
ЖЖАНР        Жанрове 

 

Притча 

Притча - жанр на дидактично-нравоучителната л-ра с иносказателен характер, 
сроден с басня, гатанка, и парабола, кратък разказ, основан на алегория и 
паралелизъм.  

 

Роман 
 
Романът е вид литературен жанр на прозата, в който се разказва и предлага 
разгърнато историята на главния герой, който участва в специфични, значими, 
вълнуващи или пък обичайни за него събития. 

 

Книга 
 
Книга - печатно произведение, състоящо се от свързани и подвързани листове с 
изписан текст. 

Литературно или научно съчинение, оформено като печатно произведение.  

Книгата “Под игото”. 

 

Стихотворение 
 
Стихотворение е лирично, епично или смесения вариант лироепично, най-често 
римувано литературно произведение. 

Пише се в мерена реч. 

 

Повест 
 
Повест - прозаично произведение, в сюжетната основа на което стои период от 
живота на един основен герой(или група от герои); 

поредицата епизоди представят съдбата на героя(групата) в нейното развитие. 
Повести са например "Българи от старо време" от Любен Каравелов,  "Чичовци" от 
Иван Вазов, "Гераците" от Елин Пелин и др. 

 

Разказ 
 
Разказ - относително кратко повествование в проза, в сюжетната основа на което 
стои преходът между най-малко две действия, събития или състояния. 



В разказа се представят отделни моменти от живота на ограничен брой герои, 
понякога само на един герой. Разкази са "Дядо Йоцо гледа" от Иван Вазов, 
"Другоселец" от Йордан Йовков, "Ветрената мелница" от Елин Пелин и др. 

 

Пътепис 
 
Пътепис - повествование, в чиято основа стои някакво реално пътуване на автора; 
представя впечетления от природни или културни обекти, от чужди страни и селища 
и т.н. 

Пътеписи са например "До Чикаго и назад" от Алеко Константинов, "Велика рилска 
пустиня" от Иван Вазов и др. 

 

Мемоари 
 
Мемоари - художествено представени спомени от живота на определено лице. 

В много случаи мемоарните произведения съдържат сведения с документален 
характер. "Записки по българските въстания" на Захари Стоянов е типично мемоарно 
произведение. 

 

Басня 
 
Басня - кратко повествование, в което на основата на някакъв контраст между 
отделни случки, житейски позициим начини на поведение и пр. се прави обобщение 
в етичен план. 

Действащи лица в баснята са обикновено животни, растения, предмети, по-рядко 
хора. Характерен белег на баснята е алегорията(иносказанието). Класически 
примери за авторски басни са "Гарван и лисица" от Езоп, "Кокошката със златните 
яйца" от Лафонтен, "Богатият Мравей" от Елин Пелин. 

 

Ода 
 
Ода - лирическа творба, изразяваща възторжени чувства по повод на някакво 
историческо или културно събитие, във връзка с момент от живота на дадена 
личност и т.н. 

Оди са например "Левски" и "Опълченците на Шипка" от Иван Вазов. Близък до 
одата лирически вид е химнът. 

 

Елегия 

 
Елегия - лирическа творба, изразяваща тъжни чувства, породени от размисъла за 
преходността и безсмислието на човешкия живот. 

http://zamatura.eu/proizvedeniq/Diado-Ioco-gleda
http://zamatura.eu/avtori/biografia/Ivan-Vazov
http://zamatura.eu/proizvedeniq/Drugoselec
http://zamatura.eu/avtori/biografia/Iordan-Iovkov
http://zamatura.eu/proizvedeniq/Vetrena-melnica
http://zamatura.eu/avtori/biografia/Elin-Pelin


Елегии са "Хубава си, моя горо" от Любен Каравелов, "Сиротна песен" от Димчо 
Дебелянов и др. 

 

 

Балада 
 
Балада - лирическа творба, в която е разгърната темата за смърта. 

Обикновено смъртта е представена като безсилна пред някакво чудо. В баладата има 

фантастични елементи. Типична балата е стихотворението "Хаджи Димитър" от 
Христо Ботев. 

 

Епиграма 
 
Епиграма - кратко хумористично стихотворение, насочено срещу лични или 
обществени недостатъци, 

например: 

"Живувахме си в княжество одрипавяло, 

превърнахме го в царство опростяло" 

 

Сонет 
 
Сонет - лирическа творба от четиринадесет стиха, най-често посветена на темата за 
любовта. 

Състои се от четири строфи. При класическия сонет първите две строфи са с по 
четири стиха, а третата и четвъртата - с по три стиха. Пример за класически сонет е 

"Пловдив" от Димчо Дебелянов. 

 

 

Трагедия 
 
Трагедията е драматически вид, в който се представя трагичен конфликт между 
нравствени позиции, възгледи или социални сили, между волята на съдбата и 
желанията на героя и т.н. 

Сблъсъкът завършва с трагичен край - смърт или голямо нещастие. Типични 

трагедии са "Антигона" от Софокъл, "Ромео и Жулиета" от Шекспир и др. 

 

 

 

http://zamatura.eu/proizvedeniq/Sirotna-pesen
http://zamatura.eu/avtori/biografia/Dimcho-Debelianov
http://zamatura.eu/avtori/biografia/Dimcho-Debelianov


Комедия 
 
Комедията е драматически вид, в който конфликтът е с комични характеристики.  

Комичното може да е продукт на ситуациите, на характерите или и на двете. 
Типични комедии са "Тартюф" от Молиер, "Криворазбрана цивилизация" от Добри 
Войников, "Големанов" от Стефан Костов и др. 

 

Роман в стихове 
 
Роман в стихове - лироепически вид, отличаващ се с разгърнат сюжет и стихотворно 
изграждане на текста. 

Типичен роман в стихове е "Евгений Онегин" от Александър Пушкин. 

 

Поема 
 
Поема - лироепически вид с ясно изразен сюжет и стихотворна организация на 
текста. 

Типични поеми са "Изворът на Белоногата" от Петко Славейков, "Грамада" от Иван 

Вазов, "Ралица" от Пенчо Славейков. 

 

Фeйлетон 
 
Фейлетоните са художествено-публицистични текстове и поради тази причина не 
могат да бъдат включени в основната традиционна класификация. 

Характерно за тях е ярко изразеното със средствата на хумора и сатирата авторово 
мнение по даден въпрос. Типични файлетони са "Политическа зима" от Христо Ботев, 
"Разни хора, разни идеали" от Алеко Константинов и др. 

 

 

Лирически поеми 

Лирическите поеми от рода на "Градушка" на Пейо Яворов по-скоро принадлежат 
към литературния род лирика поради слабата си сюжетност и доминиращото 
лирическо чувство. 

Същото важи и за произведенията от "Епопея на забравените" на Иван Вазов, които 
според академик Михаил Арнаудов могат по-скоро да бъдат определени като 
лирически оди поеми. 
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