
Елин Пелин  „Косачи” 

     I.Художествени особености 

1. Година на създаване – творбата е написана през 1903г. За първи път е публикувана в сп. 

„Демократически преглед”. 

2. Заглавие – насочва към героите на творбата – петима косачи гурбетчии (наемни работници), 

поели по чужди места заради печалба и препитание. 

3. Жанр – разказ (малък обем; случката е една; действието се развива за кратко време; героите са 

малко и не търпят развитие). 

4. Композиция  

- Въведение – описание на природна картина (нощен летен пейзаж) и на героите (Лазо, Стамо, 

Благолажа). 

- Начало на действието (завръзка) – Благолажа започва да разказва приказка. Между него и 

Лазо възниква спор за ролята на измислицата и истината в човешкия живот. 

- Развитие на действието – Шегите и подмятанията на по-старите косачи към Лазо. 

- Момент на най-високо напрежение (кулминация) – Лазо изпитва мъчителна ревност, 

породена от думите на Благолажа. Въпросът „Какво правя аз тука?” е резултат от 

просветлението на героя, открил житейския смисъл. 

- Решаване на конфликта (развръзка) – Лазо решава да се върне при младата си жена. 

- Последна част на творбата – разкрива по-нататъчната събда на героя (епилог) – На сутринта 

косачите виждат, че Лазо го няма (последното изречение на разказа). 

5. Взаимодействия между изкуствата – Връзката между фолклора и литературата като форми на 

художествена словесност е очебийна. Текстът съдържа моменти от съдържанието на някои 

специфични фолклорни жанрове, затова говорим за приказка в разказа и песен в разказа. 

6. Основни теми и мотиви – Елин Пелин пресъздава темите за гурбетчийството и за мястото на 

изкуството в живота на човека, за любовта и изневярата, за житейския избор. 

7. Конфликти – основният конфликт на тема изкуство – реалност, художествена измислица – груба 

действителност се разгръща чрез различни взаимоотношения. 

- Лазо и Благолажа – за младия косач приказките са ненужна измислица; според Благолажа те 

помагат на човека да забрави неволите в живота си 

- Лазо и другарите му – закачките на косачите са причина Лазо да изпитва ревност към младата 

си невеста 

- Между измислицата, фантазията, въображението и реалността, делничното 

8. Проблеми разглеждани в разказа 

- Какво е мястото на изкуството(приказки, песни) в човешкия живот? 

- Какво е мястото на любовта в живота на човека? 

- Какви може да бъдат последиците от човешките избори? 

- Каква е връзката между човека и природата? 

9. Ценности 

- Изкуството (приказки, песни) 

- Хармонията между човека и природата 

- Трудолюбието 

- Любовта 

II. Герои и художествени образи 



1. Повествователят – присъства незабелязано 

- Говори от трето лице 

- Представя героите 

- Описва преживяванията им 

- Разказва случката 

- Не пояснява и не поучава 

2. Благолажа 

- Сладкодумен разказвач на приказки и певец (името Благолаж идва от „благо/сладко лъже”). 

Очевидно е, че в този герой авторът донякъде е въплътил себе си. Неслучайно един от 

псевдонимите, с който Елин Пелин подписва своите произведения, е Благолаж. 

- Умее да се откъсне от действителността и осъзнава пречистващата роля на приказките 

- Портретната му характеристика подчертава неговата жизненост и духовност 

- „русите му чорлави мустаци” говорят за младост, буйност, непокорство 

- „големите му гъсти вежди” го определят като мъдрец 

- Очите му „хитри и умни”, говорят за неговата артистичност и познаване на човешката 

природа 

- Разбиранията на героя  

1) Истината е горчива и болезнена; в ежедневието на селяка властват мизерията и 

страданието; бедността и усилния труд превръщат българина, привързан към дома, в 

гурбетчия 

2) Човекът има потребности, надхвърлящи делника; в чудото, в измислицата се откриват 

ценности; чрез приказките и песните се надскача делничното 

- Благолажа се проявява като духовен водач на косачите – показва им как чудодейната сила на 

словото може да провокира въображението. 

3. Лазо 

- Кратка портретна характеристика „сух, слабичък момък” 

- Противопоставя се на Благолажа (твърди, че приказките са лъжа, ненужна измислица) 

- Вживява се в историята за царската дъщеря 

- Дълбоко се засяга от шегите на другите косачи и започва да изпитва съмнения и ревност 

- Отказва се от гурбетчийството(материалното) и избира любовта (духовното) 

- Променя се – развиват се мислите и чувствата му. Името му има еврейски произход и е 

съкратено от Лазар. Свързано е с новозаветната притча за мъртвия Лазар, съживен от 

Христос. Неслучайно героят на Елин Пелин възкръсва за любовта и живота, съживен от 

приказката и песента на Благолажа. 

4. Стамо 

- 50 – годишен, най-възрастният от селяните 

- Има „суров поглед”, лицето му е неподвижно, а гласът му е „тежък и грапав” 

- Негови са „каменните” думи, които „удрят” Лазо в сърцето 

- Името му е съкратено от Стамат, със значение „спирам, прекратявам”, или от Стамен „здраво 

заседнал,непоклатим като камък” 

5. Образът на природата 

- Неделима част от внушенията на разказа 

- С човешки черти („ Нощта напредна и унесе в дълбоки сънища всички наоколо…”) 

- В пейзажа природното и човешкото се преплитат 



- Образите, свързани с природата, обхващат трите основни елемента – земя, небе, вода, от 

които е съставен светът. Митологичната двойка земя – небе в разказа ни насочва към темата 

за любовта. Нощта е времето на тайнството , а тайнството в природата отвежда до тайнството 

на човешката душа. Чудото на нощта се слива с чудото на приказката, за да извърши чудо и в 

душата на Лазо.  

- Водите на реката, които отразяват тишината и спокойствието в природата, са символ на 

вечното движение и промяна. 

- Огънят с пламъците, които играят по лицата на косачите, характеризира творческото 

въображение на човека и светлината като знание, истина и мъдрост. Създава усещане за 

близост между косачите, тъй като още от древността се свързва със стремежа на човека към 

духовно общуване. Възприема се и като граница между човешко и божествено, между реално 

и нереално. 


