
 “Братчетата на Гаврош”, Христо Смирненски 

Жанр – стихотворение 

Съдържание – прочетете стихотворението 

1. Смислови части и композиция 

А) Първа смислова част (1. строфа): 

-представя обръщение към града, характеризиран като „скован от злоба”. 

Б) Втора смислова част (2. и 3. строфа): 

-представя обобщено трагичната участ на бедните деца. 

В) Трета смислова част (4. строфа): 

-представя въпрос, който има за цел да изрази остър упрек към града. 

Г) Четвърта смислова част (5. и 6. строфа): 

-представя конкретна картина на страданието на бедните деца.  

Д) Пета смислова част (7. строфа): 

-дословно повтаря обръщението към града, характеризиран като „скован от 

злоба”, от 1. строфа. 

2. Художествени особености 

А) Композиция на стихотворението 

-подчинена е на обръщението към града; 

-първата и последната строфа са дословно повторени и образуват композиционна 

рамка на стихотворението – кръгова композиция; 

-средищната четвърта строфа също представя града като събеседник на 

лирическия говорител; 

-между строфите, в които лирическият говорител се обръща към града, са 

вложени по две строфи, изграждащи съответно обобщена и конкретна картина на 

страданието на децата, която чрез наречието „често” е представена като 

повтаряща се. 

Б) Заглавие 

-носи обобщаващ смисъл – назовава всички деца, които имат злощастната участ 

да раснат в мизерия; 

-пряко насочва към популярния герой от романа на Виктор Юго „Клетниците” 

Гаврош – дете, което расте на улицата, лишено от дом и грижи; 

-умалителното съществително „братчетата” изразява топлото съчувствие на 

лирическия говорител към най-беззащитните и уязвимите в несправедливо 

устроения свят – децата.  

В) Мотиви 

-страданието; 

-жестокият и безучастен град; 

-обречената младост; 

Г) Конфликт 



-между охолството и незаслужената бедност; 

3. Герои и художествени образи 

А) Лирически говорител 

-обръща се с упрек към греда и представя със съчувствие съдбата на малките 

Гаврошовци. 

Б) Бедните деца 

-лирически герои в стихотворението; 

-характеризирани са чрез израза „братчетата на Гаврош”; 

-представени са като страдалци, лишени от житейски перспективи; 

-мъката им е откроена чрез контраста между мизерията, в която тънат, и блясъка в 

града; 

В) Образът на града 

-одухотворен е – представен е като живо същество, което вижда и чува; 

-характеризиран е в двойствена светлина – външно е бляскав, примамлив, но в 

същото време е студен, жесток към най-невинните и беззащитните – бедните 

деца; 

-светлината, в която е окъпан, е изкуствена, излъчвана от електрическите глобуси 

– така, както фалшив и лишен от ценност е блясъкът на града; 

-празничният блясък на града е лишен от смисъл, защото заслепява и така 

прикрива истината, че светът, в който живеят Гаврошовците, е устроен по 

законите на злото.  

Г) Образът на вечерта 

-свързва се с мрак, страх и по този начин насочва към участта на лирическите 

герои – осъдени да живеят в страдание, във вечна борба за хляба, без ясна 

перспектива за утрешния си ден. 

 

4. Внушения на ключови цитати (тези) 

„…твойте електрични глобуси/ всуе тъй празнично блестят” 

 

Стихотворението „Братчетата на Гаврош” е обръщение към града, който е одухотворен – представен като 

живо същество, което може да вижда и да чува. Затова в него са употребени форми за 2 л. ед. ч. Градът е 

характеризиран в двойствена светлина – външно е бляскав, примамлив, но в същото време е студен, жесток 

към най-невинните и най-беззащитните – бедните деца. Това е посланието, което носи наречието „всуе” – 

„напразно”. 

Празничният блясък на града е лишен от смисъл, защото заслепява и така прикрива истината, че светът, в 

който живеят Гаврошовците, е устроен по законите на злото.  

 

„…и колко скръб в очите трескави,/ и колко мъка се чете!” 

 

Чрез двете въпросителни по форма, но възклицателни по своя смисъл изречения и синонимите „скръб” и 

„мъка” в 5. строфа  намира силен израз мотивът за страданието – ключов в творбата. Лирическият говорител 

описва преживяванията на бедните деца, не можейки да скрие съпричастието си към тяхната участ. Епитетът 

„трескави”, чрез който са характеризирани очите на Гаврошовците, усилва въздействието на контраста между 

бляскавите витрини на празничния град и мъката, която носят в сърцата си лирическите герои.  


