
Добри Чинтулов – Вятър ечи, Балкан стене 

Време на създаване на „Вятър ечи. Калкан стене“ 

Появата на творбата се свързва е времето от 1862 до 1869 г.. което отговаря на третия етап от 

същинското Българско в израждане е типичния за него културен и революционен подем. По-

конкретни исторически маркери са: 

• Периодът след Кримската воина (1956 - 195Х г.). когато българите започват да се борят 

организирано за своите права и свободи. 

• 1862 година, когато се прави опит да се задейства планът на Раковски за всеобщо въстание. 

След участието на Първата българска легия в сръбско-турския конфликт в Белград се разгръща 

четническо движение и се подготвя въстание, известно като Хаджиставрева буна, наричано още 

Търновско въстание или Габровско въстание заради района, където избухва. След 

предателството на сърбите за българите става ясно, че сами трябва да отвоюват свободата си. 

Жанр - стихотворение 

Текстът ..Вятър ечи, Балкан стене“ в жанрово отношение не бива да се възприема като марш, 

въпреки обичайната връзка на тази Чинтулова творба с музиката. 

Заглавие 

За заглавие на този популярен текст е послужил инициалният (първият) му стих, който представя 

началото на бунта чрез активиране на националното героично пространство. Олицетворената 

природа, на която е поставен акцент, е един от най-оригиналните лирически образи в поезията на 

Добри Чинтулов. 

Основни теми и проблеми 

Темата за борбата-тази унищожителна и възродителна стихия, която е призвана да поете робството 
и тиранството. Лозунгът ..всички на оръжие!“ насочва към времето на бурни протести и опити за 
постигане на свободата. 

Композиция и структура 
• Текстът е композиран в три кратки и динамични четиристишия с необикновено емоционално 

въздействие, при които символиката на числото три внушава множественост и повторяемост на 
призивността. 

Герои 

Олицетворената природа, на която Боян Пенев дава висока оценка, юнакът на коня, лирическият 

говорител, братята българи са основните персонажи на този призивен текст. 

1. Лирическият говорител 

He споделя своите мисли и чувства, не разкрива какво преживява. 

► Самата тема го характеризира като горещ родолюбец. който ненавижда тиранията и е приел 

свободата като висша ценност: 

► Погледът му на родолюбец е привлечен от родния Балкан и от образа на юнака, който зове 

братята си на бой за свобода. 

2. Лирическият герой - юнакът 

Видян е през погледа на лирическия говорител. 

► Въплъщава добродетелите, присъщи на славните герои от епохата на освободителните борби 

характеризира го най-ярко монологът му - призив; 

► Следва дълга си да пробуди своите братя от робския сън; 

► Има кураж да поведе народа си по пътя към свободата; 

► Води го Съзнанието, че робството е най-голямото зло за един народ; разбирането, че един-

ственият път към свободата е пътят на саможертвената борба. 

3.Поробените братя - българският народ Характеризирани са косвено. 

► Чрез призивните думи на юнака разбираме, че дълго са гънали в робски сън н че въпрос на 

българска чест и достойнство е да приемат борбата за свобода като свой дълг и своя кауза; 



► Народът, поведен от своите най-достойни синове, е силата, която може да отхвърли оковите 

на робството в една борба на живот и смърт под славното българско знаме. 

4. Образът на поробеното отечество Представен е косвено. 

► Характеризиран е чрез един непреходен български символ Балкана, чиято вечност и мощ се 

свързват със силата и безсмъртието на нашия народ; 

► Балканът е одухотворен той „стене“, защото робството причинява страдание на народа; скотът 

на вятъра поражда представата за буря, съответстваща на справедливия гняв, който предизвиква 

робството, за неудържимо революционно надигане против тиранията. 

 

Преобладаващи чувства 

Основни чувства в тази творба са възторгът и опиянението от предстоящата битка и очакваната 

победа. Началните стихове задействат усещането за космичност, за грандиозност, за необикновена 

сила и мощ. Долавят се гордото самочувствие на зовящия глас, породено от събуждащия се 

потенциал на нацията, от величествения размах на зараждащия се бунт, въодушевлението, 

безкомпромисността. титаничната воля за борба и за победа. 

Художествени средства (Тропи и реторични фигури). Експресивна лексика 

Глаголите ..ечи“, ..стене" и ..зове“, в които взаимно се допълват гласовете на природния и 

човешкия свят, имат силно слухово въздействие и необикновено емоционално звучене. 

Символиката на Балкана, юнака и знамето олицетворява вековечната борба на българите за 

свобода и държавност. 
 

 


