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Ирина

Ирина е най-вълнуващото 
превъплъщение на 
предишните Димови 
героини – Елена Петрашева героини – Елена Петрашева 
и Фани Хорн. В нейния 
образ откриваме 
кулминацията на образа на 
фаталната жена, с цялата му 
красота и духовно падение.



Първа представа за героинята

В началото на романа тя е плаха и затворена 

гимназистка, изживяваща първата си любов и първото 
си разочарование. Освен външната и красота Ирина 
има и много други положителни черти: доброта, има и много други положителни черти: доброта, 
нежност, милосърдие, човечност и т.н.

Тя имаше хармонично тяло и красиво лице, 
наситено с удивителна жизненост. Изобилната кръв 
придаваше на кожата й, леко обгорена от слънцето, 
бакърен оттенък. Тя бе свила доста претенциозно 
гъстата си черна коса на руло, а орловият нос 
придаваше на красотата й нотка на осъзната и малко 
високомерна сериозност.

. 



Романтичната жажда 
за друг живот

Тези светове я привличаха и омайваха с безуспешните усилия 
на героите си да се спасят от себе си, с упадъчната красота на 
драмите и пороците си. Ако целомъдреното й тяло не беше тъй 
силно и жизнено и ако природата не я беше надарила щедро с 
физически чар, с естествено и непринудено кокетство, което физически чар, с естествено и непринудено кокетство, което 
завладяваше всеки мъж, тя сигурно щеше да изпада в пристъпи на 
меланхолия, защото светът, в който живееше, беше еснафски и 
ограничен, а тоя, за който мечтаеше - приказен.

…Тя не можеше да се отпусне да стане близка с момичетата на 
съседите, нито да вземе участие в закачките им с ергените от 
махалата. Те бяха прости, грубовати, дори малко небрежни към 
външността си девойки, които не съзнаваха това, защото им 
липсваше наклонност към книгите и жажда за друг живот.



Образът на Ирина е една 
сложна плетеница от 
човечност, доброта, морални 
принципи, очарование и принципи, очарование и 
безнравственост, 
закоравялост и студена 
пресметливост, както сложен 
и противоречив е пътят на 
чистата девойка до пълната 
житейска и нравствена 
деградация. 



Любовта й към Борис я 
тласка към забравата на 
строгите морални 
принципи и норми. Забравя принципи и норми. Забравя 
мечтите за щастлив семеен 
живот и му става 
любовница, мислейки 
повече за него, отколкото 
за себе си.



Бавно, но сигурно “Никотиана” започва да 
трови Ирина и нейните норми, така както 
тютюнът в  складовете трови работниците.



Постепенно влюбената жена се превръща в 
преситена и отегчена от светския живот дама, 
търсеща развлечения, случайни флиртове, 
безсмислени и опустошителни любовни 
приключения.



Момичето, което ходеше на
срещи при параклиса, се бе
превърнало неусетно в
приятелка на женен мъж, послеприятелка на женен мъж, после
в любовница, която приема
подаръци, след това в метреса,
която изисква почит, и най-
сетне в хитра, безскрупулна,
поддържана жена, за която бе
все едно дали я почитат или не.



"Ала някаква странна 
умора, някакво усещане 
за празнота, което 
омотаваше душата й като 
паяжина, нещо равно, 
тихо и убийствено 
безнадеждно я 
мобилизираше и мобилизираше и 
смразяваше... Тя бе вече 
уморена, преситена до 
смърт от живота си!…"



Образът на Ирина- една осъдена душа в романа 
“Тютюн”- е един от най- запомнящите се женски 
образи в българската литература. Тя е 
едновременно обаятелна и отблъскваща, будеща 
симпатия и отвращение. 


