
„Немили – недраги”, XVII – глава  

I. Художествени особености 

1. Сюжет 

- XVII глава е последната от повестта „Немили – недраги” 

- В нея се съдържа епилогът на творбата – героите и събитията, свързани с тях, са 

представени от дистанцията на изминалото време. 

 Повечето от хъшовете загиват геройски в битката при Гредетин. 

 Попчето и Мравката оцеляват, но замръзват по пътя към Букурещ, 

закъдето тръгват след войната. 

 Македонски доживява Освобождението, но има нерадостна участ 

въпреки заслугите си към отечеството. 

2. Композиция  

- Последователно са разгърнати: 

 Равносметката на повествователя за края на войната 

 Разказът за участта на хъшовете, участвали в сраженията при Гредетин 

 Сведенията за съдбата на Македонски, който доживява Освобождението 

3. Мотиви 

- Саможертвата 

- Разминаването между мечти и действителност 

4. Конфликти  

- Между благородния порив на българите да допринесат за свободата на своите 

братя славяни, и недружелюбното отношение на сърбите към тях 

- Централен е конфликтът между ценностите на времето преди и след 

Освобождението 

5. Проблеми  

- Какво може да подтикне човек да пожертва живота си? 

- Струва ли си да се жертваш, ако саможертвата ти остане неоценена? 

- Коя съдба е за предпочитане – да загинеш като герой, вдъхновен от вярата в 

един идеал, или да оцелееш и да понесеш разочарованието, че не ценят по 

достойнство делата си? 

6. Ценности  

- Любовта към отечеството и свободата 

- Достойнството 

- Дългът към героите, чиято саможертва открива пътя към бъдещето на родината. 

II. Герои и художествени образи 

1. Повествователят 

- Говори единствено той 

- Разказва какво се е случило с героите, от дистанцията на отминалите години 

(проявява се стремежът на Вазов да представи фактологично правдиво 



историческите факти, с които са обвързани житейските истории на героите от 

творбата) 

- За да придаде достоверност на разказа за трагичния край на хъшовете, 

повествователят преплита имената им с имената на действителни исторически 

личности – генерал Черняев, генерал Сикорски, капитан Райчо 

- Словото на повествователя е изпълнено с дълбоко съпричастие към героите, 

което чрез местоименната форма за 1 л. мн. ч. в израза „нашите герои” се 

предава и на читателя (Хъшовете са „нашите герои” не само защото чрез 

повестта „ Немили – недраги” сме опознали и тях, и техния свят, но и защото, 

насочвани от повествователя, сме ги приели като хора, които будят у нас 

симпатия, съчувствие, възхищение.). 

2. Героите 

- Почти всички оставят костите си на Гредетинските височинаи: Владиков и 

Хаджият умират от бомба: Бебровски е пронизан от вражески байонети: подобна 

е участта и на останалите 

3. Попчето и Мравката 

- Замръзват от студ една нощ близо до Крайово на път към Букурещ след края на 

войната 

4. Македонски 

- Остава жив, макар че е получил единадесет рани в сраженията при Гредетин; 

дясната му ръка изсъхва; след Освобождението е разсилен, мете една 

канцелария и трепери от грубите викове на писаря. 


