема и своя композиционна роля в повестта. 

Българинът във възрожденския свят

Сребърна лира на Иван Вазов с позлате-
на панделка, със златни струни и лента, 
дар от дружество „Славянска беседа“. 
Върху листата на лавровите клонки са 
изписани заглавията на Вазови творби.
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Глава Композиционна роля в 
повестта

Основна тема на главата

Първа глава експозиция В нея са представени времето и мястото 
на действието, а читателят се запознава с 
героите.

Втора глава Съдържа лирическо отклонение – съня на младия 
хъш Бръчков.

Трета глава идейно-емоционален център Чрез речта на Странджата е разкрита 
същността на понятието „хъш“; определен е 
основният дълг на хъшовете – саможертва в 
името на отечеството.

Пета глава Представя смъртта на Странджата. 
Разкрити са образите на Знаменосеца и 
Бръчков.

Десета глава Чрез образа на Македонски са разкрити 
качествата на хъша, необходими, за да изпълни 
важна патриотична мисия.

Седемнайсета глава епилог Разкрита е по-нататъшната съдба на героите 
на повестта.

        ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

   1   Кога за пръв път Иван Вазов публикува повестта „Немили-недраги“?
  2   Какъв е поводът за написването на повестта?
  3   Кой период от историята на България е представен в повестта?
  4   Кои са основните характеристики на жанра повест?
  5   Към кой литературен род принадлежи жанрът повест?
  6   Към кой литературен род принадлежат прозаическите произведения?
  7   От кое литературно произведение и на кой автор Иван Вазов заимства 
заглавието „Немили-недраги“?
  8   Какво е значението на израза „немил-недраг“?
  9   Каква е композиционната роля на първата глава на повестта?
  10  Каква е композиционната роля на последната глава на повестта?

Народен театър 
„Иван Вазов“, 
София
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Какви са основните черти на повестта като прозаически жанр?
2. Какъв е поводът за написването на повестта „Немили-недраги“?
3. От коя литературна творба и на кой автор Вазов заимства 
заглавието на повестта?

НЕМИЛИ-НЕДРАГИ

I

Нощта беше влажна и мрачна и браилските улици пустееха. Сту-
дената декемврийска мъгла, която обикновено пада покрай бреговете 
на Дунава, се беше напластила в една от главните улици на града и 
задушаваше с отровния си дъх последните минувачи, които бързаха 
да се приберат у дома си. Мъжделивите фенери, що стърчаха на поч-
тителни разстояния по двете страни на улицата, едвам прокарваха 
мътна и неопределена светлина през мъглата и като че още повече 
увеличаваха мрака. Всичките лавки и магазини бяха затворени вече; 
никаква светлина или шум не излизаше навън; понякога само се чуваха 
уединени крясъци и псувни на някои закъснели картоиграчи в някое 
затворено казино.

Само едно малко, тясно, защитено с железни пръчки прозорче све-
теше още. Това прозорче беше равно със самата земя и откриваше съ-
ществуванието на една будна кръчма, с каквито бяха богати по онова 
време браилските пиаци. Ако се приближеше някой до ниската врата 
на тая кръчма и надникнеше хубаво над нея, щеше да види благодаре-
ние на слабата виделина, дошла от един близък фенер, една вапсана 
дъска със следующия надпис: Народна кръчма на Знаменосецът! Такива 
чудновати надписи бяха на мода по онова време. Всяко кафене, държа-
но от българин, имаше своята девиза; всяка кръчма, посещавана от 
българи, се гордееше с някакъв гръмлив или безсмислен надпис, над тая 
се четяха думите: Българский лев; над оная названието: Филип Тотю, 
храбрий Български войвода; над третя думите: Свободна България, с три 
възклицателни. Но най-любопитни бяха лавките на тютюнджии-
те българи. Ето там една лавка с разтворена врата. Вътрешната 
страна, сиреч тая, която гледа сега към улицата, представлява един 
турчин с традиционната чалма на глава и с дълъг чибук в ръката. Ми-
нувачът не би се заинтересувал в това изображение от много обик-
новена и първобитна живопис, ако да не забележеше под коленете на 
турчина думите, раздраскани с гвоздей, вероятно от патриотина 
тютюнджия: Долу тираните! По-нататък, на другата тютюнджий-
ска лавка с подобно изображение, нямаше тия думи, но затова едното 
око на добрия турчин бе изчовъркано. Други тютюнджия, вероятно 
п� патриот и по-разпален неприятел на турското племе, при турчи-
на си заръчваше да изпишат и един хъш с гола сабя, който показваше 

Българинът във възрожденския свят

Атмосферата на Браила и 
браилските улици – създава 
усещане за негостоприем-
ство.

Чудноватите надписи 
говорят за родолюбието на 
емигрантите.
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вид, че се готви да заколи злополучния чалмоносец. Обикновено таки-
ва лавки биваха най-много посещавани от емигрантите и хъшовете. 
Съдържателите на тия лавки бяха въобще сè „народни“. „Народен“ се 
наричаше там всякой българин, избягал от въжето, от тъмницата 
или от насилието на турците, който имаше какво-годе състояние и 
помагаше по силата си на бедните и презрени останки от героически-
те чети на Хаджи Димитра и Филип Тотя. Всеки такъв „народен“ 
тютюнджия даваше на вяра тютюн на съотечествениците си, с 
блага надежда, че ще му се разплатят при по-добри времена; най-после, 
и да му не платят – нищо няма: те са хъшове, бедни хора, казваше си 
той и се усмихваше.

– Бай Андо, я ми претегли още двайсет и пет драма тютюн, па го 
запиши при другия – казваше един дрипав, неопран и едър хъш на „на-
родния“ тютюнджия: – Чорбаджията – исках му тая заран пари, – но 
каза: утре ела. Той ми помага, не е лъжа; но ако ме излъже и утре, ще му 
разпукна главата на това куче...

– Крумов! – казваше един друг хъш, като се обръщаше към един ба-
калин: – Займи ми два франка още.

– Ще ги изпукаш и тях; знам си аз стоката... Нà ти петдесет бана, 
па се пилей!... – казваше Крумов. Тогава беше патриотическо да се но-
сят гръмки прякори. Имаше още Перунов, Асенев, Балкански, Левски, 
Гръмников, Планински и пр.

Но нека влезем в кръчмата, на която прозорчето светеше още 
през нощта.

Тая кръчма беше една дълбока изба, в която се слазяше е по една 
стръмна и извита стълба. Една опушена и полуразбита лампа висеше 
на потона и осветляваше вътрешността. Един топъл и задушлив 
въздух, сгъстен от кадежа на лампата и цигарите и от киселите 
изпарения на питиетата, пълнеше това подземие. На една страна, 
въз една висока усамотена и измокрена полица, стоеха йерархически 
наредени чашите и шулците. На срещната стена бяха налепени ня-
колко литографически картини, които представляваха боевете на 
Хаджи-Димитровата чета при Върбовка, при Караисен и клетвата, 
която прави същата чета на Дунавския бряг. Няма нужда да описваме 
подробностите на тия картини; те са разпространени по всичките 

Значението на думата 
„народен“ за хъшовете

Гръмките прякори – израз 
на родолюбие

Описание на обстановката 
в кръчмата на Странджата
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Българинът във възрожденския святкътове на отечеството ни и всеки от нас ги е гледал навремето с 
благоговение и възторг. Достойна за любопитството беше още една 
картина, изписана грубо, с ръка, залепена под горните три. На лявата 
ù страна беше изображено нещо като село. Из това село излазяха ня-
колко селяне. Пред тия селяне вървеше един стар турчин с огромна 
гъжва, с едно блюдо на ръцете, в което като да стоеше пита хляб. 
Срещу тая буколическа група задаваше се друга една група, състояща 
от въоръжени человеци, с бели хъшовски дрехи, с цървули и с калпа-
ци, на които личеха малки левчета. В средата се издигаше един вели-
кан, който държеше висок червен байрак със словата „Свобода или 
смърт!“. Отдолу с едри неправилни букви се разказваше съдържание-
то на картината, представляюща посрещането, което направи един 
турски първенец на четата, не помня добре в кое село. Това разказване 
се свършваше с думите: Да живее храбрият Странджа – знаменосец!

Една дружина от шестима души, насядали на одърчето в дъното 
на избата, допълняше изгледа.

Те бяха всичките хъшове или почти хъшове. Най-старият от тях, 
който беше най-снажен, дълголик, сух, жълт с гъста черна брада, се 
беше изтегнал до стената и от време на време изпущаше един гъстьк 
пушек из устата си. Той слушаше внимателно какво разказваше един 
от събеседниците му. Види се, че разговорът беше много интересен за 
него, защото сегиз-тогиз челото му, въз което личеха зарасли рани, се 
набърчаше отрицателно или пък клюмваше утвърдително. Той чес-
то пресичаше говорящия, като викаше високо и кашляше:

– Не, не! При Саръ яр убиха Тончо Тралалата, а не в селото, лъжеш, 
Македонски!...

Или:
– Той беше Иванчо Гърбата... Гърбата беше, дето удари Мишева с 

револвера... нарочно... аз знам, че нарочно той уби Мишева, проклет-
никът проклети!

– Право! И аз сега ми дохожда на ум... Черкезинът беше, а не Селвели 
Мустафа... Право, тъй е... видях го, кога падна. Имаш право, Македон-
ски!...

Или: 
– Аз го убих него, мръсника. Насмалко щях да изпусна знамето. Там 

ме раниха.
И той кашляше силно и се задавяше.
И после пак слушаше.
Оня, който разказваше, беше един висок мъж с дребно и надупчено 

от шарката лице, с дълги сиви мустаци и с лукави, дръзки очи. Той 
носеше едно огромно извехтяло и без копчета палто и громкото име 
Македонски. Никой не знаеше нищо от миналото му, преди да дойде 
от Влашко, освен това, че той бил войвода на някаква хайдушка чета 
в Македония. Може би тоя слух беше причината, дето той упражня-
ваше осезателно влияние въз другарите си хъшове.

До него седеше турски друг един момък на възраст до трийсет 
години, комуто казваха Хаджият. Той имаше лице сухо, длъгнесто, жъл-
теникаво, което се окончаваше с една остра брада без косми. По това 
лице ясно се виждаше изражението на уморяване и отслабване. Той 
навождаше главата и дремливо я клатеше, като се сепваше, колчем 
старият прекъсваше Македонски, и се изкашляше.

До Хаджият седеше други млад человек с черно и нагърчено от 

Портрет на Странджата

Портрет на Македонски

Портрет на Хаджият

Портрет на Попчето
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преждевременна старост лице, бръснато. Той гледаше много внима-
телно в Македонски, който разказваше, като често и машинално 
правеше движение с ръката от устата към гърдите, като че гладеше 
космите на невидима брада. Той беше поп и беше участвувал в четата 
на Тотя. Сега беше хъш. А казваха му Попчето.

Не с по-малко любопитство и внимание слушаше и най-младият 
от всичките, почти хлапак с фес. Той зяпаше в устата на разказвача и 
ловеше жадно всяка негова дума; а когато се обадеше и старият, вни-
манието му се преобръщаше на благоговение. Той впиваше вторачено 
очите си в жълтото и измахнато лице на стария хъш, гледаше как се 
свива набърченото му от рани и трудове чело. Това двайсетгодишно 
момче имаше всичките черти на невинността и ентусиазма. Син на 
един богат свищовски търговец, той беше зарязал тайно магазията 
на баща си и с парахода беше пристигнал тази вечер. Защо? И той сам 
не знаеше. Той просто беше оставил бащината си магазия, защото му 
беше омръзнало това тихо, сигурно и егоистично съществувание, кое-
то беше монотония. Мечтател, идеалист, ветреник – той искаше да 
вкуси от сладостта на неизвестното и новото. Като притурим, че 
той беше написал и напечатал тайно вече цяла патриотическа поема, 
ще разберем лесно защо беше забравил да вземе и пари за разноски.

Македонски, който случайно стоеше на пристанището тая ве-
чер, съгледа го, запозна се с младия вагабонтин и го доведе да нощува у 
Странджата.

Очевидно разказът се отнасяше до боевете и приключенията на 
въстаниците, що бяха нахлули в България преди три години. Ста-
рият инвалид се вълнуваше при възпоменанието на тия подвизи и 
героически нападения. Било, че настоящето му се виждаше тежко и 
безславно, било, че чувствуваше охтиката в гърдите си, която се зая-
вяваше в чести и раздразнени кашляния, той се сърдеше от най-малка-
та невярност в разказа на другаря си, викаше и гневно се мусеше.

Тоя бледолик, болнав, сух като скелет человек беше Странджата, 
знаменосецът. Същият, който беше изписан на картината.

Той сега държеше тая кръчма.
Ето защо младото момче гледаше на него с такова страхопочи-

тание.

Портрет на Бръчков

Едва тук е споменато име-
то на Странджата, с кого-
то започва представянето 
на шестимата герои.

РЕЧНИК
1. казино – увеселително заведение (постройка или помещение), предназначено 
за хазартни игри – рулетка, карти и др.
2. пиаца – площад
3. вапсан (от „вапца“, остар. и диал.) – боядисан
4. чалма – дълъг тънък плат, който се увива около главата
5. чибук – вид лула с дълга тръба за вдишване на пушека
6. франк – френска парична единица
7. шулци – глинени съдове за вино или ракия
8. литография – метод за печатане върху гладка повърхност; така се нарича и 
полученият отпечатък.
9. гъжва – парче плат, увито около фес; чалма
10. одър – широка дървена лавица, която служи за спане или седене; дървено легло
11. измахнат – слаб, изпит (за човек)
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Българинът във възрожденския свят
        ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

 1   От кое словосъчетание разбираме по кое време на годината протича действието в 
първа глава? Пряко ли е заявено времето, или се подразбира?
 2   От кое словосъчетание разбираме в коя част от денонощието протича действието в 
първа глава?
 3   Кои са основните детайли от описанието на браилските улици в първия абзац?
 4   Каква първоначална представа за Браила изгражда у читателя първият абзац?
 5   Каква е ролята на пейзажа в описанието на нощна Браила? Отговорете на въпроса, 
като коментирате следните детайли:

– сезонът;
– нощта;
– мъглата;
– мъжделивите фенери;
– затворените лавки и магазини.

 6   Разтълкувайте ролята на описанието на табелите, които стоят над вратите на кръчмите 
и лавките, принадлежащи на българите в Браила.
 7   Какъв смисъл е вложен в словосъчетанието „гръмлив или безсмислен надпис“? 
 8   Положително или отрицателно е отношението на автора към българите, собственици 
на кръчми и лавки? Аргументирайте се.
 9   Какво е значението на епитета „народен“?
10  Каква е приликата между надписите над вратите на кръчмите и лавките и модерните 
тогава прякори, които българите носят?
11  Кои детайли от описанието на кръчмата на Странджата внушават бедност?
12  Кои детайли от описанието на кръчмата на Странджата говорят за патриотичния
дух на хъшовете?
13  Защо според вас описанието на хъшовете започва с портрета на Странджата 
и завършва с него?
14  В описанието на кой от хъшовете се съдържат най-много противоречиви черти?
15  Образът на кой от хъшовете не съдържа описание на физически черти? По какво 
този хъш се различава от останалите?

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  КАКВО НИ КАЗВА ТЕКСТЪТ

Първа глава на повестта „Немили-недраги“ изпълнява ролята на 
експозиция. Тя въвежда читателя в действието на повестта, като 
представя времето, мястото и обстановката в нея; запознава чита-
теля с главните действащи лица (героите) и подготвя по-нататъш-
ното развитие на действието.

Разказът в първа глава се движи от общото към конкретно-
то. Първо описва румънския град Браила и неговите пусти зимни 
улици. Вечерната атмосфера допълва усещането за пустота. След 
това погледът на разказвача стига до малкото светещо прозорче на 
кръчмата. Обръща внимание на надписа, който стои над вратата 
ѝ. Надписът е повод разказвачът да направи известно отклонение, 
като обясни ролята на подобни надписи, характерни за лавките на 
дребните български търговци в Браила. 

Ролята на надписите е както да означат малките кътчета бъл-
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гарско пространство в Браила, така и да покажат отношението на 
българите към властта на тираните в България. Отношението на 
разказвача към надписите е донякъде шеговито, но в същото време 
изпълнено с уважение. 

Важно е да се подчертае значението на епитета народен. С него 
се наричат българи, спасили се от турската тъмница, но и готови 
да подпомогнат макар и с малко бедните някогашни четници. Така, 
народни са онези, които едновременно принадлежат на народа и са 
готови да му помагат.

Внимание е обърнато и на характерните за онова време прякори: 
Крумов, Перунов, Асенев, Балкански, Левски, Гръмников, Планин-
ски. Те също предизвикват лека усмивка със своята приповдигна-
тост, но и издават патриотична гордост и желание за свобода.

Разказвачът, подобно на екскурзовод, ни води и подканва с изре-
чението: „Но нека влезем в кръчмата, на която прозорчето светеше 
още през нощта“. След това сякаш слиза с нас по витата стълба на 
кръчмата, за да ни въведе в нейната атмосфера и да ни запознае 
с посетителите ѝ, които са главните действащи лица на повестта.

Важна част от тази глава е представянето на героите – шестима 
на брой, като разказвачът се спира на всекиго, описвайки неговите 
най-важни физически черти. Най-накрая и най-подробно е предста-
вен портретът на младия Бръчков, чийто прототип е самият Вазов.

  ВРЕМЕТО В ТЕКСТА

Времето в първа глава е уточнено още в първите две изречения: 
„Нощта беше влажна...“ и „Студената декемврийска мъгла...“. Така 
читателят разбира, че действието протича в една зимна декемврий-
ска вечер. Изборът на времето – зима и нощ – не е случайно. В 
тази глава то има основна роля за изграждане на нейните внушения 
– хъшовете се намират в негостоприемна чужбина и срещат нераз-
биране. Зимата е сезон, в който всичко е замряло. Тя символично 
се свързва със смъртта. Подобна символика има и нощта – тя е 
бездейната част от денонощието, а според народните вярвания е и 
времето, в което бродят същества, застрашаващи човека. 

Зимата като сезон ще бъде основният фон, върху който ще се 
развива действието в повестта.

  ПРОСТРАНСТВОТО В ТЕКСТА

Пространството в повестта е в синхрон с развитието на действи-
ето в тази глава. В самото начало то е общо – Браила и нейните 
опустели улици, затворените лавки и магазини. Пространството – 
подобно на времето – също създава усещане за негостоприемство. 
Улиците са безлюдни и в тях се е настанила мъгла, която задушава 
последните минувачи. Фенерите със своята „мътна и неопределе-
на светлина“ увеличават мрака, вместо да светят и да улесняват 
хората. Крясъците и псувните, които се чуват отвътре, подсилват 
внушенията за чуждо и негостоприемно място.

На следващ етап пространството става по-конкретно, като са 
показани лавките на българите в Браила. Повод за това отклонение 
на описанието към лавките дава надписът над вратата на кръчмата 
на Странджата. Описанието им е по-скоро шеговито и отразява на-
ивния патриотизъм на собствениците. 

Пространството става наистина конкретно, когато читателят 
е „въведен“ в кръчмата на Странджата. Тя е сравнена с дълбока 
изба, в която се влиза по вита стълба. Така мястото на развитие на 
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Българинът във възрожденския святдействието е представено чрез контраст:
 – На вечерния декемврийски студ в браилските улици са 

противопоставени топлината и уютът, които предлага кръчмата на 
Странджата („Един топъл и задушлив въздух...“). 

 – Контрастно са представени и браилските улици (високо) и 
кръчмата на Странджата (ниско). В същото време улиците не са ви-
соки като ценност за хъшовете – те са негостоприемни за тях. Обра-
тно – ниското е гостоприемното и уютното и то има висока стойност 
за хъшовете.

 – Кръчмата е представена в контраст на пустите браилски 
улици, със словосъчетанието „будна кръчма“.  

Въпреки че кръчмата е под земята, тя твърде много прилича 
на малка църква, а насядалите на миндера хъшове – на икони от 
иконостаса. Като своеобразни църковни стенописи, представящи 
най-високите моменти от миналото на хъшовете, са литографи- 
ческите картини. На тях са изобразени боевете на четата на Хаджи 
Димитър и клетвата на тази чета на дунавския бряг. Същото внуше-
ние на стенопис с най-високо значение за хъшовете има картината 
с посрещането на четата на Странджата.

Промяна на пространството в първа глава

  ГЕРОИТЕ В ТЕКСТА

Индивидуални характеристики
Странджата е героят, с чието описание започва представянето 

на хъшовете, без да е споменато името му. Описан е като най-сна-
жен, дълголик, сух, жълт с гъста черна брада. Тези черти издават 
неговото достолепие и благородна осанка, а белезите от зараслите 
рани подсилват това внушение. Неговата роля е да слуша остана-
лите и да коригира разказите им. Това означава, че той се ползва 
с уважението на всички останали. Кашлицата издава здравословни 
проблеми, които по-нататък в повестта ще се проявят.

Едва в края на представянето на всички хъшове е споменато 
името на Странджата: „Тоя бледолик, болнав, сух като скелет че-
ловек беше Странджата, знаменосецът“. Така неговото описание, с 
което започва и свършва описанието на всички образи, представ- 
лява своеобразна героична рамка, в която са поставени описанията 
на останалите хъшове.

Македонски е вторият поред представен хъш. Неговите външни 
черти са противоречиви:

 – той е висок, но с дребно и надупчено от шарка лице; 

Простран-
ството е 
обобщено.

Простран-
ството става 
по-конкрет-
но – посоче-
на е една от 
улиците.

Посред-
ством 
детайли – 
фенерите, 
улицата  
вече е 
показана 
конкретно.

Показан е 
само един 
детайл от 
улицата, 
свързан с 
разказа – 
прозорчето.

Читателят 
се „озова-
ва“ пред 
вратата на 
кръчмата.

Читателят 
е „въведен“ 
в самата 
кръчма.

браилски-
те улици

една от 
главните 
улици

Мъжде-
ливите 
фенери... 
по двете 
страни на 
улицата

Само едно 
малко, тяс-
но, защите-
но с желез-
ни пръчки 
прозорче...

ниската 
врата на 
тая кръч-
ма

Тая кръчма 
беше една 
дълбока 
изба...
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 – има дълги сиви мустаци, но лукави, дръзки очи;
 – носи огромно извехтяло и без копчета палто, но и 

громкото име Македонски;
 – никой не знае нищо от миналото му, но се знае, че бил 

войвода на някаква хайдушка чета в Македония.
Противоречивите черти от неговото описание съответстват на 

противоречивите черти на неговия характер. В следващите части 
на повестта той ще направи така, че да вземе парите на младия и 
наивен Бръчков, но в същото време ще извърши героични подвизи. 
Това противоречие ще се види и в самия край на повестта, където 
Македонски от лев в Стара планина и герой на Гредетин се пре-
връща в треперещ еднорък метач на канцелария.

Именно заради тези противоречия Македонски и е най-сложният 
и най-пълноценен художествен образ в повестта.

Хаджият е третият поред представен хъш. Той е млад, но лицето 
му носи белезите на слабостта и умората: „…лице сухо, длъгнесто, 
жълтеникаво, което се окончаваше с една остра брада без косми“. 
На този етап той е представен като пасивен и едва надмогващ съня.

Попчето е също млад хъш, но и върху неговото лице тежкото 
минало е сложило отпечатък, а образът му съдържа противоречиви 
черти: 

 – млад человек, но с черно и нагърчено от преждевременна 
старост лице;

 – той е поп, но лицето му е бръснато;
 – попът (свещеникът) е смирен и отдаден на Бог, но Попче-

то е бивш четник.
За разлика от Хаджият той внимателно следи разказа на Маке-

донски, а периодичното поглаждане на въображаемата брада под-
сказва за миналото му, но и издава нервност на характера.

Бръчков е най-младият от всички хъшове, а негов прототип е 
самият автор Иван Вазов. За разлика от образите на останалите 
хъшове неговият образ не е изграден чрез описание на физическия 
му портрет. Авторът го е представил обобщено: „...имаше всичките 
черти на невинността и ентусиазма“, без да ни запознава с конкрет-
ните черти. Носенето на фес издава скорошното му пристигане и 
все още непрекъснатата връзка с поробената земя.

Липсата на описание на физическите черти на Бръчков е компен-
сирана с употребата на най-много психологически черти в сравне-
ние с описанието на останалите хъшове. Обрисуването на образа 
му носи енергия и издава готовността му за коренна промяна. Опи-
санието на неговото душевно състояние е изградено посредством 
употребата на множество глаголи: слушаше, зяпаше, ловеше, се 
преобръщаше, впиваше, гледаше, имаше, беше зарязал, беше 
пристигнал, не знаеше, беше оставил, беше омръзнало, искаше, 
беше написал, напечатал, беше забравил. Всички глаголи внуша-
ват категоричното решение у довчерашния син на богат свищовски 
търговец да влезе в редиците на хъшовете, които гледа с благого-
вение.

Общи черти в описанието на хъшовете
Даже само бегъл поглед върху таблицата, в която са предста-

вени черти от портретите на героите, е достатъчен, за да се види, 
че Иван Вазов сякаш рисува героите си по предварително зададен 
модел. Описвайки своите персонажи, авторът се спира последова-
телно на възрастта или височината на героя, на лицето, на очите, на 
брадата (мустаците) и на неговото участие в разговора. Най-едно-
типно от всички черти на портретите е нарисувано лицето – при 

Младият Иван Вазов, 
прототип на героя си Бръчков
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всички хъшове то е сухо, жълто и носи следите на труден живот. 
Вече сравнихме насядалите в кръчмата хъшове с икони от ико-

ностас. Сега можем да допълним, че лицата на героите твърде мно-
го приличат на лицата на светците, изобразявани на иконите – жъл-
ти, изпити, носещи белезите на страдание.

Българинът във възрожденския свят

Черти от портрета Странджата Македонски Хаджият Попчето

височина/възраст Най-старият от 
тях, който беше 
най-снажен...

висок един момък на 
възраст до 
трийсет години

млад человек

лице дълголик, сух, 
жълт;
челото му, въз 
което личеха 
зарасли рани

с дребно и 
надупчено от 
шарката лице

лице сухо, 
длъгнесто, 
жълтеникаво

черно и нагър-
чено от преж-
девременна 
старост лице

очи лукави, дръзки 
очи

изражението 
на уморяване и 
отслабване

брада/мустаци гъста черна 
брада

с дълги сиви 
мустаци

остра брада без 
косми

бръснато, 
невидима брада

участие в 
разговора

слушаше 
внимателно;
пресичаше го-
ворящия, като 
викаше

упражняваше 
осезателно вли-
яние

навождаше 
главата и 
дремливо я кла-
теше

гледаше много 
внимателно

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Срещу всеки елемент от описанието в първия абзац – нощ, мъгла, дъх, 
фенери, светлина, лавки и магазини – запишете в тетрадката си епитета, с 
който той е определен в текста.
2. Срещу всеки от епитетите запишете в тетрадката си друг с противоположно 
значение. Например: влажна – суха. С новите епитети напишете текст 
описание, така че той да внушава чувства, противоположни на тези, които 
събужда у читателя първият абзац на повестта.
3. Разтълкувайте в кратък текст значението на надписа „Народна кръчма на 
Знаменосецът!“. Обърнете внимание на значението на думата „народен“, както 
и на това, че съществителното име „знаменосец“ е употребено като лично име. 
4. Напишете текст описание на кръчмата на Странджата. 
5. Като имате предвид първоначалното описание на Македонски и Странджата, 
напишете кратки текстове за всеки от двамата, в които да определите тяхното 
място в повестта.
6. В първа глава на повестта липсва описание на физическите черти на 
Бръчков, но образът му създава определени впечатления в съзнанието на 
читателя. Напишете кратко описание на портрета на Бръчков така, както си го 
представяте.
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Какво е общото впечатление, което оставя у читателя описанието на 
браилските улици в първа глава?
2. Кои са главните герои на повестта, представени в първа глава?
3. По какво се различават Бръчков и Странджата?

НЕМИЛИ-НЕДРАГИ

II

Когато Македонски свърши разказа си, трима от другарите бяха 
вече задрямали на местата си и хъркаха доволно громко. Странджа-
та постоя няколко време замислен над това, що беше се хоратило, 
стана прав, свали съдраното и омацано сетре, измъкна отзад из чер-
вения пояс, който запасваше окъсаните му и запятнени панталони, 
един голям револвер и го окачи на гвоздея на стената. После слезна от 
одърчето, което му причини няколко нови и кресливи изкашлювания, 
отиде пред картината на посрещането с хляб-сол, спря се, погледна 
я горделиво, захлупи голямото гърне с виното, духна лампата и се 
върна на одърчето да легне. В туй време бяха легнали вече наред до 
другите троица Спиро Македонски и Свищовчето. Настана съвър-
шен мрак в избата. 

Скоро концертът, устроен от тримата заспали, се усили още 
повече от гръмогласното хъркане и от пискливото гръдно свирене 
на Странджата. Сънят успокояваше поне навреме тия измъчени от 
бедността същества; тия хлътнали от бдения и невъздържание очи; 
тия недояли корми, тия отслабнали и обелени от скитане крака. Ут-
решният ден беше начало на нови нужди, на нови борби с живота за 
тия бедни и пренебрегнати сега поборници. Душата им щеше изно-
во да се трови пред вида на богатствата и великолепието, които 
на всяка стъпка им се мяркаха в хубавия румънски град. Докога ще 
се продължава това съществувание? Какво ще правят в тая чужда 
земя? Кога ще видят своите семейства, своите мили съпруги, своите 
стари майки? България беше затворена за тях. Румъния им даваше гос-
топриемство, но гостоприемството, което дава пустият морски 
бряг на изхвърлените от бурите мореходци, разломени и съсипани. 
Бяха сред обществото, но бяха в пустиня. 

Къщята, магазиите, кесиите, сърцата бяха затворени за тях. Жи-
вееха само с подаяния на други, почти като тях бедни. И то неви-
наги. Гладните дни през всяка седмица идеха на чредата си редовно, 
неизбежно, фатално. Да, работеха понякога с надница за няколко гро-
ша, колкото за хляба. Но и то не беше всякога. Малцина можаха да 
се заловят за някоя, ако и скромна, но сигурна търговийка. Имаше 
няколко хлебари, няколко кръчмари или други малки търговци хъшове. 
Но за голямата маса бежанци, която постоянно се умножаваше, няма-

Начало на лирическото 
отстъпление, в което 
авторът изразява своето 
отношение към хъшовете

Портретът на спящите 
хъшове е изграден с после-
дователната употреба на 
три синекдохи – хлътнали 
от бдения и невъздържание 
очи; недояли корми, отслабна-
ли и обелени от скитане крака.

Гостоприемството на 
Румъния е представено чрез 
метафората за пустия мор-
ски бряг и „изхвърлените 
от бурите мореходци“.
Положението на хъшовете 
е представено чрез антите-
зата общество – пустиня. 
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ше поминък. А зимите бяха студени, а кълките трепереха, а червата 
куркаха. Един студент от руски университет, наскоро изгонен от 
България, беше си купил един дръглив кон с мях и ходеше из браил-
ските улици да продава дунавска вода. Двама учители, избягали от 
Диарбекир, продаваха лимонада на площада. Но скоро се лишиха от 
това предприятие, като не можеха да заплатят тежката такса за 
правопродаване, наложена от градското управление. Прочее, гладът и 
бедността простираха отвсякъде ръце към тия нещастници. 

Оставаха им две неща да изберат, за да не умрат от глад. Или да 
се втурнат с оръжие в България и да умрат в Стара планина или на 
въжето, или да крадат. Но Тотю вече почиваше на лаврите си. Па-
найот благоденствуваше в Сърбия, а Хаджи Димитър отдавна беше 
умрял на Бузлуджа. Знаеха това само няколко селяни и орлите. Оста-
ваше второто средство: да крадат. Но всяка влашка тъмница беше 
вече населена с по няколко юнаци. Балканските орли стояха в клетка. 
Героите бяха сега кокошкари. Един нов и гладен пролетариат, съста-
вен от подвизи, дрипи и слава. Да, защото тия нечисти дрипи, що 
висяха по снагата на тия нещастници, това беше славата: най-висо-
ката слава, защото беше непризната и окаляна от презрението. И те 
ходеха често на брега на Дунава и гледаха зелените хълми на България. 
Нà, тя е там, усмихва им се, вика ги, говори им, показва им небето 
си, показва им огнищата им, възпоминанията им, мечтите им... Ду-
навът величествено и тихо се синее между тях и нея, като една бара. 
Една крачка само – и в нея са; един вик само – ще ги чуе. Как е близко и 
как е далеко! О, Българийо, никога не си тъй мила, както кога сме вън 
от тебе! Никога не си ни тъй необходима, както когато те изгубим 
безнадеждно!... 

Бръчков, и той спеше. В ума му се вълнуваха разни странни и фан-
тастически образи. Разказът за подвизите на четите приимаха сега 
форма и плът пред него. Той гледа Странджата, като дига знамето 
си в Балкана и вика: момци, дръжте се! Ту Спира Македонски, като 
запаля турската плевня и разсича надве един турчин и една кадъна. А 
Балканът се люлее, горите шумят, ветровете духат и пушки гърмят 
из буките. Ето там една глава с левски калпак подаде се иззад бука и 
се скри. Чу се гръм, после друг гръм, още един гръм, много гърмежи и 
цялата гора букашка ехти и стене... А сърцето тупа, тупа, та ще се 
пукне! Ето Хаджи Димитър се подава също такъв, какъвто го има на 
картините. 

Той държи меч в ръката си, търчи пред дружината си. Къде търчи 
толкова страшен и хубав?... 

Изведнъж гръм се чу... Той пада... кръв облива го... После дим, после 
облаци и всичката чета става на духове и хвърчи, хвърчи из небето 
и всичко изчезва. 

Когато се разбуди на заранта, той стоя няколко секунди замаян, 
доде да се опомни. Той видя, че не е в Балкана: на одърчето имаше само 
двама да спят още. Странджата беше станал най-рано, беше отво-
рил вратата на избата, беше измел и турил кафеничето в огъня. Ре-
волвера го нямаше вече на стената. Македонски се разхождаше с едри 
крачки из кръчмата и пушеше. Той беше хвърлил две ракии на кредит 
у стария знаменосец. 

– Бръчков – каза той, като се приближи. – Ставай да идем да 
пием кафе у Ламбри. Но тоя фес да го хвърлиш или по-добре харижи 
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Реалният образ на хъшо-
вете е представен чрез 
употребата на литота. 
Образът привидно се при-
низява, за да се постигне 
обратното въздействие – 
извисяване.

България е представена пос- 
редством олицетворение. 

Краят на лирическото от-
стъпление, където основ-
ното внушение е за загуба и 
безнадеждност

Сънят на Бръчков, в който 
е представена бленувана-
та от хъшовете героична 
смърт
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го на Странджата. 
Бръчков стана, набързо се уми, стегна и излезе из избата, като прие 

в замяна на феса си една вета и износена капела, що Странджата изва-
ди из една ракла. 

Излязоха на улицата, по която вече гърмяха каляските и файтони-
те и сновяха многочислените утренни минувачи. Влязоха в едно ши-
роко и пълно с дим и пара кафене. Из пръв път то поразяваше погледа 
с безбройните, окачени по стените картини, които представляваха 
всичките доста забележителни сблъсквания и случки от елинското 
въстание и от подвизите на българските чети. На най-личното мяс-
то висеше кадрото на гръцкия цар и царицата и образът на Раков-
ски. Нищо по-особено нямаше тука. Когато си пиеха кафето, двамата 
приятели бидоха наобиколени от неколцина человеци с вагабонтски 
изглед, прилични на гръцки паликарета. Бяха хъшове оцивилизовани. 
Разговорът се захвана с новините от България и се свърши с игра на 
карти. Бръчков, очарован, че направи познанство изведнаж с толко-
ва българи в тая чужда земя, прие предложението на Македонски да 
поиграят на скамбил по на един франк. Бръчков беше доста изкусен 
в тая игра и спечели няколко пъти наред франковете на Македонски, 
които той държеше вероятно в джеба си. Македонски се ядосваше, 
псуваше по влашки злата си чест и Мидхад паша и удряше силно кар-
тите по масата, които не му вървяха. 

Хаджият се приближи до ухото на Бръчков и му пришъпна:  
– Недей игра с Македонски, ще те обере. 
Бръчков клюмна с главата си и продължи с още по-голяма съсредо-

точеност да играе. 
– Но ти не туряш парите на масата... единайсет франка стават 

вече имам да взимам – каза Бръчков на Македонски. 
– Готови са бе, брате, слава богу, честен човек съм – отговори Ма-

кедонски, като размещаше книгите. 
Изведнаж играта доби друго направление. На Македонски провър-

вя. Бръчков се ожесточаваше. Македонски се чудеше как му идат така 
книгите. Скоро Македонски си очисти дълга и хвана да печели. 

Хаджият гледаше със съжаление на Бръчкова. 
Бръчков продължаваше да играе. Той хвана да се поти, защото вече 

два наполеона му хвръкнаха. Остаяха му всичко пет франка и той ги 
положи всичките из един път. Македонски ги спечели. Бръчков оста-

РЕЧНИК
1. громко – високо
2. хоратило – говорило
3. сетре (остар.) – късо мъжко палто.
4. запятнени – зацапани, с петна
5. одър – дървено легло
6. чредата (остар.) – ред, последова-
телност
7. кълка – бедро
8. пролетариат – част от общество-
то, наемни работници, лишени от 
собственост
9. кадъна – мюсюлманка, предимно 
туркиня
10. вета (разг.) – вехта, стара
11. вагабонтин – нечестен човек, без-
делник, скитник, нехранимайко
12. паликаре (остар.) – 1. гръцки вой-
ник; грък, който е служил в турската 
войска или полиция. 2. прен. неодобр. 
грък изобщо
13. скамбил – хазартна игра на карти
14. наполеон – златна монета на 
стойност 20 франка, върху която са 
изобразени Наполеон III или Наполеон I
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на без ни една пара. Македонски погледна стенния часовник и каза: 
– Единайсет часът! Да обядваме! 
– Ами аз нямам нищо сега! – каза смаян Бръчков. 
– Ще те гостя, не се бой! Щото е мое, то е и твое. Тука, във 

Влашко, работите така отиват. Няма да те оставим. Тука е чуждо 
място. 

Тоя человек упражняваше едно странно влияние връз Бръчкова. Тоя 
уверен, насмешлив, лукав поглед, съединен с изражението на безгриж-
ността към живота, замая Бръчкова и той машинално тръгна подир 
Македонски и Хаджият. 

        ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

 1   От всички хъшове в кръчмата на Странджата Знаменосецът е този, който ляга последен 
и който става пръв. Какво внушава тази подробност?
 2   Кои детайли от описанието на Странджата подсказват, че той е също толкова беден, 
колкото и останалите хъшове?
 3   Кои детайли от описанието на Странджата говорят за неговия патриотичен дух?
 4   Какви са хъшовете във всекидневния си живот? Подкрепете твърденията си с цитати 
от текста.
 5   В коя част на текста е изразено пряко отношението на автора към неговите герои? 
Кои ключови думи от описанието на хъшовете изразяват истинското отношение на 
автора към тях?
 6   Коментирайте изреченията: „Балканските орли стояха в клетка. Героите бяха сега 
кокошкари“. Кои са двете думи, които изразяват силен контраст при описването 
на хъшовете?
 7   Прочетете още веднъж откъса, в който е представена България – съвсем близка и 
безкрайно далечна. Какви чувства събужда у вас този откъс?
 8   В своя сън Бръчков изгражда идеализирана представа за съдбата на хъшовете. Каква 
е тя? Опишете я.
 9   В първа глава част от описанието на Бръчков е изразът „хлапак с фес“. Във втора глава 
Македонски казва „тоя фес да го хвърлиш“, след което фесът е заменен с капела. 
Разтълкувайте символичното значение на епизода със свалянето на феса, като не 
пропуснете да обърнете внимание и на думата „хлапак“.
10  Коментирайте думите на Македонски към Бръчков: „Ще те гостя, не се бой! Щото е мое, 
то е и твое“. Каква възможност дават те постъпката на Македонски да бъде преосмислена?
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 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  КАКВО НИ КАЗВА ТЕКСТЪТ

В общата композиция на повестта „Немили-недраги“ втора глава 
изпълнява ролята на лирическо отстъпление. Това е стилистичен 
похват, с който авторът „отстъпва“ (отклонява се) от проследяване-
то на основното сюжетно действие. Вместо това той вмъква свои 
разсъждения, с които изразява отношение и оценка към изобразе-
ните в творбата събития или герои.

Цялата глава може да се раздели на няколко основни части:
– Подготовката на Странджата за сън
Всички вече спят, последен е останал Странджата като баща, 

бдящ над децата си. Припомнете си – в първа глава описанието на 
героите започва с образа на Странджата и завършва с него. Във 
втора глава имаме подобна ситуация – Странджата е този, който 
гаси лампата и заспива последен. Той е и хъшът, който ще се събу-
ди пръв, ще запали огъня, за да даде живот на кръчмата за пред-
стоящия ден.

– Лирическото отстъпление
В тази част авторът е изразил своето пряко и недвусмислено от-

ношение към окаяните герои на България. Отстъплението е може 
би най-яркото и запомнящо се представяне на живота на хъшовете 
в чужбина в годините преди Освобождението. То показва жалкото 
им съществувание в бедност, като липсва дори възможност да заги-
нат за свободата на родината. Не могат да разчитат и на миналата 
си слава, защото тя е „непризната и окаляна от презрението“. Ця-
лата тежест на положението им се подсилва от образа на близката 
родина, от която те са болезнено откъснати. Образът на България е 
олицетворен. Отсрещният бряг не е просто географската територия 
на България – отсрещният бряг е родината майка. В отстъпление-
то се съдържат и двете представи за хъшовете – всекидневната, 
принизяваща и героическата, величаеща. Тези две представи ще 
открием в двата следващи епизода: (1) сънят на Бръчков и (2) кар-
тоиграческата измама на Македонски.

Отстъплението завършва с думи, които сякаш са събрали в себе 
си цялата емигрантска мъка на всички българи по света: „О, Бълга-
рийо, никога не си тъй мила, както кога сме вън от тебе! Никога не си 
ни тъй необходима, както когато те изгубим безнадеждно!...“.

– Сънят на Бръчков
Сънят му представя героическия блян на бъдещия хъш – смърт 

за свободата на родината. Нарисувана е картината на героическа-
та битка, в която основните действащи лица са познатите хъшо-
ве, като съзнанието на момчето е наредило и себе си до героите. 
Така сънят е по същество характеристика на Бръчков – младият 
момък не иска бляскаво бъдеще, а саможертва в името на роди-
ната.

– Всекидневният живот на хъшовете в чуждата страна
Всекидневният живот на хъшовете е в контраст със съня на 

Бръчков. Ако сънят представя хъшовете като участници в героич-
на битка, епизодът с играта на карти представя един от най-въз-
действащите герои, Македонски, като хитрец, който мами наивния 
Бръчков. Този епизод, макар и представящ само Македонски и 
Бръчков, дава представа за всекидневието на хъшовете, което не 
е бляскаво и героично.
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  ВРЕМЕТО В ТЕКСТА

Действието в тази глава обхваща времето от вечерта на пър-
вата среща на читателя с хъшовете до другия ден на обед. На-
чалото на тази глава е своеобразно продължение на предходната. 
Припомня за разказа на Македонски, но представяйки нова ситуация 
– разказът е приключил, а хъшовете, с изключение на Странджата, 
вече спят. Авторът сякаш използва тишината на нощта, за да изрази 
личното си мнение за хъшовете във вълнуващо отстъпление. Нощ- 
та е и времето, през което Бръчков сънува. Сънят е възможност за 
попадане в света на приказното и героичното. Той има ролята на 
ритуал, с който Бръчков вече е минал в редиците на хъшовете.

Във времето от сутринта до обед се случват събития, които кон-
трастират на съня на Бръчков. Случката с Македонски и Бръчков е 
обобщаваща – въпреки че е фокусирана върху двама герои, тя дава 
представа за всекидневния живот на всички хъшове.

  ПРОСТРАНСТВОТО В ТЕКСТА

В началния епизод на втора глава пространството е непроме-
нено – то все още е кръчмата на Странджата. Във втора глава 
пространството е изобразено в ред, който е обратен на реда на 
изобразяване на пространството в първа глава. Неговата про-
мяна настъпва с утрото, когато Македонски и Бръчков напускат 
кръчмата и се озовават на същата браилска улица, описана в 
първа глава. На сутринта тя е преобразена – вечерната пусто-
та, подсилена от мъглата, е заменена от сутрешното оживление:  
„...по която вече гърмяха каляските и файтоните и сновяха мно-
гочислените утренни минувачи“. Героите отново попадат в поме-
щение, но тясната кръчма на Страндажа („една дълбока изба“) е 
заменена от широко кафене („едно широко и пълно с дим и пара 
кафене“). То носи същите белези на героичния спомен – безброй 
картини и снимки, висящи по стените.

В тази глава има още едно пространство – въображаемото, 
което е различно от реалното, тъй като е част от съня на Бръчков. 
Това е Балканът – място на героична саможертва на българските 
бунтовници.

  ГЕРОИТЕ В ТЕКСТА

Странджата е героят, чийто образ в първа и втора глава опре-
делихме като своеобразна рамка – с него започва и свършва пред-
ставянето на хъшовете; той е последният, който гаси лампата, 
и първият, който ще стане сутринта, за да подготви хъшовете за 
настъпващия нов ден. Мястото му се определя както от неговото 
героично минало, така и от неговото настояще – той се грижи за 
духовното и физическото оцеляване на хъшовете. Неговият прякор, 
Знаменосеца, идва от миналото, защото е бил знаменосец на чета, 
но се отнася и към настоящето – той е символично знаме, което 
събира около себе си хъшовете.

Бръчков е героят романтик – „мечтател, идеалист, ветреник...“. 
Той няма в биографията си битките, през които са минали остана-
лите хъшове и тепърва му предстои да се сблъска с трудностите на 
хъшовския живот. Срещу съня с героичната битка и смърт денят ще 
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предложи най-обикновени случки, които представят хъшовете дори 
отрицателно. Македонски обира парите на Бръчков с игра на карти, 
но авторът спестява информацията за това дали Бръчков се е раз-
очаровал от своя нов приятел. Поставено е началото на промяната 
на Бръчков, която символично е започнала с подмяната на феса с 
„износена капела“, извадена от раклата на Странджата. В следва-
щата глава Бръчков ще получи своето „кръщение“ на хъш.

Противоречивите черти в образа на Македонски се проявяват 
в пълна сила във втора глава на повестта. Тук той е в ролята на 
водач, който въвежда Бръчков в средите на хъшовете. В същото 
време е показан като човек, който не само е склонен към хазарт, но 
и на практика ограбва своя нов другар – Бръчков.

Въпреки че постъпката на Македонски го представя в отрицател-
на светлина, неговият образ не загубва от обаянието си. Като не 
спестява нищо от качествата на своя герой, Вазов изгражда реален 
образ. Македонски не е идеализиран и качен на пиедестал, а е реа-
листичен герой, със свои слабости, готов обаче в решителен миг да 
се жертва за родината.

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Разделете втора глава на епизоди и ги запишете в тетрадката си.
2. Запишете в тетрадката си стилистичните фигури, с които са описани хъшовете 
в изречението: „Сънят успокояваше поне навреме тия измъчени от бедността 
същества; тия хлътнали от бдения и невъздържание очи; тия недояли корми, тия 
отслабнали и обелени от скитане крака“. Определете вида им.
3. Запишете в тетрадката си изречението, с което е показано противоречивото 
гостоприемство на Румъния. С какво е сравнена чуждата страна? Разтълкувайте 
в кратък текст това сравнение.
4. Запишете в тетрадката си каква стилистична фигура откривате в изречението: 
„Прочее, гладът и бедността простираха отвсякъде ръце към тия нещастници“. 
Какво е конкретното съдържание, което тя носи?
5. Запишете в тетрадката си изреченията, в които е употребено олицетворение 
при описанието на родината.
6. Прочетете внимателно изречението: „Дунавът величествено и тихо се синее 
между тях и нея, като една бара“. Отговорете писмено защо Дунав е определен с 
две коренно различни по значение думи („величествено“ и „бара“).
7. Запишете в тетрадката си изреченията, в които авторът използва обръщение, 
за да покаже чувствата на хъшовете към изгубената родина.
8. Запишете в тетрадката си изреченията, с които е описан Хаджи Димитър 
в съня на Бръчков. Каква е представата за героя – реална или фантастична? 
Аргументирайте се. 
9. Запишете в тетрадката си думите и изразите, с които е описано кафенето 
на Ламбри. Подчертайте само думите, които съответстват на описанието на 
кръчмата на Странджата от първа глава.
10. Запишете в тетрадката си думите, които показват с какво Македонски влияе 
върху Бръчков.
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Какъв образ на хъша е представен посредством лирическото 
отстъпление във втора глава?
2. Кой е най-високият идеал за хъшовете, разкрит в съня на Бръчков?
3. С какво случката в кафенето на Ламбри контрастира на образа на 
хъша, представен в лирическото отстъпление във втора глава?

НЕМИЛИ-НЕДРАГИ

III

Завърнаха се в кръчмата на Знаменосеца. Странджата беше сгот-
вил вече обяда за обикновените си посетители хъшове: тенджерата 
с фасуля, свалена от огън, изпущаше топла пара. Очакваха се само гос-
тите. Скоро те хванаха да дохождат по един, по двама и длъгнестата 
маса насред кръчмата се заобиколи от изгладнели хора, които с лъжица 
в ръцете нетърпеливо чакаха да им напълни Странджата блюдата. 
Бяха там и всичките снощни нам познайници. Скоро обядът се поч- 
на шумно, устните засърбаха, устата загвачиха, гърлата загълтаха. 
Разговорите станаха оживени и разнообразни. Приказваха за полити-
ката, за снощното строшаване касата на един богат търговец, за „на-
родните изедници“, за пристигналия богат турчин от Мачин, който 
трябва да се премахне, за по-ланските битки в полетата на България и 
за скъперничеството на чорбаджиите. Всичките, с изключение Бръч-
кова, зимаха живо участие в тия важни разговори. Когато гаврътнаха 
по няколко чаши от киселото евтино вино на Странджата, очите 
пламнаха и думите станаха по-буйни. Псувните зачестиха и заканвани-
ята се заповтаряха. Гърмяха въз известен богаташ българин, пресичаха 
се, раздражаваха се. 

– Аз това дебело шкембе ако го не разпоря като един надут мях, да 
не ме викат Станчо Дерибеят – викаше един едър момък, като дъвче-
ше бързо и ожесточено. 

– Проклетникът проклети! Не дава счупен бан... остави ни да мрем 
от глад... ще го изкърмуша, ако ми падне на ръце – викаше друг един чер 
брадат господин, като държеше застрашително набодката си. 

– Чувате ли? Тия чорбаджии се хранят с потта на сиромасите... 
Аз казвам, че преди да изтребим турците, трябва да изколим тях... 
няма друго спасение – викаше третият, който беше върл читател на 
Свобода. 

– Я го виж – пресече го един друг, – работи, господине, поизпоти 
се малко, па тогава викай против другите... Като че чорбаджиите за 
това печелят пари, за да ги изтърсят в пазвата на Петка Мравката! 

Петко Мравката се обърна учудено към лицето, което смееше да 
хвърли тия думи в лицето му. 

После каза запалено: 
– Аз съм работил и съм се потил в Балкана; аз съм заслужил на на-
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рода и съм лял кръв; а тебе да видим... ти тогава продаваше куврици. 
Но първият кипна и като изпи чашата си до дъно, каза: 
– Дали съм продавал куврици, то аз зная. То не е твоя работа. Но 

ако искаш, да ти покажа раните си на крака... Не си само ти ходил на 
бой; но хората не реват като тебе... 

Няколко гласа извикаха: 
– Димитрò! Мълчи! Мравката има право... Чорбаджиите са преда-

тели и изедници! 
– Всичките да ги изколим! – отвърнаха други. 
– Долу чорбаджиите! Да живее народът! 
– Да живее комуната! – изрева Спиро Македонски и удари силно с 

юмрука си по масата. 
По онова време комуната беше нещо ново и затова на мода. 
А между това чашите с евтиното вино бяха в постоянно движе-

ние. Мълвата се увеличаваше. Двама души, които стояха до защитни-
ка на чорбаджиите, бяха успели вече от дума на дума, от рязкост на 
рязкост да се хванат за косите и се давчаха. „Предател! Шпионин!“ 
– чуваха се викове из борбата. Духът за борба зарази и осталата част 
от обществото. Едни се застъпиха за Димитрото, който ревеше 
като опушнат, другите повечето изявяваха негодуванието си про-
тив него. Всичките се струпаха. 

– Навън! Навън! – викаха много гласове.  
– Навън чорбаджийският приятел! – повториха други и няколко 

жилести ръце подемнаха омаломощения Димитрò, за да го сложат на 
стълбата, сиреч да го изпратят из вратата. 

– Ще пушна: пусни ме! – изкрещя Димитрото, като измъкна револ-
вера си. 

Това смущение щеше да има по-печална сетнина, ако Странджата 
да се не бе намесил. 

– Стойте! Оставете Димитрото! – викаше той, като разтика 
освирепелите хъшове. 

– Той е мекере! – извика Мравката. 
– Не е! – каза Странджата. 
– Не е? А какъв е? 
– Народен, като вас. Аз го видях в битката... юнак е, нямате 

право... 

Белезите от раните – 
доказателство за героично-
то минало на хъшовете

Споровете и кавгите лесно 
избухват между хъшовете.
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– Странджа! – изръмжа Хаджият. – Дето ще се каже, ние сме криви, 
а той е прав... Ние, разбираш ли? Не щем съдия! 

– И вие сте прави, защото сте бедни и презрени страдалци, както 
съм и аз... и имате право да се сърдите. 

Тия думи задоволиха за една минута поразсърдените гости. 
– Да живее Странджата, храбрият наш знаменосец! – извика Маке-

донски, като взе чашата си. 
– Да живее! – обадиха се всички. – Да се чукнем. 
И чашите зачаткаха. Странджата дойде в умиление и като вдигна 

чашата си с разтреперена ръка, каза развълнувано: 
– Благодаря ви, братя мили, за честта. Няма по-голяма радост за 

мене, стар хъш, отколкото да се намирам между вази, свои братя. На-
шите славни битки в отечество България ги помни народът... Те раз-
будиха народа и му вляха в сърцето желание за свобода и за правда. Но 
ще кажете: днес кой ни зачита? Кой ни признава? Мирувайте! Ние сме 
човеци, ние сме българи, ние изпълнихме нашата света длъжност към 
отечеството. Нищо повече. Какво ни трябва друго? Пари ли? Пари 
не щем, за пари не сме проливали кръвта си, защото е по-скъпа от 
всичките пари на влашките богаташи... Имот ли искаме, или къщи? 
Та ние зарязахме нашия имот и къщи доброволно. Ние нямаме потреба 
от имоти. Ние се жертвуваме за свободата на България и ако найдем 
отплата, то тя ще бъде: освобождението на България, ни повече, ни 
по-малко. Наистина, мъчно е за вас да гладувате и да се скитате неми-
ли-недраги по чуждите места, мъчно е и за мене със старите кокали и 
с болните гърди да върша тия работи, аз, дето едно време носех лев-
ското знаме, ази, храбрият Странджа, тая ръка сега държи лъжицата! 
Станахме баби... Ах, братя мили!... 

Всичките станаха прави и мълчаха. 
Странджата пак вдигна чашата и продължи: 
– Братя, няма защо да жалим. Ако ние тука сме скитници и голта-

ци, в България нашите бедни братя са хилядо пъти по-зле. Там тур-
ците глобят, събличат, убиват, позорят и народът пищи кански в 
робството и няма какво да стори. Ние сме поне свободни. А като 
имаме свободата, имаме всичко. Не трябва да се отчайваме. Додето 
имаме ръце и крака, и кръв в жилите си, и огън в сърцата си, нашето 
отечество все има нужда от нас. Ако не днес, то утре ще удари пак 
часът. Ние трябва пак да сме готови – аз със старите си кости пак ще 
взема байряка, бари още един път да го издигна в Балкана, па тогава да 
умра. Можем още дълго време да страдаме, може още много да чакаме, 
да гнием и да умираме по влашките полета, но няма нищо. Народ без 
жертви не е народ. България има цял народ от роби, нека има и ня-
колко мъченици днес, а хъш значи да се мъчиш, да гладуваш, да се биеш, 
с една дума, да бъдеш мъченик. Ама ние сме били тия мъченици, нека! 
Колкото ги повече има, толкова по-добро за България. Но да свърша. 
Мен все ми се чини, че работите ще се променят: скоро ще се размири 
политиката и нашите ръце не ще останат празни, и нашите сърца ще 
затуптят и ще викнем: смърт или свобода. И ще умрем със слава и в 
борба и няма да издъхнем като кучета по тия улици. Ще се бием още, 
братя мили! Ще се бием за свободата на България! Да живей България!... 

Един страшен и възторжен вик повтори най-последните думи на 
знаменосеца. Кръчмата екна от тоя вик. На всички очите бяха плам-
нали, светеха с пламъка на чистия патриотизъм, сиреч на самоот-
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вержението. Чашите се изново наляха. Едно внезапно разбуждане на 
духовете и сърцата се забележи. Всичките тия лица, одеве груби и 
свирепи, изведнъж се обляха с някакво изражение на благородство и 
решителност. Минувачите, които чуха тоя грамаден вик „Да живей 
България“, се спряха и се натрупаха пред вратата, и впиваха любопит-
но погледите си в мрака на кръчмата. Бръчков цял трепереше от уми-
ление и възторг. Нему се искаше да прегърне тия странни хора, които 
тъй страшно го привличаха със своята отвратителност и гордост. 
Той видя в тия хора въплощение на една висока мисъл. Сториха му се, 
че това са висши същества, родени за страдания, за борба и за слава – 
не като другите смъртни. Даже Македонски, на когото му беше криво 
от тая заран, му се стори сега человек благороден, человек голям. А 
думите на Странджата, силни и трогателни, още ехтяха на ушите 
му. Той зема чашата и сред минутната тишина, що се въдвори, извика 
със своя ясен и звънлив глас: 

– Юнаци! Да живей храбрият Странджа! 
– Да живей! – извикаха всички. 
– Да вдигнем Знаменосеца, да го вдигнем! – И няколко жилести ръце 

повдигнаха нагоре развълнувания и трогнат стар знаменосец. Очите 
на Бръчкова светеха, бузите пламтяха, цялото му тяло се тресеше 
от възторг. Наздравицата, що пи тъй ненадейно, направи да обърнат 
на него внимание. Всичките го изгледаха и му се учудиха. Той им стана 
симпатичен. Странджата му хвърли няколко погледа, пълни с чувство. 

Изведнаж Македонски издигна чашата и каза декламаторски: 
– Господа, Бръчков е пристигнал снощи от Турцията, защото него-

вото благородно сърце не може да търпи повече тиранията на наши-
те петвековни неприятели. Той дойде при нас, та с нас заедно да дели 
залъка, глада и страданията. Той направи като нас. Той е наш брат и 
достоен син на майка България. И тъй, аз пия за най-младия ни другар 
Бръчкова: да живей Бръчков! 

– Да живей! – отзоваха се всичките гръмогласно. 
– Да живей българската младеж! Да го вдигнем! Да го вдигнем! – и 

десетина ръце издигнаха смутения и разтревожен Бръчков до потона. 
Това обстоятелство беше, тъй да се каже, кръщението на Бръчко-

ва в хъшовството. 
Велики чувства на възпоминания се разбудиха сега в душите на спод-

вижниците Хаджи-Димитрови, Тотюви, Панайотови. Трябваше тия 
силни вълнения да намерят един изход, за да се излеят из стеснените и 
разтупани гърди на юнаците. 

И гръмна песента: 
„Тръба звучи, Балкан стене...“ 
Мъжките звукове на тая народна песен (както се наричаха тогава 

всичките патриотически песни, що тайнствено и с ръкопис се разна-
сяха и пееха из цяла България) изпълниха кръчмата, излязоха на улицата, 
прескочиха по-нататък. Гаче тесният изход на тая подземна изба беше 
душник на някоя тайна пещера, из която излизаха демоническите гла-
сове на някои Стенатори. Стана една голяма навалица пред входа на 
кръчмата, която се увеличаваше на всяка минута. А дружината про-
дължаваше да пее с въодушевление. Сам Странджата пригласяше прав 
на песента и когато се запя стихът: „ах, любезно отечество, за теб ще 
се бия!“ – той дойде в извънредно вълнение, очите му се наляха с кръв 
и той побара револвера, който беше на гърба му. Когато песента се 

Противоречивото 
отношение на Бръчков 
към хъшовете

Приемането на Бръчков 
от хъшовете

Песента на хъшовете – 
израз на настроенията им
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изкара до последния си куплет, дружината пак насяда на столовете си. 
Лицата станаха по-спокойни. Едно отрадно и утешително чувство 
подействува като сладък балсам въз душевните рани на скитниците. 

Множеството се разотиде, а до дъното на избата стигнаха думи-
те на някои от зрителите власи: 

– Булгари бèци! – А това значеше: пияни българи. 
Отгоре от стълбите се зададе един бледолик момък, облечен довол-

но изящно, с цилиндър и бастун. 
– А! Владиков! – извикаха хъшовете. 
Владиков, едновремен волентир в българската легия, събрана от Ра-

ковски в Белград, после хъш в Панайотовата чета, която се лута из 
Стара планина, и дълго време скитник по влашките градища, беше сега 
учител в българското училище в града. 

– Добра ви веселба, момци – каза засмяно и фамилиарно Владиков 
и сложи лъскавия си цилиндър на масата, цяла измокрена с вино. – И 
тоя път шапката ми не ще да излезе безнаказано из твоята кръчма, 
Странджа. Е, как си – коткаш ли момчетата? Абе, � propos, знаете ли 
защо ида? 

– За да те почерпим и тебе една чаша – каза Македонски, като му 
наля. 

– Хай, наздраве. Но аз за друго ида. Искаме да дадем до друга неделя в 
училището представление. Кой от вас иска да вземе роля? 

– С някаква народна цел ли? Ако е така, аз взимам участие – каза 
Хаджият. 

– С народна цел и с пренародна даже – касае се... да съберем една 
достатъчна сума за разноски по човека... – Владиков се озърна важно и 
предпазливо – за човека, когото ще изпратим да убие султана – завър-
ши той съвсем ниско. После шепнешком им обясни великото значение, 
което би имало такова произшествие за българската революция. 

– Прието, всички ще играем. 
– Аз земам роля, но ако играя царя – каза Македонски, който беше 

играл вече ролята на някой цар не знам в каква Войникова драма. Нему  
се искаше пак да почувствува трепета и очарованието на царското 
величие. 

– Аз ще играя войводата пък – каза скромно Мравката, – нали има 
войвода в представлението? 

Българинът във възрожденския свят

Образът на Владиков

Идеята за представлението
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– Няма ни цар, ни войвода: драмата е Изгубена Станка. 
– Поврага ти изгубената Станка и пропадналата Лалка! Аз в таки-

ва бабешки игри участие не вземам! – разкрещя се Македонски, който 
пръв път чуваше за такава драма. 

– Ти ще играеш Желю, хайдутина. 
– А? Има ли хайдутин? 
– Има и кръвопролитие, боеве, гърмежи... 
– Каквото аз обичам – каза Македонски, като си засука кръвожадно 

левия мустак. 
– Ти, Хаджи, ще играеш Татарчето. 
– Нека бъде – каза Хаджият. – Аз в „Стоян войвода“ бях арапин, сега 

ще съм татарин. Печеля пак. 
– А ти, Мравка... тебе да ти дам... кое искаш ти? 
– На мене дайте нещо като команда да бъда – каза скромно Мрав-

ката. 
– Тебе ще те направим бабичката, защото си гърбавичък и нисичък. 

Па и гласът ти мяза... Не ме гледай такъв... ролята на бабичката е 
най-първата. Аз ще играя стареца. Ти, Димитро, земи Йова, а ти, Не-
дов – Василия, а вие пък останалите – второстепенни и малки роли... 

– Ами Станка кой ще бъде? – попита внезапно Странджата, който 
беше в течението на българската драматическа литература. 

– Станка? 
– Да, Станка, момата... 
– Как? Има ли и мома? – попита кръвожадният Македонски. 
– Действително – каза Владиков, като се замисли, – изщукна ми из 

ума най-главното.
И после, като изгледа дружината, прибави: 
– Нея някой мъж да я играе, някой по-млад, като... 
Учителят се пресекна, като гледаше в Бръчкова. Той не се познаваше 

с Бръчкова. 
Лицето на Бръчков цяло пламна в огън. 
– Ах, не се сетих одеве... да ви запозная – каза бързо Македонски. – 

Бръчков, Владиков. 
– Как, ти да не си поетът? – попита зачудено Владиков, като про-

тегна и стисна за ръка Бръчкова. – Аз съм чел вашите поеми... нали са 
ваши? 

Бръчков още повече се изчерви и смутено избърбора: 
– Мои, а, нищо не са... 
– Радвам се, радвам се, че се запознахме. Кога допаднахте? 
– Снощи е пристигнал – пое Македонски – от Турция и макар да не 

иде от балканските усои, както ние, а от магазията на баща си, той е 
славен хъш. Той е вече наш приятел, на всички ни... Поет, а? Майки, не 
знаях тази заран, ами го оскубах... – прибави той, като сдъвка думите 
си. – Но с� едно, няма да го оставим. 

Владиков подзе: 
– И тъй, г. Бръчков приема ли ролята на Станка? Тука жена не би се 

намерила да играе... 
– Приемам с благодарение, макар че не съм мома – отговори Бръчков. 
– Нищо. Като те накичим и попременим, няма да те познае никой. 

Ще позамажем с малко белило черните косъмци под носа ти и работа-
та е свършена. 

– Ба, може и тъй – каза Македонски, – какви му са мустаците? Мъх. 

Вълнението на хъшовете 
при разпределението на 
ролите

Запознанството на 
Бръчков и Владиков
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РЕЧНИК
1. загвачи – задъвка 
2. раздражаваха – раздразваха 
3. бан – румънска парична единица
4. набодка – вилица
5. куврици – гевреци
6. комуна – доброволна общност на 
хора, които живеят заедно и споделят 
общи идеи, интереси, а понякога и 
собственост и доходи
7. мекере (разг.) – подлец, подлизурко. 
8. Стенатори (Стенатор) – легенда-
рен старогръцки вестител, чийто глас 
е толкова силен, че се равнява на гласа 
на петдесет души
9. � propos (апропо) – впрочем, между 
другото, тъкмо
10. мукански (от „моканин“) – влашки 
пастир; кожух на влашки пастир

Няма нищо от толкова. Лани помниш? Гицата наш стана Райна Кня-
гиня с мустаки като на пъдар, но пак мина за Райна. Тия работи се не 
гледат в театрото. 

Бръчков, който се беше за кратко замислил, се изсмя. 
– Защо се смеете? 
– Знаете ли – каза той, като се почеса в тила и примижа: – Мисля за 

целта на това представление. Наистина грандиозна цел. 
– Друга не е, вярвай – каза Владиков. 
– И ако се сполучи всичко докрай – каза Бръчков – и сумата, която 

съберем от представлението, постигне назначението си, историята 
донявга праведно ще може да каже, че изгубена Станка е убила султан 
Азиса. Не е ли тъй? 

– Та отде знаеш? Може и да го каже това историята... тя толкова 
чудесни работи ни разказва, щото нищо за невярване няма. Големите 
работи са ставали от малки причини... и тая изба може да разтрепере 
цяла империя, но наистина и аз си мисля, какво ли ще да бъде? 

Странджата се приближи до учителя. 
– А мене забрави – каза той, като желаеше да бъде участник във 

великото дело... 
– Ти? И ти искаш? Тогава ти ще си на бюфета... само че и за тебе 

трябва костюм... с тоя омазан кожух, мукански, не бива... па тия две 
дълбоки резки от сабя на бузата ти ще причинят припадък на някои 
нервически госпожи... Аз, бедни мой Странджа, пò бих желал да те 
видя всред Стара планина, със знамето, там е твоята сцена... 

Още от нея вечер се раздадоха всекиму ролите и подир една неделя 
се почнаха всяка вечер репетициите. На другата неделя трупата беше 
се приготвила вече и обявленията се залепиха по улиците. 

А султан Абдул Азис нищо още не знаеше за това.

        ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

 1   Кое обстоятелство в началото на трета глава подсказва, че хъшовете са едно 
„голямо семейство“?
 2   Какви са темите, по които говорят хъшовете, докато обядват?
 3   Какво е отношението на хъшовете към българските чорбаджии?
 4   Какъв е поводът за скарването между Петко Мравката и Димитрото? Какви са 
тезите на двамата хъшове?
 5   Как Странджата нарича хъшовете, обръщайки се към тях? Какво му дава 
основание за това?
 6   Какво означава изразът от думите на Странджата „Народен, като вас“?
 7   Какъв според Странджата е резултатът от участието на хъшовете в миналите 
четнически битки?
 8   Според Странджата нуждаят ли се хъшовете от признание за проявената от 
тях саможертва?
 9   Какъв е смисълът на израза „света длъжност“?
10  Коя е единствената и най-важна цел на хъшовете, която е по-важна от признанието 
на хората?
11  Какво по думите на Странджата имат хъшовете в Румъния, което нямат българите 
отвъд Дунава?
12  Какво според Странджата е условието един народ да бъде народ?
13  Какво съдържание влага Странджата в думата „мъченик“?
14  Коя песен запяват хъшовете? Кой е нейният автор? Кое е различното от оригинала?

Българинът във възрожденския свят
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 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  КАКВО НИ КАЗВА ТЕКСТЪТ

Трета глава от повестта е една от най-запомнящите се, тъй като 
съдържа прочутата реч на Странджата – своеобразен център на 
трета глава. Чрез речта на Странджата Иван Вазов изгражда най-за-
вършения образ на хъшовете, представяйки техните цели и идеали.

Трета глава условно може да се раздели на три части:
– първата част представя всекидневието на хъшовете – те от-

ново са събрани в кръчмата на Странджата и се хранят. Тази кар-
тина показва живота на хъшовете не откъм героичната му страна, а 
като най-обикновено справяне с глада. Всекидневната част от жи-
вота на хъшовете е допълнена от епизода със скарването помежду 
им. Художествената задача на този епизод е да бъде в контраст със 
следващата част – речта на Странджата;

– втората част е речта на Странджата. Тя има изключително 
въздействаща сила не само защото е произнесена от своеобразния 
водач на хъшовете, Странджата, но и заради това, че припомня на 
хъшовете кои са, и че саможертвата в името на отечеството е ос-
новният им дълг;

– третата част е пристигането на Владиков и вземането на 
решение да се играе представление, като събраните средства ще 
послужат на българската революция и по-специално за подготвяно-
то убийство на султана.

  КАК СЕ ГОВОРИ В ТЕКСТА

Трета глава съдържа истински пример за ораторско майсторство 
– речта на Странджата. Когато се осмисля речта, трябва да се обър-
не внимание на два основни момента: (1) какво се говори и (2) как 
се говори.

Какво се говори:
– Странджата припомня славните битки за свободата на отечест-

вото, като изразява увереност, че народът още ги помни. Отрича 
съмнението, че битките и героите са забравени.

– Обяснява какво е подтикнало другарите му да станат хъшове – 
„освобождението на България, ни повече, ни по-малко“.

– Представя настоящето на хъшовете с израза „станахме баби“. 
То е противопоставено на героичното минало. Разликата между на-
стояще и минало е изразена посредством двата символа: миналото 
– знамето, и настоящето – лъжицата.

– Сравнени са българите, живеещи в родината, с хъшовете. 
Първите са безправни роби, а хъшовете са „скитници и голтаци“, но 
имат безценната свобода.

– Хъшовете са наречени мъченици. Думата мъченик може да се 
приеме в прякото ѝ значение – човек, който се мъчи или е измъчван, 
но в християнската традиция мъчениците принадлежат към светци-
те. За Странджата хъшовете от мъченици, които се мъчат днес, ще 
се превърнат в мъченици светци, защото тяхната единствена цел е 
свободата на България, която ще постигнат, жертвайки живота си.

– В тази глава Странджата нарича хъшовете немили-недраги, 
което ще послужи за заглавие на цялата повест: „да се скитате не-
мили-недраги по чуждите места“.

66



Как се говори:
– Странджата говори развълнувано. Читателят разбира за това 

още в началото на речта.
– В началото на своята реч задава реторични въпроси, на кои-

то дава отрицателни отговори. Така отрича лошия образ на нас- 
тоящето.

– Странджата говори убедително. Това е свързано както с на-
чина, по който говори, така и с факта, че той е един от хъшовете и 
споделя нелеката им съдба.

– Странджата говори образно. Старият хъш описва миналото, 
настоящето и бъдещето на хъшовете посредством ярки образи – 
„славни битки“, „скитници и голтаци“, „да се мъчиш, да гладуваш, да 
се биеш“, „ще умрем със слава и в борба“.

Песента е специфично говорене. Обичайно се пее по празни-
чен повод. Това ни дава повод да смятаме, че моментът, в който 
„гръмва песента“, представлява най-високата точка и случката от 
всекидневна се е превърнала в празнична. Моментът, в който хъшо-
вете вдигат на ръце Бръчков, е равнозначен на неговото приемане 
в общността им.

  ВРЕМЕТО В ТЕКСТА

В първа глава читателят се среща за пръв път с хъшовете вечер-
та. Втора глава представя времето от тяхното заспиване до сутрин-
та на другия ден и времето до пладне. Трета глава ни представя 
хъшовете през деня, когато са се събрали на обяд в кръчмата на 
Странджата, който отново ще ги нахрани. Това следване на вре-
мето, очертаващо денонощието, ще продължи до четвърта глава, 
която започва с конкретно подчертаване на времето: „Вечерта на 
представлението скоро дойде“. Въпреки че до самото представле-
ние са минали дни, Вазов сякаш се „чувства длъжен“ за завърши въ-
ображаемия времеви цикъл от първа до четвърта глава. Този цикъл 
ще бъде прекъснат в пета глава може би символично със смъртта 
на Странджата.

Освен времето на негероичното настояще на хъшовете, в 
трета глава се подразбира и миналото героично време, време на 
подвизи. В своята реч Странджата подчертава характера на нас- 
тоящето: „Но ще кажете: днес кой ни зачита? Кой ни признава?“, 
но пак в своята реч той очертава и бъдещето на хъшовете: „Ще се 
бием още, братя мили! Ще се бием за свободата на България!“. Бъ-
дещето ще бъде отново време на героична саможертва в името 
на отечеството.

  ПРОСТРАНСТВОТО В ТЕКСТА

Пространството, в което протичат събитията, е кръчмата на 
Странджата – място на основните действия и в първите две глави. В 
същото време и в тази глава, подобно в частта със съня на Бръчков, 
има препратки и към друго пространство – високия Балкан, място 
на героични подвизи. Ако във втора глава Балканът се появява като 
образ в съня на Бръчков, то в трета глава той е пространството, 
свързано с бъдещето на хъшовете: „Ние трябва пак да сме готови – 
аз със старите си кости пак ще взема байряка, бари още един път 
да го издигна в Балкана, па тогава да умра“.

Българинът във възрожденския свят
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  ГЕРОИТЕ В ТЕКСТА

Странджата е героят, чийто образ се откроява най-ярко в тази 
глава. Той става централен образ заради речта, която произнася. 
Така затвърждава мястото си на духовен водач на хъшовете, а 
неговата реч се превръща в тяхна програма.

Героят не е описан пряко – читателят дообогатява своята до-
сегашна представа за Странджата не чрез авторово описание, а с 
помощта на речта на героя. Така образът на Странджата е завър-
шен – той е не само някогашният знаменосец, участник в битки, но 
и отличен оратор, който може да вдъхновява живеещите в нищета 
млади хъшове.

Владиков е новият герой, когото читателят до този момент не 
е срещал в повестта.

Външното му описание (физическите черти) го откроява от 
останалите хъшове: „бледолик момък, облечен доволно изящно, 
с цилиндър и бастун“. Миналото му на участник в легията на Ра-
ковски, хъш и скитник не е отпечатало върху него своите белези, 
както това се е случило с останалите хъшове. 

Непрякото му описание (посредством неговата реч) съвпада с 
външното му описание и също го отличава от останалите хъшове. 
Говоренето на Владиков е свързано с разпределянето на ролите 
в предстоящото представление; още при запознаването с Бръч-
ков, когото разпознава като поет, проличава отношението му към 
литературата; няколкото реплики, които разменя с Бръчков, също 
са различни от начина, по който говорят хъшовете.

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Направете в тетрадката си план на трета глава, като го разделите на три части:
(1) първата част представя всекидневието на хъшовете;
(2) втората част е речта на Странджата;
(3) третата част е пристигането на Владиков.

2. Запишете в тетрадката си думите и изразите от репликите на хъшовете, които 
са характерни за непристойната реч. Отговорете с няколко изречения на въпроса 
„Как употребата им помага за доизграждането на образа на хъшовете?“.
3. Защо изразът „бедни и презрени страдалци“, с който Странджата определя 
хъшовете, вместо да ги разгневи, ги смирява? Отговорете писмено.
4. Революционерът и политик Стефан Стамболов има стихотворение марш, 
чиято първа строфа е следната: Не щеме ний богатство, / не щеме ний пари, / 
а искаме свобода, / човешки правдини!. Запишете в тетрадката си тези думи на 
Странджата, които най-точно съответстват на цитираните стихове. 
5. Какво означава изразът „разбудиха народа“? Препишете стиховете от изучените 
стихотворения на Добри Чинтулов, които рисуват картината на събуждането.
6. Запишете в тетрадката си думите и изразите, с които са описани реакциите на 
хъшовете, предизвикани от речта на Странджата.
7. Запишете в тетрадката си изразите, които показват по какъв начин речта на 
Странджата въздейства върху Бръчков.
8. Запишете в тетрадката си израза, с който Странджата определя значението на 
думата „хъш“.

ЛЮБОПИТНО!

Прототип на героя Вла-
диков е Иван Владиков (1851 
– 1924), роден в Неврокоп-
ското (гр. Неврокоп – гр. Гоце 
Делчев) село Търлис (днес 
в Гърция). Владиков участва 
в борбите за освобождение 
на България. През 1876 г. се 
включва в четата на Филип 
Тотю, която след продъл-
жителни битки приминава в 
Сърбия и се бие на страната 
на сърбите в Сръбско-турска-
та война. През 1877 г. участва 
като опълченец в боевете на 
Шипка и Шейново. През 1885 
г. Сърбия напада България, 
Иван Владиков събира 150 
души доброволци и участва в 
Сръбско-българската война.

Умира през 1924 г. във Ва-
рна. Днес улицата, на която е 
живял, носи неговото име.
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ОТГОВОР НА ЛИТЕРАТУРЕН ВЪПРОС

Напишете отговор на литературен въпрос на тема: 
Как разбирате израза „Народ без жертви не е народ“?

1. Увод
На кого принадлежат думите и какъв е поводът да бъдат изречени?

2. Теза
Основна ценност на хъшовете са борбата и смъртта за свободата на оте-

чеството. Тяхната борба и саможертва не само ще доведат до освобожде-
нието на България, но и ще заявят по категоричен начин, че българите са 
готови да умрат за родината си, което ги прави достоен народ.

3. Подтези
– Хъшовете са страдалци и мъченици в чужбина и са подложени на уни-

жения.
– Хъшовете осъзнават положението си на „скитници и голтаци“, но това не 

ги отказва от готовността им за саможертва.
– Хъшовете служат на българския народ, но в същото време са и част от 

него.

4. Аргументи – цитати или преразказани и включени в нашите разсъжде-
ния:

– цитат – думите от речта на Странджата: „Народ без жертви не е народ“;
– цитат, който показва положението на българския народ в родината: „Ако 

ние тука сме скитници и голтаци, в България нашите бедни братя са хилядо 
пъти по-зле. Там турците глобят, събличат, убиват, позорят и народът пищи 
кански в робството и няма какво да стори. Ние сме поне свободни. А като 
имаме свободата, имаме всичко“;

– цитат, който показва, че най-голямата ценност за хъшовете е готовност-
та им за саможертва: „Ние се жертвуваме за свободата на България и ако 
найдем отплата, то тя ще бъде: освобождението на България, ни повече, ни 
по-малко“;

– цитат, който показва какво означава да си хъш: „България има цял народ 
от роби, нека има и няколко мъченици днес, а хъш значи да се мъчиш, да 
гладуваш, да се биеш, с една дума, да бъдеш мъченик. Ама ние сме били тия 
мъченици, нека! Колкото ги повече има, толкова по-добро за България“;

– цитати, които показват готовността на хъшовете за саможертва;
– аргумент, който показва, че хъшовете са различни от българите, които 

живеят в родината си, но в същото време заедно с тях принадлежат на един 
народ;

– като аргумент може да се използва и Ботевият стих: „Тоз, който падне в 
бой за свобода, той не умира...“.

Българинът във възрожденския свят
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Кое е мястото, което хъшовете в Браила чувстват като свой дом?
2. Какво ги събира там?
3. Какво означава за хъшовете Странджата? 

НЕМИЛИ-НЕДРАГИ

V

Две недели се минаха. Македонски изчезна нанякъде, без да се обади. 
Бръчков, който съществуваше чрез странното милосърдие на Маке-
донски, остана из един път без средства и изложен на тая най-първа 
и най-жестока нужда – глада. Пръв път, откак тъй леко беше оставил 
бащиния си дом, той почувствува всичката неприятност на нова-
та си кариера, която отдалече се представяше тъй любопитна и 
пленителна за една млада луда глава. Два-три дена той яде на вяра у 
Странджата, както и Хаджият, както и Попчето, но Странджата 
изведнъж го свали болестта на легло и Бръчков, и Хаджият, и Попче-
то останаха гладни. Огнището загасна, дето весело къркаше бобът; 
съдовете, шулците, чашите, немити и без ред, лежаха повалени по ла-
вицата и дебел пласт прах ги покриваше вече. Разстройството и за-
пустението царуваха вече в кръчмата, тъй шумна и многолюдна пре-
ди няколко време. Хаджият отиде да иска пари от някой си богаташ, 
както той казваше, и вече се не върна. Види се, че не беше успял нищо. 
Попчето го чака, сиреч гладува два дена в кръчмата, и се изгуби, за да 
търси щастие. Остана само Бръчков. Той се реши да гледа Странджа-
та. Не можеше да остави таз юнашка душа – не без средства – той 

В четвърта глава се разказва за подготовката и протичането на замисленото в трета 
глава представление. 

Помещението, което трябва да изпълнява ролята на театрална зала, е обикновен пруст 
(широк коридор между стаи). Обзавеждането му много прилича на познатата ви класна стая 
от главата „Представлението“ в романа „Под игото“.

Самото представление протича крайно комично – една част от актьорите се справят 
неумело; Бръчков е смутен и забравя репликите; Македонски, който играе Жельо Хайдутина, 
толкова се вживява в ролята си, че забравя, че играе в пиеса, а не участва в битка в Балкана. 
Въодушевен тича по сцената и гърми напосоки с оръжието си, вследствие на което сцената 
се покрива с облак дим. В помещението се втурват полицейски жандарми, уплашени от гърме-
жите, но не успяват да усмирят вживелия се в ролята на хайдутин Македонски.

В края на представлението въодушевлението е обхванало всички. Македонски предлага хъ-
шовете да отпразнуват случая. Накрая от парите, събрани, за да бъде убит турският султан, 
не остава нищо. Последното изречение на главата шеговито заключава: „Султан Абдул Азис 
беше спасен“.

Загасналото огнище сим-
волизира затихването на 
живота в кръчмата на 
Странджата и предвещава 
смъртта на Знаменосеца.
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Българинът във възрожденския свят
нямаше средства, – а без нравствено подкрепление. Странджата, 
който само кашляше упорито и пъшкаше, не искаше, нито можеше 
да кусне нещо. Това отсъствие на охота у болния беше почти една 
радост за Бръчков, който, като пренасяше стоически глада, не би мо-
гъл да гледа без мъка гладуването на умиращия. И действително, лице-
то на Странджата от ден на ден се измахваше и добиваше смъртна 
бледност; очите му, избистрени и необикновено лъскави, хлътнаха 
ужасно, а вехтите рани по бузата му посиняха, а после потъмняха. 
Странджата, който беше във всичкото си съзнание, виждаше тая 
преданост на Бръчкова и няколко скудни сълзи течаха из очите му. 
Той често приказваше на Бръчкова. А приказваше само за битките в 
Стара планина. Спомените за тия юнашки дни правеха го да му по-
олекне. Той познаваше, че няма да го бъде, но търпеше гордо и чакаше 
смъртта като своя гостенка. Беше неутешен само, че я чака тука, а 
не в борбата. Понякога му минуваше през ума за роднините. Той спо-
менуваше нещо за тях и пак подкачаше за хъшуванията си. Бръчков го 
слушаше с благоговение. Той приимаше като свят завет всяка дума, из-
скокнала из бледните уста на стария герой, който захвана вече по-ряд-
ко да хорати, а повече да страда, защото болестта му напредваше 
безжалостно. Бръчков висеше над главата му. 

– Юначе – каза му еднаж Странджата, – благодаря ти… благодаря… 
че не ме остави. Ще умра при българин и ще има кой да ми затвори 
очите… А това е добро на чужда земя. О, отечество!… 

– Не се вълнувай! – прошушна тихо Бръчков. – Бъди спокоен, моля 
те! 

– Благодаря ти, благодаря ти, братко мой! Ази скоро ще си ида: 
няма да ме има вече. 

– Не, твоето име ще остане славно. Ти си един герой. 
– Ах, Бръчков! 
– Ти си честит поне, че ако умреш, умираш с тия славни резки по 

челото и с тия хубави възпоминания в сърцето… България няма да 
забрави своите храбри синове. 

Странджата се просълзи. Простря костеливите си ръце и стис-
на силно Бръчковата ръка. Сладко му беше да чува тия утешителни 
думи, когато надеждата го оставяше. 

– Виж, Бръчков! – поде той пак, като хвърли разсеян поглед. – Как 
да ти се отплатя? Аз нямам нищо. Нищо, нищо нямам… освен едни 
паници – те не струват нищо. Нямам нищо какво да ти оставя за 
спомен. 

– Твоя пример. 
– Да, имам една връзка там, в дъното на ковчега. Една връзка от 

дълго време турена. Там съм скрил две много скъпи неща. Нека бъдат 
и за тебе скъпи, Бръчков! А де са моите другари? Де Македонски? Де 
Хаджият?… Юначе, иди извади ги, да ги видя пак, преди да умра… Ах, 
сладка е смъртта за отечеството!… 

Бръчков стана полека; отвори ковчега и взе да вади едно по едно 
нещата, които съдържаше. Най-после извади из дъното една връзка, 
в която бяха увити някои меки неща. Той предпазливо развърза кър-
пата и измъкна една хартия и една дрипа. Хартията беше мемоарът, 
издаден на 1867 година от Революционния комитет. Дрипата беше 
къс от вето знаме; на него бяха останали само думите „…или смърт!“. 

Величествени документи. 

Мемоарът и късът от 
знамето имат за стария 
хъш висока символична 
стойност. За хъшовете, за 
които смъртта в името на 
отечеството е най-вис- 
ша цел, имат значение не 
материалните блага, а сим-
волите на тяхната само-
жертва.

Бръчков – най-младият – 
остава до Странджата в 
последните му мигове. Така 
се осъществява символична 
приемственост от най-въз-
растния хъш към най-младия.
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Бръчков цял потрепера. 
Странджата се повдигна, посегна и каза: 
– Дай, Бръчков! 
И като ги пое, той ги целуна. После каза със слаб и пресекнат глас: 
– Вземи това от мене! Помни Странджата! Умри за България!...
След два дена умря. 
Бръчков му затвори очите. Продаде му съдовете и стъклата, та 

плати за погребението му. Само един Бръчков го изпроводи до гроба. 
Тъй свършваха тогава предтечите на зорницата на българското 

освобождение. 

„Умри за България!“ е заве-
тът на Странджата, кой-
то той отправя към своя 
млад приемник Бръчков.

РЕЧНИК
1. да кусне – да опита, да хапне
2. охота – апетит
3. измахва – отслабва
4. скуден – оскъден, в минимално 
количество
5. ковчег – сандък, ракла
6. мемоар – 1. (остар.) писмено изло-
жение по политически, обществен 
или международен въпрос; 2. лите-
ратурна творба за минали събития, 
отразени от участник в тях или 
от техен съвременник, свидетел
7. предтеча – предвестник 

        ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

 1   Прочетете краткия преразказ на четвърта глава. Опишете контраста между 
въодушевлението от представлението и затихването на живота в кръчмата на 
Странджата.
 2   Кой от хъшовете си тръгва пръв? Променя ли този факт изградената до този 
момент представа за него?
 3   Кое кара Бръчков да не остави сам болния Странджа?
 4   Защо според вас накрая остават най-възрастният и най-младият от 
хъшовете?
 5   За какво мисли Странджата в последните часове на своя живот? 
 6   Какво завещава Странджата на Бръчков? С какво завещаното е ценно за 
младия хъш?
 7   Припомнете си какъв образ на хъшовете рисува в речта си Странджата. Как 
неговата смърт допълва този образ?

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  КАКВО НИ КАЗВА ТЕКСТЪТ

Тази кратка глава от повестта разказва за последните мигове на 
Странджата, посветил живота си на освобождението на България. 
Началната картина представя гладното всекидневие на хъшовете, 
което контрастира на ентусиазма от четвърта глава, разказваща за 
представлението. Пръв си тръгва Македонски, което затвърждава 
внушението, че той е герой, който съчетава крайности. 

Запустението, настъпило в кръчмата след заболяването на 
Странджата, засилва внушението за предстоящия му край. До 
най-стария хъш, опората на всички хъшове, остава единствено 
Бръчков. Така се осъществява приемственост – най-старият заве-
щава на най-младия. Завещаното е символично, но и величестве-
но. Последните думи на Странджата към Бръчков: „Умри за Бълга-
рия!...“, показват най-важния и единствен смисъл на живота на всеки 
хъш. В края на повестта Бръчков ще изпълни завета на Странджата, 
умирайки за България.

Смъртта на стария хъш в самота и погребението, на което при-
съства единствено Бръчков, допълват образа на хъшовете като мъ-
ченици, нарисуван от Странджата в прочутата му реч. Величието на 
хъша мъченик идва от идеята, на която е посветил живота си – ос-
вобождението на България.
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Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

Значението на думата „предтеча“, с която е назован Странджата 
в последното изречение, означава според тълковния речник 
„Човек, който първи възвестява някаква идея или събитие; 
предвестник“. Предтеча е наречен и св. Йоан Кръстител, който 
покръства Исус Христос. Напишете отговор на литературния 
въпрос „Защо Странджата е „предтеча на зорницата на българското 
освобождение“?“.

Българинът във възрожденския свят  ВРЕМЕТО В ТЕКСТА

Времето сякаш забавя своя ход и всичко, включително животът 
на Странджата, постепенно затихва. Реалното време, в което про-
тичат събитията, се подменя от миналото време на спомените на 
Странджата. Това пренася героя в друго измерение – на героичния 
подвиг и чистите идеали.

Споменаването на „два дена“ отново връща разказа в действи-
телния свят, за да покаже реалната и лишена от патос смърт на 
Странджата.

  ПРОСТРАНСТВОТО В ТЕКСТА

Действието се развива в кръчмата на Странджата. Най-напред 
символ на смърт и запустение е угасването на огнището. Прах пок- 
рива вещите в кръчмата, с което са заличени следите на протича-
лия в кръчмата живот. 

Спомените на Странджата променят и пространството подобно 
на времето. В последните си дни старият хъш отново „изживява“ 
юнашките битки в Стара планина. Продаването на вещите, за да 
бъде платено погребението на Странджата, е символ на пълния 
край на неговата кръчма. 

 
  ГЕРОИТЕ В ТЕКСТА

Македонски пръв напуска кръчмата. Така се затвърждава про-
тиворечивият му образ на човек, които може да измами, но и който 
може да пожертва живота си за свободата на своето отечество.

Странджата е показан в края на своя живот. Нищо у него не се 
променя. До последния си миг той изпълнява ролята на опора на 
хъшовете. Странджата е живата памет за славното минало, нравст-
вен идеал и пример. Дори при отсъствието на всички останали той е 
стожерът, който отправя свещен завет към най-младия.

Бръчков е приемникът на завета на Странджата. Той е „по-
кръстен“ от хъша, наречен от Вазов „предтеча“. Оставането му до 
Странджата е изпитание, което категорично затвърждава образа му 
на хъш, за когото единственото, което предстои, е смърт в името на 
отечеството.
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Какво се случва с хъшовете след разболяването на Странджата?
2. Кой остава до Странджата до неговия последен миг?
3. Какъв е заветът на Странджата?

НЕМИЛИ-НЕДРАГИ

X

20 февруари. Късните студове на тая зима се усилваха повече и по-
вече от северните ветрове, които духаха непрестанно от две неде-
ли насам. Дунавът беше замръзнал; един дебел пласт лед беше облякъл 
като в медна броня величествената река. Мястото, дето друг път 
се синееха гордите вълни на Дунава, сега беше една бяла поляна, която 
на юг се свършваше с висок бряг, дето грачеха чавките, а на север се 
сливаше с безбройната влашка равнина. Вместо параходите и лод-
ките, които друг път кръстосваха и бърчеха безшумните струи на 
Дунава, сега като по един естествен, създаден от памтивека мост 
скърцаха кола, чернееха се пътници, които безстрашливо през вка-
менените и безчувствени гърди на реката минуваха и заминуваха от 
единия бряг на другия. Но отдолу, един метър под тях, се стремяха 
черни, шумящи сърдити талази, като буйните вълни на една душа, 
която забуля едно хладнокръвно лице. По турския бряг на близко раз-
стояние се мержелееха малки дървени колиби, прилични отдалеч на 
гробове сред пустите и голи пространства, покрити сега със снежна 
пелена. Но нощем малки огънчета весело блещукаха в тях и неодоли-
мо влечаха погледа на пътника, който сега се скиташе из тъмнината 
по влашкия бряг.

Тоя нощен скитник беше Македонски.
Той сега се беше предрешил на същ селянин, с гугла и влашки кожух. 

Едничкото нещо, що го отличаваше от истинските селяни, беше 

В девета глава хъшовете отново са заедно. Този път в центъра е Владиков. Той съобщава 
на хъшовете, че се подготвя преминаване на чета в България, която да увлече със себе насе-
лението на въоръжено въстание. За целта е необходимо в България да се изпрати човек. Той 
трябва да се срещне с Левски, който е подслонен от Баба Тонка, и от него да получи необходи-
мите указания за по-нататъшни действия. 

Владиков предлага пръв себе си за изпълнение на опасната мисия. Бръчков заявява, че всеки 
хъш би жертвал живота си, но в случая трябва да отиде човек, който познава Русе. Това е при-
чината да предложи себе си. Накрая Македонски заявява, че той трябва да отиде, тъй като за 
разлика от Бръчков не само е минал през Русе, но и е живял там шест месеца.

Всички са съгласни и възлагат на Македонски опасната мисия.

Реката е олицетворена 
и оприличена на живо 
същество.
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Българинът във възрожденския святреволверът, който една опитна ръка можеше лесно да напипа отзад 
под кожуха му.

Часът беше девет или десет. Ледовит вятър духаше в пустиня-
та.

Македонски стоеше неподвижен на брега, с очи, впити в черве-
никавите огньове на караулите. Би казал человек, че това е някой 
замръзнал на поста си солдатин.

Из един път тая неподвижна фигура се помръдна в дрезгавия мрак 
и закрачи към Дунава.

Слезе по слабата наклонност на брега и опипом взе да стъпва по 
щърбавия лед, като се опираше на тояга, въоръжена с остър бод на 
долния край. Нямаше нищо по-страшно, по-тайнствено и по-злове-
що от тая черна сянка, която сред нощта като привидение се мър-
даше над задрямалата бездна.

Македонски вървеше направо, без път.
Безшумно умираха стъпките му по дебелата ледена кора. Само 

тоягата издаваше равномерно глух, остър звук при всяко забиване в 
леда. Когато Македонски дойде до средата, той си обърна гърба на 
североизточния студен вятър и застана неподвижен там, за да си 
почине малко, защото пътят, що беше изминал, ако и къс, поради не-
равната си грапава повърхност го умори ужасно. Вратът и гърдите 
му бяха облени с пот.

Вятърът все духаше и пълнеше нощната самотия с гробовен шум. 
Това беше погребално пение над един мъртвец, покрит с бяла плаща-
ница.

Македонски отдъхна и пак завървя тихо, равномерно, бодро.
Тутакси на пътя му се изпречи една черна ивица. Тая ивица се про-

такаше надлъж по течението на Дунава и краят ù се не виждаше. 
Това беше един вид тясна река, широка около три разкрача. Вероят-
но едно течение, което зимният студ не беше успял още да покрие с 
кора. Македонски се спря, слисан пред това неожидано препятствие. 
Водата, черна, страшна, шумеше глухо пред него и отваряше една 
грозна пропаст за стъпките му. Той хвърли проницателен поглед на-
ляво, после надясно: но сред белината на снега, който тънко покри-
ваше кората на Дунава, черната ивица се простираше и тъмнееше 
нескончаема. Немислимо беше да се заобиколи. Македонски стоя ня-
колко минути в нерешителност. Нощният вятър брулеше лицето 
му, но той не чувствуваше. Най-после тръгна назад бързо, решител-
но. Някакво вдъхновение, види се, му дойде. Той се упъти право към 
влашкия бряг, дето се мяркаше една пуста дъсчена колиба. Скоро се 
изкачи на брега и приближи към дъсчената сграда; пусна тоягата си и 
захвана силно да си търка ръцете, за да ги стопли; после посегна към 
стряхата, хвана една дъска, що стърчеше, дръпна я, разклати я, дигна 
я нагоре. Дъската изпращя остро и пронизително, а в същия миг вра-
тата на колибата се отвори.

Излезе човек рунтав, гологлав и с дебел влашки кожух. Той хвана 
грубо ръката на Македонски и извика: 

– Хей, харсъз, защо отпаряш дъската?
Но Македонски, без да го слуша, продължаваше да мъкне дъската, 

която се беше вече отпрала при първото дърпане.
Непознатият тласна силно Македонски:
– Разбойнико!

С метафоричния израз 
„погребално пение над един 
мъртвец“ е характеризиран 
зимният вятър.

Решителността на 
Македонски при изпълнение-
то на мисията му
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Македонски, без да пусне дъската, изгледа застрашително влаха и 
му проговори ниско:

– Махай се!
– Остави я! Кой си ти?
– Махай се! – повтори Македонски ниско, като я сваляше вече от 

покрива.
Непознатият сграбчи дъската и изкряска яростно:
– Няма да я оставя, разбойнико!
– Влез си в колибата – каза му Македонски запъхтян, като го блъс-

на в гърдите с ръка.
– Караул! Караул! – развика се влахът, като стискаше дъската.
Тоя вик се разнесе надалеко из нощта.
Македонски се огледа смаян.
– Да ти я платя, побратиме, вземи два франка – каза той, като му 

подаде парите.
– Караул! Разбойници! – викаше с всичкия си глас упоритият влах, 

като изтегляше с железните си ръце спасителната дъска. Македон-
ски почувствува, че има работа със силен противник и че положение-
то можеше да стане критическо. Без дъската нямаше възможност 
да премине бездната и остаяше на влашкия бряг, може би в ръцете 
на властта. И тъй една дъска можеше да осуети цяло едно предпри-
ятие. Беше време да се действува решително. Той сграбчи с голяма 
сила дъската, както беше я сграбчил и влахът, напъна се, изпъхтя, 
бутна противника си и падна въз него. Влахът, разтреперан, упорит, 
лежешком, силно притискаше дъската на гърдите си и изпущаше 
пресекнати гласове. Тогава Македонски, когото това безумно съпро- 
тивление докара до беснотия, стана прав, хвана дъската за единия 
край, опря си крака о корема на влаха и с едно бързо извиване измъкна 
я от ръцете му, издигна я възло и я стовари по главата му с една 
страшна сила.

Влахът не мръдна вече.
Бързо взе тоягата си и с дъската под мишница той се завърна към 

незамръзналата река на Дунав; спря се до нея, измери я с поглед, опи-
та с тоягата твърдостта на леда и внимателно хвърли дъската на 
двата бряга на бездната.

Тоя импровизиран мост, широк нещо педя и половина, едвам се 

Убийството на влаха – 
елемент от разкриването 
на противоречивия образ 
на Македонски
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Българинът във възрожденския святопираше на краищата на леда. Една никаква случайност, едно малко 
кривнуване можеше да го превали.

Македонски, който от години не беше се кръстил, сега пред тая 
зеюща яма неволно вдигна ръката си и се прекръсти: стъпи на страш-
ния мост и премина благополучно на другата страна.

Така по-после на 1876 г. сториха и Бенковски и Волов, когато на-
сред замръзналия Дунав им се беше изпречила една река срещу Бекет.

Македонски се приближаваше към турския бряг и ясно вече виж-
даше светлините, що излизаха из малките прозорчета на караулни-
ците. Той вървеше право, тъкмо към точката, която пресичаше на 
две равни половини разстоянието между две стражи. Знаеше, че там 
пороите са изрили едно долче, и в това долче мислеше да влезе.

Необясними чувства вълнуваха сега гърдите на Македонски. Той 
угаждаше, че колкото по-скоро доближи до желания бряг, толкоз 
по-много влазяше в областта на премеждията, опасностите и нена-
дейностите.

Чувствуваше това и бързаше.
По благополучие, заедно с напредването на нощта, мракът се сгъс-

тяваше. Но окото му, фамилиаризирано вече с нощта, продължаваше 
ясно да отличава всичките особености там: караулниците, неравни-
те очертания на бреговете, чернеющото се долче и назад в далечина-
та – Гюргево, мътно осветлено, заприличало на един вълшебен град.

Най-после той доближи брега, вмъкна се в долчето и там се спря 
и се ослуша. Всичко спеше. Караулниците вече се не видеха. Два неви- 
соки, изронени бряга стърчаха от двете му страни. На юг беше тъм-
нината на долчето, на север се разстилаше един неясен хаос, пепеляв, 
неопределен, далечен като сън.

Бръкна отзади под кожуха и извади револвера си, който остана в 
дясната му ръка, тоягата мина в лявата.

Завървя пак тихо, предпазливо из долчето, което стана плитко, и 
главата му се показа над брега.

Веднага той съгледа, че не надалеко, на петдесет крачки разстоя-
ние, нещо като човек, увито в черно, се мърдаше. Той погледна харно: 
тоя човек се мърдаше и идеше насам. Стори му се даже, че под миш-
ницата на непознатия стърчеше нещо, навярно пушка.

Македонски бързо се сниши и залепи до яра. Тоягата се заби в гли-
ната, откърти я и като се ронеше, произведе глух шум. Македонски 
се ослуша. Гърдите му бъхтеха, да се пукнат.

– Кой е там! – раздаде се по турски един глас из пущинака.
И стъпания от чизми се чуха.
Македонски не дъхаше. Той легна цял на гърба си в тъмното дъно 

на долчето, опря си очите в края на брега и посочи револвера към 
същото място.

Стъпките приближаваха. Мястото, дето Македонски дебнеше 
сега, беше един ров сред дола, изрит от дъжда и обрасъл с пустали 
храсти; тъй щото в мърчината на нощта той се сливаше с тъмния 
им шар и правеше една обща сянка с тях, в която нищо ясно не се раз-
познаваше. Над него висеше пепеляво намръщеното небе на зимата, 
грозно, мълчаливо, застрашително.

Той се ослушваше неподвижен, с револвер, насочен нагоре.
Стъпките отслабнаха. Вероятно солдатинът се завръщаше на-

татък, уверен, че шумът, който зачу, беше случайност някаква или 

Душевните преживявания 
на Македонски

Замръзналият Дунав, 
снимка Огнян Гаврилов
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измама на слуха.
А може би и внезапен страх го обзе – нещо, което е възможно.
Но Македонски още дълго стоя в това положение, с напънат слух, 

с опулен взор и без дихание. Най-после никакъв шум не се повтори. 
Той се помъчи тихо да помръдне своите премръзнали членове. Усети, 
че гърбът му е като лед и краката като камък.

– Ах, уредихме я... замръзнах! – пришушна си той и полека се опря 
на двете ръце, седна, повдигна се предпазливо, проточи си врата и 
подаде си главата над ронливия бряг.

Наоколо беше пак пусто и мъртво.
Лазешком излезе на другия край на долчето, стъпи на поляната и 

фукна през рътлината.
Подир няколко минути бяг той се намери в една долина, каквито 

обикновено правят неравностите на крайдунавските брегове. Пос-
пря се там, за да си отдъхне, усети, че краката му се постоплиха, и се 
озърна изпитателно, за да узнае посоката си. Подир това пак тръг-
на. Когато възлезе на един връх, далеко на запад му се мярнаха неясни 
светлини, които означаваха, че там спи Русчук.

Той удари към югозапад, та чрез едно полукръгло движение да  
приближи града, като избягва близостта на караулите.

Последните светлини мъждееха и умираха в Русчук, когато Ма-
кедонски доближи до града, успоредно със станцията. Пред него се 
протакаше белизнявата чърта на шосето, що водеше в града.

Опасността беше сега най-голяма. От три вратни се влизаше в 
бабината Тонкина къща; навярно нощната стража още обикаляше 
и можеше да се срещне с нея. Той помисли малко и тозчас взема по-
сока към Дунава, наведе се, прегъна се и хвана да подприпква бързо 
и безшумно нататък. Приличаше на един вълк, който обикаля но-
щем краищата на градовете. Изведнъж пред него се бялна Дунавът, 
покрит с тънко було от сняг. Той слезе из урвичката и хвана да се 
ниши покрай брега.

След малко време той хвана една стръмна пътека, която едвам 
личеше по урвата на високия бряг, въз който стърчаха сиромашките 
къщя на Гердапа. Едно куче го съзря отгоре и залая, на което му отго-
вориха всичките псета на околните къщя. Стигна на върха на брега 
и влезе в един двор, който нямаше зид към Дунава освен едно дъсчено 
одърче, стърчащо там. За един миг Македонски мина през двора и 
предпазливо почука на врачката.

Чуха се стъпки извътре.
– Кой си? – попита един женски глас.
– Твой син! – отговори Македонски и като си тури устата в дуп-

ката, прибави: – Македонски.
Вратата скръцна и баба Тонка се показа.
– Тука ли е Дяконът? – попита той.
Вместо отговор баба Тонка попита:
– Отдека идеш?
– От Браила.
– Чака те – каза тя и тръгна пред него.
Запалката драсна и свещта освети една стая, в която Македон-

ски почувствува приятността на един топъл въздух.
Нямаше никой там.
Бабата се изгуби и след една минута се завърна.

Баба Тонка Обретенова

Макет на къщата на Баба Тонка
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Българинът във възрожденския свят– Синко, ела по мене: долу е – рече тя и пак излезе, последвана от 
Македонски, с лампата в ръка.

В пруста дойдоха пред една четвъртита дупка, отворена в пода; 
когато се затваряше, не се познаваше, че има там дупка, защото дъс-
ката, която ù служеше за захлупак, имаше вид, като да е закована (но 
само с главичките на прекъснати гвоздеи); а за да не се мърда, когато 
стъпаха отгоре ù, беше закрепена с железни витла, изкусно прикрити.

Македонски последва бабата и в тясната подземна стълбичка. 
Отвори се отдолу една врата и те влязоха в стая, доста широка, 
добре постлана с черги и осветена.

Пред един стол, претрупан с книги, хартии, вестници, с червени 
восъци и други писалищни потребности, седеше Левски, наметнат с 
кожух, и пишеше.

Тая подземна стая служеше за писалище и работен кабинет на всич-
ки апостоли и агенти, които нощуваха тайно в дома на баба Тонка.

Македонски седна на постланото с червен килим одърче.
– Усети ли те някой? – беше първата дума на Левски.
– Никой.
– Е?
Македонски бръкна в пазвата и му връчи едно писмо.
Апостолът притегли свещта до себе си и хвана внимателно да 

прочита.
В това време горе гостолюбивата баба Тонка свали от полицата 

едно похлюпено блюдо, поразрови огъня и тури да се сгрее гозбата, 
назначена за пратеника на браилските хъшове.

        ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

 1   Каква е художествената задача на конкретно посоченото историческо време и реалните 
исторически личности?
 2   Каква е според вас художествената задача на началната картина в десета глава, в 
която са описани февруарските студове и замръзналият Дунав?
 3   Посочете изразите, създаващи усещане за реалност, която може да бъде описана като 
приказна, страховита, чудовищна. 
 4   Как образът на Македонски съответства на страховитата картина? Подкрепете отговора 
си с примери от текста.
 5   Как тълкувате хладното отношение на Баба Тонка към Македонски при първата им 
среща и промяната на отношението, личащо в израза: „Синко, ела по мене“?
 6   Какво впечатление оставя у вас първата среща с Левски в повестта? Обърнете 
внимание на краткото описание и разменените реплики с Македонски.
 7   Какви прилики и разлики откривате между образите на Баба Тонка и Странджата?
 8   Разделете се на две групи и дискутирайте по въпроса „Как оценяваме постъпката на 
Македонски – открадването на дъската и убийството на влаха?“.

– Първата група да предложи аргументи, с които да осъди постъпката. Основна теза на 
първата група: Нищо не е по-скъпо от човешкия живот.
– Втората група да предложи аргументи, с които да оправдае Македонски. Основна теза 
на втората група: Нищо не е по-скъпо от свободата на отечеството.

Мислете свободно. Имайте предвид, че противоречията в един художествен образ (какъвто 
е Македонски) усилват внушението за неговата реалистичност.

РЕЧНИК
1. неожидано – неочаквано
2. харсъз – зъл човек, проклетник
3. възло – много бързо, стремително
4. харно – добре
5. яр – стръмен бряг
6. фукна – втурна се, затича се, хукна
7. стол – маса

Васил Левски
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 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  КАКВО НИ КАЗВА ТЕКСТЪТ

Десета глава на повестта разказва за рискованата мисия, коя-
то трябва да изпълни Македонски, за да се срещне с Левски, от 
когото да получи напътствия за революционни действия. Посред-
ством образа на Македонски хъшовете са представени в нова 
светлина. Когато е необходимо, хъшовете от „кокошкари“ и „гла-
ден пролетариат, съставен от подвизи, дрипи и слава“ са готови 
да се превърнат в жертвоготовни герои.

Десета глава е изпълнена с голямо напрежение. Македонски 
е изправен пред няколко трудности. Първата е преодоляването 
на незамръзналия участък на реката. Следващата е неочаква-
ната среща с влаха – също трудно и противоречиво изпитание, 
тъй като Македонски е принуден да пожертва невинен човек. По-
следното нелеко изпитание пред Македонски е преодоляването 
на турските гранични караули, които охраняват българския бряг.

Храбростта на каления в битки хъш води мисията му до успех 
– Македонски намира къщата на Баба Тонка и се среща с Левски.

  ВРЕМЕТО В ТЕКСТА

Времето в художествената творба се различава от реално про-
тичащото историческо време. Въпреки това в повестта се откро-
яват и белезите на конкретната история.

Още първото изречение уточнява времето от годината, в което 
протичат действията – „20 февруари“. Македонски трябва да се 
срещне с историческата личност Левски, което подсказва, че във 
времето събитията се случват преди 1873 г., когато той е обесен. 
Исторически личности и исторически събития са и Бенковски и Во-
лов, които през 1876 г. също преминават Дунав. Реална личност 
от нашата история е и знаменитата Баба Тонка (Тонка Обретено-
ва, 1812 – 1893), чийто дом в Русе е убежище и организационен 
център на българските революционери.

Съчетаването на художествено и историческо време прави 
разказа по-убедителен. Така десета глава не е просто опасно 
приключение в литературна творба, а художествено обобщение 
на рисковете, които поемат българските революционери в името 
на отечеството.

  ПРОСТРАНСТВОТО В ТЕКСТА

Пространството в тази глава може да се опише сравнително 
лесно – бреговете на Дунав, реката, къщата на Баба Тонка. Това е 
художественото пространство, в което се придвижва и извършва 
своите действия Македонски. Но това привидно опростено прос-
транство има по-дълбоки значения. 

Във вълшебните приказки обичайно едно от изпитанията пред 
героите е преминаването на река. В митологията на Древна Гър-
ция подземното царство на Хадес е отделено от света на живите 
с пет реки. Така се оформя символичното значение на реката като 
граница между два свята – на живите и на мъртвите. Истинският 

Фрагменти от Паметника 
на свободата в Русе
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Българинът във възрожденския святживот за хъшовете ще настъпи едва когато преминат Дунава, не-
зависимо че много от тях ще загубят живота си в битки.

Символичното значение на реката се допълва от нейното ху-
дожествено описание. Тя е олицетворена като живо същество, 
върху чиито „безчувствени гърди“ хората преминават. Постепен-
но реката от „задрямала бездна“ се превръща в „черна, страшна“, 
която глухо шуми и отваря „грозна пропаст“.

В края на главата пространството, в което се развиват действи-
ята, е домът на Баба Тонка. Почувстваната от Македонски „прият-
ност“ на топлия въздух го представя като гостоприемно и сигурно 
място.

  ГЕРОИТЕ В ТЕКСТА

Македонски е главното действащо лице в тази глава. Дейст-
вията му го разкриват като решителен и самоотвержен. Ако някои 
негови постъпки са го представяли в неблагоприятна светлина, то 
преминаването на Дунав показва истинските му черти на жертво-
готовен революционер. 

Въпреки това и в десета глава Македонски се проявява като 
най-противоречивият образ в повестта. Преминаването по тясна-
та дъска и преодоляването на караула е риск, който застрашава 
собствения му живот, но убиването на влаха поставя въпроса: 
„Доколко оправдана е тази постъпка?“. Въпросът не може да по-
лучи еднозначен отговор, но задача на художествения текст не е 
да дава отговори, а да поставя въпроси, с които да предизвиква 
размисли у своите читатели.

Последният герой, който читателят ще срещне в повестта, е 
Македонски. Финалните четири изречения ще бъдат посветени на 
него и читателят ще го види още веднъж в една различна светли-
на...

Левски и Баба Тонка са реални исторически личности. Включ-
ването им като литературни герои подсилва реалистичните вну-
шения на повестта. Следващата, единайсета глава, Иван Вазов 
посвещава единствено на Левски, като рисува най-запомнящия се 
литературен портрет на Апостола. 

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Направете план на десета глава, като я разделите на епизоди.
2. Запишете в тетрадката си всички думи и изрази, с които е „нарисуван“ 
замръзналият Дунав.
3. Запишете в тетрадката си думите и изразите, с които е „нарисуван“ образът на 
Македонски в началната картина на десета глава.
4. Като имате предвид описанието на двата образа – на реката и на Македонски, 
– отговорете с кратък текст как се съчетават двата образа и как това съчетаване 
въздейства върху читателя.
5. Напишете трансформиращ преразказ на десета глава от името на Македонски. 
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Каква е мисията, която изпълнява Македонски в десета глава?
2. През какви препятствия преминава Македонски при изпълнението 
на мисията си?
3. Какъв образ на българския хъш изгражда Македонски със своите 
действия в десета глава?

НЕМИЛИ-НЕДРАГИ

XVII

Черногорците и 2-рият батальон от руско-българската бригада 
не удържаха редута. Сръбските батареи бяха млъкнали и сръбската 
резерва не дойде да подкрепи юнашкия подвиг на тая шепа герои; тя 
гледа хладнокръвно как гинеха юнаците. Защо??...

Няколко хиляди турци, подкрепени със свежи войски и от непрес-
танното действие на бялата батарея, нахълтаха пак в очистения 
подир отчаяно и безплодно съпротивление от доброволците редут.

В тоя злополучен и героически бой легнаха няколкостотин млади 
души българи и повечето черногорци, които, като видяха, че победа-
та остая на числото, умряха спартански.

Загинаха мнозина руски офицери; в отстъплението една граната 
счупи крака на капитана Сикорски, като уби шест души българи. Дру-
га една се пръсна пред капитана Райча и го повали в несвяст. Три дни 
го считаха за убит.

Но българите умиха лицето си. Героизмът им гръмна навсякъде и 
запуши устата на клеветата. Генерал Черняев, трогнат от подвига 
им, ги обсипа с похвали и награди.

А нашите приятели?... Почти всичките оставиха костите си на 
гредетинските негостоприемни височини. Владиков умря от един 
куршум и от една бомба, която порази и Хаджият, който го изна-
сяше от боя. Бебровски биде пронизан от два байонета на редута в 
същото време, когато сваляше с един мах на сабята си троица непри-
ятели. И другите паднаха или издъхнаха в околните амбуланци.

Попчето и Мравката, като се завръщаха подир войната в Буку-
рещ пеши и голи, замръзнаха от студ една нощ близо до Крайово.

Остана жив само Македонски, комуто единадесетте рани заздра-
вяха и дясната ръка изсъхна.

Той сега е разсилен и мете с лявата ръка канцеларията... и тоя лев 
в Стара планина, и тоя герой на Гредетин, малодушно трепери сега 
пред гласа на грубия писар...

Една дълга агония!...
Бедни, бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин?...
 

Пловдив, 1883

РЕЧНИК
1. редут – съоръжение за отбрана
2. байонет – нож (щик), който се 
слага на пушката и в бой служи като 
хладно оръжие
3. амбуланци (амбуланца) – подвиж-
ни военни болници
4. разсилен – прислужник в учрежде-
ние, разносвач
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Българинът във възрожденския свят

        ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

 1   Кои са основните сили, които се бият заедно срещу османската войска?
 2   Два дни след битката при Гредетин Иван Вазов пише стихотворението „Боят при 
Гредетин“, в което възпява героичния подвиг на българите. То допълва представата за 
българските революционери от повестта:
[...]

За пръв път бистрата Морава 
съзира горд, юнашки бой 
и българинът там със слава 
се бий и пада кат герой!

Той там яви, че за свобода 
да умре, винаги е пръв – 
и тъй позора от народа 
уми го с буйната си кръв!

[...]

Какъв образ на българите, загинали в битката при Гредетин, създава стихотворението? 
 3   Защо според вас Иван Вазов е избрал на самия финал на повестта да срещне за 
последен път читателя с Македонски?
 4   Може ли да се твърди, че съдбата на Македонски след Освобождението затвърждава 
думите на Странджата, че „хъш значи да се мъчиш“?
 5   Как бихте продължили думите на Странджата, но изречени от Македонски, когато вече е 
разсилен: „Ама ние сме били тия мъченици, нека!“?

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  КАКВО НИ КАЗВА ТЕКСТЪТ

Последната, седемнайсета глава на повестта „Немили-недраги“, 
изпълнява ролята на епилог. Тя представя едно историческо съ-
битие от историята на Сърбия – Сръбско-турската война от 1876 
г., която сърбите и черногорците водят, за да освободят от властта 
на Османската империя Босна и Херцеговина. В битката при Греде-
тин на страната на сърбите и черногорците се бият 2000 български  
доброволци.

След краткото историческо представяне на събитието, което за 
пореден път подсилва внушението за реализъм на художествения 
текст, авторът с няколко изречения рисува смъртта на основните 
герои на повестта. Хъшовете постигат онова, което Странджата в 
последните си мигове завещава на Бръчков: „Умри за България!“. 
Въпреки че битката е за освобождението на братските народи на 
Босна и Херцеговина, хъшовете се включват в нея, защото знаят, 
че тя е стъпка към освобождението и на България.

Единствено съдбата на Македонски е различна от общата съдба 
на останалите герои. Бил се геройски и загубил ръката си, сега той е 
прислужник. Вазов използва образа на този свой „най-непокорен“ и 
противоречив герой, за да покаже каква е съдбата на голяма част от 
борците за свобода в новоосвободеното отечество. Така повестта 

Знамето на Априлското въстание, 
ушито от Райна Княгиня
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се превръща в словесен паметник на онези, които жертват живота 
си за освобождението на България, но и присъда към сънародници-
те им, които бързо са ги забравили.

  ВРЕМЕТО В ТЕКСТА

Най-кратката глава в повестта прави преход от времето преди 
Освобождението към времето на новоосвободена България. Въ-
преки че само пет са изреченията, които разказват за новото време, 
Иван Вазов успява да представи основния проблем на „новото вре-
ме“ – героите са мъртви, забравени или потиснати от „новите герои“ 
– хора на новата власт, чиято основна цел са богатствата и парите. 

В тази глава героичното време от Гредетинската битка контрас-
тира на времето на ниски страсти и идеали.

  ПРОСТРАНСТВОТО В ТЕКСТА

Подобно на времето, и пространството е представено посред-
ством контраст – гредетинските височини, място на героичен под-
виг, са заменени с чиновническата канцелария. 

  ГЕРОИТЕ В ТЕКСТА

Епилогът внушава, че смъртта на героите е логичният край на по-
вестта. Така авторът е спестил на готовите на саможертва хъшове 
унижението и разочарованието, които биха изпитали в новоосвобо-
дената си родина.

Македонски е единственият от хъшовете, който остава жив след 
Освобождението. След Странджата той е вторият най-ярък образ 
в повестта. Освен героизъм Македонски съчетава в себе си и чер-
тите на авантюриста, който в определени моменти е в състояние 
да извърши и грешни постъпки. Тези черти обаче не омаловажават 
личността му – напротив, засилва се убеждението за жив, реалис-
тичен образ.

Дори неговото настояще на разсилен не подлага на съмнение 
героичната му същност. По-скоро внася още една черта – на дъл-
бокия трагизъм на живота на героя в новия, лишен от идеали свят.

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Разтълкувайте с кратък текст значението на думата „беден“ от изречението 
„Бедни, бедни Македонски!“.
2. Преди да се запознае със самия текст на повестта, читателят се среща с 
нейното заглавие „Немили-недраги“. В речта на Странджата, която е идейно-
емоционален център на повестта, хъшът е определен като мъченик. Повестта 
завършва с ново определение на един от основните герои в нея – „беден“.
В кратък текст разсъждавайте върху тези три определения за хъш, които са в 
началото, центъра и финала на повестта. Какво общо внушение за образа на 
хъшовете изграждат те? 

ЛЮБОПИТНО!

В нашата история с. Гре-
детин, Сърбия е известно 
с боевете  на  16 септември 
1876 г. В тях участват 2 000 
български доброволци, воде-
ни от капитан Райчо Николов 
и войводата Панайот Хитов, 
сражаващи се на страната на 
Сърбия за освобождението 
на Босна и Херцеговина. 

В тази битка загиват геро-
ите на Вазов от „Немили-не-
драги“.
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ЕДНА БЪЛГАРКА

Творческа история на разказа
Разказът „Една българка“ е написан през 1899 г. и е създаден по 

действителен случай. При едно свое пътуване до Черепишкия манас- 
тир Иван Вазов научава историята за жена от с. Челопек, която с 
риск за живота си укрива в своя дом бунтовник от Ботевата чета. 
Тази жена се казва Пена Цветковска и Вазов я превръща в прототип 
на своята героиня. 

Жанрови особености 
„Една българка“ принадлежи към литературния род епос. Жанрово 

го определяме като разказ. 
Разказ – епически вид в повествователна форма, в който участват огра-

ничен брой действащи лица и сюжетът е обвързан с една случка. 

Внушения на заглавието 
Първоначално разказът излиза в списание „Българска сбирка“ със 

заглавие „Челопешката гора“. При второто издание през 1902 г. раз-
казът е преименуван на „Една българка“. Второто заглавие на разказа 
насочва към образа на главната героиня и към нейните качества.

Заглавието на разказа носи две внушения. Числителното име „една“ 
подсказва изключителността на героинята, отличава я от остана-
лите. Съществителното име „българка“ внушава идеята, че героиня-
та носи изконни качества на българката, които са ни съхранли като 
народ през годините на робството. 

Разказът има и подзаглавие – „Исторически епизод“. То придава 
достоверност на разказаното и свързва историята на баба Илийца с 
конкретен исторически момент – разбиването на Ботевата чета и 
смъртта на Ботев. 

„Една българка“ има и мото (епиграф), Аферим, бабо, машаллах!, кое-
то е цитат от българската народна песен „Отдолу идат сеймени“. 
Думите са израз на възхищението на турците от една жена, която е 
отгледала голям юнак. 

Мото – цитат, който се поставя в началото на съчинение или на 
отделна част от книга и е във връзка със съдържанието.

Епиграф – кратък цитат, изведен от автора в началото на про-
изведението му. Епиграфът, като цитат от чужд текст, разчита 
на авторитета на този текст. Епиграфите помагат на автора да 
въздейства морално върху читателя, предварително да внуши идея-
та на творбата.

Композиционни особености на разказа
Разказът „Една българка“ се състои от шест части. Всяка от тях 

има своя тема и изпълнява определена роля в развитието на сюжета: 
Първа част – експозиция – представяне на време, място и герои.
Втора част – завръзка, ретроспекция, първа среща с бунтовника.
Трета част – развитие на действието – баба Илийца в манастира.
Четвърта част – първа кулминация – баба Илийца преминава Искъра.
Пета част – втора кулминация, втора среща с бунтовника.
Шеста част – развръзка на действието и епилог.

Българинът във възрожденския свят

ЛЮБОПИТНО!

ОТДОЛУ ИДАТ СЕЙМЕНИ
(откъс)

– Стояне, синко Стояне,
като те й майка хранила,
тъй ли е синко, мислила,
млад-зелен да си загинеш?
Сеймени думат бабичка:
– Не жали, бабо, не плачи –
аферим, бабо, машалла!
Още един такъв изхрани,
халал му стори млякото!
Дорде Стоян хванахме,
девет планини минахме;
дорде му ръце вързахме,
девет синджира скъсахме;
дорде му глава земахме,
девет си саби строшихме!
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Образи в разказа
Баба Илийца – главен герой на разказа. Прототип на героинята е 

Пена Цветковска от с. Челопек. Героинята е представена чрез свои-
те мисли и постъпки, които разкриват нейната доброта, милосър-
дие и силна вяра.

Бунтовникът – представен е през погледа на главната героиня, а 
в шеста част е разкрит чрез своите действия.

Калугерът Евтимий – антипод на баба Илийца, въплъщение на 
егоизма и страха.

Лютибродчанките – обобщеният им образ е противопоставен 
на образа на главната героиня и разкрива страха и покорството на 
народа в годините на робството.

Поробителите – представени са чрез заптиетата, Джамбалаза и 
черкезите – груби, властни и кръвожадни.

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Каква е творческата история на разказа „Една българка“?
2. Какви внушения носи заглавието на разказа?
3. Какво се постига чрез подзаглавието и мотото на разказа?

След обяд на 20 май 1876 г., ден, в който Ботевата чета беше раз-
бита при „Волът“ във Врачанския балкан и сам Ботев падна пронизан 
от куршума на черкезката потеря, командувана от свирепия черкезки 
първенец Джамбалазът, на левия бряг на Искъра, срещу Лютиброд, 
стояха куп жени лютибродчанки. Те чакаха ред да преминат реката 
с ладията. Повечето слабо знаеха какво става сега, някои и нехаеха. 
Сноването на шумни потери от два дена насам оттатък Враца не 
се косваше до тях и те продължаваха да си ходят пак по кърските ра-
боти. Истина, че тука бяха само жени: мъжете не смееха да излазят. 
Макар че театърът на битките между четата и потерите беше 
сравнително далеко от Лютиброд, но мълвата беше донесла и тука 
безпокойствия и турила нащрек мъжкото население.

Същия тоя ден няколко турски войника дойдоха в селото, за да 
извардват подозрителни лица; при брега, дето работеше ладията, 
пак няколко войника наглеждаха кого отнася и донася тя. На тоя час 
ладията беше на оня бряг и селянките чакаха нетърпеливо да се повър-
не, за да ги вземе. Най-после тя се повърна. Ладиарят – лютибродча-
нин, главен от селото за тая работа – опря греблото в реката, за да 
укрепи ладията о брега, и извика към жените:

ЕДНА БЪЛГАРКА
Исторически епизод

Аферим, бабо, машаллах!
                 Народна песен

Глаголът „нехаеха“ показ-
ва незаинтересованост и 
безразличие от страна на 
населението.

Метафоричен израз, който 
показва, че случващото се 
е далечно и чуждо за бъл-
гарското население и те 
го възприемат като нещо, 
което не ги засяга
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– Хайде мари, по-скоро!
В същия миг зададоха се из пътя откъм Челопек две конни заптие-

та. Те бързо слезнаха и разтикаха жените, които се готвеха да нахъл-
тат в ладията. Едното заптие, стар и дебел турчин, плесна с бича 
си и ги изпсува.

– Назад, свини гявурски! Бягайте!
Жените се отстраниха, за да чакат пак.
– Бягайте оттука, хънзъри! – извика другото заптие и се спусна да 

ги бие с камшика си. Жените с писък се разбягаха нататък.
В това време ладиарят вкарваше конете в ладията. Влязоха и зап-

тиетата, па дебелият, като се обърна към ладиаря, каза му гневно:
– Никоя кучка вече да не приемаш. Махайте се! – И той им махна 

свирепо.
Подир това жените, посърнали, хванаха да се връщат назад покрай 

нивята.
– Аго, чекай, чекай, молим те! – извика една селянка, която ти- 

чешката идеше откъм Челопек.
Заптиетата я изгледаха.
– Какво искаш, мари? – попита дебелият по български.
Тя беше жена около шейсетгодишна, висока, кокалеста – мъжка на 

вид. На ръце държеше едно дете, увито в скъсано чердже.
– Дай да минем, аго! Пусни ме! Бог да ти даде здраве, на тебе и на 

децата!
– Ти ли си, Илийце! Ах, гиди, гявурко... – Той я позна, понеже беше му 

готвила баница в Челопек.
– Аз съм, хаджи Хасан ага. Пусни ме за това дете.
– Къде носиш тоя червей?
– Унучето ми, хаджи. Майка му е умряла, то болно е... отивам на 

манастира.
– Какво ще чиниш там?
– Да му четем, хаджи, за здраве – говореше умолително селянката с 

голяма тревога в погледа.
Хаджи Хасан ага и другарят му се наместиха в ладията. Ладиарят 

взе лопатата.
– Аго, за бога, направи това добро, помисли, че и ти имаш деца!... 

Ще се помолим и за тебе!
Турчинът помисли, па каза презрително:
– Хай влазяй, магарице!
Селянката чевръсто скочи в ладията и седна до ладиаря. Той обър-

на ладията и тя заплува по мътния Искър, сега придошел голям от 
дъждовете и къдравосребрен от вечерните лучи на слънцето, което 
през облаци отиваше да се закрие зад канарите на бърдото.

 

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

1   Кое е историческото събитие, 
на чийто фон се развива действи-
ето в разказа?
2   Какъв е отзвукът от истори- 
ческото събитие сред българско-
то население? Каква е причината 
за бездействието на българите?
3    Какви внушения носи глаго-
лът „нехаеха“? 
4   Какъв е отзвукът от истори- 
ческото събитие сред турците?
5   Какво е значението на израза 
„театърът на битките“?
6   Какво е поведението на двете 
заптиета? Подкрепете отговорите 
си с изрази от текста.
7   Какво е поведението на жени-
те лютибродчанки при идването 
на заптиетата? 
8   Какво е поведението на ла-
дияря?
9   Как е въведена главната ге-
роиня в разказа? По какво пове-
дението ѝ се отличава от поведе-
нието на другите жени?
10  Какво е отношението на баба 
Илийца към турците? Обоснове-
те се с примери от текста.
11  Какво е отношението на зап-
тиетата към баба Илийца?
12  С какви физически характе-
ристики е описана баба Илийца? 
Какво подсказва описанието на 
героинята?
13  Как баба Илийца отвръща на 
грубото отношение на турците?
14  Какво постига героинята с ду-
мите „Аго, за бога, направи това 
добро, помисли, че и ти имаш 
деца!...“?
15  С какви качества на характе-
ра баба Илийца успява да убеди 
заптиетата да я качат в ладията?
16  Каква е ролята на пейзажа, 
с който завършва първа част на 
разказа?

1. потеря – група въоръжени лица, кои-
то преследват някого; производна от 
диалектното „терам“ – гоня
2. кър – ниви, ливади, поле
3. ладия – лодка с гребла или с платна; 
рибарска ладия
4. заптие – турски стражар у нас пре-
ди Освобождението

5. гяур – човек, който не изповядва 
исляма; презрително обръщение към 
християнското население на Османска-
та империя
6. хънзър – гад, мръсник
7. ага – почетно звание, което българи-
те по време на османското робство 
дават на високопоставен турчин
8. унуче (диал.) – внуче 

РЕЧНИК

Българинът във възрожденския свят

87



 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  КАКВО НИ КАЗВА ТЕКСТЪТ

Първа част на разказа „Една българка“ изпълнява ролята на 
експозиция – запознава ни с времето и мястото на действието и 
въвежда главната героиня. 

Разказът започва с важен исторически момент – 20 май, деня 
на разбиването на Ботевата чета. Сред населението обаче съби-
тието няма отзвук. Страхът и малодушието са накарали мъжете 
да се изпокрият по домовете си и да бъдат „нащрек“, а жените 
продължават да си вършат полската работа. Чрез глагола неха-
еха и метафоричния израз театърът на битките Вазов дава 
точна оценка на случващото се – робски страх, незаинтересова-
ност и безразличие. Променило се е само поведението на турци-
те – станали са по-бдителни, по-подозрителни и по-жестоки към 
хората. 

Появата на двете заптиета показва грубото отношение на тур-
ците към хората – те обиждат жените, размахват бичовете си и 
ругаят. Отнасят се с презрение и жестокост към българите, а же-
ните безропотно се разбягват. Изградена е картина на робството, 
в която господарят е жесток и безмилостен, а робът – покорен и 
уплашен. 

Картината се променя с появата на главната героиня. Пове-
дението ѝ е противопоставено на поведението на останалите 
жени. Илийца не се страхува от заптиетата и отдалече започва 
да ги моли да я качат в ладията. Детайлите от описанието ѝ изда-
ват завиден дух и физическа сила, но и майчинска загриженост. 
На грубите думи на турците Илийца отвръща със смирение и до-
брота, но и с настойчивост. Тя смекчава сърцето на господаря, 
като му припомня, че и той има деца, и го моли да направи добро. 
От думите на Илийца добиваме представа и за дълбоката ѝ хрис-
тиянска вяра, че молитвата в манастира ще спаси детето. 

Илийца успява да постигне своето, защото в името на майчина-
та обич е преодоляла малодушието и страха. Макар и с дълбоко 
презрение и грубост, Хасан ага се съгласява да я качи в ладията. 

Пейзажът в края на първа част е в синхрон с преживяванията 
на героинята. Тя е преодоляла първото препятствие по пътя към 
доброто, но изпитанията предстоят.

 
  ВРЕМЕТО В РАЗКАЗА
 
В разказа „Една българка“ можем да различим историческо и 

конкретно време. Началото ни отвежда към важна дата от нашето 
историческо минало. Денят е 20 май 1876 г. На тази дата е разбита 
четата на Христо Ботев и самият той е убит. От една страна, това 
придава достоверност на текста, а от друга страна, показва какъв 
отзвук има събитието сред българите и турците. То е накарало тур-
ците да станат по-бдителни и подозрителни, засилило е жестокос-
тите им към мирното население. От своя страна повечето българи 
са се изпокрили, а други са обзети от страх и безразличие.

Конкретното време е следобед на 20 май 1876 г. Това време е 
важно да се посочи, защото по-нататъшните събития в разказа ще 
се развиват вечерта, което ще внесе допълнителни препятствия за 
героинята.

Река Искър близо до Черепишкия 
манастир

Костницата в Черепишкия манастир, 
където според преданието се съхраня-
ват костите на Ботеви четници
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Българинът във възрожденския свят  ПРОСТРАНСТВОТО В РАЗКАЗА
 
Пространството в разказа може да бъде разделено на конкрет-

но географско и символично:
– географско пространство – началото на текста ни отпраща 

към географския обект връх Волът във Врачанския Балкан, къде-
то героично загива Христо Ботев и е разбита четата му. Действи-
ето в разказа обаче се развива на брега на река Искър срещу 
село Лютиброд;

– символично пространство – в разказа то се разделя на горе 
и долу. Горе, във Врачанския Балкан, е пространството на под-
вига, свободолюбието и смъртта; долу, край брега на река Искър, 
е пространството на робството, страха и малодушието. 

  ГЕРОИТЕ В РАЗКАЗА
 
В първа част на разказа образите на жените лютибродчанки и 

образът на баба Илийца са в опозиция.
Лютибродчанките нетърпеливо чакат да се качат в ладията, 

за да преминат на отсрещния бряг, където ги чака работа. Когато 
идват заптиетата и ги разгонват с бичове и ругатни, жените по-
корно се отстраняват от ладията. Те са обхванати от страх и не 
смеят да се опълчат на турците.

Илийца е различна от останалите жени и това проличава 
още с нейната поява. Тичайки, тя отдалече моли да я почакат. 
На фона на робския страх, сковал мъже и жени, поведението ѝ 
граничи с лудост. Тя се осмелява да говори със заптиетата и да 
настоява да отменят решението си. Грубостта им не я спира, а 
сякаш я мотивира да стане по-настоятелна. Героинята проявява 
съобразителност, като докосва най-чувствителното място в сър-
цето на всеки човек, дори и на най-жестокия – бащинството.  

Хасан ага е едното от двете заптиета, чиято поява създава 
ясна представа за робството. Той е груб, държи се господарски, 
размахва бича си и ругае уплашените жени. Към баба Илийца 
също се държи грубо и пренебрежително, с презрение нарича 
болното дете червей. 

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Направете в тетрадката си подробен план на първа част на разказа.
2. Запишете в тетрадката си думите и изразите, които показват в кое историческо 
време и в коя част от денонощието протичат разказваните събития.
3. Запишете думите и изразите, с които е описана баба Илийца. Отговорете с 
няколко изречения на въпроса: „Какъв характер съответства на описанието на 
героинята?“.
4. Като имате предвид молбите, които отправя възрастната жена към Хасан ага, 
отговорете писмено на въпроса: „Слаба или силна жена е Илийца?“.
5. Отговорете писмено на въпроса: „Какъв герой е Хасан ага и какво олицетворява 
неговият образ?“.
6. Преразкажете подробно в тетрадката си първа част на разказа.
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Кога и къде се развива действието на разказа „Една българка“?
2. Какво научаваме за робството от първа част на разказа?
3. По какво Илийца се различава от останалите жени?
4. Каква е причината героинята да бъде толкова упорита в 
преследването на целта си?

ЕДНА БЪЛГАРКА

II

Бедната челопеченка действително бързаше да стигне по-скоро на 
манастира. На гърдите ù стоеше полуживо двегодишното ù унуче, 
сираче, болно от две недели насам. От две недели то се топеше и 
ставаше все по-зле; не помогнаха бабешки лекове, ни баянета, ни хеки-
минът във Враца. Чете му и попът селски: не помогна нищо. Остана 
ù най-после надеждата на света Богородица. „Да му се чете на детето 
в манастира, да му се чете!“ Тъй ù казваха и селянките. Когато го видя 
следобед, тя се уплаши: то приличаше на мъртво. По-скоро! Дано 
света Богородичка даде помощ… При всичко, че лошо време беше сега, 
тя тръгна днес за черепишкия манастир „Пресвета Богородица“. Но 
когато минуваше из церовата гора, та да слезе към Искъра, из нея из-
лезе някакъв момък в чудати опнати дрехи, с ширити по гърдите и с 
пушка; лицето му беше измахнато и бледно.

„Бабо, хляб! Умирам от глад!“ – каза той, като ù препречи пътя. 
Тя веднага се сети: „От ония е, дето ги гонят сега!… Боже господи!“ – 
пошушна си Илийца уплашена. Тя потърси в торбата и видя, че е заб-
равила да вземе хляб: само сухи корички, останали на дъното. Даде му 
ги. „Бабо, в това село може ли да се скрия?“ Как ще се скрие в Челопек! 
Там е огън сега – ще го предадат на турците. Па и с тия дрехи! „Не 
може, синко, не може“ – каза му тя, гледайки милостиво измъченото 
му лице, по което сега се изобрази отчаяние. Тя помисли малко, па каза: 
„Скрий се, синко, сега в гората, може да те види някой. Тая нощ, чакай 
ме, навъртай се, тука пак да те намеря. И хляб ще ти донеса, и някоя 
друга дреха... с тия не бива. Ние сме христиени“. Изпитото лице на 
момъка светна от надежда. „Ще те чакам, бабо; върви, бабо, благо-
даря!“ И тя го видя как той се изгуби в гората, като куцаше. Очите 
ù се наляха със сълзи. Тя се спусна тичешката надолу. Тя си мислеше: 
„Да направя това добро… Клетнику! Какъв беше!… Беки и бог се уми-
лостиви и поживи детето. Света Богородичке, помогни ми само да 
стигна до манастира, божичко, закрили го, българин е, тръгнало е за 
християнска вяра курбан да става“.

Тя реши всичко да обади на игумена, старец милостив и добър бъл-
гарин, да вземе хляб и селски дрехи и щом чете на болното, веднага да 
тръгне насам, та още по мрак да найде бежанеца.

И тя бързаше сега с утроена сила, за да спаси, ако даде бог, два жи-
вота.

Метафоричен глагол, който 
носи внушение за обрече-
ност и смърт и показва, че 
състоянието на детето се 
влошава

Изразът показва, че исто-
рическият момент е опасен 
и изправя героинята пред 
допълнителни изпитания. 

Метафоричен израз, който 
показва жестокостта и 
опасностите на истори- 
ческия момент

РЕЧНИК
1. баене – изрази с тайнствено зна-
чение, отправени към свръхестест-
вени сили, за да бъде излекуван някой
2. хекимин (тур.) – лекар 
3. церова гора – дъбова гора
4. измахнато – слабо, изпито 
5. беки – дано 
6. курбан – жертвоприношение на 
домашно животно, за да се пригот-
ви с него угощение за близки и съседи, 
обещано по някакъв повод
7. игумен – управител на мъжки 
православен манастир

90



Българинът във възрожденския свят
        ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

 1   Защо баба Илийца е тръгнала към манастира?
 2   Какво означава изразът „лошо време“?
 3   Как реагира баба Илийца, когато пред нея се изпречва непознатият момък?
 4   Какъв смисъл има в текста употребеният от баба Илийца израз: „Ние сме христиени“? 
 5   Какво отличава героинята от останалите българи в този момент?
 6   Какви качества на характера проявява Илийца при срещата си с бунтовника?
 7   Какво разкриват мислите на героинята, след като се разделя с момъка?
 8   На кого се уповава Илийца за спасението на внучето и бунтовника?

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  КАКВО НИ КАЗВА ТЕКСТЪТ

Втора част на разказа изпълнява ролята на завръзка на сю-
жетното действие. Епизодът е ретроспективен момент, от който 
читателят научава каква е истинската причина баба Илийца да бър-
за толкова да стигне до манастира. В този епизод героинята се сре-
ща за първи път с бунтовника. 

Ретроспекция (от латински – „гледам назад“) – композиционен 
похват в художествената литература. Чрез ретроспекцията се 
нарушава естественият хронологически ход на събитията, за да 
се представят минали случки. Те разкриват важна информация 
за героите, обясняват поведението им или осветляват някой от 
конфликтите.

В началото на епизода научаваме, че внучето на Илийца от две 
седмици е болно и нищо не помага състоянието му да се подобри. 
Чрез метафоричния глагол топеше е внушена идеята за обрече-
ност и смърт. Разкрити са нови качества на Илийца – майчинска 
загриженост и всеотдайност, силна християнска вяра. Последната 
надежда за изцеление е да заведе детето в манастира, където да 
му прочетат молитва за здраве. Вярата в Бога вдъхва сила на геро-
инята и затова тя без колебание се отправя към манастира и не се 
страхува от опасността, че турците са по-ожесточени и по-бдител-
ни след разбиването на Ботевата чета. Усложнената историческа 
обстановка е внушена чрез метафоричния израз лошо време. 

Когато в гората среща непознатия момък, Илийца веднага се 
досеща какъв е той. Душата ѝ се изпълва със състрадание и съп-
ричастност към непознатия младеж. Доброто ѝ сърце не може да 
остане безучастно към страданието на изпадналия в беда момък, 
тръгнал да се жертва за вярата и за народа си. Поемайки огромен 
риск, добрата жена обещава на бунтовника да му помогне. 

 След раздялата с бунтовника баба Илийца бърза още по-
вече за манастира, защото сега носи отговорност за два човешки 
живота – на внучето си и на бунтовника.

 

  ВРЕМЕТО В РАЗКАЗА

Времето, в което се развива действието във втора част на раз-
каза „Една българка“, е късен следобед. Това увеличава изпита-

Фрагмент от стенопис 
на Иван Милев
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нията за героинята, защото от думите ѝ към бунтовника: „Тая нощ, 
чакай ме, навъртай се, тука пак да те намеря“, и от размислите ѝ 
в края на втора част: „та още по мрак да найде бежанеца“, става 
ясно, че независимо от опасностите тя ще дойде в гората през но-
щта, за да не рискува момъкът да бъде открит.

 
  ПРОСТРАНСТВОТО В РАЗКАЗА

Минавайки през церовата гора, баба Илийца среща непознат 
момък. Гората е тайнствено и опасно място, още повече в истори- 
ческия момент, в който се развива действието. Ненадейната среща 
не плаши героинята, а разкрива безкористната  ѝ доброта. 

  ГЕРОИТЕ В РАЗКАЗА
 
В този епизод авторът допълва представата за баба Илийца. 

Последната надежда на героинята в грижата за болното си внуче е 
да го заведе в манастира. Вярата ѝ дава сили. 

Когато пред нея се изпречва непознатият момък, баба Илийца 
е уплашена. Авторът не ни спестява тази подробност, за да пока-
же, че героинята му е една обикновена жена и нищо човешко не 
ѝ е чуждо. Илийца обаче бързо преодолява уплахата. Тя веднага 
се досеща кой е този момък, защото не е от онези безразлични и  
страхливи българи, които не се интересуват от случващото се около 
тях. Доброто ѝ сърце се изпълва със състрадание, когато гледа бле-
дото му и измъчено лице. Обръщението „синко“ разкрива дълбоката 
ѝ майчинска загриженост към непознатия, изпаднал в беда. 

Християнският дълг кара Илийца да обещае на бунтовника ве-
черта да му донесе храна и дрехи. 

Накъсаните ѝ мисли са свидетелство за голямото ѝ вълнение в 
този момент. Авторът хиперболизира действията на героинята – „тя 
бързаше сега с утроена сила“, за да покаже огромното желание на 
Илийца да помогне, като спаси два човешки живота.

Бунтовникът е описан без излишни подробности: „някакъв 
момък в чудати опнати дрехи, с ширити по гърдите и с пушка; ли-
цето му беше измахнато и бледно“. Детайлите от външния му вид 
обаче веднага подсказват на баба Илийца какъв е той. Когато тази 
непозната жена обещава да му помогне, лицето му се озарява от 
надежда и той сърдечно ѝ благодари.

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Запишете с няколко изречения какво внушава изразът „лошо време“.
2. Запишете с няколко изречения какво подсказват мислите на баба Илийца при 
срещата с бунтовника.
3. Запишете с няколко изречения какви качества на баба Илийца разкриват 
размислите ѝ след раздялата с бунтовника.
4. Извадете от текста думите и изразите, които показват Илийца като вярваща 
християнка.
5. Запишете с няколко изречения какви са внушенията на израза „там е огън сега“.
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Защо баба Илийца отива в манастира?
2. Каква е причината героинята да бърза толкова много?
3. Как реагира Илийца при срещата с непознатия момък?

ЕДНА БЪЛГАРКА

III

Нощта вече покриваше с тъмното си було Черепишкия манастир. 
Клисурата на Искъра мълчеше плахо под тъмното небе; реката моно-
тонно и жаловито шумтеше в дола и се губеше с глух тътен в завоя 
между високо надвесени скали. Насреща се тъмнееха канаристите сте-
ни „Бабините плазове“; те стояха мрачни и намусени със своите неви-
дими сега черни дупки и самостойни обелиски, със задрямалите орли на 
върховете им. Спеше и манастирът, глух и пустинен.

Ненадейно на манастирската вратня се похлопа.
Кучетата лавнаха. Хлопането се повтори дваж, триж.
Излезе на двора един ратай; в същия миг и един калугер излезе из ки-

лията си по потури, без калимявка.
– Иване, кой тропа бе? – каза калугерът безпокойно, като стоеше 

до одровия пармаклък, дето се чернееха прострени дрехи.
Блъсканията следваха.
– Някои от „ония“ трябва да бъдат? Какво ще се прави сега? Не 

пущам! Няма и игумена сега… Чакай, питай по-напред!
– Кой е там? – попита високо ратаят и се ослуша. После каза: – 

Жена гаче вика.
– Каква жена те е намерила по тоя час? Ония са или турци… Турци 

трябва да са… Тая нощ ще ни изколят… Те идат тук да дирят… Нищо 
тука няма, нищо тук не оставям да припари… Господи, помилуй!

Гласът пак се чу отвън.
– Жена вика – повтори ратаят. – Коя си ти?
– Стрина ти Илийца, Иване, от Челопек, отвори… Ох! Жив да си, 

отвори!
– Сама ли си? – попита ратаят.
– Самичка, с унучето, Иване.
– Виж да не е измама! – обърна се отец Евтимий към ратая.
Иван, поободрен, приближи до портата и погледна през пролуката. 

Като се увери и калугерът, доколкото позволяваше това мрачината, 
че вън е жена и че е сама, той поръча Ивану да отключи. Портата 
отзина и пропусна селянката и веднага пак се заключи.

– Да те вземат рогатите! Какво търсиш тука, Илийце? – попита 
напрано калугерът.

– Унучето болно, зле е… Дека е дядо игумен?

Българинът във възрожденския свят

Началната пейзажна кар-
тина е фонът, на който 
ще протекат събитията 
в тази част. Тя рисува 
мрачна приказна картина, 
в която природата сякаш 
оживява, за да подсили чув-
ството на страх.

С показателното место- 
имение за множествено 
число „ония“ отец Евтимий 
назовава бунтовниците. 
Тази употреба говори за 
страх дори от прякото им  
назоваване. 
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– В Берковица е. Защо ти е?
– Да му почете… Ами сега?… Почети му ти.
– И посред нощ?… Какво ще му правя аз, ако е болно? – бърбореше 

сърдито калугерът.
– Ти няма нищо да направиш, но господ може всичко.
– Сега иди спи, утре…
Но селянката молеше, настояваше упорито. До утре кой знае как-

во ще стане. Детето е зле, болест не чака. Само господ може да помог-
не. Тя ще си плати, каквото прилича.

– Луда си ти, караш ни да отваряме манастира посред нощ, да вля-
зат бунтаджиите, да ни дойдат турците, да изпати манастирът!

Като бъбреше тъй, той влезе в килията си и след две минути излезе 
с расото, но обут на босо, гологлав.

– Върви!
Тя го последва в черквата. Тоя запали вощеница, метна епитрахила 

и взе молитвената книга.
– Дай тук болното!
Илийца приближи детето до светлината. Лицето беше жълто 

като восък.
– Та то е умряло! – забележи калугерът. Очиците, силно потънали 

навътре, се поотвориха, като да опровергаят тия думи, и светнаха 
като звездици от отражението на свещта.

Калугерът дигна епитрахила над главата му, нетърпеливо изчете 
молитвата за здраве, прекръсти болното дете, па закри книгата.

Селянката му целуна ръка, като остави в нея два гроша.
– Ако му е писано да оживее, ще оживее… Сега иди спи на чардака. – 

И калугерът тръгна със свещта да излезе.
– Чакай, дядо Евтиме… – каза селянката с нерешителен вид.
Той се извърна.
– Какво има още?
Тя понижи глас и продума:
– Има едно нещо да ти обадя… Нали сме христиени…
Калугерът се разсърди.
– Какво ще обаждаш и какви христиени? Хай върви да спиш, да не 

свети свещ, че може да видят отгоре някои и да ни дойдат на гости…
Под „някои“ калугерът разбираше „бунтовници“, и селянката раз-

бра тъй. Лицето ù се угрижи и гласът ù затрепера:
– Не се плаши, няма никой да дойде… – И тя доби още по-тайн-

ствен вид: – Като идех от село, там, в нашата гора…
Страх и гняв се изобразиха по лицето на намръщения монах. Той 

разбра, че тая жена иска да му говори нещо опасно, и извика:
– Не искам нищо да чувам, ни да ми обаждаш. Каквото знаеш, за себе 

си го знай. Или си дошла тук да запалиш манастира?
Селянката щеше да каже нещо, но думата се задъни в гърлото ù при 

тоя отговор; тя тръгна безнадеждно подир сърдития калугер и излезе 
на двора.

– Ами аз няма да нощувам тука! – рече селянката.
Калугерът я изгледа учуден.
– Ами?
– Ще си ида, още сега ей…
– Ти си луда!
– Луда, не луда, ще вървя. Утре рано, по зори, работа ме чака. Дайте 

Думите на баба Илийца 
„Нали сме христиени...“ 
показват, че принадлеж- 
ността ù към християнска-
та вяра я задължава да по-
могне на изпадналия в беда. 
С въпроса си калугерът 
отрича думите на Илийца.

Страх и гняв са основните 
чувства, които се проявя-
ват у калугера. Те са проти-
воположни на смелостта и 
добротата, които излъчва 
Илийца.
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ми хляб, гладна съм…
– Хляб, колкото щеш… Дай ù бре, Иване! Но аз пак вратата не 

отварям.
Но селянката се претръшка да върви. Отец Евтимий пръждосва-

ше. Да отвори пак портата? Това беше опасно. Може да нахълтат 
лоши човеци… Кой знае какво може да се случи… После му дойде на ума, 
че тая жена, която вече ги е видяла и се е срещала с тях, може да донесе 
някаква беда на манастира, ако турците подушат. Не, по-добре да се 
очисти оттука, да я няма тука…

– Хай върви си – каза той.
Селянката сложи детето до пармаклъка, тури в торбата си поло-

вината пита, която ù донесе Иван, взе пак детето на ръце и излезе. 
Портата се хлопна зад нея и заключи.

РЕЧНИК
1. клисура – стеснението на речна долина между две скали 
2. калимявка – висока черна цилиндрична шапка на православен духовник
3. пармаклък – ограда от летви, парапет
4. калугер – духовник, който води безбрачен и аскетичен живот в манастир; монах
5. гаче – като че ли
6. епитрахил – част от свещеническите одежди във вид на широка и дълга лента, 
която се надява на врата по време на служба
7. чардак – висока покрита тераса на къща

 

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

 1   Каква е ролята на 
пейзажа в началото на трети 
епизод?
 2   Какви са внушенията на 
израза „Спеше и манастирът, 
глух и пустинен“?
 3   От кого се страхува 
калугерът Евтимий? Как е 
показано това в разказа?
 4   Как нарича Евтимий 
бунтовниците? Защо се 
страхува да ги назове?
 5   Какво е първото 
впечатление, което Евтимий 
създава у читателя?
 6   Какво е отношението на 
Евтимий към баба Илийца?
 7   Как се отнася калугерът 
към молбата на баба 
Илийца?
 8   Какво означават думите 
на Илийца „Ти няма нищо да 
направиш, но Господ може 
всичко“?
 9   Как калугерът прочита 
молитвата на болното 
дете? Какво разкрива това 
поведение за характера му? 
Подкрепете разсъжденията 
си с изрази от текста.
10  Как баба Илийца се 
отнася към грубия калугер?
11  Защо калугерът отказва 
да изслуша Илийца? 
12  Защо Евтимий нарича 
няколко пъти баба Илийца 
„луда“? 
13  Как се отнася Евтимий 
към решението на Илийца 
да не нощува в манастира? 
Защо накрая решава да я 
пусне да си тръгне?

Българинът във възрожденския свят

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  КАКВО НИ КАЗВА ТЕКСТЪТ

Трета част на разказа „Една българка“ започва с природна 
картина, която е в синхрон с преживяванията на героинята. Тя 
е сама в подножието на планината, а навън пада нощ. Използ-
ваните в описанието метафорични изрази и олицетворения вну-
шават самота, страх, скрити опасности. С последното изречение 
е показан един манастир, който твърде много се различава от 
общоприетата представа за Божи храм – място на спасение и 
закрила, пазещо българщината и вярата. Метафоричният глагол 
„спи“ и епитетите „глух и пустинен“ създават усещане, че в ма-
настира героинята няма да намери това, което търси – помощ и 
съпричастност. 

Още когато Илийца почуква на манастирската врата, тази 
представа се потвърждава. Калугерът и ратаят са уплашени и 
объркани, не смеят да отворят. Когато чуват женски глас, не мо-
гат да повярват, че в този час именно жена може да дойде до ма-
настира. Щом най-сетне Евтимий се уверява, че отвън има жена 
и че е сама, той се съгласява да отвори портата. 
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Първите думи на уплашения монах показват колко различен е 
той от баба Илийца. Вместо с добра дума и поздрав той посре-
ща Илийца с ругатня: „Да те вземат рогатите“. Неговото неверие 
проличава, когато се опитва да отклони молбата на жената да 
прочете молитва за здраве на болното дете. Селянката обаче 
е много настойчива и Евтимий неохотно се съгласява. Прочита 
молитвата небрежно и с досада, а признателната жена си плаща 
колкото е необходимо. 

 Следващият диалог между двамата доизгражда предста-
вата за двата образа антиподи. Илийца иска да му разкаже за 
срещата с бунтовника, да получи помощ и съдействие от Божия 
служител. Но страхът и малодушието са сковали калугера. Той 
отказва да изслуша жената и в този момент се страхува повече от 
това да не дойдат бунтовниците, отколкото от турците. Тук ясно 
проличава, че Евтимий се е скрил зад стените на манастира не 
заради вярата си, а защото се страхува за живота си. 

 В съзнанието на страхливия монах Илийца е луда, защо-
то за него са неразбираеми нейната смелост, силната ѝ вяра и 
жертвоготовност, както и рискът, който поема. Първоначално 
той не иска да отвори отново портите на манастира, защото го 
е страх. После се досеща, че присъствието на тази жена може 
да е по-опасно, ако тя се е срещала с бунтовници, и решава да 
я отпрати от манастира. Манастирската порта хлопва и бързо се 
заключва след баба Илийца, която отново остава сама в нощта с 
болното дете на ръце. 

Общ изглед от Черепишкия манастир
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  ВРЕМЕТО В РАЗКАЗА

Действието в трета част се развива през нощта. Разбираме 
това от първото изречение: Нощта вече покриваше с тъмното 
си було Черепишкия манастир, както и от изразите тъмното 
небе, тъмнееха канаристите стени, черни дупки, задрямали-
те орли, спеше и манастирът. Изборът на нощния пейзаж не 
е случаен. Той подчертава жертвоготовността на баба Илийца 
и силното ѝ желание да направи добро въпреки естествения чо-
вешки страх, който изпитва. 

  ПРОСТРАНСТВОТО В РАЗКАЗА

Действието в трета част на разказа се развива в Черепишкия 
манастир „Успение Богородично“. Географското местополо-
жение на манастира е в Искърското дефиле, по северните скло-
нове на Стара планина, на брега на река Искър. В текста няма 
конкретни пространствени определители, но някои думи и изрази 
(клисурата, шумтеше в дола, канаристите стени, орлите по 
върховете) подсказват, че това свято място се намира далеч от 
населени места, в подножието на Стара планина, като по този на-
чин, заедно с нощната картина, се допълва представата за деб-
неща опасност. 

  ГЕРОИТЕ В РАЗКАЗА

В трета част на разказа „Една българка“ Иван Вазов разкрива 
двама герои антиподи – калугера Евтимий и баба Илийца.

Още с появата си калугерът Евтимий показва, че е напълно 
противоположен образ на баба Илийца. Той с безпокойство пита 
ратая кой чука, и го праща да провери. Речта му е накъсана и 
объркана, което издава силен страх от нощни посетители. Ведна-
га става ясно, че Евтимий се страхува еднакво както от турците, 
така и от бунтовниците. Той е страхлив и малодушен и затова не 
допуска в манастира нищо, което би застрашило сигурността му. 

 Първите думи към нощната посетителка са груби. Образът 
на Евтимий все повече се отдалечава от представата за Божи 
служител. Той се опитва да накара Илийца да дочака сутринта 
за молитвата на болното дете. Думите му: „Какво ще му правя 
аз, ако е болно“, издават липсата на вяра в Бога. Той все пак 
отстъпва пред настояването на Илийца. Видът на детето, което 
прилича на мъртво, не предизвиква у него никакви чувства. Про-
чита небрежно молитвата, обут е на босо, а на главата си не носи 
калугерска шапка, както повелява канонът. Накрая с безразличие 
заявява: „Ако му е писано да оживее, ще оживее…“, и праща же-
ната с детето да спят на чардака. 

Грубият и страхлив Божи служител не позволява на селянката 
да му разкаже какво ѝ се е случило, докато е идвала към ма-
настира. Страх и гняв се изписват на лицето му в този момент. 
Уплашен за своята сигурност и за живота си, той не може да про-
умее как тази жена не се страхува и рискува живота си заради 
други. Нарича я „луда“, защото тази всеотдайност и християнско-
то ѝ милосърдие са му непознати. Накрая с облекчение отпраща 
нощната гостенка и заключва вратата зад гърба ѝ. 

В този епизод читателят като че ли не научава нищо ново за 
баба Илийца, по-скоро затвърждава представата, която до този 

Българинът във възрожденския свят

Входът към храма в Черепишкия 
манастир
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Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Извадете от природната картина в началото на текста думите и изразите, 
които създават усещане за несигурност и страх.
2. Запишете с две-три изречения какво внушава изразът „Спеше и манастирът, 
глух и пустинен“.
3. С какви думи и изрази е показан страхът на калугера?
4. Извадете думите и изразите, които показват отношението на Евтимий към 
баба Илийца.
5. Запишете думите и изразите, които показват, че калугерът не е убеден, че 
Божието слово има силата да излекува болното дете.
6. Попълнете таблицата, за да докажете, че баба Илийца и калугерът Евтимий 
са антиподи.

7. Отговорете с две-три изречения в кои моменти Евтимий нарича баба Илийца 
„луда“ и защо. 
8. Напишете теза и аргументи на литературния въпрос: „Защо отец Евтимий 
отказва да изслуша баба Илийца?“.

Баба Илийца Калугерът Евтимий

Отношение към 
бунтовниците

Отношение към турците

Отношение към 
ближния, който има 
нужда от помощ

Отношение към 
християнската вяра

момент си е създал за нея. Майчината загриженост за болното 
дете и християнското милосърдие и съпричастност към бунтов-
ника са я накарали да поеме сама в нощта към манастира, пре-
одолявайки естествените си човешки страхове. На грубото пос- 
рещане в манастира тя отвръща със смирение, но и с познатите 
вече настойчивост и упоритост. Силната ѝ вяра в Бога личи от 
думите: „Ти няма нищо да направиш, но господ може всичко“, от-
правени към неверника Евтимий. Тя успява да накара егоистич-
ния и бездушен калугер все пак да прочете молитва на болното 
дете през нощта. В този момент силно проличава разликата меж-
ду двамата – на грубостта и безразличието му Илийца отвръща 
със смирение и прошка – целува му ръка и му дава два гроша. 

С притеснение и нерешителност баба Илийца иска да разкаже 
на калугера за случилото се в гората. Но бързо разбира, че мало-
душието и страхът са сковали душата му и че от него не може да 
очаква помощ и подкрепа. Затова решава да си тръгне още през 
нощта, за да занесе храна и дрехи на бунтовника. 

Тук не се пише!
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Българинът във възрожденския свят
ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Защо баба Илийца се озовава сама посред нощ в планината?
2. Защо баба Илийца е ходила в манастира?

ЕДНА БЪЛГАРКА

IV

Баба Илийца тръгна из нощта за към Искъра, зад който я чакаше 
сега бунтовникът. Тя беше много смутена, тя не посмея и не можа да 
се посъветва със сприхавия калугер, който я посрещна в отсъствието 
на игумена. Тя се покачи на яра зад манастира и тръгна из пътя, който 
пълзи над Искъра. Дрезгавата нощ допускаше да се видят доста ясно 
очертанията на чуките и бърдата отсреща – дене намусени, а сега зло-
вещи… Та и всичко имаше зловещ вид за Илийчината душа, изпълнена 
с тревога и безпокойство. Когато стигна на върха до големия бряст, 
Илийца поседна на студената земя да си почине. Планинските само-
тии спяха, дива тишина царуваше в природата; само реката все си 
шумеше долу нейде в бездната, дето се гушеха под карпи манастирски-
те кубета и чардаци без ни една светлинка. Отдясно стигаха кучешки 
лаеве из Лютиброд. Тя стана пак, но не хвана през селото, дето я беше 
страх да мине, ами тръгна наляво от него по брега на урвата и бежеш-
ката слезна през нивята.

Скоро се намери долу при самия Искър. Ладията стоеше до брега. 
Илийца отиде в колибата, дето спеше ладиарят, за да го извика да я 
прекара. В колибата нямаше никой: види се, ладиарят го е било страх 
да нощува тук. Тя се зачуди какво да прави сега. Отиде там, дето 
стоеше ладията. Искърът шумеше страшно, тя видя отблясъка на 
тъмните му талази и мравки я попъплиха. Що да чини? Да чака до 
сутринта? Тя нито иска да мисли за подобно нещо, макар че ранни 
петли пропяха в Лютиброд за съмване. Що да чини? Освен сама да 
се опита да мине отвъд; тя беше видяла как гребат… Това ù се видя 
опасно, но друг избор не ù оставаше, ако искаше да завари момъка, кой-
то я чака сега в гората, примрял от глад, от безпокойство и страх. 
Тогава тя остави детето на пясъка – тя бе съвсем забравила детето! 
– и се наведе да отвърже синджира на лодката от големия кол, дето 
го връзваха. Но тя изтръпна: синджирът не беше вързан сега, а заклю-
чен за кола с катанец; турците бяха сторили това, за да попречат на 
минуване реката през нощта. Тя се изправи втрещена. Петлите все 
повече пропяваха в Лютиброд, на изток небето слабо се заздрачаваше, 
след час или два ще съмне. Тя изохка в безсилно отчаяние и напрегна 
всичките си сили да скъса синджира или да счупи катанеца. Скоро се 
убеди, че това беше невъзможно. Тя се изправи запъхтяна и въздъхна 
безнадеждно. Внезапно тя се наведе трети път, хвана кола с двете си 

Изразът показва напълно 
естествените човешки 
страхове на баба Илийца, 
която посред нощ се нами-
ра сама на брега на Искър

Фразеологичен израз, който 
означава силен страх, при-
теснение, вълнение

Изразът показва силното 
желание на Илийца да успее 
да помогне на бунтовника, 
защото за детето вече е 
направила всичко възможно.

99



ръце, като че има намерение да го извади. Колът, дълбоко забит от 
години там, стоеше като закован. Тя удвои, утрои усилията си, ней-
ните изпечени селски ръце се напънаха, мишците ù сдобиха стоманена 
пъргавина и сила, кокалите ù изпращяха от напрягане и горещ пот 
рукна от лицето ù. Запъхтяна, уморена, като че е изсякла кола дърва, 
тя се изправи, отдъхна малко и пак го хвана. И пак с нови сили и с нова 
ярост взе да се върти около него, превита одве от напъна си да го 
изкърти. Старешките ù гърди дишаха гръмовно, краката ù се забива-
ха до прасците в пясъка и след тая страховита половинчасова борба 
колът се позаклати, дупката се поизхалтави и тя го измъкна най-после 
из почвата. Синджирът глухо издрънка в тишината.

Илийца изпъшка тоя път победоносно и се тръшна на пясъка пре-
маляла… След няколко минути ладията с Илийца, детето и кола вът- 
ре плувна по мътните вълни.

РЕЧНИК
1. яр – стръмен бряг
2. чука – камениста височина
3. бърдо – планински склон, възвишение
4. талаз – вълна 
5. чини (диал.) – прави 
6. катанец – катинар 
7. мишци – мускули, ръце, мишници

        ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

 1   Каква е ролята на пейзажа в началото на четвърти епизод?
 2   Какви са внушенията на израза Та и всичко имаше зловещ вид за Илийчината душа, 
изпълнена с тревога и безпокойство?
 3   Защо авторът ни прави свидетели на страховете на героинята си?
 4   Какво означава фразеологичният израз мравки я попъплиха?
 5   Защо Илийца не може да чака до сутринта, за да премине Искъра? 
 6   Какви мисли вълнуват героинята, преди да разбере, че ладията е вързана?
 7   Защо баба Илийца е забравила за детето? Променя ли това отношението на читателя 
към героинята?
 8   С какви изразни средства е описана героинята, докато се опитва да извади кола 
от пясъка?
 9   Какво ново добавя този епизод към представата, която вече сме си изградили за 
баба Илийца?
10  Каква е ролята на последното изречение от тази част?

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  КАКВО НИ КАЗВА ТЕКСТЪТ

Четвърта част е първият кулминационен момент в текста, за-
щото разказва за изпитанията на волята и на тялото, които баба 
Илийца преодолява по пътя към доброто. 

Началото на четвърта част ни представя зловеща нощна картина 
в Искърската клисура. Илийца е напуснала манастира, без да полу-
чи помощ, и трябва да премине реката, за да изпълни обещанието, 
дадено на бунтовника. Обзета е от безпокойство и страх, защото 
навън е нощ, а тя е сама с болното дете сред непристъпни канари 
и шумяща в бездната река. Авторът акцентира върху тази подроб-
ност, защото героинята му е преди всичко човек и изпитва нормал-
ни за всеки човек чувства и емоции. Независимо от страховете си 
тя тича надолу към реката, за да стигне по-бързо при бунтовника. 
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Преживяванията на героинята са предадени с метафорични изрази 
и епитети – дене намусени, а сега зловещи, планинските самотии 
спяха, дива тишина царуваше в природата, реката все си шуме-
ше долу нейде в бездната.

На брега на Искъра я чака ново изпитание. Ладияря го няма и 
Илийца е сама срещу бушуващата река. Страховете, които обхва-
щат героинята са предадени с фразеологизма мравки я попъплиха, 
но колебанието ѝ е кратко. Ако иска да помогне на бунтовника, тряб-
ва веднага да се качи сама в ладията. В този момент баба Илийца 
съвсем е забравила за болното си внуче. Този детайл е обособен 
с тирета и удивителен знак, за да бъде привлечено вниманието на 
читателя. Героинята не е престанала да се бори за живота на вну-
чето си, но за него вече е направила всичко необходимо и то зависи 
само от Божията милост. Сега по-важно е да стигне навреме при 
бунтовника, който е сам, гладен и премръзнал в гората. 

Изпитанията за героинята не свършват. Ладията е заключена с 
катинар за кол, забит дълбоко в пясъка. Започва да се развиделява, 
откъм Лютиброд пропяват първи петли. Отчаяние и безнадеждност 
обземат Илийца, но тя не се отказва. Със засилена употреба на гла-
голи, епитети и метафори са предадени усилията на баба Илийца 
да извади кола от пясъка. Тя впряга всички физически сили, които 
са ѝ останали, за да успее да изтръгне кола, дълбоко забит от го-
дини. Усилията ѝ са увенчани с успех.

Последното изречение на четвърта част показва ладията с Илий-
ца и детето, плаваща по мътните вълни, и подсказва, че изпитания-
та не са свършили.

  ВРЕМЕТО В РАЗКАЗА

Действието в четвърта част се развива през нощта преди разсъм-
ване. Това е показано чрез редица времеви определители – тръгна 
из нощта; дрезгавата нощ; дене намусени, а сега зловещи; без ни 
една светлинка; след час или два ще съмне. Авторът оставя герои-
нята си да действа сама през нощта, за да внуши нейната жертвого-
товност. На бунтовника може да се помогне само нощем, когато не 
съществува опасност някой да ги види. Затова баба Илийца прео-
долява страховете си от тъмната нощ и неизвестността и се справя 
с препятствията.

  ПРОСТРАНСТВОТО В РАЗКАЗА

В тази част баба Илийца тръгва от Черепишкия манастир, нами-
ращ се в Искърското дефиле, към мястото с ладията, за да отиде в 
гората, където я чака бунтовникът. Реката в митологията, във фолк-
лора и в литературата е често срещано изпитание. Тя е и граница, 
разделяща различни светове – в митовете разделя света на живите 
от света на мъртвите; в приказките героите често преминават реки, 
за да постигнат целта си. Припомнете си – в „Немили-недраги“ Ду-
нав отделя хъшовете от отечеството им; едно от изпитанията пред 
Македонски е преминаването на замръзналата река.

В разказа пространството при реката също има задача да пред-
ложи изпитания на героинята. Баба Илийца не просто трябва да 
премине от единия бряг на другия – тя трябва да приложи неимо-
верни, свръхчовешки усилия, които доближават нейното премина-
ване до преодоляването на препятствията в приказките.  

Искъра и скалите около Черепишкия 
манастир, снимка Иван Стойков

Българинът във възрожденския свят
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  ГЕРОИТЕ В РАЗКАЗА
 
В началото на епизода баба Илийца е смутена, защото не е по-

лучила съпричастността и помощта, които е очаквала от калугера 
Евтимий. Единственото, което ѝ остава, е сама да се опита да по-
могне на момъка. Притесненията ѝ се допълват от това, че е съвсем 
сама в нощта и всичко изглежда още по-зловещо и страшно. 

Когато стига на брега на Искъра, тя вижда, че дори ладиярят се 
е уплашил и не е останал да нощува в колибата, което я изправя 
пред ново препятствие – тя трябва сама да се качи на ладията, за 
да стигне на отсрещния бряг. Изправена срещу разбушувалата се 
река, баба Илийца е обхваната от страх – мравки я попъплиха. Ко-
лебанието ѝ трае няколко мига, героинята се пита: Що да чини?, и 
бързо взема решението – ако иска да помогне на бунтовника, тряб-
ва да действа веднага, защото след няколко часа ще съмне. 

Сякаш за да подчертае изключителността на героинята си, Вазов 
я изправя пред ново препятствие – лодката е заключена с катинар 
към кол, дълбоко забит в земята от години. Пренебрегвайки страха 
и умората, Илийца оставя детето на пясъка и се опитва да извади 
кола. В този момент читателят не я осъжда, че е забравила болното 
дете, защото за него е направила всичко по силите си. Сега то е в 
ръцете на Бога, но другият живот чака в гората своето спасение. 
Следващите редове чрез засилената употреба на глаголи, метафо-
ри, хиперболи и сравнения ни показват силната воля на една въз-
растна жена да спаси човешки живот. 

В края на епизода ладията с Илийца и детето плава по мътните 
вълни на Искъра, очертаващи едно неясно бъдеще. 

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Сравнете природните картини в началото на трета и на четвърта част. По 
какво си приличат и по какво се различават?
2. Запишете с няколко изречения в тетрадката си какво внушава изразът: 
„Та и всичко имаше зловещ вид за Илийчината душа, изпълнена с тревога и 
безпокойство“.
3. Извадете в тетрадката си думите и изразите от природната картина, които 
създават усещане за страх.
4. Запишете с няколко изречения в тетрадката си какво внушава изразът 
„мравки я попъплиха“.
5. Какво ни „казват“ за героинята размислите ѝ, преди да се опита да извади 
кола от пясъка?
6. Разсъждавайте върху израза „тя бе съвсем забравила детето“, като обърнете 
внимание на пунктуацията. Променя ли се представата ни за баба Илийца?
7. Извадете в тетрадката си глаголите, с които са описани опитите на Илийца да 
извади кола от пясъка.
8. Извадете в тетрадката си епитетите, с които е описана Илийца, докато се 
опитва да извади кола от пясъка.
9. Опишете героинята с няколко изречения, като имате предвид поведението ѝ в 
този епизод на разказа.
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Българинът във възрожденския свят

Манастир
„Успение Богородично“

Лютиброд

с. Челопек

ПЪТЯТ, КОЙТО БАБА ИЛИЙЦА 
ИЗМИНАВА В РАЗКАЗА

Къщата на 
баба Илийца 

р.
 И

ск
ър

Скалите над 
Искъра

Челопешката
церова гора, къде-
то баба Илийца 
среща бунтовника

Макет на ладията, с която 
някога са преминавали 
Искъра близо до Лютиброд

I част

II част

(ретроспекция)

III част

IV
 ч

ас
т

V 
ча

ст

Пътят на баба Илийца 
към манастира

Връщането на баба 
Илийца от манастира 
към Челопек

Обекти, които 
баба Илийца среща 
по пътя си
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Как баба Илийца се озовава в ладията?
2. Защо въпреки опасностите тя прави всичко възможно да премине реката?
3. На кое рисковано преминаване на река от изучавано произведение е подобно 
преминаването на Искъра от баба Илийца?

ЕДНА БЪЛГАРКА

V

Тука Искърът, излязъл от скалисто гърло, разлива се широко и тече 
между ниски полегати брегове. Ладията плуваше по течението му, непо-
корна на лопатата, неумело управлявана от селянката. По тая причина 
ладията се отдалечи нататък и отмина мястото, дето обикновено 
заставаше. Илийца с безпокойство следеше само да не би да наближи ос-
тавения бряг. Най-после един бързей я откара близо до срещния бряг и 
селянката с много мъка допря ладията до земята. Тя излезе с детето на 
ръце и тръгна незабавно нагоре към гората. Когато влезе в нея и наближи 
мястото, дето срещна бунтовника, тя видя човешка сянка, че мръдна 
между стволовете, и позна, че е той. Бунтовникът я пресрещна.

– Добър ти вечер, момче. Нà.
И тя извади хляба и му го подаде, знаейки, че преди всичко хляб беше 

потребен за бунтовника.
– Благодаря, бабо – отговори покъртен той.
– Чекай, облечи това отгоре! – и тя му подаде връхна дреха, с която 

бе покрила детето. – Взех манастирско скришом, боже, прощавай, грях 
сторих...

Илийца бе смъкнала на тръгване от пармаклъка тая дреха за бежанеца, 
мислейки, че е на ратай. Но когато момъкът я облече, тя учудена видя, 
че е калугерско расо!

– Все едно, ще се постопля! – рече той, като увиваше измръзналото си 
тяло със сухата шаячна дреха.

И те тръгнаха. Бунтовникът вървеше и ядеше мълком; той тре-
переше от студ и силно куцаше. Той беше двайсетгодишно голобрадо 
момче, тънко-високо. Бабата, за да го остави да яде, не го запитваше 
кой е и отде е, а само му приказваше ниско; но нейното любопитство 
най-подир надви и тя го запита отде иде. Той ù разправи, че не слазя от 
Балкана, а иде от полето. Изгубил четата оная нощ в лозята на Веслец и 
от там до тука е дошел с големи страхове и премеждия, не ял два дена и 
две нощи, съсипан от ход, с убити крака, трескав, и сега бяга в Балкана да 
намери другарите си или да се потули.

– Синко, ти не можеш да вървиш – каза му тя, – дай си пушката да 
ти олекне.

И тя му пое пушката в лявата си ръка, като стискаше с дясната 
детето.

Втората среща на баба 
Илийца с бунтовника
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– Върви, върви, стягай се, момче.
– Къде ще се дяна, бабо, сега?
– Как къде? Ами у дома!
– Истина ли? Бабо, благодаря ти, ти си добра жена! – отговори уми-

леният до сълзи момък и се наклони, па ù целуна напуканата ръка, която 
стискаше детето.

– Хората са наплашени сега и ме изгарят жива, ако усетят – продъл-
жаваше селянката, – но как да те оставя тука: не можеш да бягаш и ще 
те намерят черкезите – поразил ги господ – и в село ги има. Защо ви 
трябваше вам, момчета? Тая пуста царщина тъй ли се лесно разсипва!... 
Изтрепаха ви като пилци. Но ти не можеш да вървиш нагоре! – И тя 
пое и пушката в дясна ръка, а с лява го хвана под мишница. Вдълбочаваха 
в церовата гора. През дърветата небето на изток повече побеляваше, 
челопешките петли пееха раздирателно, звездите бледнееха. Разсъмване-
то започваше, те бяха още на половина час разстояние от Челопек, ако 
напреки се идеше, но както вървеше момъкът, и за два часа нямаше да 
достигнат. Селянката се окахъри, да имаше крила, щеше да го вземе и да 
хвръкне с него. Той се озърна.

– Съмва се, стрино – каза той.
– Лошо, няма да стигнем навреме – изпъшка тя. Повървяха още малко. 

Отсреща се чуха човешки гласове. Селянката се спря.
– Тъй не бива, момче, да направим друго...
– Какво, стрино? – попита момъкът, който виждаше в тая непозна-

та жена своя майка, свой спасител, свое провидение.
– Скрий се в гората, стой до довечера. Като мръкне, ще те намеря – 

нà, тука пак – и ще те скрия у дома.
И момъкът намери, че това беше най-умното. Селянката му повърна 

пушката.
– Сбогом!
Илийца в това време пипаше детето. Тя изплака:
– О, мамке! Та то е умряло, ръчиците му лед!
Бунтовникът се спря поразен. Тая скръб на селянката го смая; той по-

иска да каже нещо да я утеши, но не можа нищо да каже. Сега той вижда-
ше, че нямаше право да очаква по-нататъшна помощ от великодушната 
жена, чието сърце беше разбито от едно голямо лично нещастие.

– О, мамке, гълъбчето ми... – вайкаше отчаяно тя, като се вгледваше 
в лицето на детето.

Бунтовникът тръгна из гората, цял потресен, безнадежден. Но раз-
плаканият глас на бабата му извика:

– Момче, крий се хубаво днес. Довечера – пак тук, та да те намеря...
И тя се изгуби между тъмните дънери.

 

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

 1   Посочете изразите, с 
които е описан бунтовникът. 
Защо Иван Вазов е спестил 
подробно описание на 
чертите му – какво е важно 
да научи читателят?
 2   С какво помага Илийца 
на бунтовника? Как бихте 
определили тези грижи?
 3   Коментирайте думите на 
Илийца: „Взех манастирско 
скришом, боже, прощавай, 
грях сторих...“. Обърнете 
внимание на следното:
– Какво означава изразът 
„взех скришом“?
– Какво подсилва 
„прегрешението“ на Илийца?
– „Не кради“ е осмата от 
Десетте Божи заповеди, 
които Бог чрез пророк 
Мойсей дава на хората. 
Предложете аргументи, с 
които да покажете, че Илийца 
не е нарушила осмата Божа 
заповед.
 4   Посочете част от 
репликите на Илийца, 
от които личи, че тя не 
разбира мотивите, с които 
бунтовникът е тръгнал да 
жертва живота си. 
 5   Въпреки че не го разбира, 
тя помага на момъка. Защо?
 6   Посочете изразите, които 
показват каква е Илийца за 
бунтовника.
 7   Коментирайте епизода, 
в който Илийца разбира, 
че внучето ѝ е умряло, но 
намира сили отново да 
изрази готовност да помогне 
на бунтовника. 

РЕЧНИК
1. бързей – участък от река с отно-
сително голям речен наклон, вслед-
ствие на което водата тече с висока 
скорост
2. окахъри – притесни 
3. провидение – висша ръководна 
сила, определяща съдбата на човек

Българинът във възрожденския свят
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 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  КАКВО НИ КАЗВА ТЕКСТЪТ

Петият епизод на разказа „Една българка“ съдържа втория 
кулминационен момент. Тук баба Илийца за втори път се среща 
с бунтовника и се заблуждава, че внучето ѝ е умряло. 

Епизодът започва с усилията на героинята да преплава река-
та с ладията и да достигне до отсрещния бряг, където в гората 
я чака бунтовникът. Когато за втори път се среща с момъка, тя 
бърза да му даде хляба и дрехата, за да се подкрепи той и да 
се стопли. Вярващата християнка моли Бог да ѝ прости греха, че 
скришом е взела дрехата от манастира. 

Когато тръгват през гората, баба Илийца с любопитство и със-
традание разглежда момъка. С майчинска загриженост, въпреки 
умората и изпитанията, тя предлага да вземе пушката му, за да 
му олекне, а с другата ръка стиска болното си внуче. 

Момъкът е разтревожен, защото не знае къде да се скрие, а 
състрадателната жена без колебание му предлага да го скрие в 
дома си. Напълно съзнателно тя поема огромната опасност за 
живота си, но желанието ѝ да му помогне, е по-силно от стра-
ха: „Хората са наплашени сега и ме изгарят жива, ако усетят...“. 
Умилен и благодарен, четникът се навежда и целува ръката на 
своята спасителка. Тя го подхваща под мишницата, за да об- 
лекчи страданията му, в този момент ѝ се иска да има крила, за 
да може по-бързо да стигнат. 

Изгревът наближава, а ги чака още много път. Става опасно и 
невъзможно да продължат към селото. Илийца предлага на мом-
чето да се скрие добре в гората, а когато се мръкне, тя ще дойде 
да го вземе и да го заведе в дома си. В лицето на тази непозната 
жена бунтовникът вижда своя майка, свой спасител, свое прови-
дение.

Изпитанията обаче не са свършили. В този момент баба Илий-
ца пипа ръцете на внучето, които са ледени, и си мисли, че то е ум-
ряло. Отчаяние и безнадеждност връхлитат героинята; плачейки, 
тя нарича с най-мили имена детето. Бунтовникът е потресен от 
огромната човешка трагедия и разбира, че няма право да очаква 
повече нищо от добрата жена. В този момент Иван Вазов показва 
колко силна всъщност може да бъде българката. Преодолявайки 
болката и непоносимото страдание, Илийца не е забравила обе-
щанието си към бунтовника. В този кулминационен момент тя се 
обръща към него, за да му обещае подкрепата си: „Момче, крий 
се хубаво днес. Довечера – пак тук, та да те намеря…“.

  ВРЕМЕТО В РАЗКАЗА

Разказът (първа глава) започва по залез. Придвижването на 
баба Илийца към манастира съвпада с падането на нощта. В 
четвърта глава нощта усилва трудността на изпитанията, 
пред които е изправена героинята. Тя не само трябва да изтръг-
не кола, за който е завързана ладията, но и да премине придош- 
лата река в непрогледната нощ. Времето в пета глава е на за-
зоряване. И в тази част то не помага на Илийца. Ако тъмната нощ 
в предходните части пречи на придвижването ѝ, то в пета глава 

Вазовият кът в Черепишкия манастир, 
където писателят създава разказите 
„Една българка“ и „Дядо Йоцо гледа“ 
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настъпването на деня се превръща в неин враг и враг на бунтов-
ника.

  ПРОСТРАНСТВОТО В РАЗКАЗА

Действието в пета глава на разказа протича в гората – съща-
та, в която Илийца е срещнала бунтовника на отиване към ма- 
настира. Гората в разказа е своеобразната сцена, в която проти-
ча действието на разказа. Тя е тъмно и опасно място, а тези вну-
шения се подсилват от факта, че действието протича през нощта. 
За бунтовника гората е място на сигурност.

  ГЕРОИТЕ В РАЗКАЗА

Баба Илийца изпълнява обещанието си, дадено на бунтов-
ника, да се върне и донесе хляб и дрехи. Преодолените от нея 
препятствия в предходната четвърта глава затвърждават геро-
ическите черти на образа ѝ. В пета глава обаче те са допълне-
ни от постъпка, която няма героически измерения, но която е не 
по-малко трогателна. В момента, в който помисля внучето си за 
мъртво, тя отново предлага помощта си на бунтовника.

Действията на баба Илийца в тази глава затвърждават образа 
ѝ на българската майка, която се грижи за българските синове.

Бунтовникът в пета глава е нарисуван с черти на син, нужда-
ещ се от майчински грижи. Той приема хляб и дрехи, подкрепян 
е от Илийца и целува напуканата ѝ ръка. В тази глава реакциите 
на бунтовника подсилват внушението за героичната постъпка на 
баба Илийца.

Българинът във възрожденския свят

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Запишете в тетрадката си изразите, с които е нарисуван бунтовникът. 
Отговорете писмено на въпроса: „Защо бунтовникът не е описан 
като непоколебим и силен мъж, а като младо момче, нуждаещо се от 
подкрепа?“.
2. Запишете израза, който показва, че баба Илийца се отличава от 
останалото българско население в този момент. 
3. Запишете думите и изразите, с които е нарисуван образът на баба 
Илийца като грижовна и подкрепяща бунтовника майка.
4. Като имате предвид всички постъпки и действия на баба Илийца до този 
момент в разказа, както и отделните описания на физическите ѝ черти, 
направете писмен словесен портрет със заглавие „Една българка“.
5. Напишете трансформиращ преразказ на пета част на разказа „Една 
българка“ от името на баба Илийца или от името на бунтовника. Помислете 
кои епизоди ще включите и какво глаголно време ще използвате във вашия 
преразказ.
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Кои са основните географски обекти, в близост до които протича действието на разказа?
2. Очертайте пътя, който баба Илийца изминава в предходните пет части на разказа.
3. В кое време на денонощието протича вторият разговор на баба Илийца с бунтовника? 

ЕДНА БЪЛГАРКА

VI

Тая сутрин майското слънце се показа радостно от чистото небе, 
няколко дена все облачно и дъждовно. Разкошната длъгнеста долина, коя-
то се отваря от Шишмановата скала, имаше омайна хубост, пременена 
в пролетна зеленина, прорязвана от сребристия пояс на реката, лъснала 
от лъчите на слънцето. Дотук, до Шишманова скала, се свършва ней-
ната одисея из тесни клисури и безконечни планински завои, ту между 
стръмни урви, покрити с дъб и бук, ту под високи навъсени скали, на-
пробити с пещери, настръхнали със замъкообразни изваяния и странни 
обелиски, своенравна игра на стихиите и времето.

Току-що слънцето излезе над кръгозора, из пътя откъм Враца се подаде 
турска конница, а след нея из ръжовете се зачерня голяма тълпа пеши 
хора, на която краят не се видеше. Конницата и пехотата скоро добли-
жиха Искъра и се спряха. Пехотата се състоеше от около триста души; 
отпреде ù вървяха турци башибозуци, въоръжени с всякакъв род оръжия, 
а осталото, грамадната част, бяха черкези, също въоръжени. Подир ня-
колко минути бавене конницата пусна да минат напред черкезите, а тя 
остана настрана. Тая шумна сган се предвождаше от прочутия тогава 
черкезки големец Джамбалазът, свиреп и кръвожаден кавказки разбойник, 
от тайфата на когото беше пукнала пушката, що простря мъртъв Бо-
тева вчера.

Джамбалазът, на кон, се спря срещу челопешката гора, недалеко от 
старовремската развалена черква. Отляво на гората се вдигаха неприс-
тъпни зъбери и ярове, а отдясно се откриваха челопешките ниви и бос-
тани, дори до другия гол рът. По стръмнината на гората виждаше се 
през дърветата уединена кошара, парясана сега от стопана си.

Всички очи бяха обърнати към гората, дълбока, пуста и спокойна, 
дето сега се криеше бунтовникът. Но потерята не идеше за него. Тая 
нощ бе пристигнало известие във Враца, че един час преди съзоряване 
една чета комити била се спуснала от Балкана в тоя шумак, вероятно с 
намерение да мине Искъра и да се спаси в голямата Стара планина.

Потерята, наежена, ободрена от вчерашната си победа, очакваше за-
поведта, когато Джамбалазът, слезнал от коня, с неколцина по-предни 
башибозуци обсъждаше положението и начина на нападението. Той беше 
мургав, висок, чернобрад четирийсетгодишен човек с бляскаво черкезко 

Шеста част на разказа 
започва с ведра пролетна 
картина, която внушава 
радост и безгрижие. На 
този фон ще протекат 
следващите събития – бун-
товникът ще простреля 
смъртоносно Джамбалаза, а 
след това ще се самоубие.

Портретът на Джамбалаза 
внушава цялата жесто-
кост, с която са се сблъска-
ли четниците от Ботева-
та чета.
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ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Кои са основните географски обекти, в близост до които протича действието на разказа?
2. Очертайте пътя, който баба Илийца изминава в предходните пет части на разказа.
3. В кое време на денонощието протича вторият разговор на баба Илийца с бунтовника? 

облекло, набучен с оръжие; погледът му, зверски и лют, светеше под висо-
ката му космата черкезка гугла.

В това време изгърмя пушка от кошарата и планинските екове пов-
ториха и продължиха гърмежа. 

– Комитите! Комитите! – извикаха гласове.
Всички погледнаха към кошарата, но видяха само кълбото дим на входа 

ù, което се разнасяше от утринния ветрец по клоните. Подир първото 
късо смайване и сбутване потерята даде един страшен залп, последван 
от гороломен продължителен ехтеж. Но сред дима раздадоха се гласове:

– Джамбалаза убиха!
Джамбалазът наистина беше се повалил на земята, пронизан тъкмо 

в гушата от куршум, и из устата му шуртеше струя кръв. Той беше 
ударен от куршума, който дойде от кошарата. 

При тая вест мигновена паника обхвана потерята и тя се дръпна и 
изпокри – кой де намери. Тялото на предводителя бързо беше отнесено. 
Изчезна и конницата. Но друга пушка не гръмна вече от гората.

След доста време, като разбраха по мълчанието, че комитите са из-
бягали из гората, една дружина от по-сърдени черкези се престраши и 
навлезе откъм челопешкия път в нея и я разтършува. Тя намери убит до 
дънера на един дъб само един бунтовник, мъж, трийсетгодишен, с лице, 
обрасло с черна брада, и с единия крак ранен, превързан с дрипи. Черкези-
те разбраха, че четата е избягала в планината.

(Действително подир падането на Ботева при Вола част от дру-
жината му, около четирийсет момчета, под воеводството на ранения 
в крака герой Пера бе хванала планината, скитала се бе цяла нощ из пу-
щинаците и уморена, гладна, премаляла за сън, се спуснала към съмване в 
челопешката гора, дето заспала като мъртва, не знаейки, че е издебната.)

Един от черкезките куршуми беше случайно убил Пера. Никоя друга 
жертва не се намери. Но когато черкезите посетиха и кошарата, те 
съгледаха там още един труп.

– Един папаз-комита! – извикаха те учудени. 
Там лежеше прострян един момък без мустаки, с продупчена глава. Той 

беше облечен с калугерско расо, разгънатата предница на което даваше 
възможност да се види хъшовска носия, обагрена с кръв. По почернелите 
му от барут уста се познаваше, че той се беше самоубил с пушката, след 
като беше свалил Джамбалаза. Видял ли се беше нощеска с четата – неиз-
вестно. Въпреки обичая си в подобни случаи, башибозуците не отрязаха 
главата на разбойника, за да я разнасят на прът като трофей от победа-
та: смъртта на предводителя им я даваше не тям... задоволиха се само 
да запалят кошарата, дето остана трупът. Тя все димеше и до вечер-
та, когато две потери избиваха до един, долу при Искъра, до канарите, 
тринайсет бунтовника, слезнали следобед от Балкана с цел да прегазят 
реката.

 
Илийца е умряла отдавна. Но полуумрялото дете оживя и сега е здрав 

левент и се нарича майор П. Покойната му баба, като му е разказвала 
тия събития, говорила му, че вярва, че дължи оздравяването му не тол-
кова на небрежната молитва на сърдития калугер, колкото на добрина-
та, която не можла да направи, но искала от сърце да направи.

Октомври 1899

Допълнителен текст, 
който внася историческа 
достоверност в разказа

Портретно описание на 
бунтовника – то е съвсем 
кратко и запазва аноним-
ността му. Така той би мо-
гъл да бъде обобщен образ на 
всички четници от Боте-
вата чета, които загиват 
във Врачанския Балкан след 
нейното разбиване.

Последният абзац е епило-
гът на разказа. Той изяснява 
реалната съдба на детето и 
баба му, послужили за прото-
типи на Вазовите герои.
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ДА ПРОВЕРИМ КАКВО 
РАЗБРАХМЕ

 1   Какви чувства внушават 
първите две изречения в 
шеста част на разказа?
 2   В първия абзац на 
разказа са показани 
две природни картини. 
Очертайте основните 
разлики между тях. На какво 
се дължат?
 3   Проследете описанието 
на башибозушката войска 
и Джамбалаза. За какво 
говори подобно описание? 
Какви качества на героите 
разкрива?
 4   Каква е причината 
башибозуците да не 
поругаят тялото на 
самоубилия се бунтовник?
 5   Кои части в текста 
допринасят за по-голямата 
историческа достоверност 
на разказа? Избройте ги.
 6   За какво разказва 
епилогът на разказа? Как 
затвърждава чувството 
у читателя, че разказът 
е изграден върху реални 
исторически събития?
 7   Защо авторът включва 
исторически факти, лица 
и дати в художествения 
разказ?
 8   Кое според Илийца е 
помогнало на нейното внуче 
да оздравее? Съвпада ли то 
с християнските убеждения? 
Аргументирайте отговора си, 
като цитирате подходящите 
думи на баба Илийца.

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  КАКВО НИ КАЗВА ТЕКСТЪТ

В композицията на разказа шеста глава изпълнява ролята на 
развръзка на действието, а последният абзац е епилогът на 
разказа.

Действието се развива призори в челопешката гора, към която 
настъпва голяма башибозушка орда. На фона на ведрата и кра-
сива майска утрин се очертава тъмният профил на башибозуци-
те, а сред тях изпъква образът на кръвожадния им предводител 
Джамбалаза.

Развръзката е следствие на случайната среща на ордата, 
тръгнала да търси останки от Ботевата чета, с бунтовника. Па-
дат двама убити – Джамбалазът, убит от бунтовника, и самият 
бунтовник, който се самоубива. В тази ситуация раненият млад 
момък е победител – преди да сложи край на живота си, убива не 
кого да е, а самия водач на потерята. Това е причината башибо-
зуците да не посегнат на тялото му. 

Разказът внушава реализъм с препратка към хода на истори-
ческото събитие – разбиването на четата на Ботев и оцеляването 
или смъртта на четниците.

За историческа достоверност подсказва и епилогът на разка-
за, който в няколко изречения уточнява каква е реалната случка, 
въз основа на която Иван Вазов е построил своя разказ. Ожи-
вяването на детето, станало български офицер, е своеобразна 
победа на баба Илийца, чиито усилия не са отишли напразно.

  ВРЕМЕТО В РАЗКАЗА

Целият разказ протича в рамките на част от денонощието – 
времето между залеза на предишния ден и изгрева на следва-
щия. В тази глава описанието на майското утро внушава ведрина 
и спокойствие. Вазов използва контраста между светлата утрин 
и появилата се мрачна черкезка тълпа, за да подчертае трагизма 
на събитието, което ще се случи.

Епилогът дава още една представа за време – времето след 
историческите събития, описани в разказа, когато полуумрялото 
дете вече е български офицер и разказва за героизма на своята 
баба.

  ПРОСТРАНСТВОТО В РАЗКАЗА

Началото на разказа рисува красивата долина край Искър. Чи-
тателят отново се среща с познатите детайли от нощта – „планин-
ски завои“, „стръмни урви“, „високи навъсени скали“, „настръхна-
ли със замъкообразни изваяния и странни обелиски“. Огрени от 
сутрешното слънце, те вече не предизвикват страх, а са краси-
ви елементи от природно описание. Ако разказът не свършваше 
трагично, началната природна картина би внушила на читателя 
ведро настроение. 

На следващ етап разказът отново се връща в челопешката 
гора – мястото, където се крие бунтовникът. Светлината на деня 
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ЛЮБОПИТНО!

КОЙ Е ДЖАМБАЛАЗА?
В с. Типченица преди 1878 

г. са живели черкези. Лидер 
им бил Джамбулет, известен 
още като Джамбалаза, гла-
ватар на шайка престъпници, 
които тероризирали околни-
те села с кражби, грабежи и 
убийства. Бандата му дейст-
вала активно в преследване-
то на Ботевата чета през май 
1876 г. Счита се, че Ботев е 
убит именно от опитен черке-
зки стрелец, успял да се про-
мъкне незабелязано до бъл-
гарските позиции. 

В нашата литература е по-
сочен черкезкият предводи-
тел Джамбулет, водач на чер-
кезката конница, сражаваща 
се с четата на Ботев. В хода 
на сражението при Околчи-
ца Джамбулет е застрелян в 
главата от Георги Апостолов 
– български четник, което 
предизвиква временна паника 
сред черкезката шайка. 

(Уикипедия)

позволява да се види кошарата, която се намира насред гората. 
Именно от нея ще проехти изстрелът, който ще повали предво-
дителя на башибозушката орда. Изоставената кошара е мястото, 
където башибозуците ще открият тялото на самоубилия се бун-
товник, след което ще я запалят.

  ГЕРОИТЕ В РАЗКАЗА

Джамбалазът е героят, който в последната част на разказа е 
описан най-подробно. Образът му внушава жестокост – „свиреп 
и кръвожаден“, „мургав, висок, чернобрад четирийсетгодишен чо-
век с бляскаво черкезко облекло, набучен с оръжие; погледът му, 
зверски и лют, светеше под високата му космата черкезка гугла“. 
Посредством него е показан образът на потисника, срещу когото 
са се изправили бунтовниците.

Бунтовникът остава почти анонимен. Читателят не научава 
неговото име. Причината за това вероятно се намира във факта, 
че разказът се основава на действителна история, в която ре-
алната селянка не е съобщила името на младия момък. За ано-
нимността на бунтовника може да съществува и друга причина 
– разказвайки за него, Иван Вазов е разказал за всички млади 
„безименни“ герои на България, които са пожертвали живота си 
за нея. Дрехите, с които е облечен – „хъшовска носия“ и калугер-
ско расо, не изясняват какъв е той, а само подсилват загадката 
около него. 

Илийца, с която читателят се среща в епилога, „прекрачва“ 
границата от въображаемия свят на разказа в реалността. В епи-
лога читателят се запознава с прототипа на героинята, както и с 
прототипа на болното внуче. От времето на събитията – май 1876 
г., до времето на публикуването на разказа – 1899 г., са изминали 
двайсет и три години, а болното дете вече е майор от българска-
та армия.

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Запишете в тетрадката си думите и изразите от описанията на пейзажа в 
шеста част на разказа, които внушават радост и ведрина.
2. Запишете в тетрадката си думите и изразите от описанията на пейзажа в 
шеста част на разказа, които рисуват картина на свръхестествен свят.
3. Запишете в тетрадката си думите и изразите, с които е описан 
Джамбалазът. 
4. Припомнете си как е представен бунтовникът в пета част. Напишете 
кратък текст, с който да сравните двамата герои на разказа – Джамбалаза и 
бунтовника.
5. Напишете кратък текст на тема „Човешката доброта върши чудеса“. Може 
да напишете своя текст, като използвате за основа разказа „Една българка“, 
или да създадете текст на основата на личен опит.
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„Епопея на забравените“ от Иван Вазов е поетически цикъл от 
12 оди, създадени в периода 1881 – 1884 г. Епопеята представя епохата 
на Българското възраждане – от Паисий до Освобождението, като са 
възпети личности, оставили ярка следа в националната ни история – 
Левски, Раковски, Бенковски, Каблешков и др. Две големи исторически 
събития са отразени в произведението – Априлското въстание в одата 
„1876“, и боевете при Шипка през 1877 г. в „Опълченците на Шипка“.

Редица са причините, подтикнали поета да напише епопеята: 
– Само няколко години след Освобождението Вазов установява с бол-

ка, че дейците на националноосвободителното движение са забравени. 
– Силно е разочарованието му от следосвобожденската действител-

ност, чиято практичност е в пълен контраст с идеализма на предосво-
божденската епоха. 

– В обществото липсва духовният подем на Възраждането, забраве-
ни са ценностите на отминалата епоха, остава неосъществен и нацио-
налният идеал – освобождение на всички територии, населени с българи.  

– Вазов преживява тежко и хулите, отправяни към народа ни, че е 
получил свободата си даром, че не е направил нищо, за да я извоюва сам.

Поетът споделя пред проф. Иван Шишманов как се ражда идеята да 
напише епопеята: „Бях чел в една руска книга за шведския поет Рунеберг, 
че бил написал цикъл от оди за шведски патриоти. Най-прям повод да 
възпея „забравените“ ми даде Захари Стоянов, който в един вестник 
бележеше по кой начин са загинали повечето от главните дейци на въс-
танието. Патосът и формата дължа на Виктор Юго“.

С „Епопея на забравените“ Вазов създава своеобразен словесен памет-
ник на епохата на националноосвободителните борби. Той припомня 
личности и събития, които са пример за духовно извисяване, и отрича 
клеветите, очернящи българския народ.

През 1920 г. опълченци, участвали в бо-
евете, се събират на конгрес и решават 
да се построи Паметник на свободата 
на връх Шипка. Средствата за изграж-
дане на паметника са доброволни даре-
ния от целия народ. Строежът започва 
на 24 август 1922 г. и завършва през 
1930 г. На 26 август 1934 г. паметни-
кът на връх Свети Никола е тържест-
вено открит от цар Борис III.
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Нека носим йоще срама по челото,
синила от бича, следи от теглото;
нека спомен люти от дни на позор
да висне кат облак в наший кръгозор;
нека ни отрича исторьята, века,
нека е трагично името ни; нека
Беласица стара и новий Батак
в миналото наше фърлят своя мрак;
нека да ни сочат с присмехи обидни
счупенте окови и дирите стидни
по врата ни още от хомота стар;
нека таз свобода да ни бъде дар!
Нека. Но ний знаем, че в нашто недавно
свети нещо ново, има нещо славно,
що гордо разтупва нашите гърди
и в нас чувства силни, големи плоди;
защото там нейде навръх планината,
що небето синьо крепи с рамената,
издига се някой див, чутовен връх,
покрит с бели кости и със кървав мъх,
на безсмъртен подвиг паметник огромен;
защото в Балкана има един спомен,
има едно име, що вечно живей
и в нашта исторья кат легенда грей,
едно име ново, голямо, антично,
като Термопили славно, безгранично,
що отговор дава и смива срамът,
и на клеветата строшава зъбът.
О, Шипка!
Три деня младите дружини
как прохода бранят. Горските долини
трепетно повтарят на боя ревът.
Пристъпи ужасни! Дванайсетий път
гъсти орди лазят по урвата дива
и тела я стелят, и кръв я залива.
Бури подир бури! Рояк след рояк!
Сюлейман безумний сочи върха пак
и вика: „Търчете! Тамо са раите!“

ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА 

(11 август 1877 г.)

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. Какви са причините за написването на цикъла „Епопея на забравените“?
2. Какви примери има Вазов от световната литература и от нашата история?
3. Защо „Опълченците на Шипка“ е последното произведение в „Епопея на 
забравените“ според вас?

Лирически увод, в който на 
принципа теза – антитеза 
авторът отхвърля клеве-
тите към българския народ, 
че не е заслужил свободата 
си и я е получил даром

Лиро-епически разказ за съ-
битията на връх Шипка и 
героичния подвиг на българ-
ските опълченци, защитава-
щи върха, достойнството 
си, свободата и бъдещето 
на България с цената на 
живота си

Българинът във възрожденския свят
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И ордите тръгват с викове сърдити,
и „Аллах!“ гръмовно въздуха разпра.
Върхът отговаря с други вик: ура!
И с нов дъжд куршуми, камъни и дървье;
дружините наши, оплискани с кърви,
пушкат и отблъскват, без сигнал, без ред,
всякой гледа само да бъде напред
и гърди геройски на смърт да изложи,
и един враг повеч мъртъв да положи.
Пушкалата екнат. Турците реват,
насипи налитат и падат, и мрат; –
Идат като тигри, бягат като овци
и пак се завръщат; българи, орловци 
кат лъвове тичат по страшний редут,
не сещат ни жега, ни жажда, ни труд.
Щурмът е отчаян, отпорът е лют.
Три дни веч се бият, но помощ не иде,
от никъде взорът надежда не види
и братските орли не фърчат към тях.
Нищо. Те ще паднат, но честно, без страх –
кат шепа спартанци под сганта на Ксеркса.
Талазите идат; всичките нащрек са!
Последният напън вече е настал.
Тогава Столетов, наший генерал,
ревна гороломно: „Млади опълченци,
венчайте България с лаврови венци!
На вашата сила царят повери
прохода, войната и себе дори!“
При тез думи силни дружините горди
очакват геройски душманските орди
бесни и шумещи! О, геройски час!
Вълните намират канари тогаз,
патроните липсват, но волите траят,
щикът се пречупва – гърдите остаят
и сладката радост до крак да измрат
пред цяла вселена, на тоз славен рът,
с една смърт юнашка и с една победа.
„България цяла сега нази гледа,
тоя връх висок е: тя ще ни съзре,
ако би бегали: да мрем по-добре!“
Няма веч оръжье! Има хекатомба!
Всяко дърво меч е, всякой камък – бомба,
всяко нещо – удар, всяка душа – плам.
Камъне и дървье изчезнаха там.
„Грабайте телата!“ – някой си изкряска
и трупове мъртви фръкнаха завчаска
кат демони черни над черний рояк,
катурят, струпалят като живи пак!
И турците тръпнат, друг път не видели
ведно да се бият живи и умрели,
и въздуха цепят със демонский вик.
Боят се обръща на смърт и на щик,Генерал Николай Столетов

„Защитата на „Орлово гнездо“ от 
орловци и брянци“, худ. Алексей Попов
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РЕЧНИК
1. стидни – срамни
2. чутовен – прочут, прославен
3. хекатомба – голямо 
жертвоприношение (в древността – 
от 100 животни)

героите наши като скали твърди
желязото срещат с железни си гърди
и фърлят се с песни в свирепата сеч,
като виждат харно, че умират веч...
Но вълни по-нови от орди дивашки
гълтат, потопяват орляка юнашки...
Йоще миг – ще падне заветният хълм.
Изведнъж Радецки пристигна със гръм.
                   .................................
И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща
славата му дивна като някой ек
от урва на урва и от век на век!!
                        

Пловдив, 6 ноември 1883 г.

Заключение, в което е 
обезсмъртен подвигът на 
опълченците и е превърнат 
в легенда

        ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

 1   Колко части има стихотворението? 
 2   Каква теза е изложена в първата част на увода? Как е отречена във втората част? 
С кой съюз се прави обратът? 
 3   Какво внушение постига лирическият говорител в увода? 
 4   Защо ни въвежда в разказа с възклицанието „О, Шипка“? 
 5   В кой ден от Шипченските боеве ни въвежда лирическият говорител? Защо? 
В какъв етап е битката? 
 6   В какви опозиции са турските орди и опълченците? Защо? 
 7   С какво са сравнени турците? 
 8   А какви сравнения са използвани за опълченците? 
 9   Какво въздействие имат думите на генерал Столетов върху опълченците? 
10  Как е показан драматизмът в този бой? Какво го прави изключителен? 
11  Най-напрегнатият момент е щурмът на многобройните орди срещу малобройните
 защитници. Как идва развръзката? 
12  Защо Вазов не описва как се развиват събитията след идването на подкреплението 
от генерал Радецки? Какво иска той да запомни читателят от тези боеве, решаващи 
изхода на войната? Защо? 
13  Как е внушена идеята за непреходността на подвига на опълченците в заключението? 
14  Защо върхът ще запази паметта за подвига на опълченците? Какво послание отпраща 
така поетът към съвременниците си? 
15  Числото дванайсет присъства в епопеята (дванайсет оди) и в „Опълченците на Шипка“. 
Това число е свещено (дванайсетте апостоли), защото придава цялост и завършеност. 
Защо според вас е използвано от Вазов? 

Българинът във възрожденския свят
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 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

Шипченските боеве се водят между 9 и 14 август 1877 г. Те са от 
изключителна важност за хода на войната, тъй като спират турски-
те военни части под командването на Сюлейман паша, идващи от 
Южна България, да преминат Стара планина и да се присъединят 
към частите на север. Отбраната на прохода се осъществява от 
два руски полка – Орловски и Брянски, и пет български опълченски 
дружини под командването на генерал Столетов. Българските оп-
ълченци проявяват изключителен героизъм при защитата на про-
хода. Силите са неравни – защитниците на върха са около 7000 
души, а настъпващата турска войска и башибозукът наброяват над 
27 000. Но мотивацията на опълченците е много по-силна от тази 
на врага и те отстояват позициите си с ентусиазъм, жертвоготов-
ност и силен дух. 

Вазов описва подвига на опълченците, за да защити тезата си, 
че българският народ може да се гордее със славното си минало. 
Боевете при Шипка доказват, че българите са се борили храбро за 
свободата си.

  ЖАНР И СТРУКТУРА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

Жанрът на произведението е ода (от старогръцката дума оде 
– песен). Одата е лирическо произведение, в което се възпява 
забележителна личност или важно историческо събитие. Като 
стихотворение за възхвала, тя обвива героя или събитието в 
легендарност, придавайки му изключителни черти и качества. 

Стилът е приповдигнат и тържествен, използват се реторични 
похвати, постига се силно емоционално въздействие.

Одата има следната структура – увод, в който се излага авторо-
вата теза; лиро-епически разказ, съдържащ факти и разсъждения 
за доказване на тезата, и заключение, затвърждаващо тезата.

  КАКВО НИ КАЗВА ОДАТА „ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА“

Заглавието 
Заглавието препраща директно към едно от най-важните 

събития в близката ни история – участието на Опълчението в 
решителните битки за освобождението на България при защи-
тата на прохода Шипка. Подзаглавието 11 август 1877 г. е ис-
торически конкретен и неопровержим факт за достоверността 
на случилото се. 

Лирически увод 
Уводът е построен на принципа теза – антитеза. 
Лирическият говорител влиза в своеобразна полемика с опо-

нентите си. В първата част на увода с осемкратното повторение на 
частицата нека той сякаш се съгласява с тезата им, че миналото 
ни е срамно, а свободата ни е дар. В историята ни наистина ги има 
Беласица и ослепените Самуилови войници; Батак и избитите в 
храма жени и деца; хомотът и оковите като символ на робството. 
След това той въвежда антитезата си, използвайки противопоста-
вителния съюз но. Във втората част на увода лирическият гово-

Самарското знаме, създадено от мона-
хини от руския град Самара и дарено на 
Българското опълчение
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рител заявява, че свободата ни е извоювана с цената на славни 
битки и хиляди жертви. Той говори в 1 л. мн.ч. (ние), като приема 
ролята на изразител на мнението на всички българи. Възторжено 
описва чутовния връх, превърнал се в паметник на храбростта, 
пазещ жив спомена за битките, изравнен по легендарност с Термо-
пилите1 и противопоставен по слава на Беласица и Батак. В увод-
ната част лирическият говорител представя гледната точка на съ-
времието си, на следосвобожденската действителност.

Лиро-епически разказ
Лиро-епическата част е разказ за важни събития от близката ни 

история – участието на опълченците в Шипченските боеве. Перс-
пективата на разказа се сменя и се обръща към миналото, за да 
може авторът да докаже тезата си, изложена в увода, че българи-
те са се борили за свободата си и са я извоювали. 

В центъра на разказа са опълченците, обобщен образ на бъл-
гарския народ, и върхът, събирателен образ на цяла България. 

Лирическият говорител ни въвежда директно в разгара на бит-
ката, в третия ѝ ден, с възклицанието О, Шипка!. Реторичните въз-
клицания са типичен похват за изграждането на разказа: Пристъпи 
ужасни!, Бури подир бури!, Рояк след рояк!, О, геройски час!, Няма 
веч оръжье!, Има хекатомба!. Той споменава факти и имена, за да 
докаже историческата достоверност на разказваното – три дена, 
дванайсети път, българи, орловци, Сюлейман, генерал Столе-
тов, Радецки. 

Битката е разгърната в своята епичност – три дена непрестанни 
атаки и героичен отпор, боеве, в които участва сякаш цялата при-
рода. Опълченците са обединени в дружини, мислещи и действа-
щи като един човек, слели са се в едно цяло и с върха – Върхът 
отговори с друг вик: Ура!. На фона на масовия героизъм на опъл-
ченците изпъква един-единствен образ, притежаващ изключител-
на обединителна сила и почти магическата мощ да повдигне духа 
на бойците – Столетов, наший генерал. Другият индивидуали-
зиран образ, Сюлейман, носи най-отблъскващите черти на врага 
– безумство и свирепост.

С изключително майсторство е предадено напрежението на 
случващото се. Лирическият говорител описва самоотвержените 
действия на опълченците в битката (всякой гледа само да бъде 
напред); разкрива безнадеждността на положението им (от никъ-
де взорът надежда не види); предава духовния им подем след ду-
мите на генерал Столетов (венчайте България с лаврови венци) и 
показва, че те осъзнават историческото значение на момента (Бъл-
гария цяла сега нази гледа, …ако би бегали, да мрем по-добре). 
Стига се до кулминацията на битката, когато куршумите свършват 
и в оръжия се превръщат камъните и дърветата. Включването на 
мъртвите в боя придава свръхчовешки, легендарен облик на случ-
ващото се, което е типичен похват на одата (турците тръпнат, 
друг път не видели, ведно да се бият живи и умрели). Съдбата 
на опълченците се превръща в център не само на България, но 
и на Вселената. Сравненията ги издигат до най-ярките примери 
от световната история – кат шепа спартанци, и ги изравняват 
с най-скъпите национални символи – кат лъвове. В контраста с 
враговете, наричани орди, още по-силно изпъква величието на оп-
ълченците.  

Самоотвержеността и решителността обаче не са единствено-
то условие за победата в една битка – числеността е важен фактор 

Българинът във възрожденския свят

Генерал Радецки

РЕЧНИК
1. Термопили е мястото, на което 
през 480 г. пр.Хр. 300 спартанци усто-
яват три дена срещу нападенията на 
многократно превъзхождащите ги по 
брой персийци.
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и опълченците сякаш са обречени. Разказът приключва с почти чу-
додейното пристигане на генерал Радецки, водещ подкрепление. 
От тук нататък събитията поемат ход, известен на всички, който 
няма нужда да бъде разказван.

Разказът е построен също на принципа на контраста с няколко 
опозиции: 

– горе (опълченците) – долу (турските орди), като тази опози-
ция има не само пространствени, но и духовни измерения и показ-
ва моралното превъзходство на опълченците; 

– безумието (Сюлейман) и хаосът (турските орди), противо-
поставени на красотата и величието (опълченците); 

– гъсти орди – дружините (безредна тълпа срещу организира-
ни воини); 

– овци (турците) – лъвове (опълченците);
– живи – мъртви, което противопоставяне придава апокалип-

тичен, легендарен характер на битката. 
Опозицията присъства във всички елементи от картината на 

боя – Щурмът е отчаян, отпорът е лют; патроните липсват, 
но волите траят, щикът се пречупва – гърдите остаят. 

Заключението
В заключението лирическият говорител отново сменя перспек-

тивата на разказа и ни връща към настоящето. Тук още веднъж е  
потвърдена тезата, че свободата ни е извоювана с кръв и са-
можертви. Подвигът на опълченците ги е превърнал в легенда. 
Олицетвореният Балкан е съхранил спомена от миналото, пази 
го в настоящето и го препраща в бъдещето, за да останат опъл-
ченците завинаги като герои, борили се храбро за свободата на 
народа си. 

  ВРЕМЕТО В ТВОРБАТА

В произведението има едно постоянно движение във времето 
– от настоящето (увода) към миналото (лиро-епическият разказ) 
и отново към настоящето (заключението). Но в заключението ав-
торът прави и внушението, че подвигът на опълченците ще остане 
вечен, защото той се е превърнал в легенда, предавана от „век на 
век“, оставаща завинаги в паметта на Балкана, символ на българ-
ския народ.

  ПРОСТРАНСТВОТО В ТВОРБАТА

Пространството е събрано в един връх, където се случват епич-
ни, изключителни събития. По тази причина върхът добива почти 
митологично значение за всички българи. Този връх се е превър-
нал в събирателен образ на цяла България и изпълва историята 
ни с величие и героизъм. 

  КАК ГОВОРИ ТВОРБАТА

Стилът на изразяване в одата е приповдигнат, показани са сил-
ни емоции, предадено е напрежението. Езикът е експресивен, реч-
та е изпълнена с реторични възклицания, с непълни изречения, с 
повторения, сравнения, градации и епитети.

Местността Орлово гнездо, където са 
се водили епичните боеве за защитата 
на Шипченския проход
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Българинът във възрожденския святИзразни средства Примери 

Метафора отговор дава и смива срамът,
и на клеветата строшава зъбът.

Щурмът е отчаян, отпорът е лют.

Всяко дърво меч е, всякой камък – 
бомба,
всяко нещо – удар, всяка душа – 
плам.

трупове мъртви фръкнаха завчаска

Но вълни по-нови от орди дивашки
гълтат, потопяват орляка 
юнашки...

Метонимия Желязото срещат с железни си 
гърди (желязото вм. железните 
щикове)
Върхът отговори с други вик: ура! 
(върхът вм. опълченците на върха)
Талазите идат; всичките нащрек 
са! (талазите вм. ордите)
гълтат, потопяват орляка 
юнашки... (орляка вм. групата, 
дружината)

Синекдоха гърди геройски на смърт да изложи

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Защо лирическият говорител в увода не назовава името Шипка, а говори за 
„нещо ново, нещо славно“, „див, чутовен връх“, „един спомен, едно име“? 
2. С какво е сравнен върхът? 
3. Как разбирате метафората „на клеветата строшава зъбът“? Какви са 
„зъбите на клеветата“ според вас? Отговорете писмено в пет-шест изречения.
4. Препишете сравненията, с които са представени опълченците. 
5. Какви сравнения използва авторът, за да опише враговете? 
6. Още от древността сплетените лаврови клонки са символ на слава 
и победа. Поставят се на главата на победители във военни битки или 
в спортни игри. Как разбирате думите на генерал Столетов: „Венчайте 
България с лаврови венци!“? Напишете текст от 5 – 6 изречения.
7. Какъв похват е използван при изброяването: „на вашата сила царят повери 
прохода, войната и себе дори!“? 
8. Какви изразни средства има в следното двустишие?
Всяко дърво меч е, всякой камък – бомба,
всяко нещо – удар, всяка душа – плам. 
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9. Как разбирате края на одата? Какво означава според вас славата на този ден 
да се предава „от урва на урва и от век на век“? 
10. В увода лирическият герой говори за едно име в Балкана, за спомен, живеещ 
вечно като легенда. Как е препотвърдено това в заключението? 
11. Вазов нарича върха Свети Никола, където се водят боевете за прохода 
Шипка, „на безсмъртен подвиг паметник огромен“. Смятате ли, че на върха има 
нужда от паметник, за да се запази споменът за опълченците? 
Аргументирайте се. 
12. Вазов споделя пред проф. Иван Шишманов, че „Опълченците на Шипка“ е 
едно от любимите му произведения. Защо според вас поетът го обича толкова? 
13. В последните години през август се провеждат възстановки на Шипченските 
боеве, в които участват стотици хора. Пресъздават се позициите, въоръжението, 
облеклото, ситуациите. Как възприемате подобни събития? Аргументирайте се. 
14. Напишете отговор на литературен въпрос Как е увековечен подвигът на 
опълченците.

ЛЮБОПИТНО!

Българското опълчение е сформира-
но през есента на 1876 г. В навечерието 
на войната то наброява около 7400 души, 
разпределени в 12 дружини. Било предви-
дено Опълчението да не участва в бойни 
действия, тъй като руските военни се съм-
нявали в качествата на опълченците, кои-
то нямали военен опит. На Опълчението 
се възлагало извършването на охранител-
на дейност в освободените земи, но съби-
тията налагат да се включи в боевете при 
Стара Загора и Шипка.

Отбраната на старопланинските прохо-
ди е възложена на генерал Радецки.

Генерал Столетов го предупреждава, че 
срещу прохода Шипка настъпва 27-хиляд-
на турска армия, но Радецки не изпраща 
подкрепления, убеден, че турците няма да 
минат оттам, а през проходите в Източна 
Стара планина, които са по-лесни за преми-
наване и не се охраняват от руски войски. 

В разгара на битката на 11 август той 
изпраща подкрепление само от 200 руски 
стрелци, но те се оказват достатъчни, за 
да помогнат да бъде отблъсната настъп-
ващата турска армия.

След боевете при Шипка на всяка опъл-
ченска дружина са раздадени по десет ор-
дена за храброст. Генерал Радецки казва: 
„Ако трябва да назова герои на Шипка, то 
трябва да назова всички опълченци и руси, 
отбраняващи прохода“.

И Н Т Е Р Н Е Т  П Р О У Ч В А Н Е

Потърсете в Словото – българската вир-
туална библиотека, одите „Левски“ и „Кочо“ 
от цикъла „Епопея на забравените“ и ги проче-
тете. Работите по групи.

Докажете, че:
 Героите на двете оди са изключителни 

личности, които извършват изключителни  
подвизи.

 В освободителното движение участва 
целият народ.

 Героите са сравнени с велики личности 
от историята и митологията. Проучете кои 
са те. Докажете, че идеята на Вазов е да срав-
ни Левски с Христос.

 Описваните исторически събития са 
сравнени с незабравими събития от световна-
та история. Проучете кои са те.

 Тонът е приповдигнат, което се постига 
с използването на реторични въпроси и въз-
клицателни изречения.

 Използвани са множество тропи и фигу-
ри. Какви са те?
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Език свещен на моите деди, 
език на мъки, стонове вековни, 
език на тая, дето ни роди 
за радост не – за ядове отровни.

Език прекрасен, кой те не руга 
и кой те пощади от хули гадки? 
Вслушал ли се е някой досега 
в мелодьята на твойте звуци сладки?

Разбра ли някой колко хубост, мощ 
се крий в речта ти гъвкава, звънлива – 
от руйни тонове какъв разкош, 
какъв размах и изразитост жива?

Не, ти падна под общия позор, 
охулен, опетнен със думи кални: 
и чуждите, и нашите, във хор, 
отрекоха те, о, език страдални!

Не си можал да въплътиш във теб 
създаньята на творческата мисъл! 
И не за песен геният ти слеп – 
за груб брътвеж те само бил орисал!

Тъй слушам сè, откак съм на света! 
Сè туй ругателство ужасно, модно, 
сè тоя отзив, низка клевета, 
що слетя всичко мило нам и родно.

Ох, аз ще взема черния ти срам 
и той ще стане мойто вдъхновенье, 
и в светли звукове ще те предам 
на бъдещото бодро поколенье;

ох, аз ще те обриша от калта 
и в твоя чистий бляск ще те покажа, 
и с удара на твойта красота 
аз хулниците твои ще накажа.

                      
Пловдив, 1883

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК

ДА СИ ПРИПОМНИМ

1. От какво е разочарован Вазов в следосвобожденската действителност?
2. Какво е отношението му към ругателите на българския народ?
3. Защо се заема да защити народа си от всички клевети, отправяни към него?
4. През коя година е написана одата „Опълченците на Шипка“?

РЕЧНИК
1. руйни – буйни, изобилни
2. слетя – сполетя 

Написано в ответ на единодушните почти тогава твърдения за грубост и немузикал-
ност на нашия език, твърдения, давани от чужденците, като пишеха за нова България, в 
това число и русите. В хармония с тях повтаряха това и самите българи! (Б.а.)

Българинът във възрожденския свят
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        ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

 1   Към кого се обръща лирическият говорител в началото на произведението? 
 2   Какви епитети използва той, за да назове езика в първите две строфи? 
 3   Защо лирическият говорител нарича езика ни свещен? Каква е ролята на езика за 
запазването на българското самосъзнание в условията на чуждото господство? 
 4   Втора и трета строфа са изградени като реторични въпроси. Каква е болката на 
лирическия говорител, изразена чрез тях? 
 5   Кои са ругателите на българския език? 
 6   Каква е тезата на хулителите на българския език? Защо го отричат и нападат?  
 7   Как нарича лирическият говорител клеветите към езика ни? Посочете. 
 8   Каква творческа задача си поставя лирическият говорител в последните две 
строфи?  
 9   Как разбирате думите „ругателство ужасно, модно“? Към кого е отправена критиката 
на лирическия говорител?
10  В края на увода на „Опълченците на Шипка“ Вазов посочва боевете при Шипка като 
доказателство за участието на българския народ в извоюването на свободата му – „що 
отговор дава и смива срамът, и на клеветата строшава зъбът“. А как ще използва езика 
за защита на народа си? 

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  ПОВОД ЗА НАПИСВАНЕ НА СТИХОТВОРЕНИЕТО

Стихотворението „Българският език“ е създадено през 1883 г., 
когато е написана и одата „Опълченците на Шипка“. Минали са 
само пет години от Освобождението, ентусиазмът и идеалите на 
предосвобожденската епоха са заменени от практичността на но-
вото време. Разочарованието на Вазов е силно. Той е свидетел 
на клевети срещу българския народ от свои и чужди, на обруга-
ване и отричане на езика ни. В печата излизат редица статии, в 
които се твърди, че българският език не е пригоден за създаване 
на творчество. В бележката към „Българският език“, публикувана 
със стихотворението, Вазов категорично не приема твърденията 
за неблагозвучност, бедност и грубост на езика ни, „давани от 
чужденците, като пишеха за нова България, в това число и руси-
те. В хармония с тях повтаряха това и самите българи“.

Като поет, Вазов поема мисията да разкрие красотата, изрази-
телността, богатството и благозвучието на езика ни. Той вярва, 
че бъдещите поколения ще преодолеят „модното“ ругателство на 
всичко родно и ще оценят прелестта на речта ни, дълбоката пое-
тическа мощ на българския език.

  ЖАНР НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

В жанрово отношение „Българският език“ принадлежи към 
одата. В произведението се води полемика с опонентите, използ-

Портрет на Иван Вазов (фрагмент) 
в Народния театър, худ. Никола 
Кожухаров
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ват се изразните възможности на полемичното слово – реторич-
ни възклицания, приповдигнат тон и емоционален изказ.

Основният похват за изграждане на произведението е теза – 
антитеза. Лирическият говорител излага тезата си, като намира 
доказателства, с които да я защити, и я противопоставя на тезата 
на опонентите си, за да я обори.

  КАКВО НИ КАЗВА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

Заглавието 
В заглавието е поставена основната тема на произведението 

– българският език. За поета той е неразривна част от представа-
та му за родното, връзка с миналото и бъдещето, инструмент за 
творчеството му. Затова тази тема му е толкова близка и скъпа.

Първата част
Първата част на одата включва началните три строфи. В нея 

авторът излага и защитава тезата си, че езикът ни е свещен и 
прекрасен, речта ни е гъвкава, звънлива, съставена от звуци 
сладки, руйни тонове, изразитост жива.

Произведението започва с обръщение към езика ни, който 
лирическият говорител възприема като одухотворено същество. 
Анафоричното повторение на език показва важността на темата 
и дълбокото ѝ разбиране. За лирическия говорител езикът е све-
щен, защото е връзката с дедите ни, със славното ни минало, с 
майката и родното. Той е и част от трагичната участ на народа 
ни – език на мъки, стонове вековни, … за радост не – за ядове 
отровни. Езикът и вярата са опорите на народа ни в оцелява-
нето му през вековното чуждо владичество, затова трябва да ги 
приемаме с уважение и гордост. Реторичните въпроси са похват, 
с който се утвърждават красотата, мелодичността, звучността, 
богатството и изразителността на езика ни. 

В първата част погледът на лирическия говорител е обърнат 
назад към миналото.

Четвъртата строфа е преходна между първата и втората част 
на одата. Тя започва с отрицателната частица не и така се въвеж-
да сегашното състояние на отношението към езика. Той е охулен, 
опетнен, отречен от свои и чужди, което превръща езика ни в 
език страдални. 

Втората част
Във втората част на одата е изложена тезата на опонентите, 

която е противоположна на тезата на лирическия говорител. За 
хулителите на българския език той е беден и груб, непозволя-
ващ да се изразява творческа мисъл, да се създават поетически 
произведения – за груб брътвеж те само бил орисал. За лири-
ческия говорител подобни твърдения са низка клевета, плод на 
модни увлечения и чуждопоклонничество. 

Третата част
В третата част, съставена от последните две строфи, поетът 

изразява силна гражданска позиция и поема творческата отго-
ворност да обори всички клевети. Той вярва, че чрез творчест-
вото си ще разкрие богатството, красотата и изразителността на 
езика ни. Очистен от нападките и хулите, показан в най-чистия 
си блясък, българският език ще се превърне в най-мощното оръ-

Българинът във възрожденския свят

Титулната страница на стихосбир-
ката „Поля и гори“, 1884 г., в която е 
публикувана одата „Българският език“
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жие на поета срещу хулителите. И в тази част основното изразно 
средство е контрастът: черният ти срам – светли звукове; кал-
та – чистий бляск; срам – вдъхновение. 

В одата „Българският език“ Вазов излага и разбирането си за 
ролята на поета в обществото. Той възприема съдбата на родно-
то слово като повод за вдъхновение, като възможност да изрази 
красотата и богатството му. Поетът се възприема като посред-
ник между миналото, настоящето и бъдещето на народа си. С 
творчеството си той не само предава и съхранява важни идеи и 
послания, но и разкрива богатството и красотата на родната реч, 
изразните възможности на езика.

  ВРЕМЕТО В ТВОРБАТА

В одата Вазов предава миналото, настоящето и бъдещето на 
българския език, който има трагична съдба. Езикът на предци-
те ни е свещен и прекрасен, езикът на настоящето му е охулен, 
опетнен, страдални, а езикът на бъдещето е от светли звукове 
и чистий бляск. Но каквото и да е отношението към езика, той е 
вечен, свързан неразривно със съдбата на българския народ.

  ПРОСТРАНСТВОТО В ТВОРБАТА

Пространството е българското следосвобожденско общество, 
в което се случват неприемливи за Вазов събития – охулване и 
отричане на българския език. Със страст и вдъхновение той по-
ема благородната задача да защити езика ни и да го предаде в 
цялата му красота на бъдещото бодро поколение. 

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Посочете примери за употреба на анафора в произведението. 
2. Според тълковния речник реторичният въпрос е въпрос, който съдържа 
в себе си и отговора. Какви отговори дава поетът с реторичните въпроси във 
втората и третата строфа? 
3. Как нарича езика ни поетът, когато говори за миналото? 
4. А как го нарича, когато говори за настоящето? Сравнете.
5. Поетът нарича ругателството срещу езика ни „модно“. Докажете, че 
отричането на езика ни е част от всеобщото отричане на българското в 
следосвобожденската епоха. Напишете кратък текст.
6. Кои са хулителите на българския език? 
7. Пример за какво изразно средство са „език свещен“, „стонове вековни“, „ядове 
отровни“, „език прекрасен“? Дайте и други примери за това изразно средство.
8. Прочетете цитата и отговорете писмено как Вазов допринася за създаването 
и изграждането на българския книжовен език.

Витошката морена 
на гроба на Вазов
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„Твърде важна страна в езиковата практика на Ив. Вазов е употребата на 
„хубави и изразителни“ народни думи, които той взема от различни диалекти и 
ги използва за обогатяване на книжовния език… Националният книжовен език 
трябва да съсредоточава постепенно в себе си езиковите богатства на всички 
народни говори… Народният поет е имал ясно разбиране за ролята на заемките 
от други културни езици… Първоначално Вазов е употребявал повече чуждици. 
С течение на времето количеството на чуждиците у Вазов намалява. Явно е, че 
много от тях стават излишни, тъй като българският език се развива и обогатява 
непрекъснато…“ – проф. Любомир Андрейчин, „Иван Вазов – строител на 
българския книжовен език“ 
9. В езиковата дейност на Вазов се забелязва и известен пуризъм (очистване 
на езика от излишни чужди думи). Той се обявява против употребата на вече 
утвърдени чужди думи, като тротоар, която предлага да се замени с плочник, 
площад – с мегдан, секция – с отдел. Благодарение на неговата практика в 
езика ни се настаняват разкош вместо лукс, изненада вместо сюрприз, излет 
вместо екскурзия, безучастие вместо апатия.

Какъв друг начин откривате за развиване на българския език в практиката на 
Вазов?
10. В разговор с Иван Шишманов Вазов казва: „Нам ни трябват думи, които да 
изразяват полутонове. С тая цел аз въведох много народни думи в употреба. 
Например думата лъх е моя. Също и заник, и изгрев, и здрач, и чука, и усте 
(вместо клисура). В новите ми стихотворения ще намериш много народни думи“. 
Известно е, че Вазов си е служил с „Речник на блъгарский език“ от Найден 
Геров, за да изучава по него народната реч и да черпи оттам народни думи за 
обогатяване на книжовния език. „Винаги се съветвам с Герова – казва той, – 
особено когато се съмнявам за народното ударение на някоя дума.“ 

Какво е отношението на Вазов към езика? Откъде черпи нови думи? Защо е 
толкова прецизен в употребата на думите и използва речник? 
11. Напишете отговор на литературен въпрос Защо езикът е свещен.

„Все пак има българи, които мислят, че наши-
ят език не се отличавал с Бог знае какви големи 
достойнства. …Езикът ни е много хубав и много 
по-съвършен, отколкото предполагаме; но беда-
та е, че той се знае твърде зле от голяма част на 
образованото общество.“ 

Кирил Христов, сп. „Родна реч“, 1938 г. 

Дискутирайте, като се разделите на две гру-
пи: 

 Смятате ли, че езикът ни е благозвучен и 
богат? Докажете. 

 Трябва ли да познаваме езика си добре, за да 
общуваме успешно? Дайте примери.

Ф О Р У М

Българинът във възрожденския свят
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АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
До Чикаго и назад

АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
(1863 – 1897)

Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в гр. Свищов в 
семейството на заможния търговец Иваница Хаджиконстантинов, из-
вестен с доброто си образование, силно развитото чувство за чест и 
духовитостта си. Бащата пътува по търговски въпроси в Австрия и 
Румъния, знае италиански, румънски, гръцки и турски. Майката на писа-
теля, Тинка Хаджиконстантинова, произхожда от голямата видинска 
фамилия Шишманови. Бащата не разрешава на Алеко да играе с другите 
деца, а гувернантка учи него и сестрите му да говорят френски и да сви-
рят на пиано. Алеко много обича музиката, свири и на цигулка. 

В началото на XIX век Свищов се слави като важен търговски и про-
светен център. Той е най-оживеното пристанище на Дунава и служи 
като връзка между Запада и вътрешността на Източна България. Алеко 
Константинов получава много добро образование при частните учите-
ли Емануил Васкидович и Янко Мустаков, след което учи в Свищовско-
то училище, а по-късно – и в Априловската гимназия в Габрово. През Рус- 
ко-турската война е писар в канцеларията на свищовския губернатор. 
През юли 1877 г. в дома на Алеко отсяда руският император Алексан-
дър II при своето трето посещение в България. От балкона на бащина-
та къща на Алеко императорът наблюдава преминаването на руските  
войски през Дунава.

След Освобождението Алеко завършва средно образование в руския 
град Николаев. Учи право в Новорусийския университет в Одеса (1881 – 
1885). Тук той активно участва в културния живот, посещава редовно 
опери, свири на цигулка. 

След като получава диплома за юрист, Алеко Константинов се за-
връща в България и започва работа като съдия и прокурор в Софийския 
окръжен съд, а по-късно – и като помощник-прокурор и съдия в Софийс- 
кия апелативен съд. През 1896 г. защитава дисертация по право. През 
това време сътрудничи на различни вестници и списания – в. „Знаме“, в. 
„Целокупна България“, в. „Свободна България“. Занимава се и с активна 
преводаческа дейност – превежда текстове на Пушкин, Некрасов, Лер-
монтов, Молиер. 

След завръщането си от Русия Алеко преживява тежък удар – за пет 
години (1885 – 1890) родителите му и трите му сестри умират от 
туберкулоза. По същото време остава и без работа, защото отказва да 
издаде присъда над редактор, който критикува властта. В този период 
той започва да подписва творбите си с псевдонима Щастливеца. Родни-
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ДА	ПРОВЕРИМ	КАКВО	
РАЗБРАХМЕ

1   В какво семейство е 
роден и израства Алеко 
Константинов?
2   С какво се отличават 
възпитанието и обучението 
на малкия Алеко от това на 
останалите деца?
3   При кои видни учители 
се обучава Алеко Констан-
тинов?
4   Какъв момент от бъл-
гарската история е свързан 
с родния дом на Алеко 
Константинов?
5   Какво образование по-
лучава Алеко Константинов 
в Одеса и с коя област е 
свързана неговата основна 
работа?
6   Коя е голямата тра-
гедия в личния живот на 
твореца, която го провоки-
ра да избере псевдонима 
Щастливеца?
7   Какво е мнението на 
Щастливеца за богатство-
то? Как той мотивира мне-
нието си?
8   Към коя компания от 
интелектуалци принадлежи 
Алеко Константинов?
9   Как Алеко Константинов 
се свързва с развитието на 
туристическото движение в 
България?
10  На какво става жертва 
Алеко Константинов? Отго-
ворете, като се опитате зад 
частния случай на негово-
то убийство да откриете 
причините, които засягат 
цялото българско общес- 
тво по това време.Родителите на Алеко Константинов

ните му смятат, че е пристъп на помрачение от страданието, но Алеко 
няма какво повече да губи. „Че аз съм щастливец, това го знае цяла България; 
но туй, което никой не знае, то е, че днес нямах четиридесет и пет стотинки 
да си купя тютюн... А за мене светът не само че не знае подобни гадости, но и 
всъщност ги няма у мен, па и не ги е имало и уверен съм, няма и да ги има... И аз 
гледам на богатството почти с презрение. Това не е завист, съвсем не. И как мо-
жеш да завиждаш на това, което ти докарва отвращение, понеже знаеш, че не е 
плод на честен труд или щастлив случай, а рента е унижението и лакейството“ 
(фейлетонът „Страст“). 

Алеко лекува мъката от тежката загуба в компанията от интелекту-
алци, наричащи се „Весела България“. Спомени от студентските години 
в Русия, изпълнение на руски романси и анекдоти за смешни приключения 
обединяват младите интелектуалци. Там се ражда и идеята за книгата 
„Бай Ганьо“.

Утеха за страданието си намира и в пътешествията. Посещава тър-
говските изложения в Париж (1889 г.), Прага (1891 г.), Америка (1893 г.), 
дори се подготвя за околосветско пътешествие и да посети о-в Цейлон. 
Алеко е страстен почитател и на българската природа. Той става ос-

Родната къща на Алеко Константинов

А. Константинов като ученик 
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новоположник на българския туризъм, организирайки изкачване на Черни 
връх на 27 август 1895 г. 

Още от студентските си години Алеко Константинов проявява 
пристрастия към парламентаризма и демокрацията. След завръщането 
си от Америка става член на Демократическата партия на Петко Кара-
велов и участва в изготвянето на програмата ù, която е насочена срещу 
неограничената власт на княза. 

През 1894 г. Алеко се кандидатира за депутат от Демократическата 
партия в родния Свищов. Съгражданите му гласуват за него и той вече 
приема поздравления за победата, но в последния момент подставени 
лица с музика и сопи се струпват пред изборните урни и той загубва от 
кандидата на управляващата партия. Видяното по време на изборите 
намира място в неговите фейлетони, където изобличава непочтеност-
та на властимащите. 

На 11 май 1897 г. 34-годишният Алеко се връща от гр. Пещера, където 
е празнувал Деня на светите братя Кирил и Методий, със своя приятел 
и съидейник политика Михаил Такев. Те се отбиват за кратка почивка в 
село Радилово. След като напускат селото Алеко Константинов е убит 
от засада, а неговият спътник остава невредим. В Пазарджик, където 
е докарано тялото му, се събира четиридесетхилядно множество от 
цялата страна. Дни след трагедията заговорът е разплетен – покушение-
то е организирано от кмета на с. Радилово срещу неговия политически 
противник Михаил Такев. 

ДО ЧИКАГО И НАЗАД

Творчеството на Алеко Константинов 
Първата зряла творба на Алеко Константинов е пътеписът „До 

Чикаго и назад“. Пътеписът пресъздава впечатленията на писателя от 
пътуването му до Америка през 1893 г., когато посещава Колумбовото 
изложение в Чикаго. Творбата се отличава с обективност и стремеж 
за съизмерване на родното и чуждото. В текста личи отношението на 
Алеко към високото материално равнище на Америка, но и възмущение-
то от антихуманните прояви в американското общество. „До Чикаго 
и назад“ е първият пътепис, който дава оценка на чуждата действител-
ност и донася на автора литературна известност.

Може би най-значимата творба на Алеко Константинов е книгата 
„Бай Ганьо“. Под формата на комични случки за един пътуващ търговец 
на розово масло Алеко засяга болезнени проблеми на съвремието си и на 
нашата идентичност, бит, морал и култура.

През своя кратък житейски и творчески път Алеко Константинов 
създава и повече от 40 фейлетона, в които засяга важни обществени и 
политически проблеми. Основни теми във фейлетоните му са потъпк-
ването на изборните права на българския народ, поведението на ми- 
нистри и депутати, на монарха.

Салон за гости в родната къща на 
Алеко Константинов в Свищов

Кабинет в родната къща на Алеко 
Константинов в Свищов
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ДА	СИ	ПРИПОМНИМ

1. Какво доказва, че Алеко Константинов обича да пътува?
2. Какви може да бъдат според вас причините за неговата 
страст към пътуването?
3. Кои търговски изложения конкретно посещава Алеко 
Константинов?

ДО ЧИКАГО И НАЗАД (откъс)

Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете го-
лемия павилион? Той беше доста голям, нали? А пък в двореца на ма-
нифактурата в Чикагското изложение може да се помести не само 
цялото наше първо Пловдивско българско изложение, но могат да се 
настанят и всички жители на втората българска столица, заедно с 
всичката им покъщнина, па и с живата стока отгоре. То е 1687 на 
787 фута, или 1 327 669 квадратни фута (който обича, нека му пра-
ви сметка на квадратни метри – аз нямам време). Тази постройка 
изглежда отвън масивна, с вар помазана, от страните има колонади, 
стените са украсени с орнаменти; стряхата е железен свод, покрит 
със стъкла. А вътре в този гигант са построени стотина павилиони 
американски, европейски, азиатски и други. Има хас да очаквате да 
ви описвам всякой павилион отделно! А питате ли успях ли аз да ги 
зърна сам всичките? Ние дадохме дума да не се спираме. Вървим по 
средата, за да не се заблудим из този лабиринт. Пред очите ни се из-
реждат един от други по-красивите павилиони на Австрия, Германия, 
Англия, Франция, Белгия, Русия; по-нататък личи една мавританска 
колонада с тъмни сводове – цяла Алхамбра, – на едно място видяхме 
знаме с нашенски трикольор – тичаме към него – оказа се мексикан-
ски павилион; сетне минахме Япония, Китай, Персия; сетне над една 
тъмна и тясна уличка видяхме увиснало турското знаме, минахме и 
него, и ето ни пред едно дюкянче, над което се развява (не се развява, 
защото вътре в зданието няма вятър) българският трикольор. На 
първи план в туй дюкянче личат две красиви витрини с розово мас-
ло. На средата, по цялата дължина, има стъклени шкафове, напълнени 
с разни платна, преимуществено врачански; между платната, ако се 
взреш внимателно, ще забележиш няколко бутилки с някакви течнос- 
ти и ако си любопитен, ще ти кажат, че това са нашите славни 
вина и ракии. Цялото помещение е доста мило декорирано с килими и 
части от костюми. Виждаш мобилите от нашенска материя на Ив. 
Бруха и сие от София. На дъното, от дясна страна, в един стъклен 
шкаф, до който не досяга твърде електрическата светлина, с която 
цял ден се осветлява (понеже е тъмно) нашето дюкянче – са наблъс-
кани разни кутии с тютюн и папироси. Посетителят може да ги 
забележи по-скоро с обоняние, отколкото със зрението си. Виждаш 
една восчена фигура, облечена като селска булка, друга – като шоп, тре-
та представлява един майор в пълна парадна форма. На бюрото на  

Описание на мащабите на 
Световното изложение в 
Чикаго (1893 г.)
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Описание на павилиона на 
Г. Шопов
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г. Шопова е закачена картата на България. 
И добре, че има карта, инак любопитните американки хич не мо-

гат да се досетят отгде излиза розовото масло. Г. Шопов, винаги 
любезен, постоянно им преподава география по картата, като почва 
уроците си от Цариград (инак не могат да разберат) и води с басту-
на си до Едрене, сетне прескочи до нашата столица, сетне обиколи с 
бастуна си границите на България и се спре в Розовата долина, която 
той за по-голям ефект е прекръстил на „тъй наречения земен рай“. 
Американките, жадни за знания, зяпнали го в устата и на всяка мину-
та повтарят „Oh, yes! Oh, yes, all right!“. Аз съм се навел до бюрото 
и си закривам лицето с един български вестник, и си мисля: „Госпо-
ди, дано американките не помолят г. Шопова да им преведе нещо от 
нашия вестник, за да се запознаят по-добре с нашата татковина“. 
Във вестника, който държах в ръцете си, се разправяше подробно за 
някакви „абички и салаши“ и не знам за какви си „Михалакеви възпи-
таници“. Любопитството на американките би поставило в трудно 
положение нашия представител: да преведеш на английски таквизи 
технически изражения – не е лесна работа...

Абичка ще го преведе на английски coat. Салаш, да речем, ще го пре-
веде forest. Михалакеви възпитаници – Michalakis pupils. Е, добре, ама 
какво ще излезе от това? Американките ще си го обяснят по следу-
ющия начин: в България има един педагог, наречен Михалаки; на този 
педагог са поверени неколцина възпитаници (pupils), за възпитанието 
на които той им устройва хигиенически разходки из салашите (forest) 
– но за да не настинат, те носят със себе си абички (coats)... И ще се 
хвалят тези американки на приятелките си, че са чели български педа-
гогически журнали и са запознати със системата на възпитанието в 
тази далечна страна. 

При г. Шопова имаше трима-четворица помощници, които кри-
во-ляво удовлетворяват любопитството на посетителите. Аме-
риканките много се вглеждат в нашия майор. Пипат му еполетите, 
разглеждат декорациите му, жълтите копчета, червените ширити, 
повдигат мундира. Те, горките, не виждат офицери – любопитни! И 
нашите им разправят, че ние имаме силна армия (Oh, yes!), че победо-
носна война издържахме (Oh, yes!), че в случай на война ние двесте хи-
ляди души можем да турим на крак (Oh, yes! Oh, yes!). „Туй са офицери-
те, а тези ли са гражданите и гражданките ви?“ – любопитствуват 
посетителите, като указват с очи на шопа и на булката. Те не знаят 
различие в костюма на гражданин и селянин. 

Г. Шопов се показа крайно любезен към нас. Той ни даде общи указа-
ния за любопитните места в изложението; сам ни придружи из целия 
Midway Plaisance и тука, в турското село, ни угости с обяд. Но вие не 
знаете какво нещо е Midway Plaisance! Слушайте: като продължение 
от всемирното изложение и като необходимо допълнение, построен 
е един, да го наречем, панаир около три (чакайте да не сбъркам!) ки-
лометра надлъж. В този панаир ще видите целия свят. Той е най-лю-
бимото място на американските посетители. От сутрина до 11 
часа вечерта, когато се затваря изложението, тука е препълнено с 
хора от всичките части на земното кълбо. От входа още виждаш 
една дълга улица, пълна с посетители, а от двете страни на улица-
та всевъзможни любопитни и увеселителни заведения и цели села от 
всичките части на света. Шум, вик, музики, тъпани, зурли, даарета, 

Г. Шопов е открил свой 
начин да запознава чужди-
те посетители със своята 
родина. 

Показано е многообразието 
от култури, които са пред-
ставени на Световното 
изложение в Чикаго.
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зилове, чалми, шалвари, цилиндри, кринолини, фустанели, силяхлъци, 
американци, негри, европейци, китайци, японци, дахомейци, острови-
тяни, лапландци и нашият софийски гражданин г. Айвазиян, с негова-
та в турко-мавритански стил барака. Чакайте. Преди да се задълбаем 
из Midway Plaisance, да се поспрем при бай Айвазияна. И г. Йовчев е 
тука. Той познава слабостите на американците, знае добре английски 
и помага на г. Айвазияна да разхвалва и разпродава „Bulgarian curiosities“. 
Това е и надписът над павилиона. На първи план около бараката са из-
правени манекени, облечени в шопски мъжки и женски костюми. От 
двете страни на входа има джамлъци с всевъзможни стари и нови 
монети, с пощенски марки и карти; на другите две страни, които 
също са отворени, разложено е всичко, което Айвазиян е могъл да на-
купи от нашите селянки в течение на няколко години: шити пешки-
ри, кърпички, чорапи, лапчуни, обици, чепрази, пръстени и стотини 
дрънкала, с които се кичат селянките. Вътре бараката е декорирана с 
килими, по които са окачени гайди, кавали, тамбури, бъклици, рогове, 
кастери, арестантски кесии и на дъното една восчена фигура, облече-
на като булка, накичена с цял арсенал монети и металически украше-
ния, със замрежено от косици лице и с огромно чемширено ветрило 
около главата. А от двете страни на булката, на стената, са зака-
чени портретите на българския княз, на президент-министъра и на 
военния министър. Айвазиян седи на касата и поглежда недоверчиво, 
под вежди, любопитните посетители. До една маса в кьошето седи 
по турски върху сандък, постлан с килим, някой си българин, Ганьо 
Сомов, с антерия, с широк червен пояс и безконечни сини шалвари и 
пуши цигара с едно дълго, черно, с янтар накрая, цигаре. Пред него на 
масата са разложени няколко тъмносини ялдъзлии мускали, от които 
половината празни, останалите напълнени с терше. Г. Йовчев и още 
един помощник се разправят с „мющериите“ и най-добросъвестно 
удовлетворяват неутолимото любопитство на американките. Ай-
вазиян се обажда сегиз-тогиз: 

– Абе, лаф пара не чини, защо не им кажете да купят нещо. 
– Защо ù искаш един долар за ножиците бе, искай ù два долара. По-

завърти я малко, кажи ù, че тези са стари ножици, няма ги вече в Бъл-
гария; кажи ù, че от Насрадин Ходжа са останали. Насрадин Ходжая 
калма – тъй ù кажи. 

– Я виж там онзи абдал какво иска. 
Около „булката“ се набрали няколко американки. Помощникът им 

обяснява надълго и широко частите на костюма и сватбения обред и 
им откъсва от чемшира по две-три засъхнали листенца. Те си отва-
рят чантичките и старателно скриват сувенира. Айвазиян се обаж-
да: 

– Земай им по пет цента бе, нали ги видиш какви са будали! 
Посетителите отиват към масата на бай Ганя. Гледат мускалите, 

миришат ги и разпитват нещо. Бай Ганьо не им проумява от приказ-
ката, гледа ги, пухти с цигарето и чете броениците: 

– Е, че като не ти проумявам, къзъм. Я ела тук бе, Герги ли ти беше 
името, я ела, мола ти се, виж на тази какво ù се иска. 

Аз седнах на сандъка при бай Ганя. Той ми разправи, че е пратен 
тука от един цариградски евреин да продава терше. Трийсет дена се 
клатил из Средиземно море и Атлантическия океан, догде стигне от 
Цариград до Ню Йорк. Омръзнало му да седи и в Чикаго. 

Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти

Пътеписецът запознава 
читателя с павилиона на 
Айвазиян.

Описание на Ганьо Сомов – 
бъдещия прототип на 
Алековия литературен 
герой Бай Ганьо.
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– Бамбашка свят – оплакваше се бай Ганьо, – студен свят. Па и жен-
ските им хептен заиф работа. (При тия думи бай Ганьо презрително 
изгледва посетителките.) Е, друго са нашите хора, жените, гледаш го, 
едро, червено, здраво, пращи, дявол да го земе! 

Бай Ганьо обръщаше разговора все към „женския въпрос“. 
На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите 

му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в пос- 
ледните два месеца, септемврий и октомврий, когато, след летния 
сезон, по-заможните американци ще посетят изложението. Той има 
цял музей от българските куриозитети и голяма част от донесената 
му в Чикаго стока стоеше още в митницата. Няма средства да я 
изтегли – искат му безбожно мито. Този труженик заслужава повече 
внимание и поддръжка. Той не се отчайва. Ако не сполучи в Чикаго, 
кани се да иде в Лондон или на изложението в Сан Франциско. 

РЕЧНИК
1. фута (фуста) – долна пола; носи 
се, за да не се залепва полата за 
краката
2. мавританска – свързана с арабска-
та култура в Северозападна Африка
3. Алхамбра – крепост и архитек-
турен комплекс в Гранада, Южна 
Испания, построена от маврите
4. мобили – мебели
5. папироси – цигари
6. аба – дебел вълнен плат; връхна 
мъжка дреха от този плат
7. салаш – селска колиба
8. журнал – списание
9. еполети – пагони, нашивки на 
рамото
10. мундир – военна или гражданска 
униформена дреха, обикновено с 
нашивки
11. зурла (зурна) – дървен духов 
музикален инструмент с двойна 
тръстикова пластинка 
12. дааре (дайре) – ударен музикален 
инструмент от опъната върху дър-
вен обръч кожа с метални пластини 
или звънчета отстрани
13. зил – народен музикален инстру-
мент
14. кринолин – широка женска пола, 
опъната на обръч, носена през XIX в.
15. силях – кожен пояс с прегради за 
поставяне на нож, пищови, кремък 
и др.
16. джамлък (джам) – стъкло на 
прозорец; прозорец
17. пешкир – кърпа за избърсване на 
лице и ръце
18. лапчуни – обувки от аба или от 
мека кожа
19. чапраз – украсена метална тока 
на женски колан
20. кастер – метален плосък съд за 
ракия
21. антерия – широка горна мъжка 
или женска дреха с ръкави, подобна 
на халат
22. ялдъзлия (от тур. йълдъз – звез-
да) – със звезди
23. мускал – малък стъклен съд за 
розово масло
24. къзъм (тур.) – „момичето ми“
25. терше – фалшиво розово масло
26. бамбашка – особен, необикновен, 
причудлив
27. хептен – съвсем, напълно
28. заиф – мършав, слаб

								ДА	ПРОВЕРИМ	КАКВО	РАЗБРАХМЕ

 1   Какви са мащабите на Чикагското изложение? 
С какво го сравнява Алеко Константинов, за да подчертае 
размерите му?
 2   Павилионите на кои световни сили правят 
впечатление на пътеписеца с размерите и пищността си? 
 3   Как е представено мястото, където се намира 
българският павилион?
 4   Какви предмети съдържа българският павилион?
 5   Как г. Шопов показва на посетителите на българския 
павилион къде се намира България?
 6   Направете устно описание на предметната обстановка 
на Чикагското изложение, видяна през погледа на 
пътеписеца.
 7   Сравнете г. Шопов и г. Айвазиян. По какво се 
различават двамата български представители? 
Отговорете, като мотивирате отговорите си с описания от 
двата павилиона.
 8   Опишете Ганьо Сомов. За какви черти на неговата 
култура говори портретът му?
 9   Какво е отношението на Айвазиян към посетителите? 
За какви черти на характера му говори то?
10  С какво се характеризира речта на Ганьо Сомов? 
Какво е отношението му към жените – чуждите и 
„нашите“?

„Бай Ганьо убива автора си“, 
худ. Илия Бежков
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	 ТОВА	ТРЯБВА	ДА	ЗНАЕМ

  КАКВО	НИ	КАЗВА	ТЕКСТЪТ

Текстът е част от пътеписа на Алеко Константинов „До Чикаго 
и назад“. Представя посещението на автора на Всемирното изло-
жение (Световно изложение, на англ. World’s Fair), проведено в 
Чикаго (САЩ) през 1893 г. Началото на откъса запознава читателя 
с мащабите на изложението, съпоставяйки го с Пловдивското изло-
жение, като се подчертава огромната разлика между тях. 

След това пътеписецът представя павилионите на водещите ев-
ропейски държави, както и павилионите на народи с хилядолетна 
култура, като Япония, Китай и Персия. Погледът на автора мимо-
ходом минава покрай павилиона на Турция, за да се озове пред 
малкото българско дюкянче, в което са представени традиционни 
за нашия бит предмети.

Алеко Константинов ни среща с господин Шопов, който освен тър-
говските си занимания представя на посетителите България. Мина-
ли са едва петнайсет години от Освобождението на България и на-
шата страна все още е непозната в света. Господин Шопов има свой 
начин да запознае американските посетители с България. Той пър-
во показва световноизвестния Цариград (Истанбул) – някогашната 
столица на Византия и настояща столица на Османската империя, 
след което минава на север през Едрене (Одрин) – другия извес-
тен османски град, и едва тогава очертава с показалката границите 
на България. Не е случайно, че акцент на неговото представяне е 
Розовата долина, тъй като основната продукция, която се прода-
ва в неговия павилион, е розово масло. Пътеписецът е притеснен 
от вероятността посетителите да проявят интерес към българските 
вестници, тъй като те биха разкрили нелицеприятната политическа 
и културна ситуация в България след Освобождението.

На следващ етап господин Шопов показва изложението на гос-
тите си и ги отвежда пред павилиона на Айвазиян. Тук срещата е 
по-различна – ако господин Шопов се старае да запознае посетите-
лите с България и традиционната българска култура, то Айвазиян е 
груб и прагматичен. От неговите реплики личи, че единственото, от 
което се интересува, е печалбата от заблудените посетители. 

В края на откъса пътеписецът ни среща и с Ганьо Сомов – прото-
тип на неговия бъдещ герой Бай Ганьо. 

  ВРЕМЕТО	В	ТЕКСТА

Времето в пътеписа „До Чикаго и назад“ отразява реалното исто-
рическо време, в което са протекли събитията. Епизодът представя 
впечатленията на пътеписеца при посещението му на Чикагското 
изложение през 1893 г. Ясно се откроява срещата на различни кул-
тури, които носят белезите на различно време: 

– Новото време се открива в мащабите на изложението, което 
държава като САЩ може да организира, както и в „по-красивите па-
вилиони на Австрия, Германия, Англия, Франция, Белгия, Русия“;

– Новото време личи и по любопитството, което посетители-
те на изложението проявяват към различните непознати култури. 
Напредналите страни обичайно проявяват интерес към непознати 
екзотични за тях култури;

Френската Статуя на републиката в 
басейна на Световното изложение в 
Чикаго, 1893 г.

Електрифицирана сграда от Светов-
ното изложение в Чикаго през 1893 г., 
където много американци за пръв път 
вижат електрическа светлина

Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти
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– Старото, изостанало време личи по тъмната и тясна уличка 
с турския павилион и малкото дюкянче на господин Шопов, където 
са представени характерни предмети и изделия от България. Още 
по-силна е разликата, когато авторът представя дюкяна на Айвази-
ян. На световното търговско изложение той е занесъл стоки, купени 
от български селянки – „шити пешкири, кърпички, чорапи, лапчуни, 
обици, чепрази, пръстени и стотини дрънкала“, „гайди, кавали, там-
бури, бъклици, рогове, кастери“ и др.;

– Старото време е представено и с неразбирането, което бъл-
гарските търговци проявяват към интереса на посетителите да се 
запознаят с чужди култури, както и с опитите да им продадат своите 
стоки, като ги представят за нещо, което не са. 

„Срещата“ на старото и новото време дава възможност да проли-
чат огромните разлики между двата свята. Тези разлики предизвик-
ват ироничния тон на творбата. 

  ПРОСТРАНСТВОТО	В	ТЕКСТА

Авторът е представил пространството в пътеписа подробно, като 
се спира на всички детайли, които помагат на читателя да си пред-
стави мащабите на Чикагското изложение.

В началото на текста той рисува най-общо картината на изложе-
нието. След това читателят може да разгледа павилионите на раз-
личните страни и да тръгне по тясната уличка, докато най-накрая се 
озове пред българския павилион. Вече всичко е конкретно и описа-
но в детайли. Пътеписецът подканя читателя: „ако се взреш внима-
телно, ще забележиш...“. В сумрака на павилиона се крие късче от 
България. Изложени са експонати, които според българските орга-
низатори най-точно представят културата и бита на българите. Тук 
личи ироничният глас на пътеписеца – показаното по-скоро осми-
ва, отколкото показва истинската култура на нашия народ. Тъмният 
и малък павилион контрастира на красивите павилиони на другите 
държави. 

Въпросът за пространството може да се разбира и по-друг на-
чин – Чикагското изложение дава възможност различните страни 
да пренесат част от себе си, за да покажат своите възможности на 
останалите народи.

  ГЕРОИТЕ	В	ТЕКСТА

Пътеписецът	е основният герой на текста. Характерно за пъте-
писите е, че пътуващият описва видяното, коментира го и дава свои 
оценки за него. Тук връзката между автора – Алеко Константинов 
– и пътеписеца от творбата е особено близка. Образът на пътепи-
сеца се изгражда не толкова чрез собствено описание на физичес- 
кия портрет, колкото посредством личните му оценки за видяното и 
преживяното. 

На Алеко Константинов принадлежат думите: „Господа, изуче-
те България, за да я обикнете“. Въпреки любовта, която авторът 
изпитва към родината си, пътеписецът не спестява критиката при 
представянето на българския павилион. Тя личи от ироничното му 
обрисуване. Шеговито и в същото време критично са представени 
останалите българи, които с дребни номера се опитват да продадат 
на „любопитните посетители“ своята стока.

Айвазиян е търговецът, който е устроил българския павилион. 

Експозиционни площадки на Световно-
то изложение в Чикаго, 1893 г. Класичес- 
ките фасади от бяла мазилка скриват 
модерните метални конструкции на 
сградите

Ганьо Сомов – прототип на героя 
в пътеписа. Снимка от Чикагското 
изложение, 1893 г.
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Именно той е събрал всякакви предмети от „нашите селянки“ и ги 
представя като „Bulgarian curiosities“ (български антикварни „ряд-
кости“), а посетителите за него са „абдали“ и „будали“. Айвазиян 
е представител на новата прослойка в българското общество, за 
която основна цел след Освобождението е бързото забогатяване. 
От поведението му на световното изложение личи, че той е аро-
гантен и безскрупулен.

Бай	Ганьо е представен по-скоро като жив експонат, част от 
българския павилион, отколкото като реален герой. Описанието 
му го показва като представител на изостаналия османски свят – 
седи по турски, облечен е с антерия, препасан е с широк червен 
пояс и е обут в широки сини шалвари, а цигарата си пуши с по-
мощта на дълго цигаре. Заниманието му е да продава фалшиво 
розово масло. В разказите, които в бъдеще Алеко Константинов 
ще посвети на Бай Ганьо, ще видим как преобразяването на ге-
роя е свързано със „събличането“ на някои от дрехите, носещи 
белезите на османския свят, и замяната им с европейски.

Няколкото реплики на Бай Ганьо, които споменава пътеписе-
цът, запознават, от една страна, с живописния му и изпълнен с 
турцизми език, но от друга, загатват за особените черти на све-
тогледа му, който цинично се свързва винаги с „женския въпрос“. 

Алеко Константинов ще развие всички тези черти на героя в 
бъдещите си разкази за него, в будещи смях ситуации.

Господин	Шопов е от онези българи, които наред с търго-
вията се стремят да запознаят посетителите с България. За 
разлика от Айвазиян той е любезен с тях и им разказва за стра-
ната си. Със своите действия господин Шопов се опитва да 
компенсира факта, че новоосвободената му родина е все още 
непозната. Неговата позиция е романтична – свързва Бълга-
рия с Розовата долина, назовавана от него „тъй наречения зе-
мен рай“. 

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Запишете думите, с които са внушени огромните размери на изложението.
2. По какво се отличават мястото, където е разположен българският павилион, 
както и самият павилион от всички останали? Отговорете с няколко изречения.
3. Запишете думите и изразите, с които е описан павилионът на г. Шопов.
4. Защо г. Шопов, показвайки България, спира вниманието на посетителите 
основно върху Розовата долина? За какво отношение на героя към родината му 
говори този факт? Отговорете с няколко изречения.
5. С какво се характеризира педагогическата система на педагога Михалаки?
6. Запишете изразите, които характеризират отношението на Айвазиян към 
посетителите. 
7. Сравнете писмено двамата герои – г. Шопов и г. Айвазиян, като подчертаете 
приликите и разликите между тях.
8. Представете писмено Ганьо Сомов – каква е неговата история и как е 
изобразен той.
9. Направете устно описание на предметната обстановка в павилиона на г-н 
Айвазиян. Преди да изпълните поставената задача, се запознайте с указанията 
на стр. 138 как се прави описание на предметна обстановка в художествен текст.

И Н Т Е Р Н Е Т 
П Р О У Ч В А Н Е

Направете интернет 
проучване на тема:
ЧИКАГСКОТО ИЗЛОЖЕНИЕ 
от 1893 г.

Ключови думи за търсене в ин-
тернет: Чикаго, световно, изло-
жение, 1893
Можете да използвате и езици-
те, които изучавате в училище.

 Категория: 
 Дати на провеждането:
 Тема на изложението:
 Официално наименование:
 Площ:
 Брой на посетителите:
 Участващи държави:
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ЛЮБОПИТНО!

В	„До	Чикаго	и	назад“	Алеко	Константинов	
представя	 твърде	 комично	 българските	 па-
вилиони	 на	 Световното	 изложение.	 В	 пъте-
писа	ясно	личат	авторовата	ирония	и	снизхо-
дително	 отношение	 към	 българските	 стоки.	
Все	пак	трябва	да	имаме	предвид,	че	пътепи-
сът	е	художествено	отражение	на	авторовата	
гледна	точка	за	видяното	от	него.

Съществуват	 свидетелства,	 че	 българ-
ските	 търговци,	 участвали	 със	 свои	 стоки	
на	Световното	изложение	в	Чикаго	 (1893	 г.),	
са	били	високо	отличени	от	Специалната	ко-
мисия.	Ето	част	от	изследване	за	производи-
теля	на	аба	Кечо	Киряков	от	с.	Устово	(днес	
Смолян),	 който	 е	 награден	 на	 Изложението	
със	златен	медал	и	почетна	грамота:

„Нещо	 повече,	 именно	 през	 този	 период	
големият	абаджия	и	производител	на	качест-
вени	вълнени	платове	Кечо	Киряков,	син	на	
Данчо	Киряков,	участва	в	изложението	в	Од-
рин,	 където	 неговата	 „бяла	 и	 черна	 аба“	 е	
удостоена	 да	 представлява	 империята	 (Ос-
манската	империя)	на	Световното	изложение	
в	Чикаго	(САЩ).	Специална	комисия	(Колум-
бийска)	присъжда	на	Кечо	Киряков	златен	ме-
дал	за	специални	постижения.	Първоначално	

неговата	продукция	е	оценена	от	индивиду-
ални	 оценители,	 а	 след	 това	 е	 потвърдена	
от	Борда	на	международното	жури.	Индиви-
дуалният	оценител	д-р	Дж.	Х.	Бешарян	пише	
за	представените	вълнени	платове	от	устов-
ския	абаджия,	 че	 „те	 са	направени	от	фина	
вълна,	цветовете	са	трайни	и	меки,	платът	е	
фин	по	материя	и	здрав“.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТНА ОБСТАНОВКА В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

Предметната обстановка в художествените текстове е често използвано от 
авторите художествено средство. Чрез него те изграждат в съзнанието на читателя 
ясна представа за атмосферата, в която протичат събитията в художествената 
творба. Обичайно между предметната обстановка и действията, чувствата и 
преживяванията на героите съществува зависимост. Например поведението 
на героите г-н Айвазиян и бай Ганьо е комично, както комично е представена и 
атмосферата в българския павилион.

В писмените ученически текстове или при устно разказване и анализиране 
на художествени творби често се налага да се опише предметната обстановка в 
определен епизод. 

Основните изисквания за създаване в устна форма на описание на предметна 
обстановка са:

 описанието да бъде възможно най-близко до описанието на предметната 
обстановка в самата творба;

 чрез описанието да изразим естетическата си представа за описваните елементи;
 да предизвикаме у слушателя такова естетическо преживяване, каквото се 

поражда и при прякото общуване с художественото описание в представяната творба;
 да спазваме правилата на книжовния изговор.

Грамотата	на	Кечо	Киряков,	
предоставена	от	правнучката	му	

Йорданка	Лозанова
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ДА	СИ	ПРИПОМНИМ

1. Къде Алеко Константинов среща за пръв път прототипа на своя герой Бай Ганьо?
2. Как Алеко Константинов описва прототипа – кой са най-характерните му черти?
3. Какво е заниманието на прототипа на Бай Ганьо?

БАЙ ГАНЬО. НЕВЕРОЯТНИ РАЗКАЗИ 
ЗА ЕДИН СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРИН

НАЧАЛО

Помогнаха на бай Ганя да смъкне от плещите си агарянския ямур-
лук, наметна си той една белгийска мантия – и всички рекоха, че бай 
Ганьо е вече цял европеец.

    - - - - - - -
– Хайде всеки от нас да разкаже нещо за бай Ганя. 
– Хайде – извикаха всички. 
– Аз ще разкажа. 
– Чакайте, аз зная повече... 
– Не, аз, ти нищо не знаеш.
Дигна се глъчка. Най-сетне се съгласихме да почне Стати. И той 

почна. 

I. БАЙ ГАНЬО ПЪТУВА

Тренът ни влезе под огромния свод на пещенската гара. Ний с бай 
Ганя влязохме в бюфета. Като знаех, че тук ще се бавим цял час, аз 
преспокойно се разположих при една маса и си поръчах закуска и пиво. 
Наоколо ми свят – гъмжило! Па и хубав свят. Маджарите, знайте, 
не са ми твърде по сърце, ама, виж, маджарките – против тях нямам 
нищо. Залисан в шума, не забележих кога бай Ганьо изфирясал от рес-
торана заедно с дисагите си. Де бай Ганя? Чашата му празна. Огледах 
се наоколо, подирих с очи из целия ресторант – няма го. Излязох вън 
– на перона, – бре тук бай Ганьо, там бай Ганьо – няма! Чудна работа! 
Помислих, че е отишъл във вагона да прегледа да не е отпънал някой 
килимчето му.

Върнах се пак в ресторана. Има още половин час и повече до тръг-
ването на трена. Пия си пиво и зяпам. Портиерът след всеки пет 
минути удря звънеца и равнодушно, с един ленив глас съобщава нап- 
равлението на треновете: „Хë-гëш-фë-кë-тë-хе-ги, Киш-кë-рëш, Се-ге-
дин, Уй-ве дек“. Няколко англичани пътници го зяпнали в устата, а 
той, види се, навикнал на вниманието, което обръща със своеобраз-
ния си език, засмива се до уши и с още по висок и дрезгав глас про-
дължава: „Уй-ве-дек, Киш-кë-рëш, Хë-гëш-фë-кë-тë-хе-ги“ – с натъртено 
ударение на всеки слог.

Останаха още десетина минути до тръгването на трена. Аз се 
разплатих, заплатих и бай-Ганьовото пиво и излязох на перона с на-
мерение да го потърся. В това време под свода на гарата влизаше мед-

Символичното преобличане 
на Бай Ганьо – замяната на 
дрехите не води до промяна 
на същността му.

Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти

Главният вход на гарата 
в Будапеща
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лено един трен и представете си, в един от вагоните на този трен, 
увиснал до половина на прозореца, лъсна бай Ганьо. Той ме забележи, 
почна да ми маха с калпака и отдалеч говореше нещо, което не можах 
да дочуя по причина на шипенето на локомотива. Аз разбрах каква е 
работата. Като се спря тренът, той скочи на земята, притече се 
при мене и ми разказа с голям примес от енергични псувни, които, с 
позволението ви, няма да повтарям, следующето:

– Остави се, брате, изпотрепах се от бяг.
– Какъв бяг, бай Ганьо?
– Абе какъв бяг! Ти нали беше се зазяпал там в гостилницата.
– Е? – отвръщам аз.
– Е? В туй време, разбираш ли, оня до вратата задрънка звънеца, 

па чух, че свирна машината, излизам – не можех да ти се обадя, – 
гледам, нашият трен потегли. Бре! Килимчето ми! Та като фукнах 
подир него, па бяг, па тичане – остави се! Хеле по едно време, гледам, 
поспря се, и аз – хоп! – та вътре. Един ми поизвика нещо сепнато – хе-
ке-меке – аз, знаеш, не си поплювам, пооблещих му се насреща, показах 
му килимчето, нейсе, разбран човек излезе. Позасмя се даже. Кой да 
знае, че ще се връщаме пак назад. Унгарска работа!

Аз, грешен човек, от душа се смях на бай-Ганьовото приключение. 
Бедният! Тренът маневрирал да влезе в друга линия, а бай Ганьо тичал, 
горкият, цели три километра да го гони – зер килимчето му вътре!…

– Ами ти от бързане забравил си да заплатиш бирата си, бай Га-
ньо. 

– Голяма работа! Те малко ли ни скубят! – отговори бай Ганьо с 
един тон, нетърпящ възражение. 

– Аз я платих.
– Имал си бол пари – платил си я. Я качвай се, качвай се по-скоро 

да не припкаме пак подир машината – каза наставнически бай Ганьо.
Влязохме във вагона. Бай Ганьо приклекна над дисагите си гърбом 

към мене, извади половин пита кашкавал, отряза си едно деликатно 
късче, отряза и един огромен резен хляб и почна да мляска с един чу-
десен апетит, като издуваше със залъците си ту единия, ту другия 
образ и час по час опъваше шията си, за да може да преглътне сухия 
хлебец. Нахрани се бай Ганьо, пооригна се веднъж-дваж, изтърси тро-

Бай Ганьо споделя „приклю-
чението“ си с гонитбата 
на влака.

Бай Ганьо се разкрива като 
използвач. Епизодът с 
храненето доразкрива тази 
негова черта.
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хите в шепата си, глътна и тях, измъмра под носа си: „Ех, да има сега 
някой да ме почерпи едно винце“, седна насреща ми, засмя се добро-
душно и след като ме гледа умилно цяла минута, рече:

– Твоя милост ходил ли си, обикалял ли си тъй повечко свят?
– Ходил съм, бай Ганьо, доста.
– Ии, ами аз що свят съм изръшнал! Ц… ц… ц… Ти остави Едрене, 

Цариград, ами във Влашко! Ти вярваш ли? Туй Гюргево, Турну Мъгуре-
ле, Плоещ, Питещ, Браила, Букурещ, Галац – чакай да те не слъжа, в 
Галац не помня бях ли, не бях ли – всички съм ги изредил.

Пътят ни до Виена мина еднообразно. Аз предложих на бай Ганя 
една от книжките си, за да си съкрати времето с четене, но той лю-
безно отклони предложението ми, защото бил чел доста навремето, 
и счете за по-практично да си дремне. Защо ще стои бадева буден; 
тъй и тъй е дал пари за железницата, поне да се наспи. И заспа. Заспа 
и захърка така, че не ти трябва да слушаш рева на Атлаския лев.

Стигнахме във Виена и спряхме в традиционния хотел „Лон-
дон“. Слугите снеха от колата моята чанта, поискаха да вземат и 
бай-Ганьовите дисаги, но той от деликатност ли, кой знае, не им 
ги даде:

– Как ще им ги дадеш бе, братко, гюл е това – не е шега, миризма 
силна – ще бръкне да извади някое шише – иди го гони сетне! Знам ги 
аз тях. Ти не ги гледай, че са такива мазни (бай Ганьо искаше да каже 
учтиви, но тая дума е още нова в нашия лексикон, забравя се), не 
гледай, че се увиват около тебе. Защо се увиват? Мигар доброто ти 
мислят? Айнц, цвай! Гут моргин, па все гледат да докопат нещо. Ако 
не – бакшиш! Аз защо пазя на излизане от хотела да се изнижа мълчеш-
ката. Просяци! На тогоз крайцер, на оногоз крайцер – няма изкарване!

Тъй като розовото масло, което носеше бай Ганьо, беше действи-
телно доста ценен предмет, аз му препоръчах да го предаде за съхра-
нение на касата.

– На касата ли? – извика той с тон, в който звучеше съжаление за 
моята наивност. – Чудни сте вий, учените? Ами, че ти отде знаеш 
какви са онези на касата? Прибере ти гюла, завий си края нанякъде… 
Е, сетне? Какво правваш? Остави се! Видиш ли този пояс? – И бай 
Ганьо си повдигна широката жилетка. – Всичките мускали ще ги 
натъпча вътре. Истина, тежичко малко, ама сигур.

И бай Ганьо се обърна гърбом към мене („свят много, хора всякак-
ви, кой знае и туй хлапе какво е“) и почна да тъпче мускалите зад 
пояса си. Аз го поканих да обядваме.

– Къде да обядваме?
– Долу, в ресторана.
– Благодаря, не ми се яде! Твоя милост иди, хапни си. Аз ще те 

почакам тука.
Уверен съм, че щом излязох из стаята, бай Ганьо е отворил пох-

лупците. Има си човекът закуска, защо ще си харчи парите за топло 
ядене – няма да умре от глад я!

Заведох бай Ганя в кантората на един български търговец и го 
оставих там, а сам се качих на трамвая и отидох в Шенбрун. Възли-
зах на арката, изглеждах Виена и околностите ù, обикалях алеите, 
зоологическата градина и зяпах цял час маймунките и надвечер се 
върнах в хотела. Бай Ганьо беше в стаята. Той искаше да прикрие 
занятието си, но не успя и аз забележих, че пришиваше един нов 
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Светът, обходен от Бай 
Ганьо. Посочените градове 
подчертават ограничения 
балкански хоризонт на героя.

Мнението на бай Ганьо за 
чужденците. Показва се 
като недоверчив и скъпер-
ник.

Пътеписецът споделя кои 
забележителности е разгле-
дал във Виена.
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								ДА	ПРОВЕРИМ	КАКВО	РАЗБРАХМЕ

 1   Разтълкувайте значението на символичното преобличане в първото изречение от 
началото на сборника с разкази за Бай Ганьо: „Помогнаха на бай Ганя да смъкне от 
плещите си агарянския ямурлук, наметна си той една белгийска мантия – и всички рекоха, 
че бай Ганьо е вече цял европеец“.
 2   Като имате предвид биографията на Алеко Константинов, коя е компанията, в която се 
разказват случките с Бай Ганьо?
 3   Защо според вас писателят е предпочел да представи историите за Бай Ганьо 
като устни истории, разказани във весела компания? Спечелват или губят от това 
разказите?
 4   Кой разказва за Бай Ганьо и пред кого разказва?
 5   Коя е първата комична ситуация с Бай Ганьо? Каква е причината за нея?
 6   Какво е характерно за речта на Бай Ганьо? Как го характеризира?
 7   Какво според вас символизира килимчето на Бай Ганьо? 
 8   Как Бай Ганьо отвръща на разказващия, че е платил бирата му? За каква 
черта на Бай Ганьо говори неговата реакция?
 9   Прочетете епизода, в който Бай Ганьо се храни във влака. Само комична страна ли има 
този епизод? 
10  Помислете върху израза: „изтърси трохите в шепата си, глътна и тях“. Изразът може да 
се тълкува по различни начини. Предложете варианти.
11  Кои места е обиколил Бай Ганьо преди пътуването си до Виена? Как се свързват те с 
българите преди Освобождението?
12  Посочете думите, с които Бай Ганьо описва чужденците. Какво отношение 
изразяват те?
13  Какво е отношението на Бай Ганьо към неговия спътник? Посочете израза, с който 
то е показано.
14  Посочете пословицата, с която е характеризиран Бай Ганьо. Защо в разказа тя 
подсилва комичните му черти?
15  Коментирайте думите на Бай Ганьо: „Какво ще ѝ гледам на Виената, град като град: 
хора, къщи, салтанати“. 

джеб на вътрешната страна на антерията си. Той, опитен човек, 
носеше си и лятно време антерийка под френските дрехи: „Зиме 
хляб носи, лете дрехи носи“ – казват старите хора; тъй прави и 
бай Ганьо.

– Седнах да се позакърпя малко – каза той сконфузено.
– Ти някакъв джеб си пришиваш, трябва да си ударил нещо от 

розовото масло – подзех аз шеговито.
– Кой, аз? Янлъш си! Защо ми е тук джеб? Джебове мноо-го, само 

пари да има. Няма джеб, няма нищо, ами беше се поразпрала малко 
дрешката ми, та турих едно парцалче… Ти де беше? На разходка ли? 
Добре си направил.

– Ти не ходи ли, бай Ганьо, да се разходиш, да видиш Виена?
– Какво ще ù гледам на Виената, град като град: хора, къщи, сал-

танати. И дето отидеш, все гут моргин, все пари искат. Защо ще 
си даваме паричките на немците – и у нас има кой да ги яде…

Изглед от Виена, пощенска картичка

РЕЧНИК
1. трен – влак
2. маджарин – унгарец
3. медлено – бавно
4. бол – много
5. бадева – напразно
6. гюл – роза 
7. антерия – широка горна дреха
8. янлъш си – грешиш
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	 ТОВА	ТРЯБВА	ДА	ЗНАЕМ

Може би най-значимата творба на Алеко Константинов е кни-
гата	„Бай	Ганьо“. Под формата на комични случки за един пъ-
туващ търговец на розово масло той засяга болезнени пробле-
ми на съвремието му. За героя си Алеко казва: „Съзнавах, че 
бай Ганьо е безобразен, че той е отвратителен скъперник, 
егоист, лукав хитрец, лицемерен простак, грубиян и простак 
до мозъка на костите си... Но съжалих го. [...] Като че някой 
ми внуши: „Недей презира този простичък, лукавичък нещаст-
ник, той е рожба на грубата среда, той е жертва на груби 
възпитатели; злото не се таи в него самия, а във влиянието 
на околната среда. Бай Ганю е деятелен, разсъдлив, възпри-
емчив! Постави го под влиянието на добър ръководител и ти 
ще видиш какви подвиги е той в състояние да направи“ („Бай 
Ганьо в Русия“).

Алеко Константинов е написал повече от 40 фейлетона, в 
които засяга важни обществени и политически проблеми. Ос-
новни теми са животът на чиновничеството, безобразията на 
властта по време на изборите, потъпкването на изборните пра-
ва на българския народ, поведението на министри и депутати, 
на монарха.

  КАКВО	НИ	КАЗВА	ТЕКСТЪТ

Текстът е първият от книгата на Алеко Константинов „Бай Га-
ньо. Невероятни разкази за един съвременен българин“. Героят 
е представен още в краткото въведение. Преобличането, при 
което агарянският ямурлук е заменен от белгийска мантия, го-
вори за само привидната промяна, която настъпва у Бай Ганьо. 

Всяка от случките с Бай Ганьо е разказана от някой член на 
Алековия приятелски кръг „Весела България“.

Загатнатото за качествата на героя в краткия увод се проявява 
още в първия разказ „Бай Ганьо пътува“. Тук комичната ситуация 
е следствие от някакво недоразумение. В конкретния случай то 
е свързано със самия герой – Бай Ганьо е недоверчив, а това 
произтича от неговата културна изостаналост. Така героят попа-
да в комичната ситуация да тича подир маневриращия влак. Но 
авторът не спира дотук – към образа на Бай Ганьо той добавя и 
нови качества – той не плаща за бирата си, като се измъква с ре-
пликата „имал си бол пари, платил си“. Храненето над дисагите 
допълнително откроява негативното в образа на героя – скъпер-
ничеството. Светогледът на Бай Ганьо е разкрит и с изброява-
нето на посетените от него градове. Всички те го обвързват със 
света, от който идва, и са коренно различни от града, към който 
пътува – Виена, една от културните столици на Европа.

След пристигането във Виена отново се проявява мнител-
ността на Бай Ганьо. Този път тя е показана чрез недоверие-
то му да остави розовото масло в касата, и чрез мнението му 
за чужденците: „Знам ги аз тях. [...] Мигар доброто ти мислят?“. 
Финалните думи на героя: „Какво ще ѝ гледам на Виената, град 
като град: хора, къщи, салтанати“, добавят още един много ва-
жен щрих към неговото пълно обрисуване – Бай Ганьо не само 
е културно ограничен, но и отказва да се промени.

Заглавна страница на 
първото издание на „Бай Ганьо“
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  ГЕРОИТЕ	В	ТЕКСТА

Бай	Ганьо е главният герой в разказа. В началния епизод 
той е представен със своите реплики и действия, открояващи 
основните черти на неговия характер – културно изостанал, 
недоверчив и скъперник. 

– Речта му е изпъстрена с думи и изрази, разкриващи не-
гативното му отношение към чужденците и присъщата му гру-
бост. Авторът спестява на читателите изречените от героя 
псувни, но уточнява, че те са част от неговата реч.

– Външното описание е пестеливо, но достатъчно, за да 
може читателят да получи точна представа за него. Калпа-
кът и дисагите на Бай Ганьо контрастират с европейската 
действителност, с която той ще се сблъска. Поясът, натъп-
кан с мускали, също намеква за неговия изостанал свят. За 
непроменената същност на героя разбираме и от антерията, 
която той носи под френските си дрехи. Килимчето, заради 
което Бай Ганьо тича след влака, също допълва характерис-
тиката му – той е подозрителен и стиснат.

– Бай Ганьо отказва да чете – той е слабо образован и 
няма никакво желание да се промени. 

Чрез образа на Бай Ганьо Алеко разгръща идеята за сблъ-
съка на нашето с чуждото. Духовната и културна изостана-
лост на героя са обясними с времето, но той не иска и не 
може да се развие в положителна посока.

Спътникът на Бай Ганьо се казва Стати, а случките се раз-
казват в компания от приятели, които също имат преживени 
срещи с Бай Ганьо. Това научаваме от краткото въведение 
преди самия разказ. В същото време името на разказващия 
не е споменато нито веднъж в текста. Липсва и конкретно 
негово описание. За разказващия научаваме не пряко, а по-
средством коментарите, които прави за Бай Ганьо. Така раз-
бираме, че качествата му са изцяло противоположни на ка-
чествата на Бай Ганьо:

– от репликата на Бай Ганьо: „Чудни сте вий, учените?“, 
разбираме, че разказващият е високообразован, но в същото 
време това според Бай Ганьо не е предимство; 

– разказващият си поръчва закуска;
– плаща бирата на Бай Ганьо и подминава със смях дреб-

ното му хитруване;
– запълва времето на пътуването с четене;
– доверява се на обслужващия персонал на хотела;
– посещава дворцовия комплекс Шонбрун (Шенбрун) и по 

време на престоя си във Виена разглежда забележителнос- 
тите ѝ.

  ВРЕМЕТО	В	ТЕКСТА

Действието в „Бай Ганьо пътува“ протича в рамките на два 
дни. 

През първия ден Бай Ганьо тича след влака, за да спаси 
килимчето си, след което са разказани събитията, протекли 
във влака:

– Бай Ганьо се храни;
– разказващият предлага книга на своя спътник;
– Бай Ганьо юнашки спи.
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– настаняването в хотел „Лондон“;
– разговорът между разказващия и Бай Ганьо, който споде-

ля мнението си за местните хора;
– отказът на Бай Ганьо да се храни в ресторанта на хотела;
– разказващият разглежда забележителностите на Виена;
– новата среща между двамата герои „надвечер“, кога-

то Бай Ганьо пришива скрит джоб и изрича фразата, която 
най-точно характеризира неговата ограниченост: „Какво ще 
ѝ гледам на Виената, град като град: хора, къщи, салтанати“.

Времето, отразено в разказа, се подразбира непряко. То 
е времето след Освобождението – най-вероятно 90-те години 
на XIX век, когато немалко българи пътуват из Европа, където 
продължават образованието си, търгуват или разглеждат за-
бележителностите на европейските градове. Това е времето 
на силно „отваряне“ на България към света. То се характери-
зира с огромното любопитство на будните българи към духов-
ната култура на Европа. Но то е време и на културен сблъсък 
между изостаналите народи, които доскоро са били в рамки-
те на Османската империя, и напредничава Европа. Разказът 
ни среща с двама различни представители на следосвобож-
денското общество – възпитания и с широки интереси разказ-
вач и ограничения и нискокултурен Бай Ганьо.

  ПРОСТРАНСТВОТО	В	ТЕКСТА

Действието на разказа протича в пространство, много раз-
лично от пространството на възрожденския българин.

– Първото място, на което читателят се среща с героите 
на Алеко, е Пещенската гара. Там е първата комична ситуа-
ция с Бай Ганьо. За случката с влака има две причини: пър-
вата е изключителната недоверчивост на Бай Ганьо; втората 
произтича от липсата на опит на героя да пътува с влак.

– Второто място на протичане на действието е влакът. 
Тук отново героят предизвиква смях със действията си – при-
критото хранене, отказът да чете и страховитото хъркане.

– Третото място, в което продължават действията в раз-
каза, са хотел „Лондон“ и самият град Виена. Тук основно са 
представени са настаняването в хотела и разговорът, които 
разказващият и Бай Ганьо водят. Смехът се дължи на изклю-
чителната мнителност на Бай Ганьо и страха му за розовото 
масло.

– Четвъртото място са забележителностите на Виена, 
които разказващият е посетил.

– Петото място е отново хотелът, като тук читателят още 
веднъж се среща с героя, седнал да пришива скрит джоб на 
антерията си, която носи под европейските дрехи.

Наред с местата на случилото се в разказа се спомена-
ват и градовете, обходени от Бай Ганьо в предходните му 
пътувания: Едрене (Одрин), Цариград, Гюргево, Турну Мъ-
гуреле, Плоещ, Питещ, Браила, Букурещ, Галац. Това прос-
транство Бай Ганьо представя като аргумент, че много свят е 
„изръшнал“. Изброяването също е комично, тъй като турските 
и румънските градове са противопоставени на европейския 
свят, чужд и неразбираем за героя.

Паметникът на Алеко 
Константинов, София
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Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Разделете разказа на епизоди и ги запишете в тетрадката си.
2. Една популярна българска пословица гласи: „Пременил се Илия, 
погледнал се – пак в тия“. Разтълкувайте пословицата в тетрадките си. 
Запишете изречението от текста за Бай Ганьо, което смислово се отнася към 
пословицата.
3. Запишете в тетрадката си думите и изразите, които характеризират речта на 
Бай Ганьо. Отговорете с няколко изречения как речта допълва образа на героя.
4. Запишете в тетрадката си какви качества на чужденците се крият зад израза 
на Бай Ганьо: „не гледай, че се увиват около тебе“. 
5. В описанието на Бай Ганьо Алеко Константинов включва и пословицата: 
„Зиме хляб носи, лете дрехи носи“. Разтълкувайте писмено нейното значение. 
Запишете с какво значение тя е употребена в описанието на героя.
6. Направете писмено портретно описание на Бай Ганьо, като обърнете 
внимание на речта, жестовете и дрехите на героя.
7. В разказа за Бай Ганьо липсва описание на разказващия спътник. Като имате 
предвид, че той има качества, които са коренно противоположни на тези на Бай 
Ганьо, направете примерен писмен портрет на разказващия спътник.
8. Отговорете писмено на литературния въпрос: Какъв е светогледът на Бай 
Ганьо, като имате предвид „крилатата“ му фраза: „Какво ще ѝ гледам на 
Виената, град като град: хора, къщи, салтанати“?

Ръкопис на „Бай Ганьо 
тръгва по Европа“

Снимка на лобното място 
на Алеко Константинов

Паметникът на 
Алеко Константинов

в Свищов
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ЛЮБОПИТНО!

През 2006 г. изследователят краевед Генчо 
Китипов издава книга, посветена на прототипа 
на литературния герой Бай Ганьо – Ганьо Со-
мов, роден в с. Енина, Казанлъшко. Авторът е 
създал литературна биография на прототипа, 
в която са представени важни моменти от жи-
вота му. Не е пропуснат и епизодът със сре-
щата на Ганьо Сомов с Алеко Константинов на 
Световното изложение в Чикаго през 1893 г. 
Ето как авторът си представя тази среща, ви-
дяна през погледа на Ганьо Сомов:

„Веднъж покрай нас се завъртя един чело-
век с брада като на разпопен поп. Беше по-
млад от мене, облечен с купешки дрехи. Зяпа 
по мускалите, оглежда ми пояса, антерията, 
капата и цигарето – сякаш ще ме купува. Спря 
и пред Айвазияна. Започна да се подсмива на 
солените му приказки по адрес на американки-
те. Разбрах, че е българин...

След туй се присламчи и седна до мене на 
сандъка с килимчето. От дума на дума приказ-
ката ни потръгна. Първом си помислих, че е 
закъсал за пари, даже няма и да се обръсне. 
Оказа се, че е дошъл да види свят и да троши 
наполеони. Родом бил от Свищов...

Като разбра, че съм от Казанлък, започна 
да ме разпитва за розовото масло... Като на 
земляк му доверих, че в розовото масло сла-
гаме тереше, което е сто пъти по-евтино. То 
се прави от трева, която донасят от Анадола. 
Миризмата и цветът му същите, само че бър-
зо се измирисва. Тази работа американците 
не я знаят, будали са. Като капнеш в розово-
то масло тереше и го разбъркаш хубаво, не се  
познава, а печалбата става бая голяма. Корем 
не боли, че ще се вземе някой лев повече“.

Из „Аз, „бай Ганьо“!“, Генчо Китипов

Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти

Според изследователите на творчество-
то на Алеко Константинов литературният ге-
рой Бай Ганьо съчетава в себе си чертите на 
два прототипа. Първият е на Ганьо	 Сомов, 
същият, когото Алеко Константинов описва в 
„До Чикаго и назад“. Литературният изследо-
вател Стефан Попвасилев, който е родом от 
Казанлък, изпраща на литературния историк 
Боян Пенев снимка на Ганьо Сомов със след-
ния текст: „Драги бае Пенев, пращам ви лика 
на „съгражданина“ Ганю Сомов. Тая снимка е 
правена преди заминаването му в Америка. В 
Казанлък е имало представителство на цари-
градската фирма Ymsen Co. Тия представите-
ли събирали тук розово масло и имали за свой 
помощник и пазач въпросния Ганю Сомов, на-
ричан тук – и преди появата на Алековата кни-
га – „бай Ганю“.

Вторият вероятен прототип е съдията	Ганю	
Чолаков. Той се ражда в бедно семейство и 
като дете е принуден да проси. Срещнат е от 
митрополит Климент Търновски, който го от-
глежда и образова. С финансовата помощ на 
митрополита Ганю Чолаков завършва право 
в Одеса. През 1893 г. именно Ганю Чолаков 
в ролята на прокурор внася обвинителен акт 
срещу своя някогашен покровител митрополит 
Климент Търновски. Митрополитът е осъден 
на три години затвор, но след това помилван 
от княз Фердинанд. Алеко Константинов лич-
но се е познавал с Климент Търновски и е бил 
безкрайно възмутен от Ганю Чолаков. Пред 
политика Найчо Цанов, братовчед на майка 
му, той споделя: „Скоро ще разсмея аз наро-
да. Искам да увековеча едно име в България 
– името на Ганю Чолаков“.

Бай Ганьо чете „Бай Ганьо“, 
худ. Илия Бешков
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ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ
Неразделни

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 
(1866 – 1912)

Пенчо Славейков е роден на 27 април 1866 г. в гр. Трявна. Той е син 
на видния възрожденски поет, публицист и общественик Петко Славей-
ков, участвал в политическия живот и след Освобождението. 

През 1876 г. Петко Славейков е учител в Стара Загора. Единайсетго-
дишният Пенчо става свидетел на опожаряването на града по време на 
Руско-турската война (1877 – 1878), което оставя дълбока следа в съзна-
нието му.

Поради различните обществени и политически ангажименти на ба-
щата семейството се мести да живее във Велико Търново, Сливен, Со-
фия и Пловдив. В юношеските си години Пенчо придружава понякога 
баща си в пътуванията му из страната, за да записват произведения на 
народното творчество. По-късно издава сборника „Книга на песните“ с 
подбрани от него народни песни. Той запазва своя интерес към фолклора 
през целия си живот, черпейки теми и мотиви за много от произведе-
нията си. Изпитва изключително уважение към народната песен: „От 
всичко писано на български език знам и ще обичам едно нещо – нашата 
дивна народна песен“. 

 През 1884 г. Пенчо Славейков преживява в Пловдив инцидент, след 
който остава инвалид за цял живот. Осемнайсетгодишният младеж се 
чувства потиснат и разочарован, но постепенно разбира, че страдание-
то е неговият „велик учител“, път към духовното израстване и изграж-
дането на силен характер. Той възприема физическата си немощ като 
възможност да се обърне навътре към духовния си свят и да разкрие 
творческите си заложби. Темата за страданието на твореца се превръща 
в една от основните теми в творчеството му.

През 1885 г. Пенчо Славейков се сприятелява с Алеко Константинов 
и е силно повлиян от критичното му отношение към политическата 
действителност у нас. 

Първата му стихосбирка „Момини сълзи“ излиза през 1888 г., но 
по-късно поетът се опитва да унищожи всички екземпляри, недоволен 
от ранните си поетически опити. 

През 1892 г. Славейков заминава да учи философия в университета 
на гр. Лайпциг, Германия. Слуша лекции по естетика, психология, лите-
ратура и фолклор при едни от най-изявените учени на своето време. 
Пише поемите си „Сърце на сърцата“, „Cis moll“ и др., посветени на из-
ключителни личности, като Бетовен, Шели, Микеланджело – творци 
със завидна сила на духа. Публикува в сп. „Мисъл“ поемите си „Ралица“ и 
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Писалището на Пенчо Славейков

„Бойко“ и баладата „Неразделни“, за които черпи теми и мотиви от 
фолклора. Университетското му образование разширява неговия кръго-
зор и той става първият български поет, поставил си за цел модерни-
зирането на литературата ни и приобщаването ù към достиженията 
на европейската и на световната литература. Темите, езикът, стилът 
и философската задълбоченост на произведенията в стихосбирката му 
„Епически песни“ (първата част е публикувана през 1896 г., втората – 
през 1898 г.) са нещо ново за българската поезия. 

През 1898 г. Славейков се завръща в България, работи като учител, 
поддиректор и директор на Народната библиотека (1901 – 1911) и ди-
ректор на Народния театър (1908 – 1909). През 1903 г. среща поетесата 
Мара Белчева. Високообразована, жена с широка култура, тя става негов 
сътрудник в преводаческата му дейност, подкрепя идейните и творчес- 
ките му търсения. 

Стихосбирката „Сън за щастие“ излиза през 1906 г. Природните кар-
тини в творбите разкриват душевното състояние и вълненията на 
поета. През 1910 г. Пенчо Славейков публикува една от най-оригинални-
те и значими книги в българската поезия – „На острова на блажените“.  

Родната къща на Пенчо Славейков

Паметник на Пенчо Славейков 
в Трявна

Часовниковата кула в Трявна, от 
която всяка вечер в 22,00 ч. се разнася 
мелодията на „Неразделни“

Лични вещи на Пенчо Славейков

Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти
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Тя е литературна мистификация, в която произведенията са пред-
ставени като дело на двайсет измислени от Славейков поети. През 
целия си творчески живот поетът работи и върху поемата си „Кър-
вава песен“, издадена през 1911 г. Тя е замислена като епически разказ за 
националноосвободителните ни борби. Но за разлика от разбирането 
на Вазов, че народът е двигател на историческото развитие, Славей-
ков споделя идеята на немския философ Фридрих Ницше, че историята 
се твори от силната личност, която води след себе си народа.

През юли 1911 г. Славейков е уволнен от Народната библиотека 
заради политически противоречия с новия министър на просвещение-
то Ст. Бобчев. Назначен е за уредник на Училищния музей при Ми-
нистерството на народното просвещение, длъжност, която той 
не може да изпълнява заради трудното си придвижване. Дълбоко ос-
кърбен, след няколко месеца поетът заминава за Цюрих, Швейцария, 
придружен от Мара Белчева. Заради влошеното му здраве Славейков и 
Белчева отиват в Италия с надеждата, че климатът ще му подейства 
благоприятно. Но здравословното състояние на Славейков се влоша-
ва и на 10 юни 1912 г. той умира в курортното градче Брунате, близо 
до езерото Лаго ди Комо. 

През януари 1912 г. шведският учен Алфред Йенсен, преводач на 
творчеството на Пенчо Славейков и член на Нобеловия комитет, 
подготвя кандидатурата му за Нобелова награда, но тя остава не-
разгледана поради смъртта на поета.

Славейков е сред класиците на българската литература. Димчо Де-
белянов го нарича жрец и воин на живота и заключава: 

и като слънце слезе в мрака, 
от блясък царствен озарен.

СЛАВЕЙКОВ И КРЪГЪТ „МИСЪЛ“

Пенчо Славейков активно сътрудничи в редактирането на сп. 
„Мисъл“ (1882 – 1907), около което се сформира и първият литерату-
рен кръг у нас. Членове на кръга „Мисъл“ са още д-р Кръстьо Кръстев, 
Петко Тодоров, а по-късно – и Пейо Яворов. Те се обединяват около 
идеята за модернизиране на българската литература, вярвайки, че ли-
тературата има нравствена мисия. 

Литературата трябва да се вглежда в търсенията на отделната 
личност, а не да отразява национални или социални теми и проблеми. 
Според разбиранията им изкуството не трябва да отразява реалността, 
защото то самото е нова, по-висша реалност. 

Творецът е духовно издигната личност, стояща над обикновени-
те хора, и има специална мисия – „да извисява човешките сърца“.

Членовете на кръга имат и специално отношение към формата на 
творбата, твърдейки, че композицията, езикът и стилът са определящи 
за художествената ù стойност. 

Кръгът „Мисъл“ — Пенчо Славейков, 
д-р Кръстьо Кръстев, Пейо Яворов и 
Петко Тодоров

	

ДА	ПРОВЕРИМ	КАКВО	
РАЗБРАХМЕ

1   Как възниква интересът 
към фолклора у Пенчо Сла-
вейков?
2   В какво се изразява вли-
янието на фолклора върху 
поезията на Славейков?
3   Какви са амбициите на 
Пенчо Славейков за българ-
ската литература?
4   Кое му помага да развие 
вкус към по-модерната евро-
пейска литература?
5   Защо Пенчо Славейков 
поставя темата за страда-
нието на твореца като една 
от основните теми в поезия-
та си?
6   Какви са основните раз-
бирания на кръга „Мисъл“ за 
литературата, ролята ѝ и за 
мястото на твореца в общес- 
твото?
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Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти
ДА	СИ	ПРИПОМНИМ

1. Кога възниква интересът у Пенчо Славейков към народното творчество? 
Кой му оказва влияние?
2. Какво е разбирането на Славейков за влиянието на фолклора върху литературата?
3. Какво от народното творчество е ценно за поета – формата или темите и мотивите?

НЕРАЗДЕЛНИ

Стройна се Калина вие над брегът усамотени,
кичест Явор клони сплита в нейни вейчици зелени.
 
Уморен, под тях на сянка аз отбих се да почина,
и така ми тайната си повери сама Калина – 
 
с шепота на плахи листи, шепот сладък и тъжовен:
„Някога си бях девойка аз на тоя свят лъжовен.
 
Грееше ме драголюбно ясно слънце от небето,
ах, но друго слънце мене вече грееше в сърцето!
 
И не грееше туй слънце от високо, от далеко –
грееше ме, гледаше ме от съседски двор напреко.
 
Гледаше ме сутрин, вечер Иво там от бели двори
и тъжовна аз го слушах той да пее и говори:
 
„Първо либе, първа севдо, не копней, недей се вайка,
че каил за нас не стават моя татко, твойта майка.
 
Верни думи, вярна обич, има ли за тях развала?
За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла“.
 
Думите му бяха сладки – бяха мъките горчиви –
писано било, та ние да се не сбереме живи...
 
Привечер веднъж се връщах с бели менци от чешмата
и навалица заварих да се трупа от махлата
 
тъкмо пред високи порти, там на Ивовите двори, –
„Клетника – дочух между им да се шушне и говори: –
 
право се убол в сърцето – ножчето му още тамо!“
Аз изтръпнах и изпуснах бели медници от рамо.
 
През навалицата виком полетях и се промъкнах,
видях Ива, видях кърви... и не сетих как измъкнах
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остро ножче из сърце му и в сърцето си забих го,
върху Ива мъртва паднах и в прегръдки си обвих го...
 
Нек, сега ни се нарадват, мене майка, нему татко:
мъртви ние пак се любим и смъртта за нас е сладка!
 
Не в черковний двор зариха на любовта двете жъртви –
тамо ровят само тия, дето истински са мъртви –
 
а погребаха ни тука, на брегът край таз долина...
Той израстна кичест Явор, а до него аз Калина; –
 
той ме е прегърнал с клони, аз съм в него вейки свряла,
За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла...“.
 
Дълго аз стоях и слушах, там под сянката унесен,
и това, що чух, изпях го в тази моя тъжна песен.

РЕЧНИК
1. каил – съгласен

								ДА	ПРОВЕРИМ	КАКВО	РАЗБРАХМЕ

 1   Кои са разказвачите в стихотворението? Колко са те? 
 2   Къде започва разказът на лирическия говорител? 
 3   Какви са двете дървета, под чиято сянка сяда разказвачът? 
 4   Каква е историята, разказана от Калина? 
 5   Какви чувства изпитват двамата млади един към друг? 
 6   С какво сравнява Калина своя любим? Защо? 
 7   Кои се противопоставят на любовта на двамата млади? 
 8   Възможна ли е любовта между младите в патриархалния свят без благословията на  
родителите? Защо? 
 9   Какво изразно средство е използвано в стиха: Думите му бяха сладки – бяха мъките 
горчиви…?
10  Как двамата млади решават проблема за родителската намеса в любовта им? Защо? 
11  Колко пъти се повтаря стихът: За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла? 
12  Кой го произнася пръв и кога? 
13  А какъв смисъл имат тези думи, произнесени от Калина в края на разказа ѝ? 
14  Защо двамата млади не са погребани в черковния двор? Кого погребват там? 
15  Какво място е брегът, къде се намира? Защо двамата влюбени са погребани на брега? 
16  Как завършва стихотворението? С чии думи? 

Паметник на Пенчо Славейков и 
Мара Белчева, гр. Севлиево, 

снимка Любомир Димитров
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Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти
	 ТОВА	ТРЯБВА	ДА	ЗНАЕМ

  ИСТОРИЯ	НА	ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

Стихотворението е написано през 1895 г., докато Славейков е 
студент в Лайпциг. Публикувано е в юнския брой на сп. „Мисъл“ със 
заглавие „Калина“. 

През 1896 г. е включено в стихосбирката „Епически песни“, вече 
със заглавие „Неразделни“. Второто заглавие предава по-точно иде-
ята на Славейков за вечната любов, неподвластна на смъртта. 

  ЖАНР	НА	ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

В жанрово отношение „Неразделни“ е балада – лиро-епическо 
произведение, в чийто сюжет има фантастични елементи. Ба-
ладата разкрива света на тайнственото, нереалното, изключи-
телното, свръхестественото.

Фолклорната балада, залегнала в основата на литературната, е 
силно повлияна от мита. Действието ѝ се развива в рамките на се-
мейството, героите влизат в конфликти, при които се разрушават 
традиционните взаимоотношения и се създават връзки в един друг 
свят – света на нереалното. 

  КОМПОЗИЦИЯ	НА	ТВОРБАТА

Баладата „Неразделни“ е построена като разказ	в	разказа. 
 – разказът	на	лирическия	говорител – първите пет стиха и по-

следните два стиха в произведението, които са своеобразна рамка 
на основния разказ. Разказвачът говори от 1 л. ед.ч.;

– разказът	на	Калина е основен в произведението. Калина раз-
казва за споделената си любов с Иво, завършила трагично зара-
ди намесата на родителите им. Но те продължават да живеят като 
Явор и Калина – доказателство за нерушимостта на любовта им. 
Калина също говори в 1 л. ед.ч.

  ЕЛЕМЕНТИ	НА	СЮЖЕТА	В	БАЛАДАТА

За баладата „Неразделни“ авторът черпи мотиви от народното 
творчество. Известни са около 200 варианта на народната песен, 
разглеждаща мотива за вечната любов.

Народните балади за неразделните имат следните елементи в 
сюжета:

Разказът на 
Калина

Ра
зк

азъ
т на лирическия говорит

ел

Любовта на 
двама млади

Намесата на 
родител/и

Смъртта на 
младите

Погребване 
извън селото 

Израстване на 
дървета от 

гробовете им

Баладата „Неразделни“ следва структурата на народнопесенна-
та балада.
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  КАКВО	НИ	КАЗВА	ТВОРБАТА

В баладата „Неразделни“ са поставени две теми – темата	за	веч-	
ната	любов и темата	за	конфликта	между	поколенията.

Темата	за	любовта е разгледана чрез съдбата на Калина и Иво. 
Двамата млади са влюбени един в друг – за него тя е първо либе, 
първа севда, а той за нея – драголюбно ясно слънце. С метафората 
друго слънце… грееше в сърцето е внушена представата, че лю-
бовта за човека е като слънцето, без което няма живот. 

Сладките думи на любовта са в контраст с горчивите мъки, на 
които са подложени влюбените заради несъгласието на родителите 
им (каил за нас не стават моя татко, твойта майка). Изправени 
пред опасността да жертват любовта си, те предпочитат смъртта. И 
двамата пробождат сърцата си, защото именно сърцето е мястото 
на любовта, то е най-силно уязвено от забраната. Смъртта на влю-
бените е единственият начин не само да защитят любовта си, но и 
да отстоят правото си на свободен избор.

Убедеността на Иво, че за сърцата, що се любят, и смъртта 
не е раздяла, е потвърдена в края на баладата с повторението на 
думите му от Калина. И докато Иво изрича думите като възможно 
решение на проблема за намесата на родителите им, то Калина ги 
изрича като доказателство за случилото се – те продължават да жи-
веят и да се обичат и след смъртта си. Неслучайно поетът използва 
съществителните собствени имена Явор и Калина, когато говори за 
двете дървета, защото за него те са двамата влюбени, въплътени 
в тях.

Темата може да се изрази схематично по следния начин:  

Темата	за	конфликта	между	поколенията е поставена чрез на-
месата на родителите. Макар че поетът не се спира подробно върху 
нея, фактът, че се стига до самоубийството на влюбените, показва 
колко силна е принудата на патриархалния свят над човека. В този 
свят младият човек няма свободата да избира и да следва поривите 
на сърцето си, да обича и да бъде обичан. В това общество се ценят 
подчинението и послушанието.

Самоубийството на влюбените е в разрез не само с патриархал-
ните норми, но и с християнския канон. Затова за двамата млади 
няма място в черковния двор, осветената земя, в която се погребват 
мъртвите. Но според разбиранията на Калина това е мястото, къде-
то ровят само тия, дето истински са мъртви. 

Чрез силната си любов Иво и Калина побеждават и обществени-
те забрани, и природните закони.

  ГЕРОИТЕ	В	БАЛАДАТА

Иво и Калина са силни личности, които притежават смелостта да 
се опълчат на всички закони – семейни, обществени, природни. Те 
дръзват да следват сърцето си, да избират сами любимия си човек. 
Двамата защитават правото си на свобода с цената на своя живот. 
Силната им любов ги издига над обикновеното, ежедневното и ба-
налното в живота. Те продължават да живеят и да се обичат в един 
друг свят – света на фантастичното и свръхестественото.

БезсмъртиеСмъртЛюбов
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  ВРЕМЕТО	В	ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

Времето не е определено, но са противопоставени настоящето	
(разказът на лирическия говорител – вие, сплита) на миналото, за 
което разказва Калина (бях, грееше, гледаше и др.). 

  ПРОСТРАНСТВОТО	В	ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

Лирическият говорител спира на брега, където растат двете дър-
вета и където научава историята на Калина. Брегът е специално 
място – то е граница между сушата и водата, но го възприемаме 
и като граница между реалното и фантастичното, между живота и 
смъртта. Затова и всичко, което се случва в баладата, е в зоната на 
граничните неща – любовта, забранена от родителите; самоубийс- 
твото; погребването на брега, извън осветената земя на черковния 
двор; израстването на дърветата и разказът на въплътената в дър-
во Калина. 

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Какво внушение се постига с повторението на глагола грееше? 
2. Препишете примери за инверсия от стихотворението.
3. Как разбирате оксиморона смъртта за нас е сладка? Отговорете с 
3 – 4 изречения. 
4. Защо според Калина те не са истински мъртви? Какво се случва с 
истинските мъртви?
5. Защо според вас младите са погребани на брега? Отговорете 
писмено с 3 – 4 изречения. 
6. Напишете отговор на литературен въпрос: Как е внушена идеята за 
безсмъртието в „Неразделни“?.

Паметник на Петко и 
Пенчо Славейкови, площад 
„Славейков“, София

Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти

155



	 ДА	СРАВНИМ

Либиха се двама лефтери,
либиха се три години в тайна,
та ги никой не угади, обади,
угади ги момяна майка душманка,
тя ги кълне деня и нощя да умрат!
Умряли са двама млади лефтеря.
Закопаха хубост ерген под село,
закопаха хубост мома над село.
Израсли са две тополи високо,
та растяха двете, та порастоха,

та си сбраха двата върха наедно,
та остана това село под сянка.
Разсърди се момина майка душманка,
че обзела дор две брадви бойлийки,
че отсече две тополи високи.
Тий са израсли по-високи, клонати,
та си сбраха двата върха наедно,
та остана това село под сянка!

Южна Русия (Върбански, 179)

2. Пречертайте таблицата и я попълнете в тетрадката си.

„Либиха	се	двама	лефтери“ „Неразделни“

Кои са героите?

Кой се противопоставя на 
любовта на младите?

Как настъпва смъртта на 
влюбените?

Къде са погребани те?

Какво се случва след 
смъртта им?

Тук не се пише!

1. Прочетете народната песен.

РЕЧНИК
1. лефтер – ергенин, 
неженен/неомъжена 
2. угадя – досетя, 
разбера 

ЛЮБОПИТНО!

Древногръцки мит разказва как се е появило 
дафиновото, или лавровото дърво.

Един ден бог Аполон срещнал Ерос, бога на 
любовта, и му се присмял, че е въоръжен с лък 
и стрели. За да му отмъсти, Ерос пронизал сър-
цето му със стрела, предизвикваща любов, а 
сърцето на нимфата Дафна пронизал със стре-
ла, отблъскваща любовта. Виждайки Дафна, 
Аполон се влюбил в нея, но тя не изпитала съ-
щото чувство. Когато Аполон тръгнал към нея, 
запленен от красотата ѝ, тя хукнала да бяга. 
Влюбеният бог се втурнал да я преследва. За 
да се спаси, Дафна помолила баща си, речния 
бог Пеней, да я спаси от красивия ѝ образ. Той 
я превърнал в дафиново дърво и така я спасил 
от преследванията на Аполон. 

Заставайки пред любимата си, превърната 
в дърво, Аполон я благословил – да бъдат веч-
нозелени листата ѝ. От този ден той украсявал 
главата и лирата си с венец от лаврови
клонки. 
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И Н Т Е Р Н Е Т 
П Р О У Ч В А Н Е

РАЗКАЗ	ПО	ПРЕЖИВЯНО

Разказът по преживяно е съчинение, което се изгражда върху случка или 
поредица от събития, които сме преживели.

Съчинението трябва да следва определена структура, за да не се наруша-
ват последователността на събитията и връзката между тях:

1.	Начало, с което въвеждаме в темата на разказа.
2. Същински разказ.
3. Край или заключение.
За да бъде разказаното пълно, точно и ясно, трябва да се уточни:
Кои са участниците в разказа?
Какво се случва?
Къде се случва?
Защо се случва?
Какви са последствията?

Как работим върху съчинението:
1. Обмисляме обстоятелствата – кога, къде, защо и как се е случило съби-

тието.
2.	Стараем се да следваме последователността на събитията.
3. Спазваме структурата на съчинението.
4. Внимаваме да не допускаме повторения или да изпускаме някои епизоди.
5. При писмен разказ спазваме правописните и пунктуационните правила.
6.	При устен разказ се стараем да спазваме правоговорните правила, да не 

накъсваме речта, да довършваме изреченията.

1. Потърсете в интернет информация за Ромео 
и Жулиета, чиято история е пресъздадена от ан-
глийския драматург Уилям Шекспир (1564 – 1616). 
 В какви отношения са родовете на Ромео и 

Жулиета?
 Защо тяхната любов е невъзможна?
 Защо се самоубиват?
 Кое е общото с „Неразделни“?

2. Проучете кои са Пирам и Тисба. Историята 
им е разказана от римския поет Овидий (43 г. 
пр.Хр. – 17 г. сл.Хр.)
 Къде се срещат влюбените?
 Какво е отношението на техните родители 

към любовта им?
 Как завършват живота си Пирам и Тисба?
 Кое е общото с „Неразделни“?

Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти

Направете извод как присъстват темите за вечната любов и за конфликта между поколенията в 
световната литература.
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ПЕЙО ЯВОРОВ
Заточеници

ПЕЙО ЯВОРОВ 
(1878 – 1914)

Пейо Яворов е роден на 13 януари 1878 г. (стар стил 1 януари) в гр. 
Чирпан. Фамилното му име е Крачолов, а Яворов е псевдоним, даден му 
от Пенчо Славейков.

След като завършва основно образование в родния си град, продъл-
жава да учи в гимназията в Пловдив. По настояване на баща си напуска 
училище през 1895 г., за да стане телеграфопощенски служител. Работи 
в Чирпан, Стара Загора, Сливен, Стралджа и Анхиало (дн. Поморие), но 
чиновническата служба не му е по сърце и той споделя: „Убива ме служ-
бата! Усещам аз как от ден на ден характерът, душата ми дребнавее...“. 

В Анхиало Яворов създава произведения, впечатлили силно Пенчо 
Славейков и д-р Кръстев, които разбират, че се ражда голям поетически 
талант. С тяхно съдействие през 1901 г. Яворов пристига в София и 
е привлечен като сътрудник и редактор на списание „Мисъл“ и става 
част от литературния им кръг. През същата година издава първата си 
стихосбирка „Стихотворения“, а второто ù издание от 1904 г. излиза 
с предговор от Пенчо Славейков, оценил Яворовата поезия като изклю-
чително явление в българската литература: „в неговото лице ний ще 
имаме един наследник на Ботева, на онези елементи от неговата поезия, 
в които поетът-войвода се явява изразител на националния дух“. В този 
период Яворов работи в Народната библиотека, а по-късно е драматург 
на Народния театър. По предложение на Иван Шишманов, министър 
на просветата, той е изпратен „за усъвършенстване по литература“ в 
Нанси и Париж, Франция. Чете френските поети и е силно повлиян от 
европейския модернизъм. 

През 1906 г. Яворов среща Мина, сестра на писателя Петко Ю. Тодо-
ров, към която изпитва чиста любов, вдъхновила го да напише едни от 
най-съкровените любовни стихотворения в поезията ни. Семейството 
на Мина се противопоставя на връзката им. Изпращат я в Париж, за 
да се лекува от туберкулоза, където тя умира през 1910 г. Смъртта ù е 
силен удар за Яворов, трагично събитие в неговия живот. През 1906 г. е 
и първата му среща с Лора Каравелова.

През 1907 г. излиза втората стихосбирка на Яворов – „Безсъници“ – 
емблематична творба на българския символизъм. През 1910 г. е публикува-
на антологичната му книга „Подир сенките на облаците“. 

През 1912 г., часове преди да замине с четата си за Македония, Яво-
ров се венчава за Лора Каравелова. Любовта му към нея го вдъхновява да 
напише едни от най-красивите стихотворения, но има фатален и за два-
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Писалището на Пейо Яворов 

мата край. На 29 ноември 1913 г., след поредица от драматични обрати 
в техните взаимоотношения, Лора се застрелва, а Яворов прави опит 
да се самоубие. Изстрелът го оставя сляп, той е отхвърлен от столич-
ното общество, което го обвинява, че е убил Лора. Малцина верни при-
ятели остават до Яворов и го подкрепят в този труден момент, като 
най-силна опора му е Тодор Александров, един от лидерите на ВМОРО. 
Самотата, интригите и обвиненията го тласкат да направи втори 
опит за самоубийство. На 29 ноември 1914 г. Яворов взема отрова, пре-
ди да се застреля. 

Така трагично приключва животът на един от най-големите българ-
ски творци, отдал се на поезията и освобождението на Македония.

Яворов установява контакти с дейци на Вътрешната македоно-од-
ринска революционна организация още като ученик в Пловдив. Негови-
ят съгражданин Костадин Нунков, загинал по-късно като войвода на 
чета в Македония, го приобщава пръв към организацията. Както казва 
сестра му Екатерина, Яворов „беззаветно отдаде душата си на Маке-
дония“. Подобно на много свои съвременници той приема идеята за ос-
вобождението ù съдбовно. Дванайсет години от живота му са напълно  

Паметникът на Пейо Яворов пред 
къщата музей „Пейо Яворов“, София

	

ДА	ПРОВЕРИМ	КАКВО	
РАЗБРАХМЕ

1   Кога възниква инте-
ресът към Македония у 
Яворов?
2   Как работи той за осво-
бождението на Македония?
3   Член на кой литерату-
рен кръг е Яворов?
4   На кое ново литератур-
но направление в българ-
ската литература е родона-
чалник той?
5   Защо Пенчо Славейков 
вижда у Яворов „един нов 
Ботев“? Какво от дейността 
на Яворов му позволява да 
направи това сравнение?
6   Какво е участието на 
Яворов в борбата за осво-
бождение на Македония?

Къщата музей „Пейо 
Яворов“, София

Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти
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посветени на каузата Македония и той израства от редови член на 
ВМОРО до участник в ръководството ù. Еволюират и идеите му – 
от борба за автономия на Македония като „втора българска държава“ 
до борба за присъединяване на тези земи, населени с българи, към тери-
торията на България. Яворов е редактор на различни издания на ВМО-
РО – „Дело“, „Свобода или смърт“, „Автономия“, „Илинден“, но и деен 
участник във въоръжената борба. Той влиза в Македония за пръв път 
през 1902 г. с четата на Михаил Чаков, а след това и през пролетта на 
1903 г., като  дори участва в сражение при с. Голешово. Свързва го близ-
ко приятелство с Гоце Делчев, чиято смърт на 4 май 1903 г. в битка 
с турска потеря при с. Баница, Серско, е съкрушителен удар за него и 
за ВМОРО. През 1904 г. Яворов публикува първата биография на Гоце 
Делчев, а през 1909 г. издава мемоарната си книга „Хайдушки копнения. 
Спомени от Македония 1902 – 1903“, в която описва преживяванията 
си в освободителната борба. 

По време на Балканската война Яворов е доброволец в Македоно-од-
ринското опълчение, ръководи една от четите и е награден с кръст „За 
храброст“. Става първият кмет на гр. Неврокоп (дн. гр. Гоце Делчев) 
след освобождението му. 

Отдадеността му на борбата за освобождение на Македония и ог- 
ромният му поетически талант са основание Яворов да бъде сравняван 
с Ботев.

ДА	СИ	ПРИПОМНИМ

1. Каква е връзката на Яворов с Македония?
2. Защо много българи в началото на ХХ век посвещават живота 
и дейността си на Македония?

ЗАТОЧЕНИЦИ

Т. Александрову

От заник-слънце озарени,
алеят морски ширини;
в игра стихийна уморени,
почиват яростни вълни...
И корабът се носи леко
с попътни тихи ветрове,
и чезнете в мъгли далеко,
вий, родни брегове.
 
И някога за път обратен
едва ли ще удари час:
вода и суша – необятен,
светът ще бъде сън за нас!
А Вардар, Дунав и Марица,
Балкана, Странджа и Пирин
ще греят нам – до гроб зарица
сред спомена един.

Образът на Родината, пред-
ставен чрез синекдоха

Образът на Родината, 
представен чрез знакови 
обекти

Бялата кула, Солун – крепост и затвор, 
в който са лежали много български 
революционери и противници на ос-
манската власт, пощенска картичка
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Рушители на гнет вековен,
продаде ни предател клет;
служители на дълг синовен,
осъди ни врагът заклет..
А можехме, родино свидна,
ний можехме с докраен жар
да водим бой – съдба завидна! – 
край твоя свят олтар.
 
Но корабът, уви, не спира;
все по-далеч и по-далеч
лети, отнася ни... Простира
нощта крилото си – и веч
едва се мяркат очертани
на тъмномодър небосклон
замислените великани
на чутния Атон.
 
И ний през сълзи накипели
обръщаме за сетен път
назад, към скъпи нам предели,
угаснал взор – за сетен път
простираме ръце в окови
към нашия изгубен рай...
 
Горчива скръб сърца ни трови. 
Прощавай, роден край!

Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти

Образът на Родината, пред-
ставен като храм

Образът на Родината, пред-
ставен чрез синекдоха

Образът на Родината, при-
равнен с рая

								ДА	ПРОВЕРИМ	КАКВО	РАЗБРАХМЕ

 1   Кой е лирическият герой в стихотворението? 
 2   В кой момент от денонощието започва действието?
 3   Как е представен образът на родината? Посочете. Кои са виновниците за 
нерадостната съдба на заточениците? 
 4   Защо родината е свята за тях? 
 5   Коя е най-приемливата съдба за заточениците? 
 6   Символ на какво е нощта в четвъртата строфа? 
 7   Какви чувства изпитват заточениците? Проследете. Как възприемате 
„сълзите накипели“ в очите на заточениците? 
 8   Какво изразно средство е „горчива скръб“? 
 9   С какво значение е използвана думата „прощавай“ в края на стихотворението?
 Спомнете си значението, с което е използвана в „На прощаване“ и направете 
съпоставка. 

Тодор Александров, на когото Яворов 
посвещава елегията „Заточеници“

РЕЧНИК
1. тъмномодър – тъмносин
2. чутен – прославен, прочут
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	 ТОВА	ТРЯБВА	ДА	ЗНАЕМ

  ПОВОД	ЗА	НАПИСВАНЕ	НА	СТИХОТВОРЕНИЕТО

В началото на 1901 г. в резултат на случаен арест на двама дей-
ци на ВМОРО от турската полиция в Солун се стига до разкрития и 
арести на десетки дейци на организацията. Събитието е известно 
като Солунската афера и е най-големият удар срещу ВМОРО. На 
6.VII.1901 г. 40 дейци на организацията са изпратени на заточение, 
което става повод за написване на стихотворението.  

Яворов споделя пред Михаил Арнаудов: „Заточеници“ е писано в 
края на 1901 г., когато аз – а-ха! – само търсех случай да цамбурна 
в македонската революция. Значи, аз можах да поетизирам за Ма-
кедония още неотдал се на нея...“.

Първата публикация на стихотворението е в януарската първа 
книжка на сп. „Мисъл“ от 1902 г. със заглавие „Към Подрумкале“. 
По-късно Яворов променя заглавието на „Заточеници“, като така 
придава по-обобщен характер на творбата си. В подготвяната за 
преиздаване през 1912 г. стихосбирка „Подир сенките на облаците“ 
той поставя и посвещението „На Тодор Александров“.

  ЖАНР	НА	ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

Жанрът на произведението е елегия – стихотворение,  в което 
основното чувство е скръб, тъга, разочарование или отчаяние, 
породени от противоречието между идеал и действителност. 

В „Заточеници“ идеалът на героите е да се борят за свободата на 
родината си, но предадени и осъдени на заточение, те не могат да 
го осъществят.

  КАКВО	НИ	КАЗВА	СТИХОТВОРЕНИЕТО

В стихотворението „Заточеници” Яворов поставя една много важ- 
на тема за нашата литература – темата за страданието на човека, 
откъснат от родината си, разгледана в „На прощаване“ на Христо 
Ботев и в „Немили-недраги“ на Иван Вазов. Героите на Ботев и Ва-
зов са изгнаници в чуждо и негостоприемно общество, но са крепени 
от надеждата да се завърнат в родината си и да се борят за свобо-
дата ѝ. 

Заточениците на Яворов са в много по-драматична и безнадежд-
на ситуация – предадени от свой и осъдени от врага, те напускат 
родината си, губейки възможността да се борят за свободата ѝ и да 
изпълнят синовния си дълг. 

Първата	строфа започва с картината на озареното от залеза 
море. Зад привидното спокойствие се усещат следите на отмина-
лата буря, което показва какво се случва със заточениците – след 
кипежа на борбата те са оковани и укротени. С оксиморона почи-
ват яростни и с метафората уморени вълни се предава вътреш-
ното състояние на героите. Лекото движение на кораба, носен от 
попътните ветрове, е в контраст със страданието на заточениците, 
разделящи се с родината си, представена със синекдохата родни 
брегове. Съдбата им е тежка и незавидна, а мъглата е символ на 
неясното им бъдеще.

Паметникът на Пейо Яворов, гр. 
Гоце Делчев, чийто първи кмет след 
освобождението на града става той, 
снимка Елена Узунова
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Във	втората	строфа героите разкриват мъката, обзела душите 

им. Загубата им е огромна и непоправима – те губят не само роди-
ната си, но и надеждата, че ще се завърнат някога отново в нея. 
Завръщането им се струва толкова невъзможно, че те възприемат 
бъдещото си съществуване като сън. За заточениците образът на 
родината е сбор от най-знаковите географски обекти – Вардар, Ду-
нав и Марица, Балкана, Странджа и Пирин, което е типичен начин 
за означаване на родината още от Ботевата поезия (на Странджа 
баир гората, / на Ирин-Пирин тревата; / меден им кавал приглаша 
/ от Цариграда до Сръбско / и с ясен ми глас жътварка / от Бяло 
море до Дунав – / по румелийски полета.) Споменът за родината 
ще бъде единствената зарица в мрачното им бъдеще.

В	 третата	 строфа преживяванията на заточениците достигат 
кулминацията си. Те изграждат своя образ като рушители на гнет 
вековен и служители на дълг синовен, което ги сродява с Ботевия 
бунтовник. Яворов поставя и една много болезнена тема – тема-
та за предателството – продаде ни предател клет. Това е чувст-
вителна тема за всеки християнин, защото пътят на Христос към 
страданието е извървян заради предателя Юда. Предателството 
прави невъзможно изпълнението на целта на заточениците – ос-
вобождението на родината. Неизпълненият дълг пред родината се 
превръща в огромна и непоносима болка, в дълбоко разочарова-
ние и усещане за провален живот. За лирическите герои родината 
е свят олтар, храм, в който те не са успели да извършат докрай 
своето свещенодействие. 

След краткото отдаване на мечтите за една друга реалност – да 
водим бой – съдба завидна! – край твоя свят олтар, героите се 
връщат в гнетящата ги реалност, разкрита в четвъртата	строфа, 
с противопоставителния съюз но. Все така леко и неумолимо ко-
рабът ги отнася далече от родните брегове. Синекдохата чутния 
Атон въвежда последния знак на родината. Образът на нощта е 
символ на отчаянието и безнадеждността. 

Петата	строфа разкрива драмата на тези смели мъже, обрекли 
живота си на освобождението на родината си. Те не прикриват съл-
зите си, не се срамуват от тях. В началото погледът ни е насочен 
към очите им – сълзи накипели, угаснал взор, като знак на човеш-
кото страдание. След това той е насочен към ръцете – прострени 
назад към родните брегове, но оковани. Накрая на фокус е сърце-
то, отровено от горчива скръб. Това е най-силният знак на отчая-
нието и безнадеждността. Последните думи на героите звучат по 
човешки просто и искрено – прощавай, роден край!. И си задаваме 
въпроса дали в това прощавай има само идея за сбогуване, или и 
искане на прошка заради несбъднатата свобода.

  ГЕРОИТЕ	В	ПРОИЗВЕДЕНИЕТО

Лирическите герои в елегията са заточениците. Произведението 
е изградено като изповед от 1 л. мн.ч. – ний, нам, нас. Образът на 
заточениците от началото до края на произведението е образ на 
страдащи, отчаяни, губещи млади хора. Те изживяват дълбоката 
драма на патриоти, посветили живота си на борбата за свобода на 
родината си, но не успели да осъществят своя идеал. 

Внушението, което прави поетът е, че човек намира истинското 
си осъществяване в служене на своята родина, в изпълнението на 
обществения си дълг.

         

Паметникът на Пейо Яворов, 
гр. Банско, в чието освобожде-

ние през 1912 г. той участва, 
снимка Иван Стойков 
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  ВРЕМЕТО	В	ТЕКСТА

Действието в текста се развива в ясно посочена времева рамка – 
от заник-слънце до падането на нощта. Но като време присъстват	
миналото	(продаде ни предател, осъди ни врагът), настоящето	
(чезнете в мъгли, корабът не спира, протягаме ръце в окови) и 
бъдещето (светът ще бъде сън за нас). Има и едно условно	вре-
ме	– можехме с докраен жар да водим бой, което внушава неосъ-
ществените възможности.

  ПРОСТРАНСТВОТО	В	ТЕКСТА

Пространството е събрано в образа на родината. Този образ има 
интересно развитие в елегията – от общото название родни бре-
гове през конкретното назоваване на знакови географски обекти:  
Вардар, Дунав и Марица, Балкана, Странджа и Пирин, до абстракт-
ната представа за изгубения рай. 

Светостта на родината е внушена не само с представата за рай, 
но и със синекдохата свят олтар.

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1. Яворов използва вместо залез израза заник-слънце. Спомнете си кой 
въвежда думата заник в книжовния ни език и откъде е взета тя.
2.	Препишете от текста думите и изразите, с които е назована родината. 
3. Напишете текст от 8 – 10 изречения, в който да обясните какво е родината за 
заточениците.
4. Обяснете защо е използван глаголът продаде, а не предаде в стиха продаде 
ни предател клет. Проучете как Юда предава/продава Христос.
5.	Напишете как разбирате края на елегията Горчива скръб сърца ни трови. / 
Прощавай, роден край!.
6.	Сравнете бунтовника и заточениците, като пречертаете таблицата в 
тетрадката си и отговорите на въпросите.

„На	прощаване	
в	1868	г.“

„Заточеници“

Кои са героите?

За какво се борят?

С кого се прощават?

За какво мечтаят?

Какво може да изгубят или губят?

Какви надежди имат?
Тук не се пише!

7. Напишете отговор на литературен въпрос: Как е представен образът на 
родината в елегията „Заточеници“?.

Паметникът на Пейо Яворов, 
гр. Поморие (Анхиало), 
снимка Венцислав Божинов
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ЛЮБОПИТНО!

Сред	заточениците,	възпети	в	елегията	на	
Яворов,	са:

 Христо Татарчев, лекар в Солун, председа-
тел на ЦК на ВМОРО

 Христо Матов, учител в Солунската българ-
ска гимназия, член на ЦК на ВМОРО

 Иван Хаджиниколов, български книжар в Со-
лун, член на ЦК на ВМОРО

 Пере Тошев, училищен инспектор в Солун-
ско, член на ЦК на ВМОРО

 Никола Бояджиев, директор на Серската де-
вическа прогимназия

 Двайсет и трима учители 

 Осмина свещеници
 Трима ученици
 Трима земеделци
 Един търговец
 Един занаятчия. 

На 8 август в Акра са заточени още 37 члено-
ве на ВМОРО, арестувани и осъдени след Со-
лунската афера.

След тайно споразумение между Високата 
порта и Княжество България голяма част от ре-
волюционерите са амнистирани и освободени 
през 1903 г.

Бодрум кале, или Подрум кале е крепост в град 
Бодрум, Западна Турция, на брега на Егейско 

море. Крепостта е издигната от монашески орден 
през 1402 г. под името „Свети Петър“, или Пе-

трониум. Тя е място, където са заточвани редица 
български дейци на борбите за черковна незави-

симост и национално освобождение.

Атон (Света гора) е автономна монашеска общност 
с множество православни манастири. Зографският 
и Хилендарският манастир имат голямо значение за 
българската история. През XVIII – XIX век те са обита-
вани от български монаси. Паисий Хилендарски живее в 
тези два манастира и там през 1762 г. написва „История 
славянобългарска“, която поставя началото на нашето 
Възраждане, завършило с Освобождението. 
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ЕЛИН ПЕЛИН
По жътва

ЕЛИН ПЕЛИН 
(1877 – 1949) 

Елин Пелин е псевдоним на българския писател Димитър Ива-
нов Стоянов. Здраво свързан с българското село, той рисува едни 
от най-запомнящите се картини на селския живот, литератур-
но представя тъгите и радостите на българските селяни, създа-
ва ярки и реалистични герои. През целия си творчески път пише 
стихотворения, разкази и повести, романи за деца, адаптира фол-
клорни приказки.

Елин Пелин е роден през 1877 г. в село Байлово, Софийско в мно-
голюдното семейство на Иван Стоянов (по-известен като Йото 
Варджията) и Стоянка Иванова. Той e най-малкото, единайсето 
дете в семейство, в което образованието е на особена почит. 
Баща му Йото Варджията се занимавал с множество дейности, 
за да изхрани многолюдното си семейство – бил зидар, дърводелец, 
правел коли, веялки, керемиди и тухли. Наред с всичко това Йото 
бил и будна личност и образовал всичките си деца. Отивайки до 
града да продава вар, той често се връщал с книги. Така децата 
му имали възможност отрано да се запознаят с литературното 
творчество на именити български писатели, като Христо Бо-
тев, Любен Каравелов, Иван Вазов и др.

Елин Пелин получава началното си образование в Байлово, а след 
това заминава да учи в София. По-късно (1892 – 1894) учи в Злати-
ца и Панагюрище, но не успява да завърши гимназия. Завръща се в 
Байлово и става учител. По това време четенето е любимото 
му занимание, запознава се с българската и руската литература. 
Още от ученическите си години започва да пише стихотворения 
и разкази. През 1895 г. публикува първия си разказ „Мило е оте-
чеството“ в сп. „Войнишка сбирка“ и разказа „На майчин гроб“, 
стихотворенията „Зима“ и „Привет“ в ученическото списание 
„Извор“. 

Голямата мечта на Елин Пелин е да стане художник и затова 
през 1896 г. кандидатства в Рисувалното училище (днес Художест-
вената академия), но не е приет. Въпреки това въображението му 
на художник, отношението му към цвета и детайла се отразяват 
на неговото литературно творчество. Елин Пелин създава едни 
от най-живописните литературни пейзажи в българската литера-
тура, героите му са ярки и запомнящи се. 

През 1897 г. в сп. „Български преглед“ е отпечатано стихотво-
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Писалището на Елин Пелин в дом-паметник „Елин Пелин“, Байлово

рението му „Тихи тъги“, под което за първи път се подписва с 
псевдонима Елин Пелин. Именно двете години, прекарани в Бай-
лово (1897 – 1898), се оказват особено плодотворни за него и той 
написва разказите, превърнали се в класически за българската ли-
тература – „Напаст божия“, „Ветрената мелница“, „Пролетна 
измама“, „Гост“, „Изкушение“. От есента на 1899 г. се премества 
за постоянно в София.

Министърът на народното просвещение проф. Иван Шишма-
нов помага на младия писател да бъде назначен като учител в Трета 
софийска гимназия, а след това – и като библиотекар в библиоте-
ката на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 
периода 1903 – 1904 г. Елин Пелин издава сп. „Селска разговорка“ в 
Самоков, като през 1904 г. излиза и първата му книга – „Разкази“, 
том първи. На следващата година писателят посещава за двайсет 
дни Венеция и Флоренция (Италия) заедно с художника Александър 
Божинов, който ще нарисува и най-запомнящите се карикатурни 

Родната къща на Елин Пелин

Паметник на Елин Пелин в Байлово

Стая в родната къща на Елин Пелин 
в Байлово

Спалня в родната къща на Елин Пелин

Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти
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образи на хумористичните герои на Елин Пелин – Пижо и Пендо. 
През същата година (1905) Елин Пелин издава сборник от стихо-
творения в проза „Пепел от цигарите ми“.

Отново проф. Иван Шишманов изпраща през 1906 – 1907 г. 
Елин Пелин заедно с поета Пейо Яворов на специализация в Париж 
и Нанси, Франция, за да помогне на младите творци да се запозна-
ят с френския език и литература. След като се завръща от Фран-
ция, Елин Пелин работи в хранилището в Народната библиотека 
в София.

След официалното откриване на къщата музей „Иван Вазов“ в 
София (1926) Елин Пелин е назначен за неин уредник, където рабо-
ти до своето пенсиониране. Важен факт от живота на писателя е 
предвидливото евакуиране на експозицията на музея, който е опо-
жарен при бомбардировката на съюзническите войски над София 
през 1944 г.

През 20-те и 30-те години на XX век Елин Пелин пише предимно 
за деца. Произведенията му за малките читатели са изпълнени с 
хумор и жизнерадост. През 1933 г. публикува романа „Ян Бибиян. 
Невероятни приключения на едно хлапе“, а на следващата година 
– и втората му част „Ян Бибиян на Луната“, който е първият 
български фантастичен роман за деца.

В края на 30-те години зрелият вече писател формулира своята 
творческа и житейска философия със сборника с разкази „Под ма-
настирската лоза“ (1936). На закостенелите разбирания за религия-
та и живота той противопоставя жизнеутвърждаващ мироглед, 
а човекът е представен като Божие творение, което трябва да се 
радва на своя живот.

Елин Пелин става член на Българската академия на науки-
те (БАН) и председател на Съюза на българските писатели през  
1940 г. Умира на 3 декември 1949 г. в София на 72-годишна възраст.

								ДА	ПРОВЕРИМ	КАКВО	РАЗБРАХМЕ

 1   Кога и къде е роден Елин Пелин?
 2   Колко са децата в семейството, в което е роден Елин Пелин, и кое поред дете е той?
 3   С какво се занимава бащата на Елин Пелин, за да изхрани многолюдното си семейство?
 4   Каква важна черта притежавал Йото Варджията, която помогнала на неговите деца да 
изградят отношение към литературата?
 5   Кои са първите автори, с които Елин Пелин се запознава в детските си години?
 6   Каква е детската мечта на Елин Пелин и как тя се е отразила в творчеството му?
 7   Кои са разказите, определяни като класически за българската литература, които Елин 
Пелин пише в Байлово преди установяването си в София?
 8   Кой български професор подпомага Елин Пелин?
 9   Кой е първият български фантастичен роман за деца? За какво се разказва в него?
 10  В кой сборник с разкази Елин Пелин формулира своята житейска и творческа 
философия? Какво е характерно за творческата позиция на писателя? 
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ДА	СИ	ПРИПОМНИМ

1. С кой български край е свързано творчеството на Елин Пелин?
2. Как страстта му да рисува, се отразява върху неговите литературни произведения?
3. За коя трудова дейност от живота на старите българи се отнася поговорката „Ден 
година храни“ и защо?

ПО ЖЪТВА

Усилна жътва кипи из равното Софийско поле. От край до 
край, докъде ти око види, се люлеят златни ниви и морни работ-
ници се мяркат там от тъмни зори. Бог тия дни даде страшна 
жега. Свило се е синьо небе над земята и сипе огън и жар. Над 
широкото поле трепери адска марана. Отпуснати и уморени се 
синеят далечни гори и планини и сякаш чакат кога полето а-ха ще 
пламне в пожар. Птичките са забягнали далеч из хладните усои и 
не им се чуе гласът. Само гугутка се обажда изрядко от сенчеста 
круша или грив гълъб усамотено префюфюква с криле към гората. 
Тежко и душно. 

Слънцето се е спряло огнено и немилостиво в небесата, но 
жарките му лъчи не пъдят от полето работливите селяци. 

Неуморно те жънат там и трупат златни снопи. Пот се сипе 
от челата, душата без сила остава, няма почивка. Узрялото жито 
не чака. 

Бог обилно наспори тая година и не прати ни град, ни скакалци, 
ни грозна напаст за греховните селски души, напатени и настра-
дани. Зарадва ги той с благодатни майски дъждове и не иска да им 
отнеме лелеяната в душа надежда за плодовита жътва. 

Колко думи, молитвени и чисти, се изтръгнаха от ободрените 
селски души! 

– Бог ни помага! Нека работим, нека работим! 
И ей в това усилно време, под адския слънчев пек, над златно-

то поле ехтят песни и се носят на вълни чак до небесата като 
благодарствени молитви. Подемат се из краището нейде дружни 
момински гласове, залюлее се песен млада, волна, широка като по-
лето, света като любовта. 

Из други задселски краища се отзове друга, мило, високо, и из-
прати надежда и сили. 

Левент Никола често оставя тежък сноп и дълго се ослушва. 
После усмихнат и бодър гледа как жънат сами-самички стара май-
ка и малка сестрица. 

Тя се обръща и весело го задява: 
– Бате, не мож позна Пенкиния глас! – И прижуреното ù пълно 

личице, младо и свежо, светне от усмивка. 
– Долавям, но слабо... слива се с другия и се губи! – отговаря 

Никола, па наставя: 

Начална природна карти-
на, с която е представена 
жътвата

Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти

Образът на Слънцето, 
представено като „огнено 
и немилостиво“

Песните на хората са пред-
ставени като благодарсве-
ни молитви към Бог.

Образът на влюбения 
момък
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– Майко, я си почини и ги послушай! Ако схванеш Пенкиния глас, 
да знаеш, че наистина снаха ще ти стане. 

Изправя се старата му майка, усмихва му се с любов и като 
зажъна, рече: 

– Ако ти не мож ù позна гласа, та аз ли ща, бре синко? 
– Да пее сама – през море да е, ще я позная! 
В миг млъкна дружна песен и полето затихна. И ето че някъде 

далече се поде самичък глас – висок, звънлив и треперящ. Той се 
емна леко и тихо, па полека-лека се засили и се залюля на мощни 
вълни над полето. Никола остави снопа и плесна ръце. 

– Ето я н� – тя е! 
И дълго се ослушва. 
А песента се ширеше, волна и млада, чиста като извор, пълна 

с надежди и желания. Тя кичеше на китки мили хубави думи и ги 
пращаше с любов някому някъде. И ту развълнувано глъхнеше, ту 
смело се вдигаше, сякаш се бореше с някоя безкрайна скръб, с някое 
злокобно съмнение, и победоносно взимаше връх и се носеше стре-
мително и гордо. 

Не изтърпя Никола, а се изстъпи сред нивата и се провикна: 
– Еееех! 
Екливи и ободрителни смехове му отговориха от околните 

нивя. 
Леко се завълнуваха узрели класове и весело си зашушукаха нещо. 
Чу го Пенка отдалече и му прати закачлива и обична песен. 
Над полето, сякаш с кръст в ръка, прехвръкна надеждата, по 

нея радостта. 
Ободриха се морни души и заехтя полето пак от смях и песни. 
Но ето че дотича из отдалеченото краище босоного хлапе и 

уплашено обади, че Пенка примряла от жега. 
Грозната вест се разнесе из уста в уста по цялото поле. 
Пенка примряла от жега! 
Боже! 
Пак жертва! 
Град да бе паднал, не би тъй убил сърцата. 
Захвърлиха жътвари остри сърпове и затичаха нататък, плахи 

и тъжни. 

Чрез описание на песента – 
„волна и млада, чиста като 
извор, пълна с надежди и 
желания“, е представен 
образът на Пенка. 

Мъртвата Пенка е жерт-
вата, която слънцето 
взема.
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– Боже, дано лъжа бъде! 
И булки и моми, и мъже и жени, и майки се стекоха на Пенкина-

та нива ужасени. 
Край златен сноп бе паднала възнак, като с куршум ударена, 

Пенка – селско дете обичливо. Бяла пребрадка небрежно бе пад-
нала над чело, да засени хубавото ù лице. Тъмнееха гъсти ресници, 
мъртвешки склопени. Из полуоткрити уста бе потекла струйка 
алена кръв и обагрила бялата ù гушка. Едната ù ръка още държеше 
острия сърп, другата грижливо стискаше ръкойка класове. 

Слънчев удар бе убил момичето. 
Спусна се Никола изумен, отчаян, разбута навалицата и падна 

разбит до студеното ù мъртво тяло. 
– Пенке, моя радост, моя песен! 
Гласът му се сподави в ридания. 
На другия ден слънцето все тъй жестоко и силно печеше, но 

из нивите се не мяркаха работници, макар че бе делник. Златни 
класове се ронеха и горяха самотни. 

Полето празнуваше тъжен празник. 
Погребваха Пенка. 

        ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

 1   Посочете израза, с който в разказа е определено мястото на протичане на събитията.
 2   По кое време от годината се случват събитията в разказа? Времето посочено ли е 
пряко, или разбираме за него по косвен път?
 3   Какво внушава природната картина от първия абзац на разказа? За какво подготвя 
читателя?
 4   На кого според разказа се дължи обилната реколта? Подкрепете отговора си с цитат 
от разказа.
 5   Към кого селяните отправят благодарствени молитви? 
 6   Как се наричат песните, които момите в миналото са изпълнявали по време на жътва?
 7   Песента два пъти е определена като „волна и млада“. Как разбирате този израз?
 8   Скрита или явна е любовта между Пенка и Никола? Аргументирайте отговора си.
 9   Опишете отношенията между Пенка и Никола.
 10  Кои са думите и изразите, с които е описан Никола?
 11  Как е описана Пенка до момента, в който тя „примира“? Опишете как си я представяте. 
Какво ви помага да изградите своя представа за нея?
 12  Как тълкувате възклицанието: „Пак жертва!“? Какво е значението на думата „жертва“?
 13  Разтълкувайте изречението: „Край златен сноп бе паднала възнак, като с куршум 
ударена, Пенка – селско дете обичливо“. Може ли да сравним Пенка със златния сноп?
 14  Как е описана Пенка, след като е „примряла“? Конкретно или общо е значението на 
изразите, с които е описана?
 15  Потърсете всички изрази, в които е споменато слънцето. Каква е неговата роля 
в разказа?
 16  Значението на думата „празник“ идва от старобългарски: праздьнъ – „празно време“. 
Празникът е ден от годината, в който е прието времето да се прекарва без трудови 
занимания. В книга Битие на Библията Бог определя седмия ден от Сътворението за 
празник – ден, в който той си почива. Как разбирате значението на израза „тъжен празник“? 
Кои „тъжни празници“ от християнския календар знаете?

РЕЧНИК
1. усое – сенчесто, хладно място
2. напаст – беда, нещастие, зло.
3. наспорявам – осигурявам нещо в 
достатъчно количество, много
4. възнак – по гръб, нагоре с лицето
5. ресници – мигли

Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти
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	 ТОВА	ТРЯБВА	ДА	ЗНАЕМ

  КАКВО	НИ	КАЗВА	ТЕКСТЪТ

Разказът „По жътва“ има привидно опростен сюжет, състоящ 
се от няколко части. Но в него са разкрити вярвания и разбира-
ния, които му придават дълбоко психологическо съдържание. 

Във въвеждащата	 част благата, представени като обилна 
реколта, са изпратени на хората от Бог: Бог обилно наспори..., 
Зарадва ги той..., Бог ни помага!. В същото време ясно се раз-
личава образът на Слънцето: Свило се е синьо небе над земята 
и сипе огън и жар; Слънцето се е спряло огнено и немилостиво 
в небесата.

Ако християнският Бог дава на хората, то Слънцето – като дре-
вен езически бог – ги застрашава.

Централната	картина представя героите схематично – разго-
ворът между Никола и неговите близки и песента на Пенка. Ге-
роите не са описани в детайли. Никола е представен единствено 
с епитета „левент“, а за качествата на Пенка разбираме чрез пе-
сента ѝ – „волна и млада, чиста като извор, пълна с надежди и 
желания“. 

Кулминационен	епизод е този, в който пристига неочаквана-
та трагична вест за смъртта на Пенка. Въведен е чрез противо-
поставителния съюз „но“: „Но ето че дотича...“. Така на първо-
началната картина на радостта от богатата реколта и красивата 
любов между Никола и Пенка е противопоставена картината на 
нейната смърт.

Епизодът	с	примрялата	Пенка е трагичен завършек на жът-
вата. Отново се появява образът на Слънцето: „Слънчев удар бе 
убил момичето“. 

Финалът	на	разказа	(развръзката) представя събитията на 
следващия ден в няколко изречения. Това е картина на всеоб-
ща покруса от бедата. Хората са изоставили нивите, тъй като 
погребват Пенка. Само Слънцето продължава все така да пече: 
„слънцето все тъй жестоко и силно печеше“, сякаш за да покаже, 
че е всесилно.

  КАК	СЕ	ГОВОРИ	В	ТЕКСТА

Някои важни особености отличават разказа от гледна точка на 
„говоренето“:

 Има	засилена	употреба	на	епитети.
Епитетът е художествено средство, с което се определя 

съществен признак на предмет или явление. Той пояснява и за-
силва образността и изразителността на думата, към която се 
отнася.

Прочитайки дори само първия абзац на разказа, ще видим, че 
има четиринайсет епитета (усилна, равно, морни, тъмни и др.). 
Засилената им употреба се наблюдава в целия разказ. Тя из-
гражда в съзнанието на читателя ярка картина от образи, цве-
тове и чувства. Читателят успява да усети адската горещина, да 
„види“ цвета на златните ниви, да почувства умората на работе-
щите на полето селяни.
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Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти Разказът	е	подобен	на	фолклорна	песен.
Въпреки че разказът „По жътва“ е класически къс разказ, той 

притежава изключително лиричен език. Няма да сгрешим, ако ка-
жем, че разказът „По жътва“ е поезия в проза.

 Героите	общуват	чрез	песен.
Песента в разказа е начин за общуване между героите. Дума-

та песен/песни е употребена седем пъти. Нека видим случаите, в 
които се говори за песен:

(1) ...над златното поле ехтят песни и се носят на вълни 
чак до небесата като благодарствени молитви. Подемат се 
из краището нейде дружни момински гласове, залюлее се песен 
млада, волна, широка като полето, света като любовта.

В този случай с песента момите общуват помежду си – чрез 
песента те заявяват, че са част от групата на жътварките. 

(2) Из други задселски краища се отзове друга, мило, висо-
ко, и изпрати надежда и сили.

Във втория случай се вижда, че отделните групи от жътварки 
общуват помежду си – на повика на едната група с песен друга 
група също отвръща с песен.

(3) И ето че някъде далече се поде самичък глас – висок, 
звънлив и треперящ. Той се емна леко и тихо, па полека-лека се 
засили и се залюля на мощни вълни над полето. Никола остави 
снопа и плесна ръце. 

– Ето я нà – тя е!
В третия случай, в който се споменава песента, тя вече е сред-

ство за общуване межда двамата влюбени. Песента на Пенка е 
като любовно послание, изпратено до Никола. Това става осо-
бено ясно от следващото изречение, описание на песента: „Тя 
кичеше на китки мили хубави думи и ги пращаше с любов някому 
някъде“. Отговорът на Никола с „Еееех!“ и „ободрителни смехо-
ве“ от „околните нивя“ показват, че и той, и всички наоколо са 
разбрали любовното послание, изпратено му от Пенка. 

(4) – Пенке, моя радост, моя песен!
С последните си думи над безжизненото тяло на Пенка Никола 

я сравнява (и приравнява) с песен. В целия разказ девойката не 
произнася нито една дума, различна от песен. 

 

  ВРЕМЕТО	В	ТЕКСТА

Времето в разказа е представено по два начина:
–	времето	на	протичане	на	разказаните	събития
Разказът представя жътва, а от израза: „Слънцето се е спряло 

огнено и немилостиво в небесата...“, разбираме, че е пладне – 
времето, в което слънцето като че ли спира да се движи. Липсват 
ориентири, които да покажат за колко време са протекли разказа-
ните събития. Читателят остава с усещането, че всичко се случва 
много бързо до пристигането на злополучната вест.

Действието продължава и на следващия ден, но на трудовия 
делник е противопоставен „тъжен празник“.

–	времето	като	част	от	годишния	кръг
За традиционната фолклорна култура на хората в миналото, 

чийто живот е определян от годишните сезони, лятото и времето 
на жътва са от особено значение. По тази причина всички хора са 
на полето – събират житото, което ще осигури хляба им за след-
ващата година. Това най-ясно е показано с изречението: „Узряло-
то жито не чака“, а събраните снопи са назовани „златни“.

24	юни	
Еньовден

24	декември	
Бъдни	вечер

Времето	
на	жътвата
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  ПРОСТРАНСТВОТО	В	ТЕКСТА

Пространството в разказа най-общо може да бъде определено 
като „равното Софийско поле“. Изградена е просторна картина – 
обширната земя под синьото небе. На този широк фон протичат 
събитията. Множество думи и изрази подсказват широтата и не-
определеността: „От край до край, докъде ти око види…“; „широ-
кото поле“; „далечни гори и планини“; „други задселски краища“.

Така пространството в разказа прилича на митологично – хо-
рата обработват земята и се уповават на божественото небе.

  ГЕРОИТЕ	В	ТЕКСТА

Привидно основните герои в текста са двама:
Пенка до момента на своята смърт не е представена пряко и 

липсват описания на външния ѝ вид. Читателят научава за нея 
единствено чрез гласа ѝ  – той е нейният отличителен белег. „Бате, 
не мож позна Пенкиния глас!“ – сестрата на Никола се шегува с 
него. Никола от своя страна подхвърля на майка си: „Ако схванеш 
Пенкиния глас, да знаеш, че наистина снаха ще ти стане“.

Чрез описанието на гласа на Пенка и на песента, която тя пее, 
авторът непряко описва своята героиня: „глас – висок, звънлив 
и треперящ“; „А песента се ширеше, волна и млада, чиста като 
извор, пълна с надежди и желания“. Така в съзнанието на чита-
теля се изгражда образът на девойка, която е „млада“, духовно 
„чиста“, и изпълнена с „надежди и желания“. С други думи, описа-
нието на песента е описание на самата Пенка.

Картината на Пенкината смърт също не представя героиня-
та по-конкретно – наречена е „селско дете обичливо“ и следват 
само няколко детайла, които я описват: „гъсти ресници, мъртвеш-
ки склопени“, „полуоткрити уста“, „бялата ѝ гушка“.

Въпреки че почти липсва описание, читателят добива ясна 
представа за героинята – тя изпълва идеала на патриархалния 
българин за красива и добродетелна девойка.

Никола също е представен пестеливо. Най-ясното му описа-
ние е чрез епитета „левент“. Според народната поезия (фолкло-
ра) думата означава „строен, едър и силен момък“. Описанието 
му е допълнено с „усмихнат и бодър“. Читателят получава допъл-
нителна представа за героя от неговите действия и думи – той е 
работлив и влюбен в красивата Пенка. След смъртта ѝ е „изумен, 
отчаян“. Думите му: „Пенке, моя радост, моя песен!“, допълват 
образа, рисувайки неговата душевна чистота и тежката му покру-
са от смъртта на любимата.

В разказа присъстват още двама герои, които не носят черти-
те на обичайните литературни персонажи – Бог и Слънцето. Те 
обогатяват реалистичната картина на жътвата с още един пласт 
– религиозно-митологичния.

Бог има типичните християнски черти. Той дава на трудолю-
бивите хора благата: „Бог обилно наспори...“, „Зарадва ги той...“, 
„Бог ни помага!“. Към него хората отправят „думи, молитвени и 
чисти“. Дори песните на трудолюбивите селяни са като молитви: 
„ехтят песни и се носят на вълни чак до небесата като благодар-
ствени молитви“.

Слънцето е персонаж, който има митологични черти. В тради-
ционната фолклорна култура то се осмисля като божество. Във 
фолклора са му посветени редица обреди, които имат за задача 

Част от стенопис на Иван Милев
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да го „подсилят“ – горенето на бъдника на Бъдни вечер и пале-
нето на огньове на Сирни заговезни. Обредите, извършвани на 
Еньовден (24 юни), също са свързани с култа към Слънцето.

Като митологичен персонаж, Слънцето може да се прояви по 
различен начин – то може да носи блага, но в замяна на това иска 
жертва. В разказа неговата жертва е красивата Пенка, която с 
песента си показва своята любов към „левент Никола“.

Елин Пелин е построил своя разказ върху популярен фолкло-
рен мотив за двама влюбени млади, които изпитват чиста любов 
един към друг. В момента, когато те споделят щастието си пред 
всички хора на полето, се намесва божеството, което взема своя-
та жертва. Така благата, които хората получават, са изкупени със 
смъртта на Пенка.

Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти

Бог дава блага, 
в замяна хора-
та изпращат 

молитви.

Слънцето 
застраша-

ва хората и 
иска жертва 
в замяна на 
получената 

реколта.

Селищната 
общност – 

жътварите 
и двамата 
влюбени

Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1.	Разделете разказа на епизоди и ги запишете. Отбележете ключовите думи за 
всеки епизод. Например: за първи епизод – усилна, жътва, Бог, жега, огън, жар, 
небе, широко, поле.
2. Запишете думите и изразите, с които са описани:
– тежката картина на непосилната жега;
– богатата реколта;
– трудът на селяните.
3. Запишете изреченията, с които чрез описание на песента, изпята от Пенка, е 
изобразена самата девойка.
4. В разказа липсва пряко описание на девойката. Опитайте се да направите 
писмено кратко портретно описание на Пенка така, както си я представяте.
5. Как си представяте „левент Никола“? Направете портретно описание на героя.
6. Във фолклорните разбирания всяка благодат, получена от хората, се заплаща с 
жертва. Припомнете си текста на изучаваната песен „Троица братя града градяха“ 
и го съпоставете с разказа „По жътва“, като помислите върху следните въпроси:
– Какво е общото благо за хората в двете творби?
– Как е показан трудът на хората в двете творби?
– Какво е условието хората да получат благата? (В разказа „По жътва“ не е пряко 
заявено, но се подразбира от израза: „Пак жертва!“.)
– Каква е жертвата – какви са нейните качества?
7. Съпоставете писмено в тетрадките си двата дни, представени в разказа, като 
обърнете внимание на следните въпроси:
– Как се проявява слънцето в двата дни?
– Какво правят работниците?
– Какво се случва с нивите и житата?
– Какъв е денят на погребението на Пенка – делник или празник?
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ЙОРДАН ЙОВКОВ
По жицата

ЙОРДАН ЙОВКОВ
(1880 – 1937) 

Йордан Йовков е роден на 9 ноември 1880 г. в старопланинското 
село Жеравна. Там преминават детските и юношеските му години, 
там завършва и основно образование през 1895 г. Родното село на пи-
сателя по-късно го вдъхновява да създаде сборника с разкази „Староп-
ланински легенди“.

През 1900 г. Йовков завършва гимназия в София. Учителят му по 
литература, поетът Иван Грозев, му предсказва бъдеще на писател. 
Прочитайки негова домашна работа, той  заявява пред класа: „Драги 
ученици, вие имате в класа си бъдещ писател, който е надарен с тънка 
и дълбока наблюдателност и език с жива изразителност“.

Когато се дипломира, Йовков започва работа като учител в с. До-
лен извор. Семейството му също се премества да живее в Добруджа. 
По-късно Добруджа ще намери сериозно място в разказите му и ще се 
превърне в извор на постоянно творческо вдъхновение: „Във всяка 
моя работа мисълта ми е там – там е моят пейзаж, там са героите 
ми – битът, работата и съдбата им.“

През 1902 г. Йовков отбива военната си служба в Школата за за-
пасни офицери в Княжево (София). В този период публикува и първо-
то си стихотворение „Под тежкия кръст“.

През 1904 г. става студент по право в Юридическия факултет на 
Софийския университет, но само месец по-късно е принуден да напусне 
следването, защото баща му умира и той трябва да се върне, за да 
помага на семейството си. Завръща се в с. Долен извор и до 1912 г. 
работи като учител в добруджанските села. Този период дава възмож-
ност на писателя да опознае бита и нравите на хората в този край 
на България и по-късно те стават герои в много от най-известните 
му творби.

През 1912 г. започва Балканската война и Йовков е мобилизиран 
на фронта като командир на рота. Участва и в Междусъюзническата 
война (1913 г.), ранен е в боевете при Дойран и войниците от него-
вия батальон го носят на гръб, за да го спасят от плен. Тази случка 
по-късно намира място в сюжета на повестта „Земляци“. На фронта 
Йовков се разболява от холера, а след като оздравява, е повишен в чин 
поручик.

По това време Йовков се запознава с Елисавета Багряна, която е 
студентка по литература и прави първите си поетически опити. 
Двамата обичат да се разхождат дълго, да споделят преживяванията 

176



	

ДА	ПРОВЕРИМ	КАКВО	
РАЗБРАХМЕ

1   Откъде Йовков черпи 
вдъхновението си за сбор-
ника с разкази „Старопла-
нински легенди“?
2   Кой пръв забелязва 
литературните заложби на 
Йордан Йовков?
3   Каква е връзката между 
литературното вдъхнове-
ние на Йовков и Добруджа? 
Аргументирайте се с цитат 
на негови думи.
4   Как участието на Йор-
дан Йовков във войните 
намира отражение в твор-
чеството му?
5   Йордан Йовков е опре-
делян като голям хуманист. 
Като имате предвид това, 
помислете какво според 
вас е било отношението на 
писателя към войната.
6   С коя голяма българ-
ска поетеса има творческа 
връзка Йордан Йовков? 
Как писателят е видян през 
нейните очи? Подкрепете 
отговора с цитат.
7   Кои години от живота на 
Йордан Йовков са особено 
плодотворни в творческо 
отношение?
8   Какво според вас озна-
чава нравственото прераж-
дане на човека? Опитайте 
се да подкрепите своя от-
говор с примери от собст-
вения си житейски опит.
9   Как разбирате израза 
безкористна доброта? 
Дайте примери за проява 
на такъв тип доброта.

си, да си говорят за поезия. Започва Първата световна война и през 
есента на 1915 г. Йовков е мобилизиран като ротен командир в гр. 
Ксанти (Гърция), а една година по-късно е командирован в редакцията 
на сп. „Военни известия“. Участието на Йордан Йовков в трите 
войни (Балканската, Междусъюзническата и Първата световна) му 
дава възможност да опознае живота на фронта и да се убеди в геро- 
изма на българския войник. В резултат през 1917 и 1918 г. се появяват 
два тома с военни разкази, които нареждат Йовков сред най-големите 
писатели хуманисти.

Хуманизмът на Йовков се проявява не само в това, че героите му 
не приемат войната и разрушението, което носи тя. 

Йовков вярва в доброто. Той дава възможност на своите герои 
да разкрият добротата, красотата, състраданието и духовната си 
извисеност. Дори когато грешат и вършат злини, неговите герои ус-
пяват да осъзнаят грешките се, да се разкаят и да се променят, пре-
връщайки се в добродетелни, чисти и извисени хора.

Родната къща на 
Йордан Йовков в Жеравна

Йордан Йовков с жена си Деспина и дъщеря си Елка
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Героите на Йовков проявяват винаги съчувствие и състрадание 
към ближния си. Те са способни да помогнат безкористно и от сърце 
дори на непознат, ако усетят, че той е в нужда. 

Йовков има и тънък усет за красивото в човека и в света, който 
ни заобикаля. За него красотата и добротата са неотделими - краси-
вото винаги е и добро.

Всичко това превръща Йовковите герои в пример за достойно чо-
вешко поведение.

След края на войните Йовков живее в София и работи като редак-
тор на сп. „Народна армия“. Там публикува своя очерк за Балканската 
война „Утрото на паметния ден“ и от този момент се отдава само 
на писане на проза. Списанието спира да излиза и писателят започва 
работа като библиотекар и редактор на сп. „Преглед“, издавано от 
Министерството на вътрешните работи и народното здраве. През 
декември 1918 г. година се оженва за Деспина Колева, която по това 
време е още студентка.

Подписването на Ньойския договор (1919 г.) го заварва в Добрич. 
Добруджа е окупирана отново от румънците и Йовков преминава не-
легално през границата. Назначен е като учител във Варна и работи 
там до 1920 г. Съпругата му Деспина остава да учителства в Добру-
джа, където се ражда и дъщеря им Елка.

През 1920 г. с помощта на приятели е назначен на дипломатичес- 
ка работа в легацията в Букурещ, но на няколко пъти е понижаван в 
длъжност и затова през 1927 г. подава оставка и се установява със 
семейството си в София. Тези години са трудни в материално отно-
шение, но са изключително плодотворни за творчеството му. Издава 
сборниците „Последна радост“, „Старопланински легенди“, „Вечери в 
Антимовския хан“, „Женско сърце“ и „Ако можеха да говорят“, рома-
на „Чифликът край границата“, незавършения роман „Приключенията 
на Гороломов“, драмите „Албена“, „Боряна“, „Обикновен човек“ и ко-
медията „Милионерът“.

През есента на 1937 г. заминава на лечение в Хисаря, но поради вло-
шаване на състоянието му е откаран по спешност в Пловдив. Опери-
ран е в Католическата болница в града, където умира.

Сред основните теми в творчеството на Йовков е темата за 
войната и онова, което най-вече го определя като автор – темата за 
нравственото прераждане на човека и човешкото извисяване.

Писалището на Йордан 
Йовков, дом-паметник 

„Йордан Йовков“, Добрич
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ДА	СИ	ПРИПОМНИМ

1. Кой край на България трайно и дълбоко присъства в творчеството на Йордан Йовков?
2. Как според Йордан Йовков този край въздейства върху неговия творчески процес?
3. Кои са големите теми в творчеството на Йордан Йовков?

ПО ЖИЦАТА

Още докато го бранеше от кучетата, Петър Моканина раз-
бра, че тоя непознат селянин не се е отбил при него току-тъй, 
а го гони някаква беда. Затуй той се и ядоса на кучетата, нахока 
ги и пак погледна селянина: по червения елек се познаваше, че е от 
торлаците, откъм Делиормана. Висок, едър човек беше; но че е 
сиромах и като че ли сиромах се е родил – и това си личеше: риза-
та му беше само кръпки, едро и неумело шити, поясът му оръфан, 
потурите – също. Беше бос. Инак, да го гледаш – човек планина, но 
Моканина набързо го претегли в ума си и реши, че е от ония меки, 
отпуснати хора, за които се казва, че и на мравята път струват. 

Селянинът поздрави, измънка нещо като „как сте, добре ли 
сте“, но явно беше, че мисли за друго и друга грижа има в очите му. 
И като погледна някъде напред и посочи с ръка, той попита не е 
ли на тая страна селото Манджилари и колко път трябва да има 
дотам. Моканина му разправи и едвам сега забеляза, че на шосето 
беше се спряла една каруца с един кон. Тая каруца селянинът беше 
оставил, за да дойде при него. Вътре седеше жена, мушнала ръце в 
пазвите си, превита; ръченикът ù не беше забраден, а с отпуснати 
настрани краища, за да ù е леко. Че беше горещо – горещо беше, но 
Моканина знаеше, че когато жените отпуснат тъй ръченика си, 
мъчи ги не толкоз жегата, колкото нещо друго. Отзад в каруцата, 

Портретна характерис-
тика на Гунчо. Белезите на 
облеклото издават бед-
ността и произхода му.

Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти

По ръченика на възраст-
ната жена и по черните 
възглавници, върху които 
лежи момичето, Моканина 
разбира, че хората са спохо-
дени от беда.
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завита донякъде с черга, сложила глава на черни селски възглавници, 
лежеше друга жена, по-малка, навярно момиче. Тя гледаше настрана 
и лицето ù не се виждаше. 

– Ти май болно имаш – каза Моканина.
– Имам. Една момичка имам болна.
Селянинът погледна към овцете, запладнени на поляната, за-

държа очите си над тях, но не ги виждаше, а погледът му, пълен с 
грижа, тъй си и блуждаеше.

– Бе тя нашта каквато е – рече той, – остави я!
– Не си тъдявашен ти, отде си? – попита го Моканина.
– От Кичук Ахмед. Надежда му думат сега, при Канарата. До-

хадял съм тъдява. Аз ходя из селата, продавам хума – хубава хума 
излиза в наше село. Хубава е, купуват я жените. Когато сляза надо-
лу към морето, купувам пък за насам кое риба, кое грозде, кое как 
се случи. Сполай на бога – прехранваме се. Само да не беше ни се 
случила таз бела…

Той седна на земята, извади кожена кесия с тютюн и започна 
да си прави цигара. Моканина седна до него и видя как дебелите му 
мазолести пръсти трепереха, като свиваха цигарата.

– Не ни траят децата – започна той. – Измряха ни две-три още 
малки. Ей туй ни остана само (той погледна към каруцата). Гледа-
ли сме го като очите си. От устата си съм отделял, да му купя 
нещо, да му направя дреха, та да не му е мъчно, като гледа другите. 
Нейсе, даде господ, запазихме го досега. А от някое време – зачама. 
Няма нищо, а вехне. Слушам, думала на майка си – мъчно ù било, че 
дружките ù се изпоженили, а тя още стояла. „Що се кахъриш, бе 
чедо, думам ù, и твоят късмет ще излезе. Що гледаш другите? – 
Богати са. Сегашните ергени тъй са – богати жени търсят. И ти 
ще се ожениш, гледай си работата, не си престаряла.“ 

– На колко е години?
– Към двайсет. Сега на Богородица ще стори двайсет. 
– Е, че младо е момичето.
– Младо, ами.
Селянинът замълча и пак загледа овцете, без да ги вижда. Някъде 

наблизо сред жегата пищеше жътвар.
– Това лято ми се замоли да съм я пуснел да иде да жъне. Сиро-

маси сме, нуждаем се, ама като я гледах такава слабичка, болнава, 
не ми се пущаше. „Моля ти се, тейко, пусни ме, и аз искам да ида 
с момичетата.“ Хубаво, като е тъй, пуснах я. Сега какво е стана-
ло, не бях там, не зная. В къра лягаха, в къра ставаха. Зная го тъй, 
както ми го разправи тя. Веднъжка жънали цял ден, вечерта яли, 
после пели момичетата, смели се. Легнали си. Нонка – тъй се казва 
мойто момиче – си легнала и тя. „Легнах си, кай, тейко, между 
снопите, под един кръстец, легнах си на завет, да не ми духа и се 
завих. И съм заспала. По едно време усетих, кай, нещо тежко, нещо 
студено, ей тук на гърдите си. Като отворих очите си: зъмя!“ 

– Бре!
– Ами, зъмя. Навила се е и легнала на гърдите ù. Извикала, па с 

всичкия си страх я сграбчва и я захвърля!
– Захвърля я! По жътва става туй. Чувал съм, зъмя е влизала и в 

устата на някоя жена. Ама да я ухапала, не я е ухапала, нали?
– Не, не е. На гърдите ù легнала, зема я и я хвърля! Тъй ми разпра-

Началото на разказа на Гун-
чо, в който той споделя за 
сполетялата ги беда. Исто-
рията на Гунчо е предадена 
с похват, определян като 
„разказ в разказа“.

Тук се разбира, че Нонка 
е родена на големия хрис-
тиянски празник Успение 
на Света Богородица (15 
август), както и че събити-
ето протича през лятото. 

Случката със змията, лег-
нала на гърдите на Нонка. 
Семейството вярва, че зми-
ята е причина за болестта 
на момичето.
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ви. Сън ли е било, истина ли е било – не знам. Оттогаз момичето 
не го бива. Ей го, изсъхна като вейка. Гръдта го боли. „Там, кай, 
дето беше зъмята, ме боли.“

– Ама работа, ама работа! – чудеше се Моканина. – Ами сега де 
го водиш? На доктор ли?

– Дохтори: колко дохтори променихме. Водя го сега аз… хм… 
как да ти кажа… На мен да остане, не вярвам, ама жени нали са, 
пък болна е, чедо е…

Гласът му трепна и той замълча. Загледа се, затегли без нужда 
ту мустаците си, ту брадата си, небръсната отдавна, корава, 
прошарена с цели снопчета от бели косми. Нямаше нужда да казва 
някой на Моканина, че всеки бял косъм беше белег на една грижа.

– Онази вечер – продължи селянинът – додоха си нашенци от 
скеля. Продумали каквото продумали – знам ли? Охолни хора, може 
и шега да си бият. Пък дотърчава тогаз у нас Стоеница, кумица 
ни е, една устата, една многознайница. „Гунчо, вика още от вра-
тата, късмет си имал, късмет имала и Нонка. Хайде да е на хаир.“ 
„Какво има?“ – думам. „Дошли си от скеля Никола и Пеню, Сиде-
ровите, те казват, че в Манджилари се явила… явила се една бяла 
лястовичка! Досущ бяла, като сняг.“ „Е?“ „Ти, кай, знаеш ли що е 
бяла лястовичка? Тя, кай, на сто години я се появи веднъж, я не, 
ама който я види, от каквато и болест да е болен, оздравя! Гунчо, 
кай, да вървиш, хич да не стоиш. Заведи Нонка.“ Ех, може ли – зап-
лака момичето, залови се майка му. И н�, дойдохме. 

– Ама истина ли е? – извика Моканина. – Къде била таз лясто-
вичка?

– Нали ти казах, тук се явила, в Манджилари.
– Бяла?
– Досущ бяла.
Както беше учуден, Моканина се озърна и погледна към шосето: 

всеки ден запладняваше стадото все на тая поляна, но като че 
едвам сега забеляза колко много лястовички бяха накацали по теле-
графната жица. Пък и не беше чудно: наближаваше Преображение 
господне и по това време лястовичките и щъркелите се събираха, 
да си ходят. Толкоз много бяха лястовичките и тъй нагъсто една 
до друга бяха накацали, че жицата беше увиснала и натежала като 
броеница. Много, но все черни. 

– Та затуй съм дошел – каза по-смело и с облекчение селянинът: – 
Рекох да те питам, може да си я виждал, може да си я чувал…

– Не съм, братко, не съм. Бяла лястовичка? Нито съм чувал, 
нито съм виждал.

Но веднага Моканина се досети, че може съвсем да отчая тия 
хора, и каза:

– Пък може да има. Може. Бял бивол, бяла мишка и бяла врана 
– има. Може да има и бяла лястовичка. Пък и трябва да има, щом 
се е чуло…

– Кой знай? – въздъхна селянинът. – На мене да остане, не вяр-
вам, ама жени нали са…

Той стана да си ходи. Трогнат, Моканина също стана да го из-
проводи и да види момичето. Като стигнаха до шосето, майката 
– жълта и сломена от тегло жена – още отдалеч загледа мъжа си, 
като че ли искаше по лицето му да познае какво е научил. Момиче-

Семейството на Гунчо на-
учава за появата на бялата 
лястовица.

Образът на натежалите 
от черни лястовици жици 
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то още стоеше обърнато настрана и гледаше лястовичките по 
жицата.

– Човекът каза, че селото било близо – каза селянинът.
Като чу гласа му, момичето се обърна. Слабо беше, изпод завив-

ката едва личеше снагата му, стопена от болестта, лицето му 
беше восък, но очите му бяха още светли, още млади и усмихнати. 
То гледаше ту баща си, ту Моканина. 

– Нонке, тоз чиляк виждал лястовичката – каза селянинът и 
погледна Моканина. – Ей в онуй село била, е! Хайде дано я видим и 
ние!

– Ще я видим ли, чичо? – продума момичето и ясните му очи 
светнаха.

Нещо се надигна в гърдите на Моканина, задуши го, очите му 
се премрежиха.

– Ще я видите, чедо, ще я видите – високо заговори той. Аз я 
видях, ще я видите и вие. Аз с очите си я видях, бяла такава, бяла. 
Ще я видиш и ти. Да даде господ да я видиш, чедо, да оздравееш… 
я, млада си. Ще я видиш, аз ти казвам, че ще я видиш… и ще оздра-
вееш, чедо, не бой се… 

Майката стисна очи и заплака. Високият, едър селянин се за- 
кашля, хвана коня за юздите и го поведе.

– Хайде със здраве! – викаше след тях Моканина. – Близо е село-
то. Все по теля, все по теля!

Той дълго стоя на шосето и гледа подир каруцата. Гледаше май-
ката с черния ù чумбер, момичето, легнало до нея, високият селя-
нин, който крачеше прегърбен и водеше малкото конче, а над тях, 
между всеки два телеграфни стълба лястовичките се разхвърчава-
ха, после пак се връщаха и кацаха на жицата.

Замислен, Моканина се върна при овцете си и се залови отново 
за цървулите, които правеше от нещавена волска кожа. „Бяла ляс-
товичка – мислеше си той. – Има ли я!“ Но нещо го подпираше в 
гърдите, мъчеше го. И като пусна шилото и погледна към небето, 
той извика:

– Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!
И пак се загледа подир каруцата.

РЕЧНИК
1. моканин – влашки пастир (овчар)
2. торлак – представител на етнографска група от Северна 
България
3. Делиорман – име на Лудогорието до 1950 г.
4. мравята – мравката 
5. ръченик – дълга кърпа за глава с отпуснати краища и вися-
щи ресни
6. запладнени – по обед овцете спират да пасат и се съби-
рат една до друга на сянка
7. хума – вид мазна глина, употребявана като козметично 
или хигиенно средство
8. сполай – благодаря 
9. зачама – залиня, разболя се
10. кахъри – ядове 
11. ерген – неженен мъж

12. жътвар – ципокрило насекомо, което се появява по 
жътва и в най-горещото време на деня издава силни пронизи-
телни звуци
13. тейко – татко 
14. кър – поле, нива
15. кръстец – подредени накръст житни снопове 
16. зъмя – змия 
17. кай – казва 
18. скеля – пристанище с кей
19. хаир – добро 
20. Преображение Господне – християнски религиозен праз-
ник, който се чества на 6 август (19 август стар стил)
21. снага – тяло 
22. чумбер – кърпа за глава, забрадка
23. цървули – вид традиционни обувки от свинска или те-
лешка кожа, характерни за Балканския полуостров
24. нещавена – необработвана (кожа)

Викът на Моканина е израз 
на съпричастието му към 
драмата на семейството.

Светлите, млади и усмих-
нати очи на Нонка кон-
трастират със слабото 
ù тяло и бледото восъчно 
лице.

Благородната лъжа на Мо-
канина, с която дава надеж-
да на Нонка
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        ДА ПРОВЕРИМ КАКВО РАЗБРАХМЕ

 1   Какво впечатление създава Петър Моканина с появата си в разказа? Какво ни „казват“ 
за героя глаголите разбра, претегли, забеляза, знаеше?
 2   Какво е първото впечатление, което създава непознатият селянин? Опишете го, като 
използвате думи и изрази от текста.
 3   По какво Моканина отгатва социалното положение и душевните преживявания на 
семейството на непознатия селянин? 
 4   Къде се развива действието на разказа? Кои думи и изрази ни помагат да разберем 
това?
 5   Какъв е битът на семейството на Гунчо? Как той се отнася към бедността? Подкрепете 
твърдението си с цитати от текста.
 6   Каква е бедата, сполетяла семейството?
 7   Кои детайли от поведението на бащата издават голямата му болка?
 8   Какво научаваме за историята на Нонка от разказа на баща ѝ?
 9   Защо Гунчо се притеснява да сподели пред Моканина причината за пътуването на 
семейството?
 10  Какво е поверието за бялата лястовичка в разказа? Какво символизира тя?
 11  Направете описание на болната Нонка. На кой детайл авторът е поставил акцент?
 12  Защо Гунчо излъгва жена си и дъщеря си?
 13  Каква е ролята на глагола „видя“, повторен 9 пъти в думите на Моканина в различни 
форми? 
 14  Как Моканина се обръща към болното момиче? Какво ни показва неговото обръщение 
към Нонка?
 15  Защо след думите на Моканина майката се разплаква и остава безмълвна?
 16  Защо авторът е изобразил трагедията на семейството през погледа на Моканина, а не 
направо?
 17  В разказа не е направена пряка характеристика на Моканина. Защо?
 18  Опитайте се да характеризирате Моканина, като обърнете внимание на действията и на 
думите му.
 19  Какво изразяват последните думи на Моканина „Боже, колко мъка има по тоя свят, 
боже!“?
 20  След като вече сте се запознали със съдържанието на разказа, помислете какви са 
внушенията на заглавието. Аргументирайте се.

 ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

  ТВОРЧЕСКА ИСТОРИЯ НА РАЗКАЗА

Разказът „По жицата“ е публикуван през 1927 г. във в. „Зора“. 
През 1928 г. е включен в сборника „Вечери в Антимовския хан“. 

Йовков споделя пред своя приятел проф. Спиридон Казанджи-
ев как се е родила идеята за разказа „По жицата“: „Един понедел-
ник бях взел предпрaзничния вестник, вървях по пътя от къщи 
зa грaдa и четях. В хроникaтa (aз винaги я четa) се рaзпрaвяше, 
че в Кaзaнлъшко (мисля, че тaм беше) се появилa бялa лясто-
вицa и нaродът вярвaл: aко болен я види – оздрaвявa. Тръгнaли 
от селaтa в оня крaй дa я търсят. Товa нещо ми зaседнa кaто 
мотив в съзнaнието. Кaзaх си: от товa нещо може дa излезе 
хубaв рaзкaз. Пренесох се в нaшия крaй (Добруджa). Видях шосе-
то крaй Добрич, Кaрaлезкaтa чешмa – полскaтa шир и някaквa 
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беднa колa, впрегнaтa в мaлко слaбо конче, селянин сиромaх 
подир нея – кaкто съм ги виждaл в действителност…

Свързaх товa видение с мотивa зa бялaтa лястовичкa. По-
мислих си – в тaкaвa кaручкa лежи болен – тръгнaли дa тър-
сят бялaтa лястовичкa. Зa дa бъде по-трaгично положението, 
нaпрaвих болното дa е момa и – кaкто нaродът в тaкивa случaи 
измисля или несъзнaтелно мотивирa – че болнaтa не е от сaмо 
себе зaболялa, но че когaто жънaлa, змия спaлa нa гърдите ѝ. 
Тоя обрaз по-рaно ме е зaнимaвaл. Сегa връхлетях нa него кaто 
нa нещо готово. Тъй рaзкaзът беше построен“. 

  КАКВО	НИ	КАЗВА	ТЕКСТЪТ

Заглавието на разказа „По жицата“ е свързано метафорично 
с пътя на надеждата за спасение. Семейството на Нонка търси 
изцеление от болестта, като очаква да се случи чудо.

Експозицията на разказа представя мястото, където се случ-
ва всичко, времето на действието и героите. Историята на Гун-
чо и неговото семейство е видяна през погледа на главния ге-
рой – Моканина. Още в експозицията чрез много художествени	
детайли Йовков е представил своите герои, техните чувства и 
постъпки. Интересен похват е избран за представянето на Мока-
нина. Той не е описан пряко, а чрез действията и думите си. 

Завръзката на разказа е историята за болната Нонка. Тук 
Йовков използва	ретроспекция, за да ни запознае с бедите, спо-
летели семейството. Чрез похвата разказ	в	разказа писателят 
въвежда историята на Нонка и поверието за бялата лястовица.

Кулминацията на разказа е срещата на Моканина с болното 
момиче. 

Развръзка на разказа е последната картина с отдалечава-
щата се каруца и размислите на овчаря след раздялата със се- 
мейството на Гунчо.

  ВРЕМЕТО	В	РАЗКАЗА

Действието на разказа се развива през един горещ	летен	ден,	
по	обед. Въпреки че това не е конкретно посочено, авторът е 
използвал някои времеви ориентири, които ни подсказват. Уточ-
нено е, че времето е горещо, а овцете са запладнени. 

По-нататък Гунчо споменава, че на Богородица дъщеря му 
ще навърши двайсет години. Става дума за християнския праз-
ник Успение Богородично, или Голяма Богородица, който се от-
белязва на 15 август. 

Писъкът на насекомото жътвар в жегата също насочва към 
сезона, в който се развива действието – около жътва. Жътвата 
обикновено се прави през месец юли. Нещастието, сполетяло 
Нонка, се е случило също по време на жътвата през това лято. 

Може би най-важният символ на лятото в разказа са лястович-
ките, накацали по жиците. Лястовицата е прелетна птица, която 
идва у нас през пролетта и отлита в края на лятото. Оглеждайки 
жиците, отрупани с черни лястовички, Моканина си мисли, че наб- 
лижава Преображение	Господне: християнски празник, който се 
отбелязва на 19 август, а според народния календар празникът 
символизира и трайното преобразяване на природата. Денят се 
„преобръща“ и намалява, а годината се отправя към зимата. 
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  ПРОСТРАНСТВОТО	В	РАЗКАЗА

Действието на разказа се развива на пътя някъде в Добру-
джа. В разказа пътят е символ	 на	 пътуването от отчаянието 
към надеждата за спасение, който е въведен още със заглавието. 
Въпреки споменаването на конкретни имена (Делиормана, Кичук 
Ахмед, Надежда, Канарата) не са дадени повече подробности за 
мястото на действието. 

  ГЕРОИТЕ	В	РАЗКАЗА

Петър	Моканина не е описан от автора. Представа за него си 
изграждаме от постъпките и думите му. 

В творчеството на Йовков имената са подбирани с внимание и 
носят определени послания. Името Петър идва от гръцки и озна-
чава скала, камък, а прозвището Моканина е с румънски произ-
ход и означава овчар, пастир. Метафорично името на героя носи 
внушения за силата на вярата и за пътя на надеждата. Още в 
експозицията на разказа чрез глаголите разбра, претегли, забе-
ляза, знаеше са показани неговата наблюдателност и прозорли-
вост. Моканина предразполага към изповед непознатия селянин 
и той започва да споделя мъката си с него. Овчарят внимателно 
и търпеливо го изслушва, съпричастен към страданието на дру-
госелеца. 

След разказа на Гунчо за бялата лястовичка отношението на 
Моканина към нещастието на семейството се променя и това е 
показано чрез глагола извика и думите му „Ама истина ли е? 
Къде била таз лястовичка?“. Доброто му сърце не позволява да 
убие крехката надежда на селянина и затова бързо допълва, че 
щом има бял бивол, бяла мишка и бяла врана, то и бяла лясто-
вичка трябва да съществува. 

Трогнат от чутото, Моканина става, за да изпрати селянина 
до каруцата и да види момичето. Поразен е от очите на болна-
та – млади, усмихнати, пълни с жажда за живот. Надеждата във 
въпроса на Нонка кара овчаря, без да се колебае, да изрече бла-
городна лъжа. В този момент той се чувства безсилен, болката и 
съчувствието му са показани чрез глаголите се надигна, задуши, 
се премрежиха. Силното му вълнение личи от накъсаните думи, 
изразени в текста с апосиопези. Сякаш за да убеди сам себе си в 
съществуването на бялата лястовичка, Моканина повтаря девет 
пъти глагола видя в различни негови форми. 

Моканина се разделя със семейството на Гунчо, пожелавайки 
здраве и насочвайки ги по пътя на надеждата – все по теля, все 
по теля. В този момент той изпитва истинска мъка от безкрайно-
то човешко страдание. 

Дълго след раздялата със страдалците Моканина остава за-
мислен – за човешката болка, която е безкрайна, за съществу-
ването на бялата лястовичка. Викът, отправен към Бога: „Боже, 
колко мъка има по тоя свят, боже“, е израз на съпричастието му 
към драмата на семейството, но и молитва за спасение. 

Гунчо е представен през погледа на Моканина. От детайлите 
във външния вид на непознатия проличава „че е сиромах и като 
че ли сиромах се е родил“. Въпреки определенията висок, едър 
и словосъчетанието „човек планина“ ясно си личи, че е добър и 
кротък човек, характеризиран чрез фразеологизма „на мравята 
път струват“. Разсеяният поздрав на непознатия и грижата в 
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очите му затвърждават предположението на Моканина, че „не се 
е отбил при него току-тъй, а го гони някаква беда“. Един поглед 
към шосето, където стои самотна каруца с един кон, е достатъчен 
на овчаря да заключи: „Ти май болно имаш“. А за читателя това 
е още един детайл, който допълва представата за бедността на 
семейството – в каруцата е впрегнат само един кон. Авторът ни 
връща към очите на селянина – блуждаещи, угрижени. Може би 
усетил съпричастието на Моканина, селянинът сякаш няма тър-
пение да сподели болката и грижата си с него: „Бе тя нашта 
каквато е..., остави я“, защото е усетил, че в лицето на овчаря 
ще намери разбиране. 

Символично е името на селото, от което идва селянинът – 
Надежда. Единствено надеждата го е накарала в това време да 
тръгне по прашните добруджански пътища. 

Голямата трагедия на семейството е „Не ни траят децата“. 
Единствената им надежда сега е в едничкото им оцеляло дете, 
грижата за което е описана с фразеологизма „Гледали сме го 
като очите си“. Чрез композиционния похват разказ	в	разказа	
бащата разказва предисторията на болестта на дъщеря си. 

Не е случайно, че всичко се е случило по време на жътва, за-
щото жътвата във фолклорните представи се свързва както с 
прибирането на реколтата, така и със смъртта и жертвеността. 
Разказвайки за змията, легнала на гърдите на Нонка, нещастният 
баща сякаш отново преживява случилото се. Обичта към болна-
та му рожба е породила вярата в чудото, въпреки че разумът му 
говори друго. 

Нонка – първоначално с Нонка се запознаваме косвено – от 
думите на разказвача и от разказа на Гунчо за случилото се на 
нивата. Предчувствието за нещо лошо е подсказано с черните 
възглавници, върху които в каруцата лежи болното момиче. От 
думите на бащата научаваме, че момичето е родено на празника 
Успение Богородично и това също носи предчувствие за смърт. 
Нонка е изобразена чак в кулминационния момент на разказа, 
когато при нея отива Моканина. Слабото, изпито от болестта тяло 
на момичето и пожълтялото ѝ лице са в контраст с очите ѝ, мла-
ди и усмихнати, пълни с надежда. Когато Нонка пита Моканина 
дали ще видят бялата лястовичка, погледът ѝ светва. Въпросът  
ѝ също е пълен с желание за живот, но разказът не „казва“ как 
момичето приема думите на Моканина. 

Майката – изобразена е пестеливо през погледа на Моканина, 
но детайлите от портрета ѝ са убедителни. Тя седи превита в ка-
руцата, а краищата на забрадката ѝ са отпуснати в знак на болка 
и безсилие. В края на текста е характеризирана с два епитета 
– жълта и сломена от теглото жена. По време на разказа тя оста-
ва безмълвна, но жестовете ѝ са красноречиви. Когато Мокани-
на изрича благородната си лъжа и девет пъти повтаря на Нонка, 
че ще видят лястовичката, майката мълчаливо заплаква. Тя не е 
представена с името си, което я превръща в универсален символ 
на майчината грижа, обич и страдание. 

  СИМВОЛИ	В	ТЕКСТА

Жътва – в миналото жътвата е била важен момент не само 
в живота на общността, но и в живота на отделния човек. Не-
случайно има пословица „Ден година храни“. Това означава, че 
всичко, което ще се събере през няколкото дни на жътвата, ще 
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Изпълнявай 
задачите 

в тетрадката си.

1.	Запишете в тетрадката си думите и изразите от текста, които подсказват кога се 
развива действието на разказа.
2. Запишете в тетрадката си думите и изразите от текста, които подсказват къде 
се развива действието на разказа.
3. По какво Моканина разбира, че непознатият селянин не е тукашен? Отговорете 
писмено в тетрадката си и подкрепете отговора си с цитати от текста.
4. Отговорете писмено на въпроса: „Как Моканина разбира, че непознатия 
селянин го гони някаква беда?“.
5. Запишете в тетрадката си детайлите от описанието на Гунчо, които подсказват 
неговото социално положение.
6. Отговорете писмено на въпроса: „Каква представа за Моканина е създадена в 
експозицията на разказа?“.
7. Запишете думите и изразите от експозицията на разказа, които създадават 
усещане за беда.
8. Каква представа за Гунчо е създадена чрез речта му в разказа? Отговорете 
писмено в тетрадката си.
9. Какво е отношението на Гунчо към бедността на семейството му? Отговорете 
писмено в тетрадката си.
10.	Каква е причината Нонка да настоява толкова много да отиде на жътва? 
Отговорете с кратък текст в тетрадката си.
11. Защо действието на разказа се случва точно по време на жътва? Какво 
символизира жътвата?
12. Защо Гунчо се притеснява да разкрие пред Моканина каква е причината за 
пътуването на семейството?
13. Как тълкувате думите на Гунчо, отправени към жена му: „Човекът каза, че 
селото било близо“?

осигури храната на селяните за цяла година.
В същото време момите, участващи в жътвата, не само се тру-

дят, но и показват на общността, че са готови да сключат брак. 
Така жътвата за тях е освен трудова дейност и ритуал.

Змия – змията като символ е представена в почти всички 
древни митологии. Нейният образ е двузначен – тя се свързва с 
отвъдния, долния свят, но в същото време е символ на мъдрост 
или на изцеление. Спомнете си змията около жезъла на гръц-
кият бог лечител Асклепий, който може да видите днес на всяка 
аптека.

В Библията змията е причина първите хора да нарушат Божи-
ята забрана и да ядат от плодовете на Дървото на познанието. 
Змията излъгва Ева, а тя убеждава Адам и ядат от забранения 
плод. Така тя се превръща във вечен враг на хората.

Бялата	 лястовица – белият цвят има двойствен смисъл – 
символизира живота, но и смъртта. В някои религии бялото е тра-
урният цвят. Бялото е цвят на промяната – при преображението 
на Исус дрехите му стават бели.
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14. Защо Моканина изрича лъжата, че е видял бялата лястовичка? Отговорете с 
кратък текст в тетрадката си.
15.	Защо майката се разплаква след уверенията на Моканина, че е видял бялата 
лястовица?
16. Кой от героите на разказа най-силно вярва в съществуването на бялата 
лястовичка? Отговорете с кратък текст в тетрадката си.
17. Направете в тетрадката си кратко описание на Моканина.
18. Направете в тетрадката си кратко описание на Гунчо.
19. Коя е основната тема на разказа „По жицата“? Запишете отговора в 
тетрадката си.
20. След като сте се запознали с разказа и сте направили анализ на неговото 
съдържание, помислете какво послание носи заглавието му.
21. Помислете защо разказът не дава информация дали семейството на болната 
Нонка е намерило бялата лястовичка.
22. Потърсете информация какво още символизира лястовичката.

	 ДА	СРАВНИМ

Преображение Господне е християнски празник, с който се 
отбелязва Светото Преображение на християнския Бог Исус 
Христос.

Според Евангелията Исус Христос се качва на Таворската 
планина в Галилея заедно с учениците си Петър, Яков и Йоан и 
там се преобразява пред тях:

 „...лицето Му светна като слънце, а дрехите Му станаха 
бели като светлина.“ (Матей 17:1 – 13) 

„Дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, като сняг,  
каквито белилник на земята не може избели.“ (Марк 9:1 – 9)

„И когато се молеше, видът на лицето Му се измени, и дре-
хата Му стана бяла, бляскава.“ (Лука 9:28 – 36)

В разказа Преображение Господне е споменато в следния 
контекст:

„Пък и не беше чудно: наближаваше Преображение господне 
и по това време лястовичките и щъркелите се събираха, да си 
ходят. Толкоз много бяха лястовичките и тъй нагъсто една до 
друга бяха накацали, че жицата беше увиснала и натежала като 
броеница. Много, но все черни“.

1. Какво символизира бялата лястовица?
2. Как и в трите цитата от Евангелията е показано Преобра-

жението на Исус Христос? Какво се случва с него?
3. Каква е символичната прилика между поверието за бялата 

лястовица и Преображението на Исус Христос?
4. След Преображението си Исус Христос порицава своите 
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ученици заради неверието им: „...истина ви казвам, ако имате 
вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: пре-
мести се от тука там, и тя ще се премести; и нищо няма да 
бъде за вас невъзможно“.

Моканина изрича благородната лъжа: „Ще я видите, чедо, ще 
я видите – високо заговори той. Аз я видях, ще я видите и вие. 
Аз с очите си я видях, бяла такава, бяла. Ще я видиш и ти. Да 
даде господ да я видиш, чедо, да оздравееш... я, млада си. Ще 
я видиш, аз ти казвам, че ще я видиш… и ще оздравееш, чедо, 
не бой се...“.

Като имате предвид думите на Исус Христос, с които порица-
ва учениците си, и думите на Моканина, изречени пред Нонка, 
отговорете на въпроса: „Какво би помогнало за изцелението на 
Нонка?“.

В центъра на иконата „Свето Преображение Господне“ е пре-
образеният Исус Христос, който се облива в светлина и дрехите 
му стават бели. От двете Му страни се намират старозаветните 
пророци Илия и Моисей. В краката на Исус Христос са обзетите 
от страхопочитание и ужас негови ученици Петър, Яков и Йоан.

Икона „Свето Преоб-
ражение Господне“

Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти
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ТРОП	–	дума	или	израз,	употребени	в	
преносно	значение.

ПРИМЕРИ	

Епитет	– художествено определение, използ-
вано за постигане на по-голяма изразителност.

тиха, бяла Дунава; 

руйни тонове

Етимологична	фигура	– израз, в който са 
свързани думи с еднакъв корен.

черни чернеят 

Метафора	– дума или израз, употребени в пре-
носното си значение. Метафората се изгражда 
на базата на сравнението между два предмета 
или явления.	

 тежка чужбина; куршум пропей; 

черния ти срам; 

простира нощта крилото си

Метонимия – названието на един предмет се 
заменя с названието на друг предмет поради 
вътрешна връзка между тях.

Желязото срещат с железни си гърди (желя-
зото вм. железните щикове)

Върхът отговори с други вик: ура!
(върхът вм. опълченците на върха)

Талазите идат; всичките нащрек са! 
(талазите вм. ордите)

гълтат, потопяват орляка юнашки... 
(орляка вм. групата, дружината)

Оксиморон	–	съчетание на привидно несъче-
таеми, противоположни понятия.

с куршум поздравят… със сабя помилват

почиват яростни вълни

Синекдоха	– представяне на цялото чрез част 
от него.

бащино ми огнище (вм. родина)

турчин (вм. поробители)

родни брегове (вм. родина)

А Вардар, Дунав и Марица,
Балкана, Странджа и Пирин (вм. родина)

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ФИГУРА	–	похват,	чрез	който	авторът	изразя-
ва	мисли,	чувства	и	преживявания,	като	из-
ползва	синтактичните	възможности	на	езика.

ПРИМЕРИ	

Анафора	– повторения на думи или синтактич-
ни съчетания в началото съседни стихове.

жив и здрав стигна до село,
жив и здрав с байряк във ръка...

с куршум поздравят… със сабя помилват
почиват яростни вълни

бащино ми огнище (вм. родина)
турчин (вм. поробители)
родни брегове (вм. родина) 

Антитеза – съпоставят се противоположни 
понятия или съждения с цел чрез 
изтъкнатия между тях контраст да се 
постигне изразителност на речта.

че и те брат са имали,
но брат им падна, загина...

бяло ми месо по скали...,
черни ми кърви в земята...

силно да любят и мразят...

пътят е страшен, но славен...

Апосиопеза – говорещият замлъква 
внезапно и оставя недоизказана мисълта 
си, обикновено под влияние на силно 
вълнение. 

за него ще се заловя,
пък... каквото сабя покаже
и честта, майко, юнашка!

Пък тогаз... майко, прощавай!

Градация – изреждане на еднородни 
части, за да се разкрие повишаване или 
понижаване на чувството, емоцията.

хайдутин, бунтовник...

немили, клети, недраги...

на вашата сила царят повери
прохода, войната и себе дори!

Инверсия – размяна на обичайните места 
на думите, промяна в словореда.

либе хубаво; глас народен
език свещен; език прекрасен

Контраст – много близък до антитезата, но 
е противопоставяне на разгърнати цялости 
– картини, образи, описания на душевни 
състояния и др. 

Не плачи, майко, не тъжи,
че станах ази хайдутин...
но кълни..., проклинай таз турска черна 
прокуда...
 
Аз зная, майко, мил съм ти, че  може млад 
да загина, но какво да сторя, кат си ме... 
родила със сърце мъжко, юнашко...

Синтактически	паралелизъм – похват, 
при който се съпоставят два синтактично 
еднакви израза. Редуват се стихове с 
еднакъв словоред.

със куршум да го поздравят,
а пък със сабя помилват...

с левове златни на чело,
с иглянки пушки на рамо
и с саби-змии на кръстът...

Спираловидно	повторение – последната 
дума на предходен стих става първа дума 
на следващия.

Кажи им, майко, да помнят,
да помнят, мене да търсят:
бяло ми месо по скали,
по скали и по орляци...
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ	ПОНЯТИЯ

Автор – този, който пише литературното произведение; реална личност, благодарение 
на чийто творчески труд е създадено конкретно литературно произведение. Например в 
„На прощаване“ автор е Христо Ботев. (на стр. 27 в учебника)

Балада – лиро-епическо произведение, в чийто сюжет има фантастични 
елементи. Баладата разкрива света на тайнственото, нереалното, изключителното, 
свръхестественото. (на стр. 153 в учебника)

Елегия – стихотворение, в което основното чувство е скръб, тъга, разочарование или 
отчаяние, породени от противоречието между идеал и действителност.

Композиция	на	разказа – единството между основните елементи на сюжета – 
експозиция, завръзка, развитие на действието, кулминационен момент, развръзка, епилог 
– между героите и развитието на техните характери, между стилистичните фигури и 
похватите, използвани в творбата. (на стр. 85 в учебника)

	Експозиция	– начален епизод, в който се представят времето, мястото и героите 
на произведението. 
	Завръзка	– съставна част от композицията на сюжета в епическо или драматическо

литературно произведение, с която се поставя началото на развитието на 
действието или събитието.
	Кулминация – връхна точка в сюжетното развитие на епическо или драматическо

литературно произведение.
	Развръзка – заключителен епизод в сюжетния ход на епическо или драматическо

литературно произведение, който настъпва след кулминацията и предхожда 
епилога.
	Епилог	– (от гръцки епилогос – послеслов) последната част в сюжета на дадено 

литературно произведение, в която от известна дистанция във времето се разкриват 
съдбите на героите след развръзката в творбата.

Лирически	герой	– този, чиито живот и дела, мисли и чувства са представени в 
художествената творба. Лирическият герой може да бъде назован в творбата и с лично 
местоимение в първо лице – „аз“ или „ние“. Например в „На прощаване“ лирическият 
герой е бунтовникът. (на стр. 27 – 28 в учебника)

Лирически	говорител	– субектът, който говори в литературното произведение и 
който представя героите на творбата. За разлика от автора, който е реална личност, 
лирическият говорител е част от художествената творба и също е плод на авторовото 
творчество. (на стр. 13 – 14 в учебника)

Ода	– лирическо произведение, в което се възпява забележителна личност или важно 
историческо събитие. Като стихотворение за възхвала, одата обвива героя или събитието 
в легендарност, придавайки му изключителни черти и качества. Стилът е приповдигнат 
и тържествен, използват се реторични похвати, постига се силно емоционално 
въздействие. (на стр. 116 в учебника)

Повест – традиционен епически вид, който по обем и творческа задача заема средно 
място между романа и разказа, но повече се доближава до разказа. Сюжетното развитие 
в повестта е еднопланово, героите не влизат в сложни взаимоотношения помежду си. 
Повестта има повече герои от разказа, а характерите им са разкрити по-цялостно. (на стр. 
41 в учебника)
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