
Христо Ботев – На прощаване в 1868 г. 

Година на създаването 

Спорел заглавието текстът е написан в 1868 г. в навечерието на неосъщественото преминаване на 

Ботев през Дунава с четата на Жельо войвода. От 1868 до 1871 г. стихотворението е 

разпространявано ръкописно като народна песен. Васил Левски го преписва в джобното си тефтерче, 

а Захари Стоянов го нарича ..завещание към родителите . Творбата е отпечатана на 25 юни 1871 г. в 

брой 2 на първия Ботев вестник „Дума на българските емигранти”, а по-късно през 1875 година е 

поместена в издадената съвместно със Стефан Стамболов стихосбирка ..Песни и стихотворения от 

Ботьова и Стамболова“. 

Заглавие 

Пробужда очакване за раздяла, сбогуване с някого, даване или получаване на прошка и 

благословия. Смисълът на текста обаче говори не само за прошка, смърт и завети, но и за среща, 

завръщане, за слава и признание. 

Жанр - стихотворение 

Основни теми и проблеми 

Основната тема на творбата е за достойния житейски избор на личността по време на изпитание. 

Поставят се проблемите за смисъла на ЧОВЕШКОТО БИТИЕ, ЗА СИНОВНИЯ ДЪЛГ, за родовите и 

общонационалните ценности, за човешкото щастие,  за смъртта, завета и безсмъртието.  

Композиция и структура 

• Стихотворението се състои от четири смислово-композиционни части:  

• първата - лирнческо въведение (увод) в драматичната изповед на героя пред майката: 

•  втората - картина на въображаемата смърт на юнака, избрал свободата като висша ценност; 

•  трета - въображаема картина на победата;  

• четвъртата - финал на творбата. 

 Тези четири момента са здраво свързани помежду си: мисълта и чувството се изливат в пълно 

хармонично единство. 

• Текстът има композиционна рамка, образувана от смислово повторените тематични ядра за пътя, 

за прощаването и предчувствието за ранна смърт, както и от образите на майката и любимата. 

• В текста на Ботев са заложени и два ритуални фолклорна модела - на клетвата и Прошката, 

които се интерпретират в увода и в картините на смъртта и победата. 

• Контрастът е основният структуpeн принцип в „На прощаване в 1868 г.”. Чрез него са 

представени образите, картините и емоциите в стихотворението. 

Стихосложение 

• Творбата е изградена на принципа на силабическото стихосложение - стиховете са осемерични. 

без рима, е цезура (пауза) след петата сричка. 

• Текстът е астрофнчен (не е организиран в строфи) в стила на народната песен. 

Лирически Аз (Ази), лирически герои 

Основната лирическа двойка са синът и майката. Синът - първото чедо, приело участта на 

хайдутина. бунтовника, скитника, клетника, сиромаха. Това е лирическият Аз. поел пътя ..страшен, 

но славен“ на борбата, който изповядва като дълг синовен пред своята майка юнашка,  закърмила у 

първото си чедо родова чест, свободолюбив, смелост, гордост и достойнство - качества, генетично 

заложени у него. Образите на либето хубаво. на почернените баща и братя присъстват като повод за 

размисъл и завети, както и дружината на юнака и образът на народа, който ще пренесе славата му 

през времето. 

Лирическия говорител 

бунтовникът 

Лирическият говорител е и лирически герой, който се самохарактеризира като човек, който: 

► има „сърце мъжко, юнашко“; 



► „не трае да гледа турчин, че бесней“ в родината му; 

► непоколебимо следва избора си „на глас тичам народен срещу врагът си безверни“; 

► приема рискове за борба „може млад да загина“; 

► мисли зa своята смърт като за събитие, което е едновременно и трагично, и величаво; 

► вярва, че делото му ще бъде продължено от братята; 

► убеден е, че неговата „песен юнашка“ ще съхрани истината за това „защо и как“ е загинал; 

► няма съмнение, че заслужава наградата да остане в паметта на народа като герой. 

Майката 

Най-близкият човек 

► Към нея бунтовникът отправя своята изповед; 

► Тя е отвъд „тиха бяла Дунава“ - границата, която лирическият герой се готви да премине; 

► Присъства в словото на бунтовника като скъп образ, въплъщаващ идеята за кръвната свързаност 

между човека и тази, която му е вдъхнала живот; 

► Образът и се слива с образа на родината майка. 

Любимата 

Въплъщава физическа и духовна красота. 

► Представена е в духа на българския песенен фолклор „либе хубаво“, „либе мило, хубаво“, с 

„черни очи“; 

► Тя е духовно свързана с бунтовника - дълбокият й поглед и тихата й усмивка изразяват обич и 

разбиране. 

Бащата и братята 

Обобщават идеята за поробения българин, който носи в душата си омразата към робството 

► Характеризирани са в лирическия увод е c израза ..черни чернеят“, т.е. робството им причинява 

страдание;  

► На тях лирическият герой възлага своите надежди да приемат неговия завет И да продължат 

пътя му 

Момците от дружината на бунтовника  

Въплъщават мъжество и достолепие.  

► Обрисувани са в духа на българския песенен фолклор „лични юнаци“, „е левове златни на  

чело“, е „иглянки пушки“, със „саби змии“; 

► Наречени са от лирическия герой „юнаци“;с достолепието си будят възторг. 
Образът на родината  

Единство от родната земя и народа 

► Земята, която бунтовникът е топло синовно чувство нарича „бащино огнище“ и за която копнее; 

земята отвъд „тиха бяла Дунава“, „там", където са близките му; 

► Народът - майката, бащата, любимата и братята - не само рождените братя, а и всички 

българи. 

Поробителите 

Въплъщават идеята за робството като най- голямо зло. 

► Тяхната жестокост е внушена чрез експресивния глагол в израза „турчин (...) бесней над 

бащино ми огнище“; 

► Отношението на лирическия герой към тях е подчертано чрез израза „турска черна прокуда“; те 

носят най-голямото зло, което може да сполети един народ, защого осъждат на раздяла майки и 

синове, любими и близки хора. 

 

Преобладаващи чувства 

В стихотворението се преплитат два емоционални полюса, около които бушува стихията на 

различни емоционални състояния: от топлота. нежност, разбиране, любов към майка, род н родина 

до ненавист, гняв, ярост, желание за мъст към тиранина. Две полюси и чувства обаче доминират в 



целия текст, които са пряко заявени в завета към братята - силно да любят и мразят. Картината на 

победното завръщане предлага задъхано от щастие слово, вълнение и опиянение от постигнатия 

идеал. 

Послания, идеи 

• В Ботевото стихотворение не стои дилемата, заложена в националнореволюционния призив - 

свобода или смърт. Заветното слово към майката съдържа две тъждествени понятия - свобода и 

смърт юнашка, защото героичната см ърт води до свобода, а извоюваната свобода - до безсмъртие. 

• В Ботевия текст се очертават няколко поанти (основни идеи, м ъдри .мисли, обобщения. 

изразени със средствата на поезия та): пък... какаото сабя покаже/ и честта, майко. Юнашка; 

пътят е страшен, но славен...; Но... стига ми тая награда - / да каже нявга народът: умря сиромах 

за правда,/ за правда и за свобода... 

 

 


