
Веригово-Алтъново„ПОД ИГОТО“

Изготвили: Даниел Йорданов, Александър Огнянов, 
Николас Иванов и Асен Владимиров



ТОПОСИ В 
РОМАНА

Единствените топоси в романа 

„Под игото“, свързани със 

селото и бита на хората там, са 

в първа част на романа. 

Действието се развива в селата 

Веригово и Алтъново, които са 

разположени в Средна гора.



Преселниците били само 

българи. Смята се, че те 

са от славянски произход. 

Няма открити писмени 

паметници за потвърждаване 

на тези хипотези , но 

близката история на 

Веригово е ярко 

доказателство за 

родолюбието, духа и 

българското самоопределяне 

на местното население.

Веригово - някогашното село 

Синджирлий 

Изследователите на Веригово, 

водени от преданията и 

легендите, сочат началото на 

заселването му в края на XIV и 

началото на XV век.

Най-ярките страници от 

историята на Веригово са от 

времето на Възраждането , 

когато вериговци започват да 

говорят за необходимостта от 

просвета , духовна свобода и 

човешки права.



ВЕРИГОВО
Малко село, в което всеки познава всеки. Вазов се вдъхновява да
включи Веригово в творбата си, заради буйното отношение на
жителите в селото към поробването. Град Хисаря се намира в
централната част на България, под южните склонове на Средна гора.



Дядо Марин

Дядо Мина

Бойчо Огнянов



Според романовото действие, след като в
лицето на Бойчо Огнянов е разпознат
избягалият каторжник Иван Кралича, Графът
е преследван от турците. В бягството му
помага Колчо-слепецът, прогледнал за
житейските истини преди много хора с очи. 



„СПАСЕНИЕТО 
НА ОГНЯНОВ“

Колчо го предопреждава и Бойчо се 
СПАСЯВА, като се преоблича като поп,
напуска града. Докато бяга през полето, 
среща турци, ранен е от техен куршум, а 
после с помощта на български въглищари,
Бойчо се озовава в дома на чичо Марин. Три 
седмици се лекува там. Тайната за неговото 
пребиваване е всеобща  - цялото село приема 
за свой дълг да се грижи за българският 
апостол. „...И децата знаят, че си у мене. За 
твоята софра цяло село се трудеше“ – казва 
чичо Марин на слисания Бойчо.



БОЙЧО ОГНЯНОВ 
МЕЖДУ ВЕРИГОВО И 
АЛТЪНОВО

След Веригово преоблечен като турчин,
Бойчо Огнянов поема към Алтъново. 
Всеки, който е чел Вазовите разкази

„Апостолът в премеждие“ и „Най-чистият 
път“, ще откриете прилики между 
Апостола на свободата и апостола от 
Бяла черква. И двамата са хладокръвни 
революционери, отдадени изцяло на 
народното дело. Тук е момента да 
напомним, че прототипи на Бойчо 
Огнянов са Апостола на свободата, 
Тодор Каблешков, който също се появява 
в романа и революционерът Стоян 
Заимов.



За съществуването на селото 
се споменава за пръв път в 
официален турски документ 
от 1576 г., който се 
съхранява в Народната 
библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ в София.

Първите заселници били 
овчари, които заедно със 
семействата си се 
установяват там, и така 
оформят село 
Алтъново(Златица). 

С течение на времето, за 
по-благозвучно, с. Златина 
започнало да се нарича 
Слатина.

В селото има библиотека, 
скоро отремонтиран кино-
салон, здравна служба, 
читалище “Сеяч”, с развита 
активна самодейност. Също 
така, е съхранена и 
действаща черквата „Св. 
Тодор“, построена през 1885 
г. Село Слатина се намира в живописен 
планински район. Разположено е в 
северните склонове на Същинска Средна 
гора.



Представено като махала, в която живеят и българи и
турци. Тя е отделена от околните села и градове. 
Доста от ключовите моменти на романа се развиват
там.



Боримечка

та

Петър 

овчаря

Цанко



ОСНОВНА СЛУЧКА 
„ТЛАКА В АЛТЪНОВО“

В Алтъново  като в идилия, е разкрит селският 

бит, като е представена една седянка. Обичайте,

песните, закачките, шегите на българите са 

описани с обич и топлота. Бойчо е свидетел и на 

една от най- интересните сцени от бита на 

българския селянин - на действие е показано 

как се краде булка . Иван Боримечката не чака 

да се развият събитията и бърза да се ожени,

преди въстанието да е избухнало - след тлаката 

той грабва със силните си ръце физически 

здравата кака Стайка.

*тлака – седянка




