
 

Творецът 
Творчество – 

 Панорама на две изторически 

епохи – Възраждане и 

следосвобожденска България. 

 22 обемни сборника с творби във 

всички литературни родове и 

жанрове. 

 Единствената тема – България 

- Национална съдба, бит, народо-

психология 

- Националната борба за 

освобождение 

- Природа 

- Роден език 

- Следосвобожденска 

действителност 

- Войните след Освобождението 

 

Публицистът 

 

Активна публицистична 

дейност след Освобождението 

- Списание „Наука” – I научно-

литературно периодично издание 

след Освобождението (1878) 

- Вестник „Народний глас” (1879) 

Статии по културни въпроси, 

рецензии, литературни 

произведения 

- Списание „Зора” – I чисто 

литературно списание в България 

(1885) 

- Списание „Денница” – литературни 

статии, библиография и вести 

(1890) 

Общественикът 

 

 Председател на Окръжния съд 

в Берковица (1879-1880) 

 Председател на Пловдивското 

научно книжовно дружество 

(1881) 

 Народен представител  от 

народната партия (1894, 1896, 

1911) 

 Министър на народното 

просвещение (1897-1899) 

 Член на Българското 

книжовно дружество (днес 

БАН) (от 1881) 

 

 



 

Моите песни 
И аз на своя ред ще си замина, 
трева и мен ще расне над прахът. 
Един ще жали, друг ще ме проклина, 
но мойте песни все ще се четат. 
  
И много имена и лесна слава 
годините без жал ще изметат 
ил ще покрие плесен на забрава, 
но мойте песни все ще се четат. 
  
В тях зов се чуй за правда, за свобода, 
любов и благи чувства ги красят 
и светлий лик на нашата природа, 
та мойте песни все ще се четат. 
  
В тях вее на Балкана лъхът здрави 
и тайните хармоний му звучат, 
и гръмът на народните ни слави, 
та мойте песни все ще се четат. 
  
Във тях душата ми изля се цяла 
с най-скъпите си бисери, цветя, 
в тях всичко светло, ценно си е дала, 
във тях живей, звънти и тръпне тя. 
  
Не ме смущава див вой от омрази, 
не стряска ме на завистта гневът – 
спокойно гледам в бъдещето ази: 
там мойте песни все ще се четат. 
  
Те жив са отклик на духа народни, 
а той не мре, и дор сърца туптят 
от скръб и радост в наший край свободни, 
и мойте песни все ще се четат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирали  и оформили 

брошурата ученици от  10-а и 10-б 

клас към клуб “Дигитален свят” в 

ПГИТУ-Ловеч  

 

 

 

170 години от рождението 

Патриарха на  

Българската литература  

 

Иван Вазов 

 

И мойте песни все ще се четат! 


