
Пловдивски 
период на 

Иван Вазов



Иван Вазов 
Иван Минчов Вазов  е български поет, 
писател и драматург.Роден е на 9 юли 
1850 г. в Сопот.Учи в родния си град, в 
Калофер и в Пловдив.Живее за кратко 

в Румъния, където срещата с 
хъшовете насочва младия поет към 
патриотично-граждански теми, на 

които остава верен цял живот. 
Работи като учител и преводач Живот и творчество

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://youtu.be/eNzzd1ENYY4


Произведения на Вазов, написани в 
Пловдив

Пловдивският период е извънредно благоприятен за творческото 
развитие на Вазов. Произведенията му от това време създават 

основата на българската следосвобожденска литература в почти 
всички литературни жанрове, очертавайки и редица от 
класическите ѝ върхове – цикълът от 12 оди „Епопея на 

забравените“, стихотворенията „При Рилския манастир“, 
„Българският език“, „Към свободата“, „Не се гаси туй, що не гасне“, 

повестите „Немили-недраги“,„Чичовци“, разказа „Иде ли?“ и др.



Епопея на забравените
Манастирът тесен за мойта душа е.

Кога човек дойде тук да се покае,
трябва да забрави греховния мир,
да бяга съблазни и да търси мир.

Мойта съвест инак днеска ми говори.
Това расо черно, що нося отгоре,

не ме помирява с тия небеса
и когато в храма дигна си гласа

химн да пея богу, да получа раят,
мисля, че той слуша тия, що ридаят

в тоя дол плачевни, живот нестърпим.
И мойта молитва се губи кат дим,

и господ сърдит си затуля ухото
на светата песен и херувикото.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5


При Рилския манастир
Сега съм у дома. Наокол планини

и върхове стърчат; гори високи, диви
шумят; потоците, кристални и пенливи,
бучат - живот кипи на всичките страни.

Природата отвред, кат майка нежна 
съща,

напява ми песен?, любовно ме пригръща. 
Сега съм у дома. Над мен Еленин връх

боде лазурний свод и мен при себе кани;
отсреща Бричебор ми праща здравий дъх

на своите ели и бори великани;
а Царев връх от юг издига се огромен

с плешивия си лоб и царския си спомен.

https://bgmateriali.com/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7


Българският език
Език прекрасен, кой те не руга

и кой те пощади от хули гадки?

Вслушал ли се е някой досега

в мелодията на твойте звуци сладки?

Език свещен на моите деди

език на мъки, стонове вековни,

език на тая, дето ни роди

за радост не - за ядове отровни.

Разбра ли някой колко хубост, мощ

се крий в речта ти гъвкава, звънлива -

от руйни тонове какъв разкош,

какъв размах и изразитост жива?

Не, ти падна под общия позор,

охулен, опетнен със думи кални:

и чуждите, и нашите, във хор,

отрекоха те, о, език страдални!

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2)


Към свободата
Богиньо страшна на свободата,

        почитам твоя свет олтар,

ти пълниш с плач и гръм природата

        и вливаш във душите жар.

 Пред твоя пряпорец короните

        бледнеят, люшка се светът;

ти раждаш генийте, Дантоните,

        що бутат тронове и мрът.

Ти даваш вяра, мощ на робите,

        ти пълниш целий свят с борба,

полята с кръв и с кости гробите,

        и вдигаш мъртвите с тръба.
 

Но колко слепи йощ не чувствуват

        величьето на твоя дар,

а други с твойто знаме блудствуват,

        търгуват с твоя свет олтар.

https://chitanka.info/text/5211-kym-svobodata


Не се гаси туй, що не гасне
За нас е радост, слънце 

златно
в навъсен ден когато 

бляска,
но лучът му грей по-

приятно
през някоя тъмнична 

рязка.
Една звездица – и тя тоже

моряка води сред морето,
едничка искра нявга може
пожар да дигне до небето.

Огънят, в който Хус 
изчезна,

огря вселената по-ясно,
в нощ мрачна, бурна и 

беззвездна
светкавицата грей 

ужасно.
Тирани, всуе се морите!

Не се гаси туй, що не гасне!
Лучата, що я днес гасите,

тя на вулкан ще да 
порасне.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5_%D1%81%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8_%D1%82%D1%83%D0%B9,_%D1%89%D0%BE_%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5


Немили-недраги
Нощта беше влажна и мрачна и браилските улици 
пустееха. Студената декемврийска мъгла, която 

обикновено пада покрай бреговете на Дунава, се беше 
напластила в една от главните улици на града и 

задушаваше с отровния си дъх последните минувачи, 
които бързаха да се приберат у дома си. Мъжделивите 

фенери, що стърчаха на почтителни разстояния по 
двете страни на улицата, едвам прокарваха мътна и 

неопределена светлина през мъглата и като че още 
повече увеличазаха мрака. Всичките лавки и магазини 

бяха затворени вече; никаква светлина или шум не 
излизаше навън; понякога само се чуваха уединени 

крясъци и псувни на някои закъснели картоиграчи в 
някое затворено казино.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8


Чичовци
“Селямсъзът наистина се зададе отгоре с риба в 
ръка, но срещна Неча Райчинчин и запря го да му 
каже нещо, вероятно — колко е купил рибата, 
която повдигаше нагоре, после срещна Марина 
Хаджи Цаков и каза му, види се, добрутро, защото 
погледна към слънцето; а като зърна дяда 
Постола, застигна го и взе да му разправя нещо 
твърде важно, защото не видя Ивана Разпопа, 
приятел, който замина покрай него — за да го 
здрависа, нито Варлаама Копринарката, който 
отиваше тичешком — за да го изпсува.”

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8


Иде ли?
       - Боже господи, къде ще е останало момчето ми! - 

въздиша тя.
Излиза и отива у Стоенкини. Още от вратнята 

сърцето и затреперва. На, сега ще й каже Стоянка, че 
приела много здраве от Стоенча, че за Коледа си иде. А 

Стоянка баре да каже една добра. Не, мълчи. Само 
очите й се зачервили.

Селото цяло се разшавало. Посреща първия полк, 
който се връща. Ето насред улицата, тъкмо срещу 
бабини Ценини, забиха две греди, една срещу друга; 

горните им краеве свързаха с криво дърво, като дъга. 
Донесоха миризливи борикови вейки от планината и 
обвиха с тях гредите и дъгата, на която прилепиха 

надпис, донесен нарочно от Пазарджик: "Добре дошли, 
храбри войници!" 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%3F


Пловдивски период на Вазов 
От 6 октомври 1880 г. Вазов се установява в Пловдив, столицата на Източна 
Румелия. Дейно участва в обществения и културен живот на областта като 

депутат в Областното събрание от Народната партия, редактор, 
публицист и критик, културен деец и писател.През 1881 – 1885 г., заедно със 

своя приятел и съратник от този период Константин Величков, Вазов 
участва в редактирането на вестник „Народний глас“, от чиито страници 
води борба срещу суспендирането на Конституцията от княз Александър 

Батенберг. През 1884 – 1885 г. е подпредседател на Областното събрание.



В началото на 1881 г. Иван Вазов е избран 
за председател на Пловдивското научно 

книжовно дружество и става главен 
редактор на издаваното от него списание 

„Наука“ – първото сериозно научно-
литературно периодично издание след 
Освобождението (1878 г.). През 1885 г. 

Вазов и Величков основават списание „Зора“ 
– първото чисто литературно списание в 

България. В Пловдив те съставят и 
прочутата двутомна „Българска 

христоматия“, която запознава българския 
читател с повече от 100 български и чужди 

автори.

https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(1881_%E2%80%93_1884)
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(1881_%E2%80%93_1884)
http://dictionarylit-bg.eu/%D1%81%D0%BF.-%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0


Допълнителна информация

Аудио книга "Левски"   

Иван Вазов 

Портретъ: Иван Вазов - патриарх на 
българската литература

Иван Вазов - Отечество любезно, как 
хубаво си ти (Аудио книга) 

https://youtu.be/8EG_Eep3g5Y
https://youtu.be/L5jWgO4GlSw
https://youtu.be/tjzv49ILQBI
https://youtu.be/tjzv49ILQBI
https://youtu.be/ynkdA0mXrkY
https://youtu.be/ynkdA0mXrkY


Благодарим Ви за 
вниманието! Честит 
празник на народните 

будители!
Изготвили: Александра Калева, Вера Събева, Калина 

Стоева, Красимира Тодорова, Марина Николова, Миша 
Дени  10”Б” клас :)


