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АТАНАС ДАЛЧЕВ  

1904 – 1978 

УРОК 1 

ПРОЧЕТЕТЕ УРОКА В УЧЕБНИКА. 

Тук можете да разгледате презентация за живота и творчеството на 

Далчев: https://www.slideshare.net/rivobg/ag05e 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

В най-тежките десетилетия на тоталитарния 

режим след 1944 година Далчев се превръща в 

образец за достойно битие на Поета. Подложен е 

на силен натиск в първото десетилетие след 9 

септември 1944 г. - целта е като утвърден поет да 

се включи в идеологическата агитация на властта. 

Мнозина се огъват, за да могат да публикуват, 

защото всички издания и издателства са под 

надзора на властващата партия и да се симулира съгласие с властта – това 

е еднственият начин написаното да стигне до читателите. Далчев отказва 

всякакъв компромис. Спира да пише, избира мълчанието пред фалша на 

думите, които биха го наредили сред признатите поети на властта, които 

биха му купили по-леко съществуване. През 1948 г., когато уволняват 

всички, които не са членове на комунистическата партия, той остава без 

щатна работа. Издържа семейството си, лишено и от собствен дом /по 

време на войната къщата им е разрушена/, с денонощна преводаческа 

работа, която се заплаща зле. Живее изключително трудно, но не се огъва, 

дочаква времето, в което може да се подпише под всяка своя дума. След 

20-годишно мълчание книгата му „Стихотворения“, 1965 се посреща като 

жива вода от почитателите на поезията.  

След годините на мълчание, от което излиза „като от гроб“, той пише, че 

сега словото му е още по-истинно – като предсмъртно слово: 

…Като човек, от болест станал, 

пристъпва моят стих едва, 

но с гняв безсилен, с мъка странна 
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са пълни моите слова. 

 

И кратки са като словата, 

които пише в порив смел 

осъденият по стената, 

преди да иде на разстрел. 

ЗАДАЧА 1: ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСА: 

 С какво поетическият свят на Далчев заявява своята уникалност? 

ИЗПРАТЕТЕ ОТГОВОРА СИ  - dobrina07@abv.bg 

 
  

УРОК 2 

 „ПОВЕСТ“, А. ДАЛЧЕВ 

РАБОТЕТЕ ПО УРОКА В УЧЕБНИКА 

ПЛАН  

1. Заглавието 

2. Композицията 

3. Проблемите и конфликтите в текста 

4. Ценностите, идеите и посланията 

ЗАДАЧА 2: ПОПЪЛНЕТЕ ТАБЛИЦАТА С ПОДХОДЯЩИТЕ ЦИТАТИ: 

ТЪЖНАТА ИРОНИЯ В  

ЗАГЛАВИЕТО – ОТКРИЙТЕ 

ЦИТАТИ 

ИЗБРОЙТЕ ПОВТОРЕНИЯТА С ЦИТАТИ 

И ОПРЕДЕЛЕТЕ ВИДА ИМ 

ОТКРИЙТЕ ЦИТАТИ ЗА 

НЕСЪСТОЯЛОТО СЕ БИТИЕ НА 

ГЕРОЯ 

   

 

  ИЗПРАТЕТЕ ОТГОВОРА СИ  - dobrina07@abv.bg 

 


