
6 клас – Любен Каравелов – Хубава си, моя горо 

Година на създаването 

Творбата е написана година преди Априлското въстание. За първи път е 

отпечатана през май 1875 г. в списание „Знание“, което Каравелов списва в Букурещ 

с лични средства.  

Жанр - елегия (творба, пораждаща тъжно настроение) 

     Заглавие 

     За заглавие на творбата е послужил първият й стих - ..Хубава си, моя горо“. Нарича 
се инициален стих. Присъства два пъти в текста, тъй като началната строфа се повтаря 
в четвърта строфа, разделяйки смислово осемте четиристншия.  

 Пряко насочва към темата на текста, като предлага и силно емоционална оценка; 

Активизира чувствата на читателите и ги предразполага да съпреживеят изразените 

от автора мисли и настроения. 

Смислови части и композиция 

Първа смислова част (1., 2. и 3. строфа):  

• тъжен спомен за родната гора. Тъга, породена от възможността за завръщане в 

гората, т.е. в родината, само в спомена. 

Втора смислова част (4., 5. и 6. строфа): 

• описание на прелестите на родното. Носталгия, идваща от отдалечеността на 

българската земя - съвкупност от цветове, звуци, мисли и емоции. 

Трета смислова част (7. и 8. строфа): 

• успоредяване на вечния живот на природата с краткия човешки живот. Скръб и 

жалост, примесени с постигнато разбиране за вечно възраждащата се природа и 

човешкия живот, който има край. 

Основни теми и мотиви 

Темата за красотата на родината е въведена чрез един от символите на българската 

природа - гората, представена в цялото си многообразие, като съчетание от цветове, 

ухания, образи и картини. Темата за необходимата раздяла и за невъзможната забрава 

същ присъства в текста.  

Жалбата по гората всъщност е жалба но родината, по родното пространство. 

Свързана е с невъзможността на изгнаника „да изтлее под сенките“ на родната гора. 

Мотиви 

► Любовта към родното; 

► Носталгията; 

► Красотата на природата; 

► Човешката преходност; 

► Вечността на природата. 

Конфликти 

► Между желанието на героя да общува с родната природа, т.е. с отечеството, и 

невъзможността това да се случи извън спомена поради изгнаничеството; 

► Между преходността на човека и вечността на природата 

 



ГЕРОИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ 
 Лирическият говорител 
„Вижда" и оценява всичко. 

► Има много важно значение, тъй като изгражда цялостната картина, включвайки в 
нея факти, мисли, чувства и оценки; 
► Активен посредник между автора и читателя. 
Лирическият герой  

Изгнаник родолюбец 
► В творбата съвпада с лирическия говорител;  
► Обобщен образ на човека, за когото родното живее в спомена;  

► Като провежда условен разговор с гората (ти-форма), дава израз на носталгията 

си по , отечеството; 

► Успоредява преходното човешко съществуване с вечността на природата. 

Образът на гората 

■ Обобщен образ на родното 

► Описанието на гората е изградено с малко думи, но картината завладява 

съзнанието на читателя с последователно изброените детайли, разкриващи 

вдъхновяващата хубост на природата; 

► Изгражда представата за съвършенство и хармония; 

► Въплъщение на вечността. 

 

ВНУШЕНИЯ НА КЛЮЧОВИ ЦИТАТИ  

„Хубава си, моя горо...“ 
Тези думи са изведени като заглавие и са повторени два пъти в текста на Любен-

Каравеловата елегия „Хубава си, моя горо...“. Те въвеждат образа на гората като 
въплъщение на родното  пространство и са съкровено обръщение на лирическия 
говорител към него. Оценката „хубава си“ дава представа за преклонението на човека 
пред съвършената природа, а употребата на притежателното местоимение за 1 л. ед.ч. 
насочва вниманието към дълбочината на личното преживяване. 

I „...сърцето [...] е / всякогаш готово / да поплаче, [...] кога види / как пролетта / 

старостта / изпраща...“ 

Думите от финала на Любен-Каравеловата елегия „Хубава си, моя горо...“ са част от 

обръщението на лирическия говорител към одухотворената родна гора. Чрез 

употребения израз с преносно значение, който представя плачещото сърце, те 

разкриват тъгата на човека, който осъзнава, че природата е единствената достъпна за 

него проява на безсмъртие - гората е вечно млада и възраждаща се, а животът на 

хората има край и за тях в един момент няма да има следваща пролет. 
 

 

 

 

 

 


