
6 клас – Иван Вазов – Отечество любезно, как хубаво си ти! 

Година на създаването 

Стихотворението е написано през 1882 г. в Хисар. Публикувано е във Вазовата стихосбирка 

..Поля и гори” (1884 г.). Повод за написването му са пътуванията на поета  из Стара планина, 

Родопите и Средна гора. Вазов е изключително впечатлен от красотата на българската природа, но и 

дълбоко натъжен, че малцина я забелязват и познават истински. Поетът решава да възпее прелестите 

на България, за да събуди у своите читатели чувството на родолюбие и национална гордост към 

отечеството. 

Заглавието 

Съдържа инициалния стих за прекрасното отечество, към което се обръща лирическият говорител 

на Вазов. Реторичното обръщение към Отечеството, съпроводено и с риторично възклицание, 

поражда очакване за прослава на родния край.  

Жанр – стихотворение 

 

Основни теми и проблеми 

Свързани са с прекрасната родна природа и със слепотата на българина за нея. Творбата на Вазов 

отразява възторга от красотата на България, видяна като рай, и огорчението  на поета от 

безразличието на своите съвременници към това благословено място на земята. Основополагаща е 

темата за българина, чужденец в пределите на Отечеството. Към основните мотиви можем да 

причислим: виждането и слепотата, патриотът и чужденецът, гордостта и срамът, възвеличаването и 

порицанието и т.н. 

 

Композиция и структура 

• Творбата, изградена под формата на непряк диалог, съдържа пет строфи по седем стиха. Всяка 

строфа от текста въвежда нови представи за необикновената красота на отечеството. въз основа на 

което лирическият говорител изгражда своята гледна точка. 

• Текстът е построен на принципа на антитезата „да, но“ - противопоставянето между дивната 

красота и пищност на българската природа (I. II, III строфа) и неспособността на българина да оцени 

достойнствата й (IV и V строфа). Така творбата условно се дели на две части, които отговарят на два 

взаимно изключващи се жанра, изучавани в VII клас - първият се нарича ода (стихотворение за 

възхвала), а вторият - елегия (стихотворение с тъжни чувства, конто в случая са на гражданска 

тематика). 

• За строежа на строфите е характерно следното: 

Началният и последният стих на I. II. III и IV строфа са еднакви (повтарят се), а в V строфа 

първият и седмият стих са включени в състава на антитезата, изграждаща тази строфа. 

- Всяка от четирите строфи представляват емоционален текст разсъждение: първият стих съдържа 

основното твърдение, следващите пет стиха - доказателствената част, а последният - основното 

твърдение под формата на доказан извод. 

- Чрез антитезата ..ах, но“ в петата строфа е изведена основната идея на творбата за загубената 

способност на българина да оцени красотата на отечеството си (Aх, ний живейме в тебе, кат същи 

чужденци,/ и ние в тебе, майко, ще умрем чужденци!). 

Лирически говорител, лирически герои 

Лирически говорител 

Представлява едно условно лице, което говори в текста и чиято позиция е ясно изразена – съвпада 

с тази на автора и на всички родолюбиви българи. Говорим за сборно понятие на човека патриот, 

ценител на красотата, поклонник на природата и гражданин на България, с живо чувство на 

национална принадлежност и синовна привързаност. С гордост и задоволство той възприема 

природата, но като гражданин и общественик страда и се гневи от безразличието на своите 

съотечественици, превърнали се в чужденци за родното. С местоимението „ние“ той причислява и 

себе си към своите съвременници вероятно защото забелязва как потребностите на делника 

надделяват над духовното начало у всеки човек. 



Отечеството. Родината 

Това е одухотворен образ на родното, който се възприема като богоизбрано място на земята, 

изпълнено с красота, изобилие, хармония и безброй неразгадани тайни. Това е райско пространство, 

което българинът недооценява и пренебрегва. 

Чужденците в собствената си родина 

Това са хората на новото време, които живеят без идеали и подобно на довчерашните роби са се 

отдали на ежедневните си нужди и физиологични потребности (съня, дрямката и хляба). С тях спори 

лирическият говорител в стихотворението, към тях причислява и себе си, забелязвайки коварните 

симптоми на практичното живеене, които унищожават способността на българина да отстоява 

гражданската си позиция и го карат да се чувства чужденец в своя дом - родината. 

Преобладаващи чувства  

Възхищение... пред красотата на родната природа, пред изобилието, пред нейната необятност се 

смесват с чувството за отчуждение, с болката от разминаването между човека и природата. 

Послания идеи  

Чудесата и красотите на българската природа са безкрайни, израз на националната гордост и 

любов, затова не бива никой да остава „сляп” пред тях. Отечеството е свръхценносг и българинът 

не трябва да се срами от името му , обитавайки това божествено пространство като чужденец. 

 

Художествени средства (Тропи и реторични фигури). Експресивна лексика 

Възхищението си от образа на отечеството и възмущението си от незачитането му авторът 

изразява с изобилие от художествени средства, характерни за реториката (изкуството да се говори 

красиво). Реторични обръщения, възклицания и въпроси, градации метафори и хиперболи 

провокират диалога с несетивните и слепи Вазови съвременници и доказва великолепието на 

българското. С контраст и антитеза се разкрива „слепотата“ към родната природа като неосъзнаване 

на ценностното в живота на човека. 

Внушения на ключови цитати 

 „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ 
  Цитатът е заглавие на едноименната Вазова творба, но и първи стих в нея. Възклицанието веднага 
увлича читателя и го кара да съпреживее и да сподели възторженото чувство, породено от красивата 
българска природа. 

Въпросителната форма „как“ не е начало на въпрос, а е израз на почуда и смайване от родните 
картини. Думата е „любезно“ (мило) изразява обичта на говорещия към отечеството. Обръщението 
към него създава впечатлението за диалог. 

 „бог би искал Едемът да премести / и своя рай прекрасен при Емус да намести“ 

Цитатът е от строфата, в която отечеството е сравнено с рай. Образът на Едем, според Библията, е 
райската градина, създадена от Бог, за да бъде обитавана от човека. Божият рай може да бъде 
преместен при Емус (това е Стара планина), т.е. в родното пространство. Сравнението внушава 
недвусмислено, че отечеството е възможно най- красивото място на света, че то е божествено. 

..Ти рай си, да; но кой те прилично оценява?“ 

Стихът е от втората смислова част на творбата, в която са укорени тези, които не познават 
красотите на своето отечество и се отнасят с равнодушие към него. Подразбиращият се отговор на 
цитирания въпрос е:..Има хора, които не те оценяват така, както заслужаваш“. Тези хора са в рая, а 
не го виждат, защото са слепи за неговите блага. Затова те са наречени чужденци. Към тях е 
насочено възмущението на поета. В думите му се открояват гневни нотки и чувство на 
разочарование. Внушава се, че е честит този, който има такава родина (като България), но е срамно, 
ако не разбира това. 

 


