
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
на тема:

Художествена измислица и 

реалност в “Една българка”



“Една българка”

⚫ Разказът „Една българка” е

свързан с революционната епоха

на подеми, когато българинът

заявява правото си да

съществува като свободен човек

в свободна родина. Пресъздава

възрожденската действителност

чрез запомнящи образи, рисува

както типичното, така и

изключителното в българския

национален дух, в една епоха на

„пуста царщина”.

⚫ Чрез разказа „Една българка”,

Иван Вазов, оставя за

поколенията образа на една

българска жена, чието поведение

през месец май 1876 година е

равносилно на подвиг.

“Тя беше жена около 
шейсетгодишна, висока, 
кокалеста – мъжка на вид.”



Баба Илийца

⚫ Баба Илийца е българка, помогнала на

Ботевата чета след разгромяването ѝ

край връх Околчица във Врачанския

балкан. Според историята на родното

село на баба Илийца с. Челопек, тя е

вървяла по малка пътека в планината,

известна само на местното население,

а след това е преминала река Искър с

лодка.

⚫ Това е родното място на Вазовата

героиня, чийто подвиг е описан в

разказа "Една българка".

⚫ През 1899 година Иван Вазов пристига

във врачанското село Челопек. Тук

научава историята за баба Илийца,

която с риск за живота си спасява един

от Ботевите четници.

Къща-музей баба Илийца



Четата на Христо Ботев

Четата на Христо Ботев е

една от най-известните

български революционни

чети, формирана през април

1876 г., като за войвода е

определен Христо Ботйов -

известен революционен деец,

поет и журналист.

Съставянето на четата става

с отделни групи доброволци,

които се качват от различни

румънски пристанища по р.

Дунав на австрийския кораб

„Радецки“ като пътници за

Кладово, Сърбия.



20 май 1876

20 май / 1 юни / 1876 –

четата се отправя към

Вола, но е принудена да

заеме позиции около

Купена, Камарата и

Околчица. Привечер след

като боят стихва, Христо

Ботев събира щаба на

четата. По време на

заседанието войводата е

прострелян от

неприятелски куршум.



Лютиброд

⚫ Авторът ни въвежда в 
една епоха с 
проблеми, характери, 
събития. С географска 
точност води 
действието край 
Искър, между селата 
Челопек и Лютиброд, 
в Челопешката гора и 
Черепишкия
манастир. 

⚫ Село Лютиброд (област 
Враца) се намира в Северо-
западна България и е част от 
община Мездра. Селото е 
разположено на двата бряга 
на река Искър.



река Искър

⚫ Искър (в Античността на латински

Oescus, Ескус) е река в Западна

България. Тя е дълга 368 км (най-

дългата в страната), а водосборната

област има площ 8 650 км². Река

Искър извира от Рила и е

единствената река, която пресича

Стара планина. Влива се в река Дунав

близо до село Гиген. Искър се

образува от сливането на три реки:

Черни Искър, Леви Искър и Бели

Искър. За нейно начало се приема

река Бели Искър, извиращ от

Канарското езеро на височина 2500 м.

Образува два пролома: -

„Панчаревски“ и „Искърски“,

характерни с интересни скални

образувания, по чиито склонове са

разположени множество манастири.



Манастирът “Пресвета Богородица”

⚫ Черепишкият манастир "Успение
Богородично" е разположен на 29 км
югоизточно от гр. Враца, в
уникалното със своето
многообразие на природни форми и
забележителности Искърско дефиле
на Стара планина.

⚫ Манастирът "Успение Богородично"
е възникнал през ХIV в. в
подножието на величествени скали
край река Искър. Някои
изследователи приемат, че
манастирът е съществувал през
цялото Второ българско царство.
Неговият устав (типик) от 1390 г. се
пази днес в Църковно-историческия
музей на София.

⚫ Манастирът има бурна история и е бил
истинска крепост на българщината,
заради което неколкократно е бил
опожаряван. През ХVII в. е възстановен
от известния живописец и книжовник
свети Пимен Зографски (Софийски).



село Челопек

⚫ Челопек е село в Северозападна
България. Намира се в община Враца,
Област Враца. То е родното село на
българската героиня Баба Илийца,
възпята от Иван Вазов в разказа
"Една българка".



Петър Спасов Симеонов

⚫ Петър Спасов Симеонов, наречен Перо
Херцеговинеца, е български революционер,
втори войвода на Ботевата чета.

⚫ Симеонов е роден около 1846 година в град
Велес, тогава в Османската империя, днес в
Република Македония. Участва в
Херцеговинското въстание в 1875 година,
заради което получава прякора си
Херцеговинеца. В края на април 1876 година
се установява в Бекет, Румъния, където
организира четата Свети Георги, която се
присъединява към четата на Христо Ботев на
парахода Радецки. Симеонов е ранен в боя
при Милин камък. След разногласия между
военния командир Никола Войновски и
войводата Ботев, Петър Симеонов заменя
Войновски като подвойвода. На 20 май заедно
с Христо Ботев Симеонов води последното
сражение на четата. След смъртта на Христо
Ботев вечерта на същия ден Симеонов
оглавява основното ядро на четата и се
изтегля на югоизток. На следния ден са
обградени от черкези в местността Погледец
над село Челопек и Симеонов загива в
сражението.



Наследници на баба Илийца:

⚫ Всичко от станалото в нощта на

20 срещу 21 май 1876 г., описано

от Вазов в "Една българка", си е

чиста истина. На патриарха на

българската литература не му се

е налагало да измисля много.

Този случай е записан навремето

и още се пази в книгата на

Черепишкия манастир "Пресвета

Богородица".

⚫ Днес преките наследници на баба

Илийца са около 60 човека и

живеят в София, Враца и

Челопек.

Пенка Драганова

Василка Манчева


