
   Иван Вазов- патриарх 

на българската 

литература 

/1850- 1921г./ 

ИЗГОТВИЛ: КОРНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА 



1) роден: 27 юни(7 юли)1850г. в гр. 
Сопот. 

2) семейство:  

- баща: Минчо Вазов се  

интересува от история и  

политика; 

- майка: Съба Вазова,  

произхожда от стар род на хаджии, 
възпитава Вазов в любов към 
природата и литературата; 

 



I. Биографични данни 

Домът на Вазов- гр. Сопот 



3) образование: 

- начално: в родния град 

- 1866г отива в Калофер, 

за да учи търговия при  

Ботьо Петков. 

-1866г. гимназия в Пловдив 

- През 1870г. излиза  

първото му стихотворение 

„Борът”. 

 



4) В Румъния ( 1870г.) 

- Вазов заминава при чичо си в Румъния, за да 

учи търговия. Там написва и първото си 

стихотворение „Борът“. 

- Бяга в Браила и попада в средите на 

българските хъшове, запознава се с Ботев; 

ражда се идеята за написването на „Немили- 

недраги“. 

   5) кр.1872г. заминава за Цариград; среща се 

с П.Р. Славейков. 



6) нач. 1874г. се връща в Сопот и участва в  

подготовката на Априлското въстание. 

Въстанието не избухва и Вазов се връща в 

Румъния. 

7) 1876г. член и секретар на БРЦК; подготвя 1-вата 

си стихосбирка. 

8) Отново в България( след погрома на 

Априлското въстание): 

-1877г. Работи като учител, а по-късно като 

чиновник в Свищовската губерния. 



- 1879г. Назначен за председател 

на Окръжния съд в Берковица, 

помощник-прокурор във Видин. 

-1880- 1885г. в Пловдив, депутат в 

Областното събрание; 

- 1881г. председател на Научното 

дружество. 

- 1886г- 1889г заточен в Одеса, 

Русия 

- След 1889г. живее в София. 

 
 



- 1890г. брак с Атина 

Болярска, 

но се развежда след 13 

месеца. 

- 1894г. Народен 

представител 

 

- 1895г. до 1899г. Министър на 

народната просвета в 

кабинета на Константин 

Стоилов. 



9) 1920г получава званието „народен поет“ 

10) Умира на 21септември 1921г. в София 

от сърдечен удар, на 71- годишна възраст. 



II. Творчество 

1) Литературно направление: реализъм 

2) Жанрова специфика: стихотворения, оди, елегии, 

социални сатири, разкази, повести,пътеписи, 

романи, комедии, драми, публицистика. 

3) 1-ва творба- стихотворението „Борът“(1870г) 

4 )1-ва стихосбирка-“Пряпорец и гусла“(1876г), 

подписана с псевдоним Пейчин. 

5) 2-ра стихосбирка-“Тъгите на България“, 

подписана с името на Вазов. 



6) „Избавление“ (1878г.) 

7) Пловдивски период: "Майска китка" (1880), 

"Поля и гори" (1884), "Сливница" (1886). По това 

време пише и поемите: "Загорка" (1883), 
"Грамада", "В царството на самодивите". Вазов 

написва още повестта "Чичовци" (1885), 
пътеписите "Един кът от Стара планина", 

разказите "Хаджи Ахил", "Кандидат за хамама", 

"Иде ли?", както и една от емблематичните за 

него повести "Немили-недраги" 



- цикълът „Епопея на забравените“(1881- 1884г) 

8) романи: „Под игото“(1887- 1888г. В Одеса). 

Като самостоятелно издание излиза 1894г. 

- „Нова земя“ 

- „Светослав Тертер“ 

-„Казаларската царица“ 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


