
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 10 клас 

ТРОПИ И ФИГУРИ 

I. ТРОПИТЕ – в контекста прякото значение на думите се замества с преносно. Според начина 

на превръщане на прякото значение в преносно се делят на метафорични, метонимични и 

тропи за количество.  

1. Метафорични тропи  

При метафоричните тропи се осъществява образен пренос на качества от 1 обект върху 

друг обект. 

1.1. метафора – пренос по някакво сходство – огнен залез, златните лъчи на слънцето 

1.2. антономасия – физически и нравствени качества на предмета на речта се назовават със 

собственото име на носител на такива качества -  на литературен герой (Хамлет – 

нерешителност, Отело – ревност, Квазимодо – външна уродливост и грозота, но душевна 

красота), на митологичен образ (Зевс – власт, Херкулес – сила), на историческа личност 

(Рокфелер – пари; Бай Ганьо казва на Гуньо, че е цял Бисмарк) 

1.3. олицетворение – прехвърляне на качества от одушевени към неодушевени предмети 

1.4. алегория – при този вид метафора отвлечено понятие за нравствено качество на човек се 

изразява чрез предмет, явление или животно - лъв – силен, патка – глупост, лебед – 

грациозност, заек – страхливост, лисица – хитрост, змия – коварство;  пътешествията на Гъливер 

представят алегорично основни нрави в собствения му свят. Алегорията се открива в завършен 

текст. 

1.5. ирония – предметът на речта се изобразява привидно положително, а всъщност се има 

предвид негов недостатък – да кажеш на самохвалеца Колко си скромен!; Ти си голям умник! – 

каза той възмутен. Вложеният противоположен смисъл се възприема и осъзнава в 

контекста. 

1.6. сравнение – съпоставят се два предмета по общ за тях признак, с цел да се създаде 

образна характеристика на един от тях; двете части на сравнението се свързват с: както, 

сякаш, подобен на, приличен на и т.н. 

1.7. епитет – цел - да се даде емоционална оценка, да се характеризира образно обекта на 

речта - Гробно мълчание. 

2. При метонимичните тропи този образен пренос се основава на друг тип сходство – 1 обект 

се замества с друг обект, заради отношенията, които ги свързват в реалния живот – например: 

двата обекта са свързани по място – единият се намира в пространството на другия - в 

България живеят българи – Здравей, България!; двата обекта имат отношение на част от цяло 

и цяло, съдържание и съдържащо  – бащино ми огнище вместо роден дом, Налей ми една 

чаша! вместо вода в една чаша; съществуват различни начини да се назове 1 обект и ние 

избираме по-атрактивния или по-образния – вместо Велико Търново – старата българска 

престолнина; съществува възможност да изразим нещо не толкова грубо и избираме да го 

направи – отпътува от нас вместо умря. Метонимични тропи заменят едно понятие с друго 

на базата на отношенията цяло-част, съдържащо-съдържание, обитатели-място 



2.1. метонимия - Върхът отговори с други вик – „ура“; Здравей, Бургас! Прочетох целия 

Ботев. Изпих една чаша. 

2.2. синекдоха – бащино ми огнище, родна стряха 

2.3. перифраза - Черноморска столица (Варна). 

2.4. евфемизъм – буквално означава „говоря вежливо”; да се смекчи неприятното въздействие 

върху слушателя: Той ни напусна, отиде си (умря). Уволниха го (напусна). 

3. Тропи от групата на количеството 

Тези тропи осъществяват пренос на „количество“ върху някакъв обект, за да се постигне 

образен ефект. Казано с други думи – можем да преувеличим или да намалим количествено 

нещо, за да подчертаем по-ярко неговата значителност или незначителност, а можем и да 

намекнем, че предметът не е толкова значителен, колкото изглежда, да покажем 

сдържаност, резервираност в оценката си – това се постига с литотата.  

3.1. хипербола – преднамерено се преувеличава, с цел да се усили изразителността - 100 пъти 

ти казах. 

3.2. мейозис – преднамерено се намалява нещото – предмет, качество - Искам да кажа с една-

две думи. Изчакай ме една минута. 

3.3. литота – чрез отрицание преднамерено се намалява, опростява признак на предмета, с цел 

да се отслаби положителната му оценка. Задължителна употреба на „не” и „няма” - Хубав ли е 

филмът? – Не е лош. 

II. ФИГУРИ – при тях въпросът е в подреждането, а не в преносното значение. 

1. Фигури на съвместване – изброяване на синоними, за по-добро уточняване - Народът се 

радва, тържествува, ликува . 

2. Фигури на неравенството 

2.1. климакс (възходяща градация) – от гръцки „стълба” - Тя е хубава, прелестна, 

изключителна.  

2.2. антиклимакс – първоначалното значение се степенува низходящо – Тя е обикновена, 

грубовата,  грозничка. 

3. Фигури на противоположността, могат да се нарекат и фигури на контраста. Обектът на 

речта се характеризира чрез съвместяване на противоположни значения в словосъчетания и 

изречения. 

3.1. оксиморон – обектът на речта се характеризира с противоречащ на неговата същност 

признак. По този начин едното понятие изключва другото. Така получената смислова цялост 

допринася за изразителността на речта – Смешен плач!. 

3.2. антитеза –  Богатият и в делник пирува, бедният и в празник гладува. Най-често се 

използват антоними или смисловото съдържание е противопоставено на антонимна основа. 

3.3. инверсия – векове цели; родино мила… 

3.4. реторичен въпрос – който съдържа отговора си в контекста. 



 

Определете тропите и фигурите в „Арменци“ – номерирайте отговорите си – 1 -….. и ми ги 

изпратете на адрес dobrina07@abv.bg 

Надявам се да получите високи оценки! 

АРМЕНЦИ 

 
 

Изгнаници клети, отломка нищожна - 1 
от винаги храбър народ мъченик, 
дечица на майка робиня тревожна - 2 
и жертви на подвиг чутовно /3/велик - 
далеч от родина, в край чужди /4/събрани, 
изпити и бледни /5/, в порутен бордей, 
те пият, а тънат сърцата им в рани/6/, 
и пеят, тъй както през сълзи се пей. 
  
Те пият /7/... В пиянство щат лесно забрави 
предишни неволи и днешни беди, 
в кипящото вино щат спомен удави/8/, 
заспа ще дух болен/9/  в разбити гърди/10/; 
глава ще натегне, от нея тогава 
изчезна ще майчин страдалчески лик 
и няма да чуват, в пияна забрава, 
за помощ синовна всегдашния клик. 
  
Кат гонено стадо от някой звяр гладен /11/, 
разпръснати ей ги навсякъде веч - 
тиранин беснеещ, кръвник безпощаден /12/, 
върху им издигна за всякога меч; 
оставили в кърви нещастна родина, 
оставили в пламък и бащин си кът /13/, 
немили-недраги в далека чужбина, 
един - в механата! - открит им е път. 
  
Те пеят.. И дива /14/е тяхната песен, 
че рани разяждат ранени сърца /15/, 
че злоба ги дави в кипежа /16/ си бесен 
и сълзи изстисква на бледни лица... 
Че злъчка препълня сърца угнетени, 
че огън в главите разсъдък суши, 
че молния свети в очи накървени /17/, 
че мъст, мъст кръвнишка жадуват души. 
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А зимната буря им сякаш приглася, 
бучи и завива страхотно в нощта 
и вихром подема, издига, разнася 
бунтовната песен широко в света. 
И все по-зловещо небето тъмнее, 
и все по се мръщи студената нощ, 
и все по-горещо дружината пее, 
и буря приглася с нечувана мощ.../18/ 
  
Те пият и пеят... Отломка нищожна 
от винаги храбър народ мъченик, 
дечица на майка робиня тревожна 
и жертви на подвиг чутовно велик - 
далеч от родина, и боси, и голи, 
в край чужди събрани, в порутен бордей, 
те пият - пиянство забравя неволи, 
и пеят, тъй както през сълзи се пей /19/. 
  

 

 

 


