
 „Серафим” – Йордан Йовков 

1. Еню наблюдава странния мъж, който се приближава към него. 

2. Срещата между Павлина и Еню и молбата на жената. 

3. Серафим се приготвя да нощува на мегдана. 

4. Реакцията на Еню, след като разбира, че Серафим е дал на Павлина парите си за ново 

палто (моментът на даването на парите не е разказан). 

5. Серафим с усмивка казва, че старото му палто е хубаво, че с него може да се представи и 

пред Бога. 

 

I. Жанр - разказ ( малък обем; случката е една; действието се развива за кратко време; героите 
са малко). 
II. Художествени особености 
1. Сюжет – основните сюжетни моменти са подредени последователно. 
- срещата между Серафим и Еньо протича пред очите на читателя; 
- срещата на Еньо с Павлина протича пред очите на читателя; Серафим също чува разговора им; 
- срещата на Серафим с Павлина обаче е „скрита” за читателя. 
2. Постройка (композиция) на разказа 
Опростена: 
- една случка, представена в последователност; 
- разгърнато въведение; 
- описание (на героите, на палтото) и диалог. 
3. Заглавие 
- Подсказва какъв ще е характерът на героя(„серафим” означава „изгарящ”; той ще изгори 
греховете на Еню); 
- В библейските текстове наричат серафим шестокрил ангел, пламтящ от любов към Бог; свързва 
се с божествената доброта и великодушие. 
4. Мотиви   
- Състраданието и милосърдието; 
- Незаслуженото страдание и бедността; 
- Благородството и щедростта; 
- Нравственият избор и вината; 
- Нравственото преобразяване; 
- Пътят към доброто. 
5. Конфликти 
- Между старото палто (с големите кръпки от сива аба) и новото ( което Серафим трябва да си 
купи ); 
- Между имането (богатството) и нямането (бедността). 
6. Проблеми 
- Какви са проявленията на човешката доброта (състрадание и милосърдие )? 
- Какви са проявленията на човешкия егоизъм? 
- Какви са проявленията на човешкото страдание? 
7. Ценности 
- Съпричастност и състрадание; 
- Милосърдие към ближния; 
- Безкористно благодеяние; 
- Добротата в човешките взаимоотношения. 
 
III. Герои и художествени образи 
1.Говорещият в разказа (повествователят) 



- Вижда и разказва всичко; 
- Невидим (скрит ) като присъствие. 
2. Серафим 
- Неразпознаваем – дължи се на странния му външен вид; показва неговото различие и чудатост; 
- С неясна възраст; 
- Внушава се светостта му; 
  = палтото говори за неговата вътрешна същност; всяка кръпка е доказателство за човешкото му 
милосърдие и доброта; 
  = жестове и поведение; тих смях, нисък говор, плавни движения; 
  = реч – простичка  
  = отношението на животните към него – като Божи пратеник на Земята; 
  = появява се периодично, около големи празници – така става въплъщение на скритото добро; 
  = избира за спане място на открито – „точно по средата на мегдана” – отворен е към всички 
посоки и излъчва добродетелност. 
3. Еню 
- Няма портретна характеристика; 
- Свързан е с материалното – практичен човек; 
- Изживява момент на нравствено просветление. 
Съпоставка между героите 

- Серафим няма нищо; Еньо има кафене; 
- За Серафим парите са средство за правене на добро; Еню е загрижен за опазването им; 
- Серафим е смирен и кротък; Еню е избухлив и раздразнителен; 
- Серафим не е практичен; Еню е практичен; 
- Пространството на Серафим е „отворено”( на мегдана); пространството на Еню е 

„затворено” ( дълбоко и хладно кафене ); 
- Серафим е готов да прави безкористно добро; Еню е егоист. 

4. Павлина 
- Епизодичен герой 
- Портретът и речта й разкриват дълбоката й болка, мъката, която изживява; 
- Поведението й говори за безизходицата, в която се намира. 
5. Образът на палтото 
- Чрез него добротата на Серафим става видима; 
- То символизира безкрайната щедрост на героя. 
 
IV. Внушения на ключови цитати ( тези ) 
Енювото кафене(…)” 
Цитатът е първо въвеждащо изречение в разказа на Йовков. От описанието на Серафим ( героят 
е назован първо в заглавието ) разбираме няколко неща. Първо, че той е различен от останалите 
хора, защото е „чудноват”. Второ, че принадлежи на никое конкретно място, защото е „нито 
селянин, нито гражданин”. Трето, че е беден, защото е „дрипав и окъсан”. Читателят е подготвен 
за среща с необичаен човек. 
 
„ …палтото на непознатия: едно време то ще да е било синьо, ще е било от един плат,  но сега 
нищо не личеше – оръфано, разнищено, навред надупчено, навред кърпено.” 
Откъсът насочва вниманието на читателя към важен портретен детайл от външния вид на 
Серафим – неговото палто. Изобилието от епитети потвърждава началното впечатление, че 
Серафим е беден човек (палтото ме е с неопределен цвят, „оръфано”, „разнищено”, 
„надупчено”, „кърпено”). Описанието на палтото подсказва още, че той е небрежен към 
външността си. Постига се внушение, че образът на палтото ще има важно значение за 
развитието на действието в разказа. 
 



„ И между безбройните разноцветни кръпки най-много се хвърляха на очи две-три много 

големи, взети сякаш от чувал или от най-проста аба и лепнати, както доде, с едър шев и 

избелели конци.” 

(И този цитат насочва към образа на палтото на Серафим. Затова можете да използвате част от 
примерния отговор на предишния въпрос, като го допълните с ново тълкувание.) 
Откъсът насочва вниманието на читателя към важен портретен детайл от външния вид на 
Серафим – неговото палто. Постига се внушение, че образът на палтото ще има важно значение 
за развитието на действието на разказа. Читателят ще научи малко по-нататък, че всяка кръпка 
по палтото на Серафим е пришита като поредния знак, че е помогнал на някого така, както 
помага на Павлина. 
 

„ Две-три врабчета подскачаха към Серафима и той се пазеше да не мръдне да си вземат 
някоя трохичка”. 
Цитатът насочва към момента, в който Серафим седи на пейката и сладко дъвче сухите си залци. 
Той не помръдва, за да не изплаши накацалите врабчета. Чака ги да вземат изпадалите трохи. 
Тава е една запомняща се сцена в разказа – птичката Божия(Серафим) храни птичките Божи. 
Внушава се, че по действията си Серафим прилича на Божи човек – щастливо се усмихва на света 
и излъчва светлина на светец, защото изпитва любов към всяко живо същество. 
 
„ Еню прехапа устните си и замълча.” 
Тези думи на повествователя насочват към момента, в който Еню преживява нравствено 
просветление. Той осъзнава, че Серафим е проявил човечност към непозната жена, а самият той 
е останал безразличен, макар че тя му е близка („кумица”) и да има морален дълг към нея. 
Жестът („прехапа устните си”) и замълчаването показват, че е гузен и изпитва срам и вина. 
Преживява преобразяване под влияние на доброто и милосърдието. Внушава се идеята за 
способността на човека да осмисли грешките си и да се променя. 


