
Христо Ботев – Хайдути  

1. Година на създаване  

Публикувана е в първия Ботев вестник „Дума на българските емигранти” – 1871г., 

издаван в гр. Браила. Творбата не е завършена. 

2. Жанр – поема 

Литературна творба, която принадлежи към литературния епос, т.с. разказ в стихове.  

3. Лирически пролог ( увод, встъпление) 

► Условен диалог между лирическия говорител - народен певец със „сърце 
юнашко”и „глас меден” носещ у себе си мъка, но и воля за промяна, и дядо с кавал, 
който представя традиционната общност и памет; 
► Разгърната е мащабна картина на българското общество под робство: 

• „черни ядове“ и тъга пораждат тези, които се примиряват с игото („пък, който 
иска, да тегли...“) и са се затворили в своя личен свят („мен (...) додея / любовни 
песни да слушам'4); 
• но има и такива („вехти войводи“, „юнаци по планините“) като Чавдар („страшен 
хайдутин“), които с подвизите си в защита на справедливостта („доброму добро да 
прави, лошия с ножа по глава...") предизвикват създаването на песни за прослава и 
служат за пример; те са истинските чеда на „българка майка юнашка“, хранени от 
„нашата земя хубава“; 

► Утвърждава се житейска философия, валидна във всяко време - „юнакът тегло не 
търпи"; при всякакви обстоятелства може да се направи достоен човешки избор. 

4. Първа (същинска) част 
► Поредица от въпроси, чийто отговор е ясен, открояват образа на Чавдар войвода, 

когото познават всички - и свои, и врагове; 

► Със своите дела Чавдар е заслужил благодарността на поколенията; по цялата 

българска земя се разнася песента, която го прославя като „страшен (...) хайдутин / за 

чорбаджии и турни“ и „крило“ за „клети сюрмаси“; 
► Лирическият говорител обръща погледа си назад във времето и въвежда образа 
на дванайсетгодишния Чавдар — „един на баща и майка“, който вече е осъзнал, че 
традиционният живот с безчинствата и униженията не е за него; 

► Условният разговор между сина и майката изгражда представа за 
противоположните им възгледи. 

• той е категоричен, че не желае да бьде слуга на никого, и има ясна цел - да 
отиде в Балкана при баща си, който е войвода, и да защитава доброто; 

• тя не може да прежали едничкото си чедо и се опитва да го насочи към 
учението, но се примирява с волята на юначните си съпруг и син. 

1. Сюжетни особености 

► Сюжетните елементи не са подредени последователно (така, както протичат във 

времето) - лирическият увод представя Чавдар като „вехта войвода“, той вече е 

заслужил с делата си песен за прослава, а по-големият дял от същинската част пред-

ставя детството му. 

Сюжетни елементи на лиро-епическата част на „Хайдути“ 

Започва с лирическо встъпление, което съдържа песенна прослава на героя сред 

свои и чужди, а след него обобщено е представен пътят на Чавдар с помощта на 

ретроспекцията (похват, който предлага поглед назад към героичното минало). 

Експозицията ни въвежда в нерадостното детство на 12-годишния Чавдар, 

принуден да слугува на вуйчо си. 

За завръзка може да се приеме решението на момчето да напусне вуйчо си заради 



присмехите на хората. 

Кулминацията се съдържа в диалога между майката и сина: в думите им се 

изясняват мотивите за напускането на Чавдар и поводът за тревогите на майката. 

Развръзката пресъздава две контрастни емоции: радостта на Чавдар и плачът на 

майката заради предстоящата среща между бащата и сина. 

 
2. Заглавие и подзаглавие  
► Заглавието на стихотворението не предлага оценка на случилото се, а назовава ; 
обобщено героите борци за справедливост, които са закрилници на изстрадалия  народ 
и въплъщават надеждата за свобода.  
► Подзаглавието на творбата е „Баща и син“ и насочва вниманието към 
приемствеността в борбата. 
3. Мотиви  
► Достойният човешки избор;  

► Нетърпимостта към всяка несправедливост; 

► Родолюбието; 

► Дългът; < 

► Силата на духа; 

► Славата („пронесената“ песен) като заслужена отплата за проявения героизъм. 

4. Конфликти 

► Между пасивните хора, примирили се с тиранията, и активните защитници на спра-

ведливостта; 

► Между поробени и поробители; 

► Между изстрадалите сиромаси и техните изедници; 

► Между личното и общото. 

5. Проблеми 

► Какъв е достойният човешки избор? 

► Каква е съдбата на непримиримите? 

► Какво мотивира човека да извърши подвиг? 

 

Лирическият говорител 

„ Вижда „ чува“ и оценява всичко.Представя обобщена позиция 

► Защитава националното достойнство и правдата, като посочва делата на Чавдар 

войвода като пример за подражание. 

Чавдар 
Въплъщение на непокорството и юначеството 

► Главният герой на творбата, представен като образец за достойно човешко 
повеление; 
► Подчертаването на факла, че е „едничък“ син.от една страна, насочва вниманието 
към неговата изключителност, а от друга — към високата стойност на жертвата, която 
прави; 
► В действията си се ръководи от своята непримиримост към робството, от 
патриотизма и отговорността си пред отечеството; 
► Въпреки че не е съгласен с майка си, която иска за него сигурност, макар и с цената 
на унижения, той се отнася към нея с подобаваща нежност и грижа; 
► Мотивиран е да продължи делото на баща си войвода и да се бори за свобода и 

 

 

 



справедливост. 
Майката 
Обобщен образ 
►Във встъплението „ българска майка юнашка” 
►В същинската част се проявява ката традиционна пазителка на дома, която иска 
синът й да се изучи и да остане в патриархалния свят, но въпреки сълзите не го спира 
да отиде на „хайдушкото сборище”. 

    В същинската част на текста тя е разбираща, страдаща. но и раздвоена, изпълнена с 

тревожни предчувствия, тъй като олицетворява робския живот с неговите 

ограничения. Навярно не само бедността я кара да изпрати едничкото си чедо „на 

чуждо село аргатин", „по чужди врати да хлопа/на чужди хляб да се научи“   ,а и 

традиционното възпитание на децата в труд като път към материалното благополучие. 

Наивни обаче са в очите на Чавдар и доверието и в родовата връзка, и желанието и на 

занаят да го научи, за да го отклони от пътя на бащата. На фона на това 

противопоставяне е изграден и конфликтът на тема стари - млади. 

Петко Страшника 

    Този герой, чиято слава се носи навсякъде, не се вписва в бита на обикновените 

хора по-скоро е обгърнат в някаква романтична светлина. Той е баща легенда, образец 

на народен закрилник. неподражаем пример за едно дете. Очевидно е. че в своята 

поема Ботев се опитва да промени гледната точка за хайдутина като нехранимайка, 

защото в поемата на Ботев Петко Страшника е представен като баща, загрижен за 

бъдещето на сина си. Проблемът „борба или просвета“, който трябва да разреши 

бащата, всъщност не отговаря на епохата на легендарните ..вехти“ войводи. Петко 

Страшника е положен в нов исторически контекст: носи чертите на човек, живеещ в 

Ботевото време. За такъв образ казваме, че е осъвременен (актуализиран). 

Образът на песента 

Преодоляла времето и пространството, песента за юначните българи прелита над 

Странджа и Пирин, от Цариграда до Сръбско, от Бяло море до Дунав по Румелийски 

полета, обхожда необятните български простори, оглася планини, реки и морета. 

Въплътила свободолюбивия дух на българина, тя завладява цялата родова общност по 

сборове, седенки, механи и юнашки сборища - обичайните места, където звучи гласът 

на свободата. Извисила се към легендарното измерение „горе“, тя достига до 

територията на хайдутите – там, където е „вярна дружина“, където властват юнашката 

сила, воля и чест и славата обезсмъртява героите. Песента има силата да събуди и 

смълчаното робско пространство ..долу“ - полето, селото, каазите (общините) и 

кадевлъците (областите) – там, където реално е земята на страдащите българи, където 

делникът на „клети сюрмаси е почернен от „сюрмашки изедници“ - чорбаджии и 

поробители. Песента припомня клетвени завети и възпламенява съвестта на 

българина, а когато зареди думи за чест и достойнство, прогонва тъгата и възражда 

любовта към свободата. 

Образът на българската земя 

► Българската земя е видяна: 

• като многострадална - в хомота на националното и социалното робство, но и 

раждаща смели мъже; 

• чрез посочването на конкретни географски обекти: Странджа, Пирин, Дунав...; 

през хората, на които тя е родина - хора достойни, целеустремени, храбри защитници 

 



на правдата, готови да умрат за свободата, и хора примирени с игото. 
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