
Иван Вазов

биография
От Мариян Бозов 7б клас



Иван Минчов Вазов

 Иван Минчов Вазов е роден на 9 юли (27 юни стар стил) 1850 г. в Сопот. 

Произхожда от семейство на средно заможен търговец, в което на почит 

са строгият ред и патриархалността, уважение към религиозните и 

битовите традиции, отзивчивостта към възрожденските просветителски и 

патриотични настроения. Брат е на военните дейци Георги Вазов и 

Владимир Вазов, както и на общественика и политик Борис Вазов. Според 

Борис Вазов, родът на Вазовите произхожда от Кирко Иванов Арнаудов от 

нестрамското село Яновени, който се преселва в Сопот в края на 18-ти век 

по време на управлението на Али паша Янински.



Иван Вазов завършва

 Иван Вазов завършва местното взаимно и класно училище, запознава се с 

оригинална и преводна българоезична литература. С помощта на учителя 

Партений Белчев, руски възпитаник, отрано се приобщава и към 

рускоезичната поезия. През 1866 г. учи гръцки и турски език в 

Калоферското училище при Ботьо Петков (бащата на Христо Ботев), като 

става негов помощник поддаскал. Там намира богата библиотека от 

френскоезични и рускоезични книги, които изиграват голяма роля за 

литературното му развитие.



Първи стъпки на Вазов

 През 1866 г. се записва в 4-ти клас на Пловдивската гимназия, ръководена 

от Йоаким Груев, където трябва да овладее гръцки и турски език. Освен 

това Вазов усърдно изучава френски език и се увлича от поезията на Пиер 

Беранже, Виктор Юго и Алфонс дьо Ламартин. През 1868 г. баща му го 

извиква в Сопот, за да поеме търговията, но Вазов не проявява склонност 

към тази професия, а изпълва бащините си тефтери със стихове (част от 

тях излизат през 1880 в стихосбирката „Майска китка“). През 1870 г. в 

„Периодическо списание“ на Браилското книжовно дружество излиза и 

първото му публикувано стихотворение „Борът“.



Творбите на Вазов

 Разказите на Вазов са:Запалените снопи,Увеселителен 
влак,Прощъпалник,Просяк,Убийство,Бъдни вечер в столицата,Японски 
силуети,Целувка на Македония,Нощ във вълшебен замък, Ема,На 
карантина,Една одисея из Делиорман,Великденско размишление,При 
Ивана Гърбата,Апостола в премеждие,Срещите ми с Любена 
Каравелова,Чистият път,Пред Пирот,Маргарита,Капят листата,Една 
българка,Павле Фертигът,От оралото до урата,След двайсет 
години,Наум,Първите дни на свободата,Звездата,Един кът на покой и 
забрава,В градината на музите,Дъщерята на Пилата,Изпъденият марш,В 
електрическия трамвай,Урок,Война въз едни одър,Под есенните 
лъчи,Инвалид,Тъмен герой,Улица „Братиано“,Велик син,Ah, 
Excellence,Сливница,В зоологическата градина,Тотка,Епоха – кърмачка на 
велики хора,Сладкодумен гост на държавната трапеза,Дядо Йоцо 
гледа,Де е България,Героите от Англо-бурската война,Поборник



Романи,повести,сборници и поеми

 Романи:Под игото (първият и най-

известен роман в България),Нова 

земя,Светослав 

Тертер,Казаларската царица.

 Повести:Митрофан и 

Дормидолски,Немили-

недраги,Чичовци (галерия от 

типове и нрави български в 

турско  

време),Нора,Неотдавна,Кардаше

в на лов,Иван-Александър.

 Сборници:Разкази(1881 –

1901),Драски и шарки,Видено и 

чуто,Пъстър свят,Утро в 

Банки,Разкази 1901 – 1921.

 Поеми:Грамада (поема из 

шопския живот) 1880г.,Загорка 

1883г.,Моята съседка Гмитра 

1881.,Зихра 1881г.,В царството на 

самодивите 1884г.,Кихавицата на 

салюста 1884г.,Синайска роза 

1884г.,



Стихосбирки,пътеписи,драми и 

комедии

 Стихосбирки:Пряпорец и гусла (1876, 
издадена в Букурещ, свързана с 
Априлското въстание),Тъгите на България 
(1877),Избавление (1878),Майска китка 
(1880),Първи стихотворения (1870 –
1876),Стихотворения, печатани през 1877 –
1880,Гусла (1881),Епопея на забравените 
(1881 – 1884),Стихотворения за малки деца 
(1883),Поля и гори (1884),Италия 
(1884),Сливница (1886),Звукове (1893),В 
лоното на Рила,Скитнишки песни 
(Впечатления и усещания в Малката и 
Голямата Стара планина) (1899),Под 
нашето небе (1900),Стихотворения, 
печатани през 1900 – 1910,Под гръма на 
победите (1914),Песни за Македония (1913 
– 1916),Нови екове (1917),Какво пее 
планината (1917),Люлека ми замириса 
(1919),Не ще загине (1919),Стихотворения, 
печатани през 1913 – 1921 г.

 Пътеписи:В недрата на 
Родопите,Висините,Витоша,Рила,Пирин,Ед
ин кът от Стара 
планина,Волът,Юмрукчал,Велико 
Търново,Царевец,На върха Свети 
Никола,Розовата долина и Тунджа,Един 
наш черноморски бисер,До 
Радомир,Великата рилска пустиня.

 Драми:Хъшове,Към 
пропаст,Борислав,Ивайло.

 Комедии:Службогонци (Станчо Квасников 
на гости у министъра),Вестникар ли? 
(1900),Господин 
Мортагон,Двубой,Кандидати на славата



Благодаря за вниманието!


