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ЗАТОЧЕНИЦИ, П. Яворов 

 

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, 

света ще бъде сън за нас! 

А Вардар, Дунав и Марица, 

Балкана, Странджа и Пирин 

ще греят нам - до гроб зарица 

сред споменът един. 

  

Рушители на гнет вековен,1 

продаде ни предател клет;2 

служители на дълг синовен,3 

осъди ни врага заклет..4 

А можехме, родино свидна,5 

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,6 отнася ни... Простира 

нощта крилото си 7- и веч 

едва се мяркат очертани 

на тъмномодър небосклон 

замислените великани 8 

на чутният Атон. 

  

И ний през сълзи накипели 9 

обръщаме за сетен път 

назад, към скъпи нам предели, 

угаснал взор 10- за сетен път 

простираме ръце в окови 

към нашият изгубен рай... 11 

  

Горчива скръб сърца ни трови. 12 

Прощавай, роден край! 

Задача 1. Прочетете стихотворението. Разпознайте подчертаните худ. 

средства:  1-5 ………………………………; 6 ………………………………; 7…………………………….; 

8……………………………………; 9……………………………….; 10……………………………….; 

11……………………………………………….; 12……………………………………………………….  
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Задача 2. Запишете плана на урока по точките в следващия текст.    

1.ТВОРЧЕСКА ИСТОРИЯ НА СТИХОТВОРЕНИЕТО: Първото заглавие на 

„Заточеници” е „Към Подрумнале”. То е вдъхновено от конкретно събитие 

- отпращането на група пленени участници в Солунските атентати към 

крепостта в Мала Азия. При промяната на заглавието се постига по-

обобщен смисъл, универсален оттенък. 

2.ТВОРБАТА В КОНТЕКСТА НА ЯВОРОВОТО ТВОРЧЕСТВО:  

А/ КЪМ КОИ ТЕМАТИЧНИ ГРУПИ ПРИЧИСЛЯВАМЕ СТИХОТВОРЕНИЕТО: 

Творбата принадлежи към стихотворенията с революционно-

патриотична тематика в Яворовото творчество.  Тя се нарежда до 

уникалния поетически цикъл на Яворов „Хайдушки песни”, до мемоара 

„Хайдушки копнения”.  

Съдбата на заточениците се вписва и в тематичния кръг за човека 

изгнаник – към творби като „Арменци”, „Бежанци”, „Евреи”.  

И в двата тематични кръга в Яворовото творчество откриваме идеята за 

страданието на човека във вихъра на историята, за трагична 

предопределеност на земната екзистенция на човека изобщо.  

Б/КАК В ТАЗИ ТВОРБА СЕ ИЗРАЗЯВА НОВАТОРСТВОТО НА ЯВОРОВ: 

НОВАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КЛАСИЧЕСКИ ТЕМИ В БЪЛГАРСКАТА 

ПОЕЗИЯ: За пръв път в българската поезия се пропуква толкова дълбоко 

един монументален образ – този на живия и в смъртта юнак. Юнакът в 

литературната ни традиция е герой с митически параметри – той дава 

израз на идеята, че идеалът извисява човека свръх самия себе си, че 

човекът преодолява смъртността си – като извисяване над инстинкта за 

оцеляване, като духовно пребиваване сред безсмъртните митически 

същества – във вечността. Това е ключовата разлика между митическата 

реалност и житейската реалност – митическият герой на Ботев 

въплъщава силите на целия космос, той е оръдие на космическия закон 

– и с живота си, и със „смъртта“ си – винаги променя статуквото. Но 

човекът, той може и да не успее.  

У Яворовия герой усещаме много по-силно ч о в е к а, избрал достойния 

път, но и изстрадващ достойния си избор в историята, отколкото м и т и ч 

е с к и я   ю н а к. Юнашкото битие - тук то е преживяно като всеотдайно 

желано, но недостъпно, „Човешко, твърде човешко“, ако се възползваме 

от фразата на Ницше.   
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Оттук идва драмата – от конфликта на тези два типа преживявания, 

който е толкова показателен за голямата духовна, културна драма на 

българския свят: в модерните времена свещените завети на Възраждането 

са непрекъснато отхвърляни от живота – дошло е времето, в което 

националните идеали вече не зависят от смъртта юнашка, а от хазарта на 

политиката. Тъжна, зловеща ирония разбива мечтата за всенародно 

единение на българите, саможертвата се оказва недостатъчна в 

модерните времена и тръгват по света изгнаници, бежанци -  „Арменци”, 

„Бежанци”, „Евреи”, народи без дом, народи сираци. В българската 

литература силно се актуализира безкрайният и безнадежден път на 

проклятието на Скитника евреин - Ахасфер. Това старинно предание 

станало много популярно в Европа през XII-XIII, вероятно донесено от 

Изтока по време на кръстоносните походи: Христос носел тежкия си 

кръст по пътя към Голгота, изнемогвал и  се облегнал на стената на 

една къща, за да отдъхне малко. Стопанинът на дома на име Ахасфер 

не му разрешил: „Въври, върви! - разкрещял се Ахасфер. - Няма да 

почиваш!“ С изсъхнали устни Христос промълвил: „Добре. Но и ти също 

цял живот все ще вървиш. И ще скиташ по света вечно, и няма да има за 

теб нито покой, нито смърт докато се върна отново...“ 

И колективната екзистенция в родното е преживяна като сирашка съдба – 

„селяшки род селяшки“ – „Май“. И в частното си битие човекът се 

преживява по подобен начин – в „Лист отбрулен“ на Яворов човекът е 

сирак, отбрулен от родното космическо дърво лист, обречен да скита по 

капризите на вятъра. Следващото поетическо поколение ще разгърне с 

особена сила този трагически мотив – Дебелянов ще представи драмата 

на поколението си също сирашка – човекът е загубил „майка и родина“, 

своя земен дом, той е „печален странник“, обречен на самота.  

Българската поезия от тези години настойчиво визира идеята, че светът, 

какъвто е, е отнел устоите на човека. За българската култура това е 

страшен трус, духовна трагедия, защото се кърти свещения й корен – 

космосът, създаден от Възраждането, духовната матрица, която живее 

дълбоко в българския човек. Затова образът на героя се променя.  

3.КАК Е ПОСТИГНАТ ДРАМАТИЗМЪТ НА ПРЕЖИВЯВАНЕТО: Раздялата с 

родния свят заточениците преживяват като раздяла-смърт. Любов и мъка, 

синовна нежност и чувство за обреченост създават завладяващ 
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драматизъм. Мъчителното разкъсване на душите е изразено чрез 

смислови и образни контрасти, опозиции: 

 ПЕЙЗАЖЪТ: Контраст между величествената красота на природата, 

притихналите успокоени вълни и разкъсващата драма в сърцата на 

героите. Затихналото в спокойствие море е художествен полюс на 

накипелите в гърдите на пленените бунтовници силни чувства на 

болка, любов и отчаяние. В края на стихотворението мракът навън и 

мракът в душите взаимно се изразяват.  

 ДЕН-НОЩ, СВЕТЛИНА-МРАК: Откъсването от родния бряг е ситуирано 

във времето на залеза, а постепенно, към края на творбата, настъпва 

нощта. Граничното време между деня и нощта, между светлината и 

мрака метафорично пресъздава драмата на героите. Това образно 

решение придобива особено силен знаков смисъл чрез символичната 

обработка на образа на нощта в края на стихотворението: „Простира/ 

нощта крилото си…“ Образът дава израз на нарастващия трагизъм, на 

победа на съдбата над обречените.  

 РОДНО – ЧУЖДО: В стихотворението се появява твърде необичаен за 

българската поезия образ на пътя - морето като безкрайна шир, която 

поглъща всички дири, придава на това пътуване в чуждото по-засилено 

внушение за неизвестност, за липса на обратен път.  

 БИТИЕТО НА РОДИНАТА – КАТО ОБРАЗ ОТ МАТЕРИАЛНИЯ СВЯТ, „ВЪН“ 

– КАТО ОБРАЗ НА ЛЮБОВТА В ДУХОВНИЯ СВЯТ, „ВЪТРЕ“: Родината 

постепенно става неясен силует, безплътна, видение -  бреговете 

чезнат, родният свят става спомен-„сън“. Но той ще бъде съхранен в 

сърцата, ще се противопоставя на неумолимата нощ в душите като 

звезда – устояваща на мрака светлина - „зарица”. 

 

4. ГЕРОИТЕ – САМОИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ЦЕННОСТИ, ИЗБОР, СЪДБА:  

Създаден е колективен образ, лирически говорител, който поднася 

своята изповед в ние-форма. Адресат на тази изповед е Родината 

„свидна“, „родни брегове“ като метонимия на България. 

Задача 3. Познат ви е този тип монолог и всичко, което той означава, от 

Ботевата поезия – „майко моя, родино мила…“, откриваме го и във 

Вазовата поезия – „На теб, Българийо свещена/ покланям песни си 

сега…“ Помислете - можем ли да твърдим, че и за заточениците на 
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Яворов Родината е майка, свещен космос, дори само заради това 

адресиране на изповедта? 

В композицонния център на творбата, 3-4-та строфа, ретроспективно се 

представя предисторията на тази съдбовна и трагична раздяла с 

Родината.            

Макар да не се споменава „юнак“,  да не се визира конкретно епохата на 

турското робство, тази изповед задейства у читателя аналогия с познатия 

образен фонд на борбата на българския народ за освобождение. В този 

дух лирическото „ние” изповядва своята най-висша представа за 

осмиленост на битието като битка в името на всенароден идеал - „Да 

водим бой - съдба завидна!” пред светия олтар на Родината „свидна“. Но  

тук езикът е друг, не така видимо свързан с идеология, някак много по-

съкровена, интимна, задушевно-лирична е изповедта – лишена от патоса 

на Възраждането, изречена в по-универсален смисъл, дори възможна за 

съотнасяне към всеки национален свят, към множество драматични 

епохи.  

Образът на заточениците асоциира с героическия модел на 

Възраждането заради идеала, избрания път на борбата, готовността за 

саможертва пред олтара на Родината, дълбоката любов към родината – 

„рай“. Но все пак е и различен в контекста на тази тема от българската 

литература – друга е СЪДБАТА им. Тя не е „съдба завидна“, такава, която 

ти дава шанс да следваш пътя на честта, волята на сърцето си – съдбата 

на юнака, отдал живота си за идеала. Това е съдба, която ти отнема 

всички шансове – делото е предадено, заговорниците са заловени, сега 

заминават на заточение. Това е  н о в о т о  в този образ в поезията на 

Яворов – това не е юнакът в безсмъртното битие на вечната слава, а  п о б 

е д е н и я т   в о и н /„Арменци“/, з а л о ж н и к ъ т   н а   ж е с т о к а т а   с 

ъ д б а /„Арменци“, ,,Заточеници“/, отнемаща всеки шанс за дело, всеки 

шанс мечтата за воинско съществуване да стане реалност. Т у к    ч о в е к 

ъ т   е   г е р о я т – ж е р т в а   в   и с т о р и я т а /Запомнете този 

оксиморон!/.  Т о й   е   п р о с т о   ч о в е к,  п р е к р а с е н   д у х о в н о,   

н е о с ъ щ е с т в е н   в   ж и в о т а   с и ,   р и ц а р   н а   с в я т а   к а у  з а , 

п р е в ъ р н а т   в   з а т в о р н и к   о т  с ъ д б а т а   с и, с ръце във вериги. 

По-късно и Димчо Дебелянов ще напише, че се чувства „като воин в 

тъмница“ и ще изрази драмата на цялото си поколение.  Дълбокото 

съчувствие към участта и на заточениците произтича от това зловещо р а 
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з м и н а в а н е   м е ж д у   и д е а л   и   д е й с т в и т е л н о с т,   ж е л а н 

о   и   в ъ з м о ж н о.     

      Корабът, който отвежда бунтовниците, „лети” - метафората подсказва 

необратимостта на събитията. Последният силует на родното е „чутния 

Атон”, последната светиня на българското, която се мярка пред очите на 

изгнаниците. В последната строфа стиховете пресъздават с изключителен 

психологизъм сетния миг на раздялата, непоносимата душевна болка на 

сърцата от „сълзи накипели“,, усещането за духовна смърт - „угаснал 

взор”.. Дори последният речев жест изразява сложен възел от чувства – 

като жест на раздяла и като синовна молба за опрощение заради 

неосъщественото дело.  

       

Задача 4. Научете добре този урок. Попълнете таблицата и я изпратете: 

ТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ОСВО-

БОЖДЕНИЕ -- КЛЮЧОВИ СИМВОЛИ И 

МОТИВИ  

ЦИТАТ ОТ ЕПОХАТА НА 

ВЪЗРАЖДАНЕТО, ОТ 

ЛИТЕ-РАТУРАТА ПРЕДИ 

НАЧА-ЛОТО НА 

МОДЕРНИЗМА  

ЦИТАТ ОТ СТИХОТВОРЕНИЕТО 

„ЗАТОЧЕНИЦИ“ НА ЯВОРОВ 

ОБРАЗЪТ НА РОДИНАТА   

ИДЕАЛЪТ   

ИЗБОРЪТ - ПЪТЯТ НА ЧЕСТТА   

ГЕРОЯТ – как се самоопределя   

СМЪРТТА/БЕЗСМЪРТИЕТО В ИСТО-

РИЯТА 
  

 

 

ТЕМАТА ЗА ЛЮБОВТА В ПОЕЗИЯТА НА ЯВОРОВ 

УРОК 1 

ЗАДАЧА 1. 

КОНСПЕКТИРАЙТЕ ТОВА ИЗЛОЖЕНИЕ И ДОБРЕ ГО НАУЧЕТЕ. 

1. МЯСТО В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА: Основна тема в 

творчеството на Яворов е темата за любовта. Тя за първи път в 
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българската поезия е толкова богата, затова се твърди, че Яворов 

е големият ни класик в тази тема. Наред с това тя се разгръща в 

протяжността на цялостното му творчество и ако я наблюдаваме, 

можем да установим дори само чрез нея основни 

характеристики на Яворовата поезия – драмата на героя, който 

се чувства пленник на Нощта, по чудо получил Божията милост на 

любовта, задълбочаването на духовната криза на героя, 

съмненията във възможността да се постигнат хармонията и 

щастието в живота… до философската идея, че човекът е духовно 

болен и затова е невъзможно да е щастлив в земната си 

екзистенция. Ако изследваме тази тема, можем да открием 

онова пътуване на българската литература от индиви-

дуалистичния период към символистичния й период, което 

осъществява в най-голяма степен Яворов – неговата поезия 

хвърля мост към поколението на символистите.  

2.КАК СЕ ВЕРСИФИЦИРАТ ТЕМАТА ЗА ЛЮБОВТА И ОБРАЗЪТ НА 

ЛЮБИМАТА ЖЕНА В ЯВОРОВОТО ТВОРЧЕСТВОАТА: Идеята за 

любовта и образа на любимата жена в поезията на Яворов 

откриваме в няколко версии, които бележат етапите на кризата, 

на скепсиса. 

А/Дори в най-дълбоко свързаните с фолклорната традиция 

свои творби, в които човекът е хармоничен, единство на душа 

и тяло, дълбоко предан на сърцето си Яворов представя 

любовта като драма. В поемата „Калиопа“ откриваме 

любовният триъгълник в пленително разнообразие от версии – 

от митическото през битово-фолклорното до съвременното й 

битие. Откриваме един вечен сюжет, в който любовта се 

сблъсква с нормата и ако не изберат да са нарушители, ако се 

вслушат в разумните доводи на колектива, влюбените няма 

как да преживеят щастието си. Страстната, по езически 

проявена любов в „Павлета делия Павлетица млада“ е 

взаимна и вярна. Но дори тук откриваме драматична 
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композиция – от едната страна на портата е невястата, от 

другата завърналия се след дълга раздяла съпруг, портата ги 

дели, следва изпитанието на верността и чак тогава преградата 

между тях се отваря – „и увисна либе на юнашка шия“.  

ЗАДАЧА 2. 

ПРОЧЕТЕТЕ „КАЛИОПА“ ИОТКРИЙТЕ МИТОЛОГИЧНАТА, ФОЛКЛОРНАТА И  НОВАТА 

ВЕРЕСИЯ НА МОТИВА ЗА ЛЮБОВНИЯ ТРИЪГЪЛНИК.  

Б/ Колкото повече визира съвремието, модерните времена, 

толкова повече темата за любовта се версифицира. 

 Любовта е дар от Бога, спасяваща и извисяваща сила в „Две 

хубави очи“, „Ще бъдеш в бяло“, „Вълшебница“, 

„Благовещение“… Любовното чувство е платонично – не 

само се вглеждат една в друга, говорят си душите на 

влюбените. В тази тема откриваме образа на любимата 

ангел, дете, серафичната любима, с недокоснатата от 

земните страсти, невинна душа, един образ на 

ненаранената от живота, неомърсена чистота. Любовта е 

чудо сред нощта на хаоса, безверието, самотата и 

страданието, тя просветлява лирическия герой, връща му 

вярата в човека, във възможността идеалът за щастие да 

се осъществи в живота, възражда го, вдъхновява го за 

мечти. „Невярата“ отстъпва пред вярата, самотата изглежда 

най-сетне минало, отчуждението от живота е заменено с 

готовност да се създаде нов космос, от свещения му център 

– „нов свят за двама ни – и свят, и храм“. В този кръг творби 

любовта се преживява в духа на романтиците – като друг 

свят, като съществуване в сбъднат идеал. Този кръг творби 

се свързва с автобиографизма на любовното чувство към 

Мина.   

 Кризата на лирическият герой се задълбочава – той открива 

и у себе си, и у човека от модерните времена изобщо 

раздвоение, все повече – духовна пустота, която започва все 
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по-силно да го отчуждава от света.  В ст. „Стон“ любовта е 

„ад и мъка, и в мъката - любов“. Тя не е просто драматично 

чувство, а вихър от противоположности, разкъсващо 

преживяване. Променен е образът на любимата – ако в 

предходните стихотворения тя е цялостна и невинна, затова 

инициира такъв процес у героя, сега любимата е „плът и 

призрак лек“ – точно обратно на ангела, медиатор между 

Бога и човека, призракът е медиатор между земния свят и 

ада. Сега любимата е въплъщение на „алчна младост“, 

точно обратно на детската непристореност на любимата 

дете, чиито очи „не искат и не обещават“. В „Стон“ 

откриваме жената изкусителка. Тя е земна, „плът“, пълна 

със страсти. Тя е също тъй раздвоена вътрешно като 

лирическия герой и не може да го спаси. Това 

стихотворение е посветено на Лора.  

  Яворов е първият български поет, който представя 

дълбоката духовна криза на модерните времена, 

осакатяването на човешкото същество в контекста на 

модерната цивилизация - „болното животно“, по думите на 

Ницше. Колко дълбока е тази рана в човешките души, колко 

трагично се е отчуждил човекът от самия себе си – един от 

най-трагичните отговори на тези въпроси откриваме в 

темата за любовта. В „Сенки“ любовта е невъзможна, 

човекът е отчужден от самия себе си, от ближния, напълно 

неспособен да прояви цялостното си аз в земното 

съществуване, осакатяването е стигнало до най-човешкото 

чувство – до любовта. В модерния свят на града има 

„сянката на мъж и сянка на жена“, но не човеци. Не мъжът 

и жената, а сенките им са субектите на копнеж, който няма 

да се осъществи – „искат и не могат“. Тъжен спектакъл на 

сенките, трагична пантомима в нощта, символична картина 

на бездуховното съществуване в модерните времена. 

Подобна образност откриваме неведнъж и сред 
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поколението на символистите – човекът броди като сенките 

от ада на земята, превърнал се е в пародия на образците от 

древността – Д. Дебелянов ще види мъжете като „хилави 

воини“, а жените – като „отвъргнати неми сирени“ – и двата 

израза съдържат оксиморонен потенциал и пародират 

първичния образ. Сега е недостатъчно да говорим за 

любовта като драма, в „Сенки“ тази драма е трагедията за 

модерните времена. 

ЗАДАЧА 3А САМОПОДГОТОВКА. 

ПРОЧЕТЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ СТИХОТВОРЕНИЯ: ЩЕ БЪДЕШ В БЯЛО, ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ, 

СТОН, СЕНКИ. ПОПЪЛНЕТЕ ТАБЛИЦАТА: 

СТИХОТВОРЕНИЕ КАК Е НАРЕЧЕНА ЛЮБИМАТА 

ЖЕНА 

КАК Е ПРЕЖИВЯНА ЛЮБОВТА 

ЩЕ БЪДЕШ В БЯЛО   

ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ   

СТОН   

СЕНКИ   

 

 

ЛЮБОВТА В ПОЕЗИЯТА НА ЯВОРОВ – ВДЪХНОВЯВАЩА И 

ЛЕКУВАЩА СИЛА 

УРОК 2 

ЗАДАЧА: ЗАПИШЕТЕ В ТЕТРАДКИТЕ СИ ПОДРОБЕН ПЛАН НА УРОКА. 

А/ Ще бъдеш в бяло  

      В „Ще бъдеш в бяло“ любимата е представена като духовно 

убежище, ангел-спасител, Божи пратеник, които ще просветли и 

спаси лирическия герой от хаоса и съмненията, от 

символичната нощ в живота му. 
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      Заглавието: Яворов използва ти - формата, бъдещето време  

насочва към мечтите за хармония и щастие, а белият цвят е 

символ на чистотата, нежността и невинността. 

       Портрет на любимата в точния смисъл на думата в „Ще 

бъдеш в бяло” липсва – появява се само детайл със символична 

функция – „две възлюбени очи“, знаково функционира и 

одеждата й – „като ангел в бяло облекло“, в допълнение идва и 

клонката от маслина като символ на мира и хармонията, на ново 

начало. Всички тези образни решения функционират знаково – 

не физическият облик на любимата жена, а нейният духовен 

образ е важен в стихотворението. Всички тези детайли дават 

израз ва субективното преживяване на лирическия герой: той 

вижда любимата си серафична, спасителка, обляна в светлина.  

Това е любовта като възвисяваща и вдъхновяваща сила, която 

лекува духовно лирическия герой. Любимата е небесна, тя сякаш 

отново е завърнала символичното небе в живота на героя, онова, 

което не му достига в света. Затова отпива жадно от спасителната 

сила на любовта, за да се почувства жив и цялостен. Едва тогава 

ще може да види цялостен и света, да си възвърне хармонията с 

живота.  

Лирическият герой преживява дълбока трансформация – 

минало и бъдеще визират небитие и битие.  

ЗАДАЧА: 

 АРГУМЕНТИРАЙТЕ САМИ: анализирайте противопоставянето МИНАЛО-БЪДЕЩЕ ЧРЕЗ 

ОПОЗИЦИИТЕ В ТЕКСТА - мрак-светлина, нощ/тъма-ден, хаос-космос.  

      

Мъчителното раздвоение и житейските „съсипни“ ще бъдат 

преодолени, човекът ще си възвърне силата на бог-създател, той 

е изпълнен с вяра, че може да създаде нов свят – на щастието и 

хармонията.  

ЗАДАЧА 2: 
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АРГУМЕНТИРАЙТЕ САМИ: Анализирайте последната строфа и разсъждавайте върху 

мотива „нов“ и върху последните 2 стиха – защо храм, има ли двусмислие в „и свят, и 

храм“. Какво означава построяването на един храм-център? 

 

  

Б/ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ 

      Непримиримият конфликт на Доброто и Злото не само в света навън, но 

и във вътрешния свят на човека е тема на голяма част от Яворовата лирика. 

Личността се разкъсва във вечната борба на антагонистичните начала - на 

ангел и демон. Това е една вечна драма, от която сякаш героят на Яворов 

не може да се освободи без посредник, спасител, духовен лечител. Такава 

сила в лириката му има любовта, любимата жена. 

            АВТОБИОГРАФИЗЪМ: Вярата на поета в идеала, в постигане на 

съвършенството в живота превръща Мина в онова земно изражение на 

духовното, към което се стреми неспокойният му дух. Мина поразява 

Яворов с чистотата и невинността си. Точно тези качества вдъхновяват 

поета за „Две хубави очи”. 

            КОМПОЗИЦИОННИ ОСОБЕНОСТИ: Стихотворението „Две хубави 

очи” е композирано по антитетичен принцип - повторението на 

централните стихове е тяхно отрицание; стихотворението има кръгова 

композиция; любовната тема е пресъздадена в изповеден екстаз, с 

молитвени интонации, характерни за библейските текстове. 

            ОБРАЗЪТ НА ЛЮБИМАТА: Лирическият Аз представя образа на 

любимата си чрез портретен детайл, който има символична функция – 

очите като прозорец към душата изразяват цялата вътрешна красота, 

небесност, чистота и хармония в душата на любимата. „Две хубави очи” е 

символ на една вселена на хармонията, този символ изразява чрез 

„душата” чрез достъпните за човешките сетива проявления на хармонията 

- „лъчи”,  „музика”: 

                    .. Душата на дете 

                  в две хубави очи; -музика - лъчи. 

                  Не искат и не обещават те. 
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      Драматизмът на противопоставянето човек-среда обгръща живота на 

поета със „срам и грях”, обременява любовта със социалното напрежение. 

Очите на любимата са извор на надеждата и вярата и героят преодолява 

духовните си съмнения – именно те го тласкат към молитвата, но сам 

успява да повярва в силата на доброто и чистотата на любимата дете. 

Затова отхвърля тревогата си. Този мигов драматичен трус е изобразен 

чрез теза и антитеза:  

             …..Страсти и неволи 

                  ще хвърлят утре върху тях 

                  булото на срам и грях. 

                  Булото на срам и грях - 

                  не ще го хвърлят върху тях 

                  страсти и неволи. 

      ЛИРИЧЕСКИЯТ ИЗРАЗ НА ЧУВСТВАТА се осъществява предимно чрез 

молитвеното съзерцание и възторжената радост от духовната красота на 

любимата. В стихотворението любовното чувство ражда романтичен 

порив на вярата в идеала.  

  ЗАДАЧА: СРАВНЕТЕ ОБРАЗА НА ЛЮБИМАТА ЖЕНА В „ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ“ И 

„БЛАГОВЕЩЕНИЕ“ НА ЯВОРОВ. КОИ ОБЩИ МОТИВИ ОТКРИХТЕ? 

 

ЛЮБОВТА В ПОЕЗИЯТА НА ЯВОРОВ КАТО ДРАМА И ТРАГЕДИЯ В 

МОДЕРНИТЕ ВРЕМЕНА 

УРОК 3 

       

А/СТОН 

      „Стон”  има посвещение - „На Лора” - това  е творбата,   която   Яворов   

избира   да   свърже   с фаталната жена на своя живот. (Известно е, че 

ангелическите образи на жената в поезията му препращат към Мина 

Тодорова.) 

     В този текст Яворов не откриваме жената-дете-небесно видение, която 

толкова пъти е представяна като ангел, душа, като „лъх от ангелско крило“, 

музика, светлина. Този ефирен образ на идеала, изплувал по волята на 
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небето в живота на лирическия герой, в „Стон“ отсъства – появява се един 

по-реалистичен образ, не видение, а реална, земна  жена.  

Чувственият израз е различен – единство на противоположностите - от 

любовния копнеж на душата и омагьосващата воля на плътта, на 

страдание и радост: 

                  ... има ад и мъка - 

                  и в мъката любов! 

      Хармонията и щастието в любовта изглеждат невъзможни. Всеки път 

съмненията са се раждали в драматичния вътрешен строй на лирическия 

герой, разочарован от света, потънал в самота, изпълнен с невяра,  

скептичност. Образът на серафичната любима всеки път е излъчвал покоя 

на вътрешната хармония. Но в „Стон“ причината за невъзможното щастие  

за първи път е приписана на жената. Тя е и сияние, и тяло, и плът, и 

мираж, и знойна женственост, и призрак - изплъзваща се, нееднозначна: 

                  ... защото тя стои в сияние пред мене, 

                  стои, ала не чуе кой зове и стене, - 

                  тя - плът и призрак лек!... 

      Жената в това стихотворение е земна, твърде земна, самата тя излъчва  

същата „раздвоя несносна“, „душата на ангел и демон“ като самия 

лирически герой на Яворов. В поезията си Яворов неведнъж изповядва 

усещането, че го повлича адът, затова толкова се нуждае от спасител. А  

тази жена, в „Стон“ „повлича“ героя към ада, а не към небето, душата й 

остава някак затворена за неговата душа, тя иска – алчна е младостта й, но 

не умее да дава, да излива навън душата си. Тя е също тъй раздвоена 

вътрешно като лирическия герой и не може да го спаси. В „Стон“ Яворов 

сътворява един от най-напрегнатите образи на любовта - на границата 

между реалността на плътта и илюзорността на миража, на границата на 

копнежа и илюзията за любовно щастие. 

ЗАДАЧА: ОТКРИВАТЕ ЛИ В СТИХОТВОРЕНИЕТО ПОЕТИЧЕСКИ АНАЛОГ НА 

СИМВОЛИЧНОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ВЛЮБВАНЕТО – СЪРЦЕ, ПРОСТРЕЛЯНО ОТ 

СТРЕЛА? А В ПРЕДХОДНИТЕ СТИХОТВОРЕНИЯ? НАПРАВЕТЕ СЪПОСТАВКА – В КОЙ ОТ 

ТЕКСТОВЕТЕ ДРАМАТИЧНОТО НАЧАЛО Е НАЙ-СИЛНО? 

 

Б/СЕНКИ 
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 „Ние живеем тука, движим се, говорим и вършим, но 

нивга не се докосваме един други, нивга не се 

разбираме, защото стоим на повърхността, д а л е ч   

и   о т   с а м и т е   н а с ..“  

Владимир Василев за „Сенки“ на Яворов 

 

      В поетическите творби на Яворов се оглежда страдащата, трагично 

белязана и обречена на самота модерна душа. Лирическият Аз е 

драматично раздвоен между действителност и блян, между реалност и 

идеал, вяра и безверие. И у себе си, и у другите в модерния свят той 

улавя все по-болезнено кризата на духа, осакатяващото въздействие на 

отчуждена от традиционните ценности култура, отчуждението на човека 

от самия себе си.  

      Стихотворението „Сенки” е публикувано през 1906 г. в кн. 6-7 на сп. 

„Мисъл”, а по-късно е включено в стихосбирката „Подир сенките на 

облаците”. По мотиви и образи, организация на стиха и философски идеи 

то може да се възприеме като образец на българския модернизъм. 

      Заглавието: Сянката е отражение, проекция, не истинско 

съществуване - иреалност. Древните я мислели като двойник на душата. В 

нея има нещо неясно, неназовимо, „отвъдно“, дошло от царството на 

смъртта, което е непознаваемо за нас приживе. Образът на сенките поетът 

вплита и в заглавието на стихосбирката си „Подир сенките на облаците”, а 

в края на живота си определя света на сенките като алтернатива на 

действителността и като синоним на художествено пространство: „Аз вече 

прекрачих в царството на сенките: поезията, която писах, стана за мене 

действителност.” 

      Светът на сенките заявява своята различност от реалността още в  

първата строфа. В поезията на Яворов опозицията „ден-нощ” изразява 

множество значения, между които и тези: през деня се проявява 

реалното, осезаемото, а през нощта - тайнственото, невидимото, тогава 

се раждат Яворовите безсъници – сънища-видения, образи-прозрения 

/“Нощ“/. В стихотворението „Сенки” лирическият говорител сякаш стои на 

границата между два свята – хем вижда в един осветен прозорец реален 
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фрагмент от живота, хем го преживява като символична картина, като 

сцена в театъра на сенките, която разкрива стаената, невидимата 

трагедия на модерното време. Реално и фикционално  се преплитат и 

всичко конкретно започва да се изпълва със символичност – времето, 

пространството, танцуващите зад завесите очертания на сенките. Градът се 

трансформира в символично пространство на модерния свят, нощта 

едновременно създава усещане за хаос и наред с това символизира 

времето на интуитивните открития, на прозренията за скритото от 

разума, сенките сякаш се опитват като в библейското начало да повторят 

свещения акт на сътворението чрез любовта… Спектакълът добива 

съвършено различни значения от тези, които има в реалността на градския 

бит. В часа на тъмната нощ лирическият герой е провиждащият между 

мрака и светлината -  виждащият,  осъзнаващият, назоваващият.  

      Фигурите на мъжа и на жената са „Сами една пред друга” , „сами една 

за друга”, сякаш в една вечна самотност,  обречени да се вглеждат и да се 

стремят „в жажда и притома” към своето единство. Мотивът за 

невъзможното общуване, за непостижимата близост се разгръща 

многопосочно във втората и в третата строфа. Възприятията на лирическия 

Аз за света на сенките са изцяло зрителни („Аз гледам”), гласовете се 

предполагат, движенията се разкодират, за да се разбере какво 

преживяват героите - „мъчително глава се към глава навежда”, 

„напрегнато ръце се към ръце протягат” - напрежението и драматизма от 

невъзможната близост.  

Проектираните върху „бялата завеса” сенки отразяват най-същественото 

състояние на човешкия дух - стремежа към другия, и най-трагичното в 

общуването – невъзможността от истинска близост.  Трагизмът се засилва 

от внушението за повторителност: „И пак, един пред друг, един за друг 

стоят”. Категоричността на изказа, съчетана с бъдеще време - „Те няма да 

се чуят, ни ще се досегнат” – изразява кризата на човешкото в модерните 

времена.   

ЗАДАЧИ:  

o ПОМИСЛЕТЕ: МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ В ЯВОРОВИЯ СВЯТ ЛЮБОВТА ИДВА 

ОТ РАЯ, ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ЗЕМНОТО И ТРЪГВА КЪМ АДА? МОЖЕТЕ ЛИ ДА 

ДОКАЖЕТЕ ТЕЗАТА СИ, КАКВАТО И ДА Е ТЯ?  

o НАПИШЕТЕ ЕСЕ ПО ИЗБОР: 



17 
 

„Ние живеем тука, движим се, говорим и вършим, но нивга не се 

докосваме един други, нивга не се разбираме, защото стоим на 

повърхността, д а л е ч   и   о т   с а м и т е   н а с ..“  

                                                                 Владимир Василев за „Сенки“ на Яворов 

  

„Най-естественото обезболяващо. Това е тя. Любовта.“ 

                                                                                                                                                                

Уилям Бъроуз 

 

„Идеалният образ на човека, когото обичаме, не е измама на любовта. 

Напротив, да обичаш, значи единствен ти да съзреш съвършенство, 

невидимо за други очи.“ 

                                                                                                  Николас Гомес-Давила 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗП 

11 б, в, г,  Задачи за самостоятелна работа в периода 31.03.2020 г. –  03.04.2020 г. 

1. Пенчо Славейков - Обобщение 

2. Да се направи презентация на тема Символизъм и представители му в българската 

литература. 

3. Пейо Яворов - биография и творчество (изготвяне на презентация) 

4. „Градушка“ – прочит и коментар 

5. Езикови задачи – граматична норма (съгласуване на определения) 

6. Езикови задачи – граматична норма  

Очаквам вашите писмени разботи на следния имейл адрес: Kostaki_1980@abv.bg   

ВСЕКИ ДЕН ДО 17:00 ЧАСА 
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