
Иван Вазов – Опълченците на Шипка 

1. Година на създаване 

         Творбата е написана на 06. 11. 1883 г. по повод кампанията за набиране на средства 

от цялата страна за построяване на Паметника на свободата на връх св. Никола, 

преименуван по-късно в Столетов. След няколко публикации една през 1983 г. 

стихотворението заема своята дванадесета финална позиция в цикъла „Епопея на 

забравените”, включен в стихосбирката „Поеми”. 

2. „Опълченците на Шипка” в контекста на „Епопея на забравените” 

Броят на одите (дванадесет) във Вазовата „Епопея на забравените” не е случаен, 

съзнателно е търсена аналогия с дванадесетте Христови ученици – Апостолите. По 

този начин героите в Епопеята добиват ореол, подвигът и делото им стават свещени 

за народната памет. Подредбата на текстовете също не е случайна. Започва се с 

„Левски” – един образ, национална икона, най-яркото въплъщение на идеала за 

освобождение, с подвига на личност, олицетворила българския дух, и се завършва с 

„Опълченците на Шипка” – с масовия героизъм на личности, изградили 

саможертвения образ на един свободолюбив народ. В този случай позицията на 

последната ода е да обобщи героичната възрожденска епопея, изминавайки пътя от 

срама до славата, и да измие лицето на нацията с величавата отбрана на 

Шипченския проход, от която зависи не само изходът на една война, но и пътят на 

един изстрадал народ към свободата. 

3. Жанр – ода: стихотворение за възхвала 

4. Заглавие – пряко насочва към един от най-славните исторически моменти от 

националноосвободителната борба за свобода и независимост – героичното 

сражение на българските опълченци за прохода Шипка, решаващо за развоя на 

Руско – турската война от 1877 – 1878 г., известна сред народа ни като 

Освободителна. 

5. Подзаглавие – конкретна дата – 11.08.1877 г., отразява стремежа на автора за 

постигане на историчност и документалност. Пет дни продължава отбраната на 

прохода, но третият ден е съдбовен за развоя на победния изход от нея и за 

постигане на свободата на българите. В минутите на върховни изпитания за 

задържане на позициите на върха решаващи в битката между неравностойните 

противници са не толкова проявените физически усилия на бранителите на прохода, 

колкото силата на човешкия дух. 

6. Композиция и структура 

 Лирически пролог (увод, встъпление) 

- Битката за Шипченския проход – кулминационен момент в развитието на Руско 

– турската война, е разположена в „нашто недавно”, т,с, за нея се говори, след 

като Освобождението вече е факт. 

- Разгръща се защита на българското национално достойнство срещу обвиненията, 

че българите са получили свободата си даром. 

- Опорните думи на лирическия размисъл са спомен, история и име. 



Част от мрака – теза (От „Нека носим”…до „Нека таз свобода да ни бъде дар! 

Нека.”) 

- Лирическият говорител изгражда наситена емоционална атмосфера и привидно 

се съгласява с мнението на клеветниците, че свободата ни е дар. 

-     Спомените от пораженията в миналото са тежки и предизвикват болка. 

- В историята ни наистина има трагични страници, но славните моменти са 

премълчани. 

- Името на българите предизвиква „присмехи обидни”. 

Част от светлината – антитеза (От „Но ний знаем…”до „…на клеветата 

строшава зъбът.”) 

- Лирическият говорител постепенно изгражда образа на чутовния връх, който е 

„на безсмъртен подвиг паметник огромен” 

- Споменът е поместен в Балкана – символ на непокорния български дух и 

героичната саможертва 

- Историята присъства чрез споменаване на Термопилите и сиянието на върха, 

„покрит с бели кости и със кървав мъх”, връх, превърнал се в легенда 

- Името, макар още непроизнесено, „вечно живей”. 

 Същинска част 

- Началото на част, в която заявеното във втората половина на пролога 

твърдение, че българите имат повод да изпитват национална гордост, се доказва, 

дава възклицанието „О, Шипка!”. За пръв път след заглавието върхът е пряко 

назован, 

- Лирическият говорител променя позицията си и започва представянето на 

боевете между ордите на Сюлейман и опълченците като пряк наблюдател на 

събитията от 1877 г. 

Битката на оръжията (От три дена младите дружини…”) 

- Читателят е въведен в ситуацията на неравната битка чрез успоредяване на 

факти и емоционални оценки. 

= сражението продължава трети ден и изходът от него е неясен 

= природата е съпричастна със събитията – „Горските долини трепетно повтарят 

на боя ревът.” 

= напрежението е пресъздадено с безглаголни изречения – „Пристъпи ужасни!”, 

„Бури подир бури! Рояк след рояк!” 

= интензивността на сблъсъка е подчертана чрез наситена звукова картина – 

„ревът”, „вика”, „викове сърдите”, гръмовно въздуха разпра”, „пушкалата 

екнат”… 

= численото превъзходство на враговете („гъсти орди”) е явно, но те не съумяват 

да сломят съпротивата на „дружините наши”, които саможертвено защитават 

националната чест, без да „сещат ни жега, ни жажда, ни труд.” 

= горе, на върха, са разположени бранителите на прохода, а долу са ордите; 

пространството е осмислено и в морален план – българите са носители на високи 

нравствени добродетели („всякой гледа само да бъде напред…”), а враговете са 

малодушни („бягат като овци”) 



= редуващото се фокусиране на вниманието върху двете противостоящи си 

страни откроява оценката за техните действия – ордите „лазят” и са сравнени с 

овце, а опълченците „тичат” и са прилични на лъвове. 

Битката на духа (От „Три дни веч се бият…”) 

- В продължителния бой настъпва критичен момент, когато „отникъде взорът 

надежда не види”. Тогава духът е този, който единствено може да постигне 

победата. 

- Опълченците са готови на подвиг за своята родина и високата им цел им 

вдъхва нови сили и кураж. Най-високата изява на човешкия дух е героизмът – 

„сладката радост до крак да измрът”. 

- Поетът отново изравнява стойностно делата на българските опълченци с 

емблематичното мъжество на герои от световната история, като въвежда 

сравнението им със спартанците. 

- Думите на генерал Столетов не само разкриват значението на битката при 

Шипка за изхода на войната, но и подчертават смисъла на подвига – увенчаването 

на България с „лаврови венци”. Опълченците са тези, които могат със своята 

велика хекатомба да доведат до успешен край борбата на всички герои, воювали за 

българската свобода. 

- Тържеството на духа е формулираният като вътрешен монолог размисъл на 

опълченците, които са на върха в пряк и преносен смисъл. Постъпките им са 

видими за всички в изстрадалата България и това ги окуражава да защитават 

докрай жертвоготовния си избор. 

- На всички думи, назоваващи военни оръжия (патрони, щик, меч, бомба…), в 

кулминационния момент на битката поетът е противопоставил оръжията на духа 

(волите, гърдите, душа, плам…) 

- Поетичното възкресение на загиналите, които продължават да водят великата 

битка, е легендарният прочит на вековната борба за българската свобода 

- Ефективна развръзка, съдържаща елементи на изненада, идва с пристигането 

на генерал Радецки 

 Епилог  

Синтез на преклонението (Финалното четиристишие) 

- Героичните събития на връх Шипка вече са в пространството на спомена 

- Мракът на миналото е заличен и е останало само сиянието на чутовния подвиг 

- Величавите дела на бранителите на прохода са съизмерими само с вечния 

стремеж на българския дух – Балкана  

- През пространството („от урва на урва”) и през времето („от век на век”) се 

носи славата на достойните защитници на родината. 

7. Мотиви  

- Мотивът за родолюбието е изведен на преден план като фактор, определящ в 

най-висша степен защитата на националното достойнство както в задочния спор с 

клеветниците, така и в битката за върха. 

- Мотивът за дълга присъства като сърцевина на поведението както на 

лирическия говорител, така и на опълченците 

- Мотивът за саможертвата е представен като осъзнат избор на доброволците, 

които поставят общата кауза над своя живот 

- Мотивът за силата на духа е разгледан като универсален – духовното винаги 

ще има превес над материалното  



- Мотивът за славата е разработен в противовес на мотива за позора, но и като 

заслужена отплата за проявен героизъм 

Герои и художествени образи 

1. Лирическият говорител – „вижда”, „чува” и оцен ява всичко 

-  Разкрива позицията на общонационалното „ние” 

-  Има много важно значене, тъй като той изгражда цялостната картина, 

включвайки в нея факти, чувства и оценки, които са недостъпни за героите 

- Активен посредник между автора и читателя 

- Защитава националното достойнство, като оборва твърденията на хулителите и 

посочва връх Шипка като пример за българска слава 

2. Опълченците – въплъщение на героизма 

- Те са главният герой на одата, образът им е колективен 

- В действията си се ръководят от своя патриотизъм и от отговорността си пред 

отечеството. 

- Мотивирани са от потребността да докажат, че в мрачните години на робството 

достойнството на народа ни не е унищожено 

- Саможертвено защитават върха, за да може изстрадалата България да получи 

своите „лаврови венци” 

- Врагът немее пред порива им за свобода 

- На високия им дух родината дължи своята независимост и затова те заслужават 

своето място в пантеона на безсмъртието 

3. Душманските орди – обобщаващ образ на тиранията 

- Вековният поробител присъства в одата с характеристики, които са напълно 

противоположни на тези на опълченците 

- Неговата низост откроява висотата на извършения от българите подвиг 

- Лирическият говорител превръща тиранина като че ли само в смаян свидетел 

на мъжеството, проявено от защитниците на „заветния хълм” 

- Потисникът „безумний” е „долу”, „лази”, опитва се да не позволи 

отхвърлянето на „оковите” и „хомота”, но среща героичния отпор на българските 

доброволци, и това довежда до неговото поражение 

4. Образът на България  

- Отечеството осмисля всичко, което правят българите – и защитниците на 

върха, и защитниците на тезата, че свободата ни не е подарена 

- България е видяна: 

= през призмата на историята й – многострадална, но и горда 

= чрез посочването на конкретни географски обекти: Шипка, Беласица, Батак, 

Балкана 

= през образите на хората, за които тя е родина – хора достойни, целеустремени, 

храбри защитници на правдата, готови да умрат за свободата 

5. Образът на Балкана 

- Откроява се в епилога, въпреки че е присъствен и като пейзаж, и като място на 

действието в цялото произведение 

- Той е наследен от възрожденската литература образ на непокорството и 

стремежа към свободата 

- Одухотворен образ, въплъщаващ българския дух и съхраняващ националната 

памет. 


