
Иван Вазов 

Из „Под игото”, „Представлението” 

1. Време на създаване на романа 

През 1887 – 1888 г. под влияние на носталгията по родината като емигрант в Одеса 

Вазов написва основната част от романа „ Под игото”, в която влиза и главата „ 

Представлението”. През есента на 1889 г. текстът е отпечатан за първи път, а през 

1894 г. романът излиза като отделна книга. 

2. Заглавие на романа 

Първоначалната идея на Вазов е била да озаглави романа „Кървава зора”, като постави 

акцент върху събитието – кървавият бунт, но впоследствие се спира на заглавието „ 

Под игото”. Така акцентът пада върху времето на действието, върху робството, родило 

копнежа по свобода, и върху поражението на бунта. 

3. Подзаглавие на романа 

Представлява едно уточнение на историческия момент – „Из живота на българите  в 

предвечерието на Освобождението”. Това е граничното време, когато се ражда идеята 

за свободата на родината, преминала през кървища, бунтове и страдание. 

4. Заглавието на  XVII глава от Първа част на  „ Под игото” 

„Представлението” е заглавие, което насочва вниманието на читателя към културно 

събитие от живота на Бяла черква. Насочва към идеята за духовния подем на 

българина в края на възрожденската епоха и желанието му да се приобщи към 

културата на Европа. 

5. Жанр – роман 

6. Теми и мотиви в главата „Представлението” 

- Изкуството като потребност в живота на българина 

- За първите театрални представления у нас 

- За културния живот на възрожденското общество 

- За изграждането на театрална публика през Възраждането 

- За възпитателната сила на театъра 

- Песента насочва към глобалната тема на романа – националното осъзнаване на 

българския народ  и за опиянението от идеята за свободата. 

- Мотивът за песента и за пробудения национален дух е част от темата за 

изкуството.  

- Забавната страна на темата за въздействието на изкуството е, че то може да 

омагьоса властника и да приспи бдителността му, както се случва при бея. 

7. Сюжет в сюжета – „Многострадална Геновева” в „Представлението”. 



В процеса на повествованието паралелно протичат моменти от сценичното действие и 

реакциите на зрителите по повод играта на актьорите до пълното им вживяване в 

сюжета на пиесата и включването им в изпълнението на песента. Гради се сюжет в 

сюжета. 

8. Взаимодействие на изкуствата в „Представлението” 

Разгръщането на двете сюжетни линии отговаря на принципа разказ в разказа. 

Протичат и взаимодействия в изкуствата на принципа театър в романа и песен в 

романа. При запяването на песента двете сюжетни линии се събират в едно и се 

получава един от най-въздействащите моменти в романовото действие. 

9. Композиция 

Представянето на сюжета на „Многострадална Геновева”, което може да се определи 

като „разказ в разказа”, самата глава може да се раздели на три части. Първата е най-

обемна и – пресъздава живота в Бяла черква и неговото многообразие. Представя 

картината на културното въодушевление и ентусиазъм, свързани с подготовката и 

протичането на представлението, по време на което възниква и се разрешава 

конфликтът между Стефчов и Огнянов. На другия ден се разрешава нов конфликт 

между бея и Огнянов. 

10.  Сюжетни елементи 

- Експозиция – трескавата подготовка на спектакъла и вълнението на жителите на 

Бяла черква 

- Завръзка – следва двете паралелно протичащи сюжетни линии и тяхното 

смесване, 

+ на сцената тя е предизвикана от вероломството на Голос след заминаването на 

графа, което поражда бурните реакции на зрителите 

+ завръзка на действието в публиката е спречкването между Стефчов и Каблешков 

по повод играта на Огнянов 

- Конфликтът – се разширява, обхваща сцената и публиката чрез словесната 

престрелка между Огнянов и Стефчов и се разрешава чрез намесата на бея 

- Кулминация – съвпада с финала на драмата, когато песента на сцената е 

изместена от „Пламни, пламни , ти в нас, любов гореща”, подета от актьорите и 

публиката. 

След кулминацията настъпва заплитане на действието – Огнянов е извикан при бея 

по донос на Стефчов. 

- Развръзка – идва след успешното разрешаване на конфликта на Огнянов с властта, 

която той умело заблуждава. 

 

11.  Конфликти в „Представлението” 

- Между реалност и художествена условност, между живота и измислицата, между 

публиката и актьорите, конфликт, който поражда хумора в текста. 



- Между потребностите на бита и израстването на духа, което е най-ясно изразено 

при подготовката на представлението 

- Между съмишлениците на идеята за свобода и предателите 

- Между поробени и поробители 

 

12.  Герои и художествени образи 

 Повествователят 

- Описва представлението на „Многострадална Геновева” с мек хумор и разбиране 

на гледната точка на тогавашните българи. 

- Променя тона си при описанието на революционната песен 

- Чрез начина, по който разказва, разбираме какъв е животът на българите: какво е 

всекидневието им, какво ги забавлява, какво е бунтът срещу робството за тях. 

 Бойчо Огнянов 

- Името съответства на характера му, то издава неговата енергия, жертвоготовност и 

борбен дух като на човек, подбудител на революционните процеси и в голяма 

степен техен двигател. 

- За любовта на народа към него говори фактът, че всички си отдъхват като 

научават, че той ще изпълнява ролята на графа, и после се вълнуват от играта му.  

- Негов открит противник е Стефчов, близък до турците и яростен противник на 

идеята за бунт. 

- Демонстрира приятелски отношения с Каблешков, който се обръща към него със 

свойското „брате” 

- Запазва самообладание пред бея 

 Тодор Каблешков 

- Реална историческа личност, един от Апостолите на свободата 

- Демонстрира висока култура като изразява одобрението си на зрител чрез 

ръкопляскане 

- Проявява будно чувство за справедливост, като се противопоставя на Стефчов 

- Има буен нрав и е дързък и решителен 

- Не се поколебава да изскочи на сцената и да запее революционна песен „ Къде си, 

вярна ти любов народна” 

- Следва дълга си на будител, както става ясно от думите му, отправени към 

Огнянов 

 Кириак Стефчов 

- Антипод на Огнянов, Каблешков, Соколов – привърженик на турците, 

антипатриот, изменник, предател и доносник.  

- Един от богатите в Бяла черква, но по нрав е дребнав, лицемерен и покварен. 

- Трудно понася симпатията на публиката към Огнянов и го предизвиква, като го 

освирква – от завист се държи скандално 

 Кака Гинка 

- Най – шумната сред жените в публиката 



- Знае наизуст текста на драмата 

- Неуморно обяснява на останалите жени различни детайли, свързани с пиесата. 

 Дамянчо Григорът 

- Има задачата да превежда на бея текста на драмата 

- Запази самообладание и проявява съобразителност в края на представлението, като 

излъгва бея за това какво се пее в гръмналата на сцената песен 

 Мичо Бейзадето 

- Разпален привърженик на идеята за бунт; приема с възторг запяването на 

революционната песен и отправя благословия към пеещите 

 Беят 

- Глупав и доверчив, честолюбив 

- Незапознат с театъра като изкуство 

 Актьорите 

- Неопитни, но  ентусиазирани 

- Играят приповдигнато, което прави изпълнението им и трогателно, и смешно 

 Публиката  

- Наивна и спонтанна, намесва се в представлението – подканва актьорите за едно 

или друго 

- Не прави разлика между личността на актьора и героя, чиято роля той изпълнява. 

 Образът на песента 

- Въплъщава родолюбието на българите 

- Сплотява присъстващите – събира „всички души в едно”, слива сцената и залата и 

се издига „към небето като молитва” 

- Характеризиран е чрез глаголи, употребени в преносно значение; „цепеше 

въздуха”, „разпаляше и опияняваше сърцата”. 


