
Иван Вазов „Немили – недраги” 

1. Година на създаване – Повестта е публикувана за първи път през 1883 г. в сп. „Наука”, а по-късно през 

1891 г. е включена в сборника „Повести и разказа” 

2. Жанр – повест.  

В повестта говорят повествователят и героите. Повестта стои между разказа и романа по отношение на 

своя обем, на броя на героите, на времевия обхват на действието и на местата, където то се развива. 

Обикновено е по-дълга от разказа, но по-кратка от романа; в нея има повече герои, отколкото в разказа, 

но по=малко, отколкото в романа; събитията протичат за по-дълъг период, отколкото в разказа, но по-

кратък, отколкото в романа; действието се развива на повече места, отколкото в разказа, но на по-малко, 

отколкото в романа. 

3. Заглавие  

1) В тълковния речник прилагателното име немил – недраг е дефинирана така: „Който няма близки или е 

бездомен. Скитам немил – недраг из чужди страни”. Макар и косвено, в първа глава хъшовете са 

представени в такава светлина. 

2) от описанията на местата в чуждия град, чиито съдържатели са българи, както и от обяснението на 

повествователя кои в Браила се наричат „народни”, става ясно, че това са хора, които са били принудени 

да напуснат отечеството след участието си в четите, водили битки в Балкана, и да намерят спасение в 

чуждата страна, където са изгнаници – далече от близки и дом. 

3) за изгнаническата участ на Вазовите „немили – недраги” в първа глава говорят косвено студът, мракът и 

пустотата, които царуват в Браила; описанието на мизерната обстановкав кръчмата на Странджата; 

следите от болестите и недоимъка по лицата на съдържателя и на посетителите. Всички те 

характеризират героите като хора, осъдени да живеят в лишения в един чужд, враждебен към тях свят. 

4. Композиция  

- Въведение – Браилската вечер, описана в първа глава 

- Сюжетен център – завръзка, кулминация, развтъзка – Повестта няма сюжетен център, няма 

конкретен главен герой и ясно откроени завръзка и кулминация. Изградена е от 17 глави, свързани с 

общи герои. Като идейно-емоционален център на повестта може да се определи речта на Странджата 

в трета глава. Други ярки моменти са: лирическото отстъпление във втора глава; представлението в 

четвърта глава; смъртта на Странджата в пета глава; преминаването на Дунава от Македонски в 

десета глава; битката при Гредетин в четиринадесета глава 

- Епилог – Разказът за съдбата на хъшовете, вложен в седемнадесета глава. 

 

I глава 

1. Мотиви  

- Изгнаничеството 

- Саможертвата 

- Приемствеността в борбата 

- Погубената младост 

2. Конфликти  

- Между хъшовете и носителите и крепителите на робството 

- Между хъшовете и враждебната към тях среда в чуждия град 

- Между съдържателя на кръчмата – човек, за когото истината е над всичко, и Македонски, който 

преувеличава или изопачава истината, за да придаде по-героично звучене на своя разказ. 

3. Проблеми 

- Каква е учестта на хората, които са принудени да търсят спасение в чужда страна? 

- Може ли да съжителсват в живота на един човек жалкото и величавото? 



- Какво помага на човек да оцелее въпреки трагичното стечение на обстоятелствата? 

4. Ценности 

- Любовта към отечеството 

- Свободата, разбирана и като право на личен избор, и като национална независмост 

- Солидарността, която обединява хора с обща съдба и/или общи ценности 

 

Герои и художествени образи 

1. Повествователят  - присъства осезаемо в повествованието 

- През неговия поглед са представени описанието на обстановката и на героите 

- Не е трудно да се доловят възхищението му към хъшовете и съчувствието, което поражда 

изгнаническата им участ. 

2. Градът – характеризиран е чрез важни по смисъл детайли 

- Непрогледен мрак – вечер е; мъглата е гъста; уличните фенери светят с мътна и непрогледна светлина 

и като че сгъстяват мрака 

- Студ – декември е; мъглата усилва студа 

- Пустота – последните минувачи бързат да се приберат; улиците пустеят; лавките и магазините са 

затворени; чуват се уединени звукове на закъснели картоиграчи в някое затворени казино 

3. Светещото прозорче – контрастира на всеобщия мрак 

- Равно със самата земя, малко, защитено с железни пръчки 

- Открива съществуването на една „будна” кръчма 

4. Кръчмите, кафенетата и тютюнджийските лавки, държани от българи – представят един различен свят 

в чуждия град 

- Украсени са с „чудновати”надписи, които звучат като девизи ; „Народна кръчма на Знаменосецът!”, 

„Българсий лев” и т.н. 

- Изображенията на вътрешната страна на тютюнджийските лавки са изгубили първоначалното си 

значение – чрез нарисувания на тях турчин с челма и чибук да привличат вниманието към тютюна, 

който се продава в тях; допълнителните детайли ( изчовърканото око на турчина, издрасканите с 

гвоздей думи „ Смърт на тираните!” и т.н.) са ги превърнали в знак на омраза към робството. 

5. „Народните” 

- Изгнаници, участвали в борбите на народа за освобождение 

- Намират в чуждия град спасение от тъмнината или от бесилото, които ги заплашват в отечеството 

- Имат малко повече от своите бедни братя по участ и им помагат да безкористно да оцелеят в чуждата 

страна 

6. Кръчмата на Стрнджата – поражда противоречиви впечатления и оценки 

- Съдържателят и посетителите живеят в крайна бедност 

- Тя се намира в подземно помещение, въздухът в нея е спарен и сгъстен от дим, осветена е от 

полуразбита лампа, цялото оскъдно имущество на съдържателя е събрано на една усамотена полица 

- Съдържателят и посетителите й са хора с висок дух и славно минало – картините, залепени на една от 

стените, ги представят в коренно различна светлина – като герои, посветили се на борбата на 

отечеството си за освобождение, верни на своя идеал въпреки изгнани ческата си участ 

7. Съдържателят на кръчмата и посетителите хъшове 

- От една страна, всички герои, макар да са индивидуализирани чрез специфични за всеки от тях 

детайли, имат болезнен вид, който говори за труден живот в борба с глада и бедността: Странджата е 

дълголик, жълт; сух като скелет , час по час кашля; Македонски е с дребно и надупчено от шарка лице, 

с огромно извехтяло палто без копчета; Хаджият е блед и уморено клюма; Попчето е с черно и 

нагърчено от преждевременна старост лице; 



- От друга страна, изобразените хъшове са хора с героично минало, които продължават да вярват в своя 

идеал и черпят вдъхновение от спомените за славни битки и от мечтите за нови подвизи в Балкана: 

картините на една от стените красноречиво говорят кое е ценно за съдържателя и за посетителите на 

кръчмата; разговорът, който водят, също подсказва, че за събралите се в подземната изба битките за 

свобода са смисъл на живота им; косвен белег за героичната същност на хъшовете са и някои детайли 

от портретните им описания и от реакциите им. 

Странджата 

- Има по челото си белези от зараснали рани 

Македонски 

- С „лукави”, но „дръзки” очи, а прозвището му се свързва с мълвата, че е бил войвода на чета в 

Македония 

Хаджият 

- Сепва се, щом Знаменосеца вземе думата, защото казаното от него очевидно го връща към паметни 

събития, в които сам е участвал 

Попчето 

- Избрал е да служи на народа си с оръжия в ръка – в четата на Филип Тотю, вместо с молитви в Божия 

храм. 

Бръчков  

- Пристигнал е в румънския град от Свищов и по всичко личи, че може да стане приемник на идеите, 

които изповядат хъшовете, и да се посвети на делото, дало смисъл на живота им 

- Млад еи има”всичките черти на невинността и ентусиазма”, характеризиран е като „мечтател, 

идеалист, ветреник”, за когото парите не са важни 

- Слуша внимателно – „жадно”, това, което говорят хъшовете, а когата заговори Странджата, 

вниманието му се превръща в благоговение 

- Не изпитва удовлетворение от сигурното съществуване в бащиния дом 

- Написал е и е напечатал тайно патриотична поема. 

 

 

 

 

 

 

 


