
  

 
  

 

      Потърсете в съдържанието на разказа “Една българка” отговори на въпросите по-долу, за да 
разкриете какви качества притежава баба Илийца в преодоляването на препятствията по трудния 

път към доброто. 

1. 

Какво отличава баба 

Илийца от лютиброд-

чанките, бягащи от 

бича на турските зап-

тиета?  

(поведение, социално 

положение) 

2. 

Как българката скло-

нява Хасан ага да ѝ 

разреши качването в 

ладията? 

3. Каква информация  
за героинята разкрива 
портретът ѝ? 
I част: Тя беше жена 
около 60-годишна, висо-
ка, кокалеста – мъжка 
на вид. На ръце държеше 
едно дете, увито в скъ-
сано чердже.; IV част: 
Нейните изпечени селски 
ръце се напънаха, миш-
ците ѝ сдобиха стомане-
на пъргавина и сила. 

 

 

4. 

Какви други качества 
от характера на бед-
ната селянка се разк-
риват в разговора ѝ с 
калугера: Ти няма нищо 
да направиш, но Господ 
може всичко.  
Защо изречението Да 
направя това добро… 
клетнику! е ключово? 

5. В кой момент Илий-

ца изпитва страх?  

Кое я мотивира при 

преодоляването на 

препятствията? 

Защо и как се променя 

душевното състояние 

на героинята? 

6. 

Защо Ботевият чет-

ник нарича непозна-

тата жена “бабо”, 

“стрино”? Защо за не-

го тя е майка, спаси-

тел и провидение? 
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В разказа си “Една българка” Иван Вазов изгражда обобщения образ на една достойна жена, всеот-
дайна майка и добра християнка, която се опитва да спаси едно от момчетата, тръгнало “за хрис- 

тиянска вяра курбан да става”. 

Поведението на баба 

Илийца пред турските 

заптиета я разкрива ка-

то смела жена. Тя прег-

лъща обидите и униже-

нието и пробужда съст-

раданието на турците, 

като споменава, че бол-

ното дете е сираче. 

 

Призовава го към 

добротата, докосвай-

ки най-чувствителна-

та му струна – бащи-

ната. 

Детайлите от портре-

та ѝ я изобразяват ка-

то обикновена бедна 

селянка, но внушават, 

че е жена с непрекло-

нен характер, че ни-

кога не се предава и 

не отстъпва пред 

трудностите. 

На безнравствеността 
на калугера Евтимий 
се противопоставя 
смелостта, човещина-
та, вярата и родолю-
бието на българката 
Илийца. Желанието 
да стори добро клует-
нику определя пове-
дението ѝ в останали-
те епизоди на сюжет-
ното развитие. 

Баба Илийца остава 
съвсем сама срещу бу-
шуващата река. Тя е на 
брега срещу “тъмните 
талази” и собствения 
си страх. Наближава-
щото утро също я при-
теснява. Мисълта за 
бунтовника я обзема и 
тя забравя болката си и 
поема смъртния риск 
сама да мине отвъд. 

Човещината и благо-
родството на българ-
ката се проявяват в 
действителност, кога-
то с куцукащия момък 
тръгват през гората. 
Освен че му дава хляб 
и му носи  пушката, 
баба Илийца решава 
да го скрие в дома си, 
осъзнавайки риска, 
който поема. 
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