
,,Под игото“



Романът ,,Под игото‘‘

 През 1887 година ,Вазов е 
емигрант в Одеса заради провала 
на проруския преврат от 1886 г. 
Идеята за романа се ражда
именно там, след като
писателят чете „Клетниците” 
на Виктор Юго.

 Състои от три части – подготовка, 
избухване и потушаване на 
въстанието. Във втората от тях 
голяма част от действието се развива 
в Клисура.



Клисура

 ,,Клисура’’ е град в Южна

България, който се намира в 

община Карлово, област

Пловдив, в близост до град 

Копривщица.

Клисура е един от 

най-значимите в 

исторически аспект 

градове за България. 

Градът се свързва

преди всичко

с Априлското

въстание от 1876 

година, където

изиграва водеща роля.



 В Клисура се развиват не само важни за 
въстанието действия, но и драматичните 
изживявания на Рада, Бойчо и Кандов, 
попаднали в оплетените отношения на 
любовния триъгълник - и тримата се оказват 
виновни, без да имат вина, без да са 
престъпили моралните норми на времето. 

 В Клисура живее и симпатичното 
семейство на кака Стайка и смелия 
Иван Боримечката, който 
въодушевено предупреждава 
жителите на града, че ще гърмят с 
топчето – затова да не се плашат 
дечурлигата и жените. 



 В боевете при Зли дол се срещаме с 

дякон Викентий, напуснал отчаян 

манастира след разговора с отец 

Йеротей. Там се появява и Рачко 

Пръдлето и много персонажи, свързани с 

Бяла черква. 



Зли дол

 Местността се нарича Зли дол и се намира в североизточния
край на град Клисура. Името на местността се свързва, както с 
историческата му значимост, така и със студените ветрове и 
резките обрати, които настъпват във времето тук. По време на 
Априлското въстание там се е намирала най-важната
отбранителна позиция на клисурските въстаници. На това
място е била разположена клисурската черешова артилерия. 
Две гранитни скали с бронзови плочи днес бележат мястото, 
където се е намирал щабът на въстаниците и мястото, където
е гръмнало първото черешово топче. Днес като мълчаливи
стражи в памет на загиналите, черешовите топове стоят, 
напомнящи за подвига на героите.



Основни герои през втората част 

на творбата

 - Бойчо Огнянов (Иван Кралича)

 Иван Боримечката

 Д-р Соколов

 Кандов

 Дякон Викентий



Благодаря за вниманието!


