
Йордан Йовков – живот 

и творчество 

   Винаги съм наклонен да вярвам на 
хората, да виждам и да търся у тях 

преди всичко доброто. 

 

                             Йордан Йовков 



 

 

Певец на хармонията между 

човека и света. 

Цикличност на “различния” свят 
• Подходът на цикличността може да се 

обобщи от една тема в друга чрез търсене на 

общото между тях ( “Песента на колелетата” , 

“Женско сърце” ), уподобяване или 

противопоставяне на мотивите чрез 

пространствено-времева съотносителност ( 

“Вечери в Антимовския хан” ) или на 

основата на една нравствена оценка, каквато 

е магията на красотата – законодател на 

добро.  

• Общото художествено пространство - 

чифликът, планината, селото, ханът и 

кръстопътят  създава възможност образите и 

случките да се обединят в една образна 

система. В същия смисъл на идеен 

определител се явява и заглавието на някои от 

циклите.  

• Цикълът разкази 

«Старопланински легенди» е 

създаден върху няколко от 

принципите на писателя. Две 

характеристики – пространството и 

времето ( планината и отколешното , 

някогашно време ) задават рамката 

на цикъла , но срещата с героите и 

събитията пренасочват логиката и 

към нещо по-дълбоко – 

естетическата и нравствено-

въздействащата функция на 

отделните разкази зазвучава в 

тяхната съвкупност като химн на 

красотата, като воля за промяна не 

към добро, а към най-доброто. 



Определители на цикличността – време, 

пространство, идея, морал, ценности...  

• Проблемно-художественият определител на отделните 

цикли ( време, пространство, идея, нравствен императив 

в жизнения избор на героите ) влиза във взаимодействие 

с някои средищни образи символи, които обединяват 

Йовковите книги в неговата цялостна вселена. Това са 

Балканът, ханът, чифликът. Йовковият човек «пътува» , 

за да застане в диалог със себе си, миналото си, съвестта 

си, позабравената, но и намерена общност или да се 

откъсне от нея ( “Старопланински легенди” ), да открие 

радостта и забравата с жената, любовта, труда ( “Вечери 

в Антимовския хан” ).  



1. Житейски път 

    Йордан Йовков е 

роден на 8 ноември 

1880г. в Жеравна, 

близо до Сливен.  



Житейски път 

• Бащата на бъдещия писател – Стефан Йовков, 

е заможен човек, училищен настоятел. 

• Майката – Пена Йовкова, била търговска 

дъщеря, която се славела с хубостта си и 

веселия нрав. 

• В семейството има шест деца – Йордан е 

петото по ред. 



Житейски път 

    Детските и юношеските си години Йовков 

прекарва в родното си място. Живописната 

природа, преданията и легендите, разказвани от 

жеравненци, народните песни за хайдути и 

разбойници се запечатват завинаги в паметта на 

писателя и по-късно присъстват в творчеството 

му.  



Житейски път 

    Първоначалното си 

образование и 

прогимназия той 

получава в село 

Жеравна и град Котел. 

Гимназия завършва в 

град София. 



    През 1897г. 
семейството на 
Йовков се преселва в 
Добруджа, където в 
крайграничното село 
Чифуткьой (сега 
Йовково) баща му 
купува земя и 
добитък. 



    Тук той е поразен най-
напред от необятната 
шир на Добруджанските 
поля. В Добруджа 
израства и живее сред 
златното море на 
житните нивя, ширнали 
се сред необятните поля. 



    Дълго време Йовков 

учителства из 

добруджанските села. 

Тук той познава и 

обиква селянина, 

труда, добруджанския 

пейзаж. 



    В школата за офицери в Княжево 

    През 1902г. прекъсва учителството, което 

толкова обича, и завършва школата за запасни 

подофицери в Княжево. Един семестър следва 

право, но борбата за хляба (смъртта на баща 

му) отново го връща в Добруджа, където 

продължава да учителства. 



     

Йовков и участието му в 
три войни 

Участва в три войни - в 
Балканската, 
Междусъюзническата и 
Първата световна война. 
След Първата световна 
война той е чиновник в 
Добруджа и Варна и 
няколко години работи в 
българската легация в 
Букурещ (Румъния). 



   Житейският край на 
Йордан Йовков  

   В 1927г. Йовков се завръща 
в София, където работи в 
Дирекцията на печата. 
Умира през 1937година. 
Този вече известен и 
обичан български писател 
умира в оскъдица. В 
предсмъртния си час 
говори за Добруджа. 



2.Творчество 

    В началото е 
Поезията 

През 1902-11 г. публикува 
стихове (общо 31) в 
различни периодични 
издания – в. ,,Съзнание", 
списанията ,,Пробуда", 
,,Художник", ,,Ново 
време", ,,Ново общество" 
и ,,Бисери".  



    Първата си белетристична 
творба – разказът 
,,Овчарова жалба",  с 
подзаглавие 
,,Старопланинска легенда" – 
Йовков публикува в 
списание ,,Просвета" през 
1910 г. Годините, прекарани 
по фронтовете на трите 
войни, предопредeлят 
тематиката и персонажите в 
по-нататъшното му 
творчество.  



    Когато отсъства от България 
цели 7 години, тъкмо в чужбина, 
Йовков подготвя трайното си 
присъствие в националния 
литературен живот чрез 
сборниците ,,Последна радост", 
“Старопланински легенди", 
"Вечери в Антимовския хан", 
"Женско сърце" и романите 
"Чифликът край границата", 
"Ако можеха да говорят", както и 
незавършения роман 
"Приключенията на Гороломов", 
драмите "Албена", "Боряна", 
"Обикновен човек" и комедията 
"Милионерът".  

http://www.slovo.bg/yovkov/legendi/
http://www.slovo.bg/yovkov/vecheri/
http://www.slovo.bg/yovkov/zhensko/
http://www.slovo.bg/yovkov/chiflik/
http://www.slovo.bg/yovkov/ako/
http://www.slovo.bg/yovkov/gorolomov/
http://www.slovo.bg/yovkov/albena/
http://www.slovo.bg/yovkov/boryana/
http://www.slovo.bg/yovkov/obiknoven/
http://www.slovo.bg/yovkov/milioner/


    Любовта и грехът ... 

     Разказите ,,Индже”, ,,Божура”, 
,,През чумавото” и др. той 
написва в едно букурещко 
кафене под звуците на музиката 
и затова тези разкази освен 
поезията на нещата, за които 
разказват, носят и един 
неповторим музикален ритъм- 
винаги свързан с настроението, 
което носи разказът. 



    Човещината и 

унижението ... 

Този автор, вътрешно 

вглъбен, скромен, 

влюбен в красотата и 

живота, е трябвало 

често да изживява 

униженията на 

човека, протегнал 

ръка за хляб. 



    Йовков сред 

световната класика 

70 книги на Йовков са 

преведени на над 25 

езика, а отделни негови 

творби — на над 37, 

сред които и арабски, 

виетнамски, китайски, 

персийски, полски, 

фински, хинди, 

шведски, японски и   

други езици. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


    “Бялата лястовица! - тя 
стана символ на цялото 
творчество на Йордан 
Йовков. Тя разпери криле 
над всички негови 
разкази...героите вярват, 
че тя съществува, защото 
без тази вяра животът им 
би бил пустота.” 

               Симеон Султанов 

         литературен критик 



 

 

Посланията на Йордан 

Йовков 
    Йовков винаги търси 

доброто, залегнало у 

човека, но то често е там, 

където най-малко се 

очаква, то е при малките – 

големи хора, които даряват, 

без да искат нищо в замяна. 

Даряват малкото, което имат, с 

надеждата да помогнат, за да 

се роди един нов, по-добър 

свят, основан на хармония и 

красота! 


