
Иван Вазов, из „Под игото”, „Радини вълнения” 

1. Жанр – част от роман 

2. Сюжет  

- Сюжетните моменти са подредени в правилна времева последователност. 

- Налице са два момента, които правят повествованието особено интригуващо и 

завладяващо вниманието на читателя. 

 Критичната ситуация, когато в изпита се намесва Бойчо Огнянов 

 Отговорът на Събка, че българите ще бъдат освободени от турско робство 

от цар Александър от Русия 

- Годишният изпит се превръща в събитие, по време на което се проявяват 

характерите и убежденията на героите. 

3. Сюжетни елементи 

- Експозиция – всъщност е едно дълго въведение преди пораждането на 

конфликта: запознаване с образа на Рада, подготовка и откриване на изпита, 

въвеждащи въпроси на главния учител Климент, по време на които Рада се 

успокоява, тъй като сред присъстващите не забелязва Стефчов. 

- Завръзката – настъпва с появата на Стефчов и желанието му да участва в 

изпитването. 

- Първата кулминация – свързваме със стъписването и с мълчанието на децата, 

с невъзможността им да отговарят на въпросите на Стефчов и с настъпилата 

всеобща паника в залата. 

- Развръзката – идва внезапно с появата на Огнянов, който упреква Стефчов за 

некоректните въпроси и дава шанс на разплаканите Радини ученички да покажат 

знанията си. 

- Втората кулминация – се поражда от неволната грешка на Събка, дъщерята на 

Мичо Бейзедето, която в присъствието на  Стефчов споделя една дълго стаявана 

надежда на българите, че руският цар Александър ще ги освободи от теглото, а 

това поражда страх у присъстващите. 

- Развръзката – настъпва след думите на кака Гинка. Стефчов е принуден да 

напусне залата, след което мъдростта и спокойствието надделяват да края на 

изпита. 

На финала на текста Рада благодари на Огнянов заради подкрепата. За бъдещите 

взаимоотношения между героите намеква нейният замечтан поглед подире му. 

4. Основни теми и мотиви 

- Темата за просветата и културата в живота на българите 

- Темата за годишния изпит като върховна изява на знанието 

- Темата за ролята на българската история 

- Темата за националното самосъзнание и самочувствие 

- Конкретна за главата е темата за вълненията на учителката Рада на годишния 

изпит в девическото училище 

- Темата за демократичното протичане на изпита 



- Темата за първия сблъсък между Кириак Стефчов и Бойчо Огнянов 

- Основните мотиви са за миналото и бъдещето 

- За страха и смелостта 

- За благородството и низостта 

- За свое и чуждо – в категорията чужд са страхливците и родоотстъпниците, а в 

категорията свой са българите с патриотично самосъзнание. 

5. Основна идея 

- Утвърждава идеята за значението на просветата и силата на знанието като 

същностни за националното съзнание на българите. А тяхна върховна изява е 

годишният изпит по родна история, на който се отдава почит на такива велики 

личности като Борис I, цар Асен, светите братя Кирил и Методий. Ако миналото 

е извор на самочувствие и гордост, то и бъдещето на българите трябва да следва 

примера на дедите – това е оптимистичната идея заложена в тази глава. 

6. Конфликти  

- Основният конфликт е междуличностният. Предизвикан е от стремежа на 

Стефчов да запази авторитета си пред обществото на Бяла черква, като не 

подбира средства за лидерство и надмощие. Справедливостта е на страната на 

Огнянов, който излиза победител в моралния двубой. 

II. Герои и художествени образи 

1. Рада Госпожина 

- Представена е като сираче, поверено на грижите на строгата и безсърдечна 

Хаджи Ровоама 

- Характеризирана е пряко чрез думите на повествователя като чувствително и 

чистосърдечно момиче 

- Представата за нравствената й чистота се затвърдява чрез детайлите от 

портретната й характеристика – миловидното лице, големите влажни очи, 

прозрачните розови облачета, играещи по лицето й, които издават трепета на 

„свенливата й душа” 

- Проявява обич, грижа и отговорност към своите ученички – отношението й към 

тях е характеризирано с думи и изрази в преносно значение („ Тя ги заливаше 

със светлия си поглед, тя ги ободряваше с небесна усмивка и туряше цялата си 

душа на техните трепетни устни.”) 

- Смущава се от безсърдечния Стефчов и съпреживява притеснението на 

изпитваните момичета 

- Изпитва симпатия към Бойчо Огнянов и изразява сърдечната си благодарност за 

подкрепата, която той й оказва. 

2. Бойчо Огнянов 

- Характеризиран е като благороден човек, който, намесвайки се в провеждането 

на изпита, печели симпатиите на хората в Бяла Черква и опровергава пуснатата 

от Хаджи Ровоама лъжа, че е турски шпионин. 



- Впечатлението за героя се изгражда от съществени детайли от портретната му 

характеристика – благородното му лице, обляно със страдалческа бледност, 

мъжествения и енергичен поглед. 

- Речевата характеристика допълва представата за рицарската природа на Бойчо 

Огнянов – речта на героя е изискана и изразява прямота, чувство за 

справедливост и добронамереност 

- Косвено е характеризиран чрез отношението на Рада Госпожина и на децата към 

него 

3. Кириак Стефчов 

- Може да се определи като герой антипод на Бойчо Огнянов, защото характерът, 

поведението и убежденията на двамата герои са напълно противоположни. 

- Държи се безсърдечно и надменно с ученичките – погледът му прониква „като 

мраз” в детските души 

- Демонстрира пренебрежение към Рада – измерва я с поглед строго и 

пренебрежително, гледа я „ледено” 

- Проявява враждебност към Бойчо Огнянов 

- Открито изразява одобрението си за властта на поробителите 

- Тържествува, когато в залата се възцарява всеобщо смущение 

4. Ученичките 

- „Пременени” са от майките си, защото изпитът за всички в Бяла Черква е 

празник на духа 

- Сравнени са с „рой пчели”, които с трепет очакват изпита 

- Смутени и уплашени са от начина, по който изпитва Стефчов 

- Сияят, когато получават похвала от Огнянов 

5. Обществото 

- Приема изпита като важен момент от живота на градчето и превръща това 

събитие в празник на духовността 

- Съпреживява и неуспехите, и сполуките на малките ученички 

- Завладяно е от духа на борбата и оценява като правилни бунтовните думи, които 

малката Събка неволно изрича, макар че за кратко всички са притеснени от тях 

- Своеобразен говорител на общността става кака Гинка, която открито подкрепя 

казаното от малката Събка – че цар Александър ще избави българите от турско 

робство   


