
Добри Чинтулов – Стани, стани, юнак балкански 

Година на създаването 
Изследователите сочат 1842 - 1849 г. като период на създаване на ..Стани, стани, юнак 

балкански . което означава, че Чинтулов е още студент в Одеса, при това семинарист, когато пише 
този текст. 

Жанр - стихотворение 

Текстът ..Стани, стани, юнак балкански“ не бива да се определя като марш (от фр. marche - 

буквално „шествие“, „движение напред“, от marcher - „вървя“). Маршът е музикален жанр в 

инструменталната музика. 

Заглавие 

За заглавие е послужил началният (инициалният) стих на творбата, който поставя акцент на 

образа на юнака балкански и неговото събуждане. Още в началото на текста се внушава 

повелителността на желанието за активно вписване на българите в освободителните процеси на 

Балканите. 

Основни теми и проблеми 

Темите за робския сън и за борбата за свобода са водещи в текста на Чинтулов. Поставя се 

въпросът за необходимостта българите да заявят волята си за независимост. Изразява се вяра в 

солидарността на поробените и свободните славянски народи. Мечтаният образ на свободата е 

заложен непряко в последната строфа на текста. 

Композиция и структура 

Творбата е организирана в десет четиристишни строфи - нов принцип на стихова организация в 

новобългарската поезия. Конструирана е върху контраста (между повелителния будителски глас и 

безответната спяща общност; между призива на лирическия говорител и колебанието на братята 

българи: между свое и чуждо). Наблюдава се и известна тезисност, свързана с основния мотив за 

събуждането, с основанията за борба и с близката перспектива за свобода. Гледната точка е изразена 

чрез теза, последвана от три подтези. Всяка от тях съдържа доказателства или изводи. 

Основна теза: необходимост от борба; 
• основание: славно минало - безславно настояще заради робската участ на българите: 

• обобщаващ извод: Свободи или смърт! 
А) Първа подтеза: Необходимост от обединяване на българската общност. 

• основание: Примерът на свободните славянски племена. носители на достойни име 

Б) Втора подтеза: Българите трябва да бъдат първи; 

• основание: техният пример ще обедини всички славяни; 

• обобщаващ извод: Свободата ще бъде постигната чрез славянското братство. 

В) Трета подтеза: Конфликтът между двата символа. лъва и полумесеца, ще се увенчае с 

победа.тъй като каузата на българите е справедлива; 

• основание: Мечтаният образ на свободата е постижим. Трябва да се осъзнае близката 

перспектива: 

- употребените повелителни глаголни форми изразяват увереност. 

- пространството на победата и обновлението оживява пред погледа на събудените братя чрез 

зрими образи и картини: развети национални флагове, окъпана в светлина благословена земя, 

увенчани със слава героични имена 

Герои 

Образите в лирическия текст са контрастно изградени на принципа на антитезата. Лирическият 

говорител, юнакът балкански. лъвът балкански, братята българи, солидарните славянски народи: 

сърби, черногорци, храбри руси са npoтивопоставени  на народа отомански и на турските племена. 



Преобладаващи чувства 

Текстът поражда бурни и противоречиви чувства: подкана и безкомпромисност. Възторг и 

възмущение, опиянение и състрадание, непримиримост н братска топлота. Недоволство и  

вдъхновение, желание да бъде изкупен грехът, породен от пасивността и покорството, романтика и 

борбеност. надежда и вяра в справедливото дело. 

 

 


