
„Немили – недраги”, X – глава  

I. Художествени особености 

1. Сюжет 

- X глава на повестта има особено място в контекста на цялата повест. Те е 

единствената глава, в която сам на сцената на действието остава Македонски, 

спечелил доверието на другарите си и  решен на всичко, за да доведе до успешен 

край своята трудна мисия – да предаде на Левски посланието на хъшовете. 

- Главата представя изпитанията, през които преминава браилският пратеник по 

пътя си от Гюргево до Русчук. 

2. Композиция 

- X глава може да се разглежда като една относително самостоятелна и завършена 

история, която носи композиционните особености на разказа 

- В хода на разказа може да се откроят 

 Експозиция ( началното описание на февруарската нощ) 

 Епизоди, които представят препятствията по пътя на браилския пратеник и 

които постепенно усложняват задачата му 

 Няколко кулминационни момента – връхни точки на напрежението, 

достигнати: при сблъсъка на Македонски с влаха; преминаването по 

импровизирания мост – дъската; приближаването на караула до долчето, 

на дъното на което е притаил дъх пратеникът на хъшовете 

- Развръзка на събитията – срещата на Македонски с Баба Тонка и с Левски 

3. Мотиви  

- Саможертвата  

- Пътят 

- Завръщането 

- Вярата 

4. Конфликти  

 Външни конфликти 

- Между хъшовете, от една страна, и поробителите 

- Между хъшовете, от една страна, и местните хора в Румъния, които не 

проявяват разбиране към емигрантите, намерили пристан в тяхната страна. 

 Вътрешни конфликти 

- Между трезвата преценка, че предприетият път крие смъртоносни опасности, и 

дълга към отечеството и към братята по съдба, който повелява целта да се следва 

въпреки всичко. 

5. Проблеми  

- Може ли обстоятелствата да преобразят човека така, че той да прояви 

изключителни качества, които в обичайното всекидневие остават скрити? 

- Кога човекът успява да победи самия себе си, превъзмогвайки своите слабости? 

- Какво вдъхновява човека за подвиг? 



6. Ценности 

- Отечеството 

- Дългът към родината и към братята по идея 

- Честта 

II. Герои и художествени образи 

1. Повествователят 

- Напуска ролята на безпристрастен разказвач на историята и изразява по-

дискретно или по-открито своите оценки и отношението си към събитията и 

участниците в тях; най-осезаемо присъствието му се усеща след епизода, 

представящ преминаването на Македонски по дъската – импровизиран мост – 

повествователят се включва с едно твърде странично спрямо хода на събитията 

от света на творбата уточнение: „ Така по-после на 1876 г. сториха и Бенковски, 

и Волов, когато насред замръзналия Дунав им се беше изпречила една река 

срещу Бекет”. ( Чрез това уточнение, представящо един исторически факт, 

читателят е провокиран да възприеме Македонски като герой, чиято мисия има 

значимостта на подвиг и който по славата си стои редом с двама от Апостолите 

на българската свобода.) 

2. Македонски 

- Представен е като изключителен герой, който има богат революционен опит и 

проявява храброст, самообладание, целеустременост, съобразителност и 

себеотрицание, следвайки отговорността си към отечеството. 

- Сравнен е със „замръзнал на поста си солдатин” в началото на X глава, а в края – 

с влак, който обикаля нощем краищата на градовете. 

3. Баба Тонка 

- Представена е кратко, чрез една-единствена реплика – въпрос към Македонски, 

като стопанка на дома, в който се осъществява срещата между браилския 

пратеник и Левски 

- Косвено е характеризирана чрез отговора на Македонски на въпроса й кой е – 

„Твой син!”. 

4. Левски 

- Представен е чрез много кратко описание и един-единствен въпрос, отправен 

към Македонски – „Усети ли те някой?” 

- За да не се отклонява от историческата истина, Вазов е пределно пестелив при 

представянето на образа на Левски в X  глава и му посвещава цялата XI глава, 

която изгражда от действителни епизоди от живота на Апостола. 

5. Природата 

- Замръзналата река, с черните шумящи сърдити талази под ледената броня; 

мразовитият вятър, който прилича на „погребално пение над един мъртвец, 

покрит с бяла плащеница”, пепелявото небе на зимата, надвиснало над пустошта 

– всички тези детайли усилват драматизма на повествованието и позволяват да 

се открои още по-ярко героизмът на Македонски. 


