
Тропи и фигури 

 

Алегория 
 
Алегорията е вид образност, при която нещо се представя иносказателно. 

Тя се използва широко в басните. Алегоричните герои са най-често животни, 

растения или предмети, които представят човешки качества.  

пример: лъскавата секира и ръждясалият търнокоп от баснята на С.Михайловски 
"Секира и търнокоп" икосказателно представят обобщените образи на 
трудолюбивият и на ленивия човек. 

 

Хипербола 
 
Хиперболата се гради върху силно преувеличение на количеството и качеството. 

пример: Студ, дърво и камък се пука...(Христо Ботев) 

пример: Далече, / цял век далече са от мен / миражите на вчерашния ден. (Пейо 
Яворов) 

 

Литота 
 
Литотата е противоположна на хиперболата 

- чрез нея се осъществява омаловажаващо, сдържано утвърждаване на някакво 

положително качество или определени признаци се представят като едва 
забележими и дори липсващи. 

например: ти не си лишен от дарбица книжовна. (С. Михайловски) 

 

Антитеза 
 
Антитеза е съпоставянето на противоположни понятия, състояния и др. 

пример: през деня неуморно изграждам, / през нощта без пощада руша. (Димчо 

Дебелянов) 

 

 

 

http://zamatura.eu/ezikova_kultura/Tropi-i-figuri
http://zamatura.eu/avtori/biografia/Hristo-Botev
http://zamatura.eu/avtori/biografia/Peio-Iavorov
http://zamatura.eu/avtori/biografia/Peio-Iavorov
http://zamatura.eu/avtori/biografia/Dimcho-Debelianov
http://zamatura.eu/avtori/biografia/Dimcho-Debelianov


Оксиморон 
 
Оксиморонът е съчетание на взаимно изключващи се думи. 

пример: жив труп, млад старец, умен глупак 

пример: Да бъде свят грехът в светая ти светих! (Пейо Яворов) 

 

 

Ирония 
 
Иронията е лека насмешка, подигравателно изтъкване на отрицателни качества чрез 
представянето им посредством положителен израз с преносен смисъл. 

например:  ироничното представяне на лъжепатриота в следните Ботеви стихове: 

Патриот е - душа дава 

за наука, за свобода; 

но не свойта душа, братя, 

а душата на народа! 

 

Сарказм 
 
Сарказмът е язвителна, жестока надсмешка. 

Характерен е за сатирата. 

Сравнение у Христо Ботев: 

И наистина, погледнете със слепите си очи на главите на нашите мудрословеснейши 
патки и вие тутакси ще да видите, че по тях отдавна вече са захванали да растат 
различни литературни зеленчуци, сякакви политически бурени и всевъзможни 
научни билки... 

 

Гротеска 
 
Гротеската е парадоксално и деформирано изображение, резултат от съчетание на 
елементи от карикатурата, фантастиката и сатирата. 

Гротесково е представено например в книгата на А.Константинов поведението 
на Бай Ганьо в банята.  

http://zamatura.eu/avtori/biografia/Peio-Iavorov
http://zamatura.eu/avtori/biografia/Aleko-Konstantinov
http://zamatura.eu/proizvedeniq/Bai-Ganyyo
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