
Романът „Под игото“

Сопот-Бяла Черква



Къща музей „Иван Вазов“ 
 Къща музей „Иван Вазов“ в Сопот е родната

къща на българския писател и поет Иван Вазов.

 На 6 юни 1935 г. къщата е открита тържествено

като музей. През 1964 година е обявена за 

паметник на културата от национално

значение. Наред с къщите в Берковица и в 

София тя е сред 3-те къщи музеи, с които е най-

силно свързан животът на Вазов.

 Къщата е построена през XVІІІ в. от прадядото

на Вазов. През юли 1877 г., в разгара на Руско-

турската освободителна война, тя е опожарена. 

Идеята за възстановяването ѝ възниква през

1920 година в чест на 70-годишнината от 

рождението и 50-годишната литературна

дейност на поета. На 24 октомври същата година 

е учреден „Комитет за постройка паметник и 

къща музей на народния поет Иван Вазов в гр. 

Сопот“ и започва събирането на средства.



Сопот-родния град на Иван Вазов

 Сопот е град в Централна България, област Пловдив. Той се намира на 5 км 

западно от град Карлово.

 Сопот е разположен в плодородната Стремска долина на 510 m надморска

височина в самите поли на Стара планина, и се намира на 5 km западно от 

Карлово, на 136 km източно от София, на 63 km северно от Пловдив и на 61 

km южно от Троян.

 В близост до града е началната станция на седалковия лифт до хижа

Незабравка, който е най-дългият на Балканите.

 Сопот е родното място на великия български поет и писател Иван Вазов. 

Там той прекарва детството и юношеството си, оставили най-дълбоки следи 

в жизнения и творческия му път.

 Името на града произлиза от праславянската дума „сопотъ“ – шумящ поток, 

извор



Топосите в произведението

 Къщата на Чорбажди Марко

 Метохът

 Воденицата на дядо Стоян 

 Манастирът „Свети Спас“ 

 Девическото училище 

 Ганковото кафене 



Къщата на Чорбажди Марко

 Къщата на чорбаджи Марко

 Още в първа глава на романа – „Гост“, читателят

става свидетел на идиличната вечеря в двора на 

голямото семейство. Действието се развива през

месец май. Пространството е представено като

райска градина – има ручейче, което пее като птиче, 

вечнозелени чемшири, стара , но разлистена

лозница и фенер, който пръска задушевна 

светлина. Семейството е многолюдно, говори весело 

и лакомо унищожава господарската трапеза. 

 Прототип на Марковото семейство е Вазовата

фамилия – Минчо Вазов е първообраз на чорбаджи

Марко, баба Иваница – на баба Ана, малкият

Василчо е самият писател. Останалите деца от 

семейството носят имената на родните братя на 

Патриарха.

Днес къщата е превърната

в музей. Запазена е 

стаята, в която баба Съба

Вазова тайно носела

свещи на своя син - Иван, 

за да може да твори тайно 

от баща си, който иска да 

направи от него важен 

търговец. Все още е жива 

и старата лоза - над 250-

годишна е, още весело пее

малкото ручейче в двора 

на къщата. 



 Мястото, където си дават среща
всички клюки на града – метохът, 
се намира на по-малко от стотина
метра от къщата музей на Вазов. В 
романа това е мястото, където е 
отгледана Рада Госпожина. Това е 
и царството на старата сплетница 
игуменката Хаджи Ровоама –
сестра на Юрдан Диамандиев –
най- приближеният до турската
власт чорбаджия. 

 Днес метохът все още е действащ. 
Към него има изградена музейна
част. И там все още е жива 350-
годишната лозница, която е 
слушала градските клюки още от 
времето преди Вазов и неговите
герои.

Метохът



Воденицата на дядо Стоян

 Основните действия на втора глава в романа -

„Бурята“, се развиват там. Иван Кралича се 

скрива от природната стихия във воденицата, 

където скоро идват и нейните собственици 

дядо Стоян и 14-годишната му дъщеря 

Марийка. Страшно става, когато там намират

подслон и Топал Хасан и Емексиз Пехливан. 

Ужасните събития, които се случват в тази 

нощ, остават отпечатък в целия роман и са

двигател на част от основните действия. 

 Днес воденицата е музей. Любезните

уредници предоставят възможност

посетителите сами да задвижат старите 

механизми, да се докоснат до бита, 

традициите, облеклото и храната на хората, 

описани в романа.



Манастирът „Свети Спас“ 

 В него действито се развива в 
няколко основни глави на романа –
събитията след бурната нощ във 
воденицата, кражбата на парите в 
зелената кесия от дякон Викентий, 
научаваме за тихия подвиг на отец 
Йеротей, които изпраща на свои 
разноски българчета да се учат в 
чужбина.

 Днес „Свети Спас“ е действащ
мъжки манастир. Намира се на 
около 1 км. от воденицата на дядо
Стоян.



Девическото училище 

 В него преподава младата и красива учителка Рада 

Госпожина. Както повечето герои от романа, и тя има

свой реален прототип - на Мария Българова, която била 

годеницата на Тодор Каблешков. Чрез романа влизаме в 

празничната обстановка на годишния изпит в Бяла

черква – родния град на Вазов – Сопот, където

момиченцата са като пеперудки в новите си роклички и 

жужат като пчелички, докато преговарят уроците си.

 Днес училището на Рада Госпожина е музей, който 

понякога отваря вратите си, за да бъдат играни нови 

представления в него.



 Ганковото кафене е интиресен топос в Бяла черква. В 

него се събират по-богатите граждани и разискват 

черковните, правописните и политическите въпроси. Не 

е случайно, че кафенето шеговито е  наречено местния 

„парламент“, заради оживените спорове, провели се там. 

 Ганкиното кафене не се е запазило като такова и в 

настоящт момент е магазин за козметика и парфюми.

Ганковото кафене 
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