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„ ... на мойто щастие сънят „ 

(  подготовка на есе по лирическата миниатюра „ Ни лъх не дъхва над полени“ от 

сборника „ Сън за щастие“ на Пенчо Славейков) 

 

НИ ЛЪХ НЕ ДЪХВА НАД ПОЛЕНИ... 

 
 

Ни лъх не дъхва над полени, 
ни трепва лист по дървеса, 
огледва ведър лик небото 
в море от бисерна роса. 
  
В зори ранил на път, аз дишам 
на лятно утро свежестта — 
и милва ми душата бодра 
за лек път охолна мечта. 
  
За лек път, за почивка тиха 
през ясна вечер в родний кът, 
където ме с милувка чака 
на мойто щастие сънят. 
 
 Подготовка -  Дискурс на автора и творбата 
 
 
I. Националната литературна традиция и естетическия 

индивидуализъм. Кръгът „ Мисъл“. 
 
1. Параметри на културния и естетически проект „ Мисъл“ 

 
А) Усещане за кризис не само в обществените ценности, но и в 
човешките души. 
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 „„  Душата на съвременния българин е в развалини, по - печални от развалините 

на търновската Трапезица. Едничкото здраво нещо в нея  е копнежът за отиване на 

другия бряг, там , където няма бурени и спарен въздух. Този друг бряг, не е брегът, 

дето лотофагите и разни душевно мъзрзеливци търсят усамотение, рахатлък и 

забрава. Това е копнежът за брега на живота.“ ( Из статията на Славейков – 

Българската поезия“ 

 Б) „Стари“ и „ млади“ в литературата, според д-р Кръстев: 

 

 а) „стари“ – повърхностна интерпретация на националната идея ( Вазов) 

              -  масови сантиментални мотиви ( Кирил Христов) 

              - социални мотиви( Сиромахомилство, социалистически идеи) 

 

б) „млади“ – универсална духовна проблематика 

                    - индивидуален изказ 

                     - човекът у българина- значимостта у човешката индивидуалност. 

                     - копнеж по „ брега на живота“ – възвишен свят на бляновете, на 

ценностите, на високи духовни стойности 

                     - търсят не масовия читател, а разбиращия, културния ( искат да 

създават елитарно изкуство – д-р Кръстев – читателите на Пенчо – след половин 

век) 

 

2. Модернизъм – индивидуалистична култура и литература – особеностите 

на творческата душа 

          А) тревога за девалвацията на ценностите –  

Според д-р Кръстев – Печално състояние на обществено-политическия живот – липса на 

граждани; позор и безчестие в политиката; липса на публика с естетически разбирания; 

отвратителна трагикомедия, наречена български политически живот) 

 „ Видено и чуто“ ( Вазов)  - „ Утро в Банки“ с/у „ Подир сенките на облаците“ ( 

Яворов) и „ Сън за щастие“ и „ На острова на блажениете“( Славейков) 

       Б)  сънят и безсъниците – „ Сън за щастие“. Подир сенките на облаците“ 

             Блян по вечното, по загадките на мирозданието, по идеалите на съвършенството‘‘ 

        В) мотива за страданието – ( най-важният мотив в творчеството на модернизма) 

- ( страданието на душата; за съшността на живота; преходността на мига; за 

невъзможността да намериш истинска утеха и истинска любов) 

    Г) външния и вътрешен човек ( азът) 

   Д) силата на духа и „волята за живот“ ( Фр. Ницше) 
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     - силният човек – да презре действителността; да намери друга форма на свобода – 

вътрешната. 

( статии на П.П. Славейков – „Душата на художника“ – особената възприемчивост на 

художника към нещата от действителността, които могат да станат предмет или 

средство на неговото изкуство- символи и изразжения на особена същност, без 

значение дали действително в има или тя е само плод на неговото изображение.; 

Действието на психологическия закон – което преживеем емоционално, то остава 

най-дълго в нашето съзнание; художникът преработва действителността – създава 

нов свят.) 

 „Блянове на модерния поет“) 

 Незнайний край – „ Непреходимото в преходния живот“; В народните легенди и песни те 

откриват съвременни проблеми и вечни непреходни стойности... 

II. Пенчо Славейков –  житейска и творческа съдба 

 

1. Основни книги –  

А) Епичски песни – (1896-1898) 

Б) „ Сън за щастие“ (1906) 

В) „ На острова на блажените“ ( 1910 ) 

Г) „  Кървава песен“ – 1911 – 1913 

           2. Определението „Жрецът воин“ 

 ....... 

Но, жрец и воин на живота, 
ту благ, ту огненожесток, 
ти горд възлезе на Голгота 
и не отрече своя Бог. 
  
Сам си съдбата изпревари 
и там, де нявга на скръбта 
димяха черните пожари, 
днес светят мощ и красота. 
  
Че ден за химни ти дочака, 
дочака жътва в своя ден - 
и като слънце слезе в мрака, 
от блясък царствен озарен. 
 

 – С това определение Димчо Дебелянов дава най-точното определение за ролята 

на Пенчо Славейков в българската култура и литература.  Жрецът създава 
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светите духовни пространста на общността, изпълва ги с богатството на вечните 

стойности в изкуството, задава нови посоки на вярата в творческия гений на 

народа си. Преодолял страданието, докоснал се до същността на вечното, Воинът 

творец брани това пространство, високите нравствени и художествени критерии, 

които е поставил пред общността и себе си.  Така „жрецът воин на живота“  се 

превръща в знаково  име и оценка на високата роля на Славейков в българската 

литература. 

 3. Основни теми и мотиви в поезията на Славейков. 

ТЕМИ : 

А) за устойчивостта на човека в страданието 

Б) за героичното в сферите на духа 

В) за трагичното в човешкото битие 

Г) за духовното мисионерство 

Д) за корените на българската душевност 

Е) за непреходността на нравственото начало ( в промени непроменно) 

Ж) за сложността на човешката психика и тъмните й страни; 

МОТИВИ: 

А) За самотата, разбирана като неибежен жребий на човека –  

-участта на всеки истински  творец; 

- несбъднатата любов 

- за страданието, което калява волята 

- за красотата и нейното въздействие. 

- за свободата като висша проява на човешкия дух 

- твореца – отнощенията му с общността; способността на личността да се 

освободи от всички условности на бита и всекидневието като отстоява различието 

и уникалността... 

 

III.  „Ни лъх не  дъхва над полени“ в лирическия контекстна  „Сън за 

щастие“ ( аналитични наблюдения) 
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1. Мястото на „ Сън за щастие“  в контекста на Пенчо-Славейковата 

лирика. – 93 лирически  миниатюри, обединени от темата за човешкия 

път от младостта през зрелостта – към старостта и смъртта. 

2.  Жанрова специфика на лирическата миниатюра – кратък лирически 

текст, който се отличава с : 

А) емоционална наситеност – наличие на доминиращо чувство, което 

озвучава цялостното лирическо настроение 

Б) субективност на изображението – пречупване на природната среда 

през призмата на преживяването, настроението, възприятията на 

лирическия „аз“ 

В) съзерцателност – наблюдение на природния живот и търсене на 

неговия скрит смисъл... 

 

 

 

 

 

3. Заглавието – „сънят“ – метафора на копнежа на модерната душа по 

красивото и възвишеното като алтернатива на битовия делничен живот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Структура на стихосбирката : 

А) Б. Пенев – „.... една лирическа поема с пролог – гордостта и вярата в 

зората на ранната младост и епилог – със самотния гроб на бляновете“ 

 

копнеж 
блян 

мечта 

На другия бряг 
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 Б) основен ексзистенциален мотив – във всяка лирическа миниатюра – 

представя живота в неговото многообразие от ситуации и чувства... 

  - животът разбиран като поредица от мигове – на покой, на тревога, 

подем-разочарование, радост – тъга; любов или мечта за любов 

 В) Видове миниатюри : 

   - с пряко присъствие на лир.аз 

  - пейзаж – обективно-сетивна природна картина без реално човешко 

присъствие, но внушваща човешко състояние. 

  - пейзаж – аналог на човешко състояние 

4. „ Ни лъх не дъхва“ – първата творба в цикъла, която въввежда 

основния образ в стосбирката – този на пътя, който хоризонтално се 

разгръща в „ Сън за щастие“ и проследява човешкия живот... 

 

IV. Анализ на лирическия текст  

 

I. Строфа :  

     

Ни лъх не дъхва над полени, 

ни трепва лист по дървесата, 
огледва ведър лик небето 
в море от бисерна роса. 
 

1. Предмети на текста – номинативна верига  

А) Лъх – лист- ведър лик (небето) 

 Природата в лятното утро. 

 Б) Лирически човек – неназован, отсъстващ, външен. 

 В) Знаци на хронотоп( време , пространство) 

 Време – зададено чрез словосъчетанието  „ море от бисерна роса, което задава 

точен времеви ориентир – утрото. Погледното като символ през поетиката на 

модернизма, може да се прочете като „ утрото на човешкия живот“ - младостта 

2. Лексикална тематична мрежа  ( създава се около основните 

предмети на текста; за разлика от номинативната верига( верига 

от назования, имена) тя може да съдържа различни части на речта – 

не само имена, но и глаголи, наречия – др.)  
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                ПРИРОДА - ЧОВЕК 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Изводи от наблюдението над  номинативната верига ( веригата от назовавания) и  

лексикалната тематична мрежа :  

Природната картина е зададена чрез отделни нейни символни елементи, 

съставящи единството и цялостта ѝ – „полените“,  дървесата,  листа, 

природа 

  лист  

дървеса 

полени 

небе 

Бисерна 

роса  

       ни     

трепва 

тттттретр

 ни дъх  

не 

дъхва 

Ведър 

лик  
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небото, росата.... Взаимната  им обвързаност  чрез отрицанието на глаголи 

за леко едва доловимо движение  и алитерацията  и синонимията на 

свързаните с тях имена  (ни лъх, не дъхва, не трепва) създава природна 

картина в мигновен привиден покой, част от която е и човешкото 

присъствие... В природата дори зад привидната тишина -  в случая тишината и 

ведрината на утрото,  е затаено скрито движение... Художествено е 

постигната  алюзия за покой, цялостност и хармония, така рядко постижими 

както в природния , така и в човешкия свят... 

Отсъства заявен лирически човек, но е ясно, че природната картина е видяна 

чрез последователното движение на човешкия поглед по хоризонтала и 

вертикала. Човешкото присъствие се усеща и във великолепно намерената 

метафора „ огледва ведър лик небото/ в море от бисерна роса.“Така 

лирическият човек реализира своето присъствие в природния свят – и заедно с 

него преживява спокойствието, неподвижността, нирваната, мира...ведрината 

простора.  Движението за миг е спряно, то е другата страна на покоя  и е 

зададено с човешкия поглед. Лирическият човек познава движението, бурята и 

затова може така сладостно да се наслади на покоя – на природния и на 

душевния... Да се почувства неразделна част от природния свят.... 

Сферичното пространство,  очертано от човешкия поглед, символизира 

вечността – вечното редуване на движението и покоя, вписването на човека в 

този извечно зададен природен ред.За внушението за вечност работи и 

архаичната форма на множественото число – (двойствено в 

стбълг.ез)“дървеса“ и формата на поетизма – „небото“ . Първата строфа на 

лирическата миниатюра от „ Сън за щастие“ ‚ фотографира един застинал 

миг от този вечен кръговрат, където човекът постига своето единение  с 

природния свят. 

TEMA (Примерно тематично изречение):    Хармоничното човешко 

единение с природния свят. 
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 Стратегия „ Персонализиране“ :  

Стр
офа 
№ 

Лир
и-
чес
ки 
гов
о-
ри
те
л 

Характер
истика 

Пред
мет 
на 
текс
та 

Харак-
терис
тика 

Време/ 
простра
нство 

Характер
истика  

Читател 
 
(персониф
икация) 

I.  Вън
шен , 

Изразен чрез 
движението 
на погледа по 
вертикала и 
хоризонтала 

Природ
ния 
свят 

Покой, 
 красота 
широта 
небе, 
роса, 
лист, 
дървеса 
Природа
та в 
рядко 
равновес
ни 
състояни
е 

 Лятно утро 
 
В образа на 
сфера 

„ бисерна 
роса“ 
 
„ведър лик“  

Пр. Оглеждал 
съм 
природни 
картини в 
мигове на 
покой... 
Донасят ми 
успокоение, 
вътрешен 
мир.... 

 

II строфа 

В зори ранил на път, аз дишам 
на лятно утро свежестта — 
и милва ми душата бодра 
за лек път охолна мечта. 
  
1. Предмети на текста – номинативна верига  

 0- аз – ми – душата 

Мечта 

А) Лирическият аз 

Б) Мечта 

В) лирическо време и пространство -  лятно утро. 

 

 



10 
 

 

 

2. Лексикална тематична мрежа :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Изводи от наблюдението над  номинативната верига ( веригата от 

назовавания) и  лексикалната тематична мрежа на II строфа ::  В центъра на 

лирическия текст и на строфата е поставен човекът – лирическият АЗ.  

Поставен е в отношението му към основния проблем на модернизма – Човекът 

и пътят. Изследователите често четат метафорично изразите „ в зори 

ранил“ и на „лятно утро свежестта“ като прослава на ранната  младост, като 

жизнеутвърждаваща радост от утрото на човешкия живот... Сред 

назоваванията на човешкото е и „ душата“ – тя е същността на „Аза“, 

епитетът в инверсия „ бодра“ също подкрепя горното четене, задава 

динамиката на цялата строфа, внушава, че щастието е именно в тръгването, 

в пътя, изпълнен с „ охолни мечти“. Бихме се задълбочили във внушението на 

метафоричния епитет на другото ключово понятие за творците модернисти 

– топосът на тяхното разбиране за щастието... мечтата.  Тълкуването на 

„охолна“ е свързано с качеството на живота, според речника на Найден Геров,  

с богатството и изобилието, а вероятно и със свободата... И ето тук 

мечатата за лек път е именно такава –„ охолна“.  Какво ли се крие зад 

внушението за изобилие?! Може би отговрът е в метафоричния глагол   

„милва“....Кой милва душата на лирическия аз ?!  Именно мечтата. Особената 

Аз=ду-

шата 

В зори   

     ранил 

Дишам 

свежестта 

път 

Лятно утро 

Охолна 

мечта 

милва 
дишам 
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персонификация  на лексемата е нещо типично за поетиката на модернизма – 

щастието, любовта са възможни  само в мечтата, неосквернена от грозната 

действителност... Затова и охолството на мечтата е милувката по пътя – 

крехка надежда човешкият път да е „лек“, изпълнен с  щастие и любов. Затова 

и двата ключови глагола в средищната строфа „дишам“ и „милва“ са свързани с 

екзистенциалните основи на живота... Универсалното послание на строфата е 

засилено и от възможностите за идентификация на лирическия текст, 

подсилено чрез посочената аз -  форма.  Нима всеки човек не мечтае за 

„охолствата“ на Пътя...?!  Ранните изследователи на Славейков наричат „ Сън 

за щастие“  - лирически роман на душата... И с право – всеки житейски  роман 

започва с любовта към живота ...и с въображаемия  „лек път“ към  щастието... 

Тема ( Примерно тематично изречение): Мечтата на човека за „лек път“. 

  

Стратегия  „Персонализиране“: 

Стр
офа 
№ 

Лирич
ески 
гово-
ри-
тел 

Харак-
терис
тика 

Пред
мет 
на 
текс
та 

Харак-
терис
тика 

Време/ 
простра
нство 

Характер
истика  

Читател 
 
(персониф
икация) 

II. Лиричее
ски „АЗ“ 

В „ 
утрото на 
живота 
си“, 
преживяв
ащ 
младостт
а си като 
самия 
живот,ме
чтаещ за 
„лек път“ 

Лири-
ческият 
„аз“ 
душата 

Бодра, 
вдъхнов
ена, 
мечтаещ
а, 
изживява
ща като 
щастие 
младостт
а и 
началото 
на пътя... 

Утрото на 
човешкия 
живот 

Лятно утро, 
свежест  

Пр. Тръгвал 
съм в лятно 
утро на път и 
съм 
преживявал 
щастието на 
новото 
начало. 
И аз имам 
мечти и се 
надявам пътят 
ми към тях да 
бъде лек, но 
знам, че в 
живота не 
винаги става 
така, често 
щастието е в 
търсенето и 
преодоляване
то. Едвали 
има „лек „ 
път.. 
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III строфа 

За лек път, за почивка тиха 
през ясна вечер в родний кът, 
където ме с милувка чака 
на мойто щастие сънят. 
  

1. Предмети на текста – номинативна верига  

 

   (празно място) за  охолна мечта от предходната строфа  

     мe  – мойто  

 

А) Лирическият аз – вече не субект на лирическия аз, а обект на мечтата, на 

съня на неговото щастие ( сложна, многозначна  метафора, подчертана 

чрез инверсията) 

Б) моята мечта( конкретизирано разгърнато определение на мечта от 1 

строфа – за лек път, за почивка тиха)..... 

В)  сънят на моето щастие ( какво сънува моето щастие) 

Г) лирическо време и пространство -   ясна вечер, роден кът... 

2. Лексикална тематична мрежа :  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Лир. 

аз  

( ме) 

С милувка 

чака 

0 – 

мечта 

За лек  

път 

За 

почивка 

тиха 

Ясна 

вечер 

Родний кът 

На мойто 

щастие сънят 
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Изводи от наблюдението над  номинативната верига ( веригата от 

назовавания) и  лексикалната тематична мрежа на III строфа:  

      Странни неща се случват в заключителната трета строфа на 

миниатюрата. Сранни за „ нормалната“ логика, но не  и за лирическата. 

Образът на Пътя от началото на текста е даден в проспекция.  Оказва се, че 

„охолната мечта“ на лирическия човек е за обратния път към Дома – /„За лек 

път, за почивка тиха/през ясна вечер в родний кът,/. Така универсалната 

тема за Дома и Пътя се проявява имплицитно  и в Славейковата творба, за да 

я присъедини към онези търсения на европейската литература,  към които 

поетът се стреми.    Изследователите  традиционно четат  строфата като 

текстова метафора на пътя към „другия бряг“ – смъртта и  отвъдното, 

където единствено може да бъде намерен истинският покой, истинското 

самопостигане. Оказва се, че битийно-ценностният  идеал на лирическия Аз е 

свързан с копнежа по тихия залез и завръщане към родното след  недоимъците 

и страданията по пътя...,  които са премълчани  в текста на творбата. Но 

щом като има „охолна мечта“ за „почивка тиха“, ценността на която е 

зададена и чрез инверстирания епитет, то логично е да предположим 

ценностната й оскъдица  в живота. Така както смятат модернистите. Затова 

и само мечтата има значение и тя изразява човешката същност... Ако 

продължим да четем строфата и творбата през парадигмата на модернизма, 

ще видим, че в нея  е и  сънят на щастието – то сънува тихия залез в родния 

кът, сънува вероятно и любовта, намек  за която е милувката на съня. 

Посланията на лексемата „ милувка“, деликатното ѝ напомняне за човешката 

потребност от другия, също се вписват в  модернистичната парадигма, която 

непрекъснато напомня за илюзорността на човешкото щастие. Затова и „ 

сънят на щастието“ сам е щастие за лирическия аз. 

      Защо обаче  да не си позволим и едно  по-лично  четене, извън 

традиционното разбиране, че с последната строфа на  първата творба от 

„Сън за щастие“ Славейков  задава мотива за края на човешкия живот, на 

мечтата за „ мирния заник“, ако си позволим да цитираме духовния му събрат 

Дебелянов.  Не е ли възможно „охолната мечта“ от втората строфа да се 

разбира и като мечтано  завръщане в родния край, в ясната вечер,  за тихата 

почивка като напълно възможни човешки изживявания, като хармония със 

собствената си идентичност. Кой не знае, че сънят в родният дом е най-
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прекрасното пречистващо изживяване на спокойствие и защитеност. Там 

щастието може да сънува любовта и съпричастието,  

Тема (Примерно тематично изречение):  Сънят на щастието в ясната 

вечер на родния край! 

 

  Определяне на обща тема: 

   1. Хармоничното човешко единение с природния свят. 

  2. Мечтата на човека за „лек път“. 

3.Сънят на щастието в ясната вечер на родния край! 

Обща тема на миниатюрата: Мечтата на човека за щастие. 

Стратегия  „Персонализиране“: 

Стро
фа 
№ 

Лир
и-
чес
ки 
гов
о-
рит
ел 

Характери
стика 

Пред
-мет 
на 
текст
а 

Характери
стика 

Време/ 
простран
ство 

Характери
стика  

Читател 
 
(персонифик
ация) 

III.  аз Обект на 
мечтата и 
съня за 
щастие, 
мечтае за 
завръщане в 
родния край 

Мечта
та, 
сънят 

 -За 
завръщане, 
за ясна 
вечер в 
родния край, 
за тиха 
почивка 
- за нечие 
очакване, за 
милувка, 
нежност, за 
завръщане 
към Дома 
 

Условно – 
според 
поетиката 
на 
модернизм
а – към 
края на 
човешкия 
живот,  
Родния 
край 
Вечерта 

Мечтано 
родно 
пространс-
тво 
 Ясна вечер 
Пространств
о на покоя, 
тишината, 
хармонията 
и щастието. 

Пр.Връщал 
съм се у дома 
след дълго 
пътуване  
късно вечер... 
Знам какво 
значи някой да 
те чака...Това 
е невероятно 
усещане за 
щастие... 
 Знам какъв е 
сънят  в 
родния дом 
след дълго 
отсъствие. 
Най-
спокойният 
сън , след 
който човек се 
чувстава 
въроден 
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V. Есе....................... 


