
„Немили – недраги”  - II глава 

1. Сюжет  

- Събитията представени във втора глава, са продължение на събитията от първа глава. Чрез новите 

ситуации, в които са въвлечени вече познати за читателя герои, се обогатявя представата за тях и се 

добавят нови щрихи към колективния образ на българския хъш. 

- Повествованието във втора глава след началното описание на действията на Стрнджата, преди да 

заспи, прекъсва и отстъпва място на емоционално поднесените оценки и размишления на 

повествователя за българските хъшове в чужда страна (от „Сънят успокояваше поне навреме тия 

измъчени от бедността същества…” до „ О, Българио, никога не си тъй мила, както кога сме вън от теб! 

Никога не си тъй необходима, както когато те изгубим безнадеждно!...”). Това е лирическо 

отстъпление, защото временно се прекъсва разказът за събитията, вложени в сюжета на творбата и 

защото повествователят споделя свои мисли, чувства и оценки по подобие на начинам по който се 

говори в лирическите творби. 

- Сънят на Бръчков има ключова роля в повествованието. Бръчков, характеризиран като „ветрник”, 

който носи присъсщия за младостта ентусиазъм и вече е написал патриотична поема, е запленен от 

своите нови познайници – хъшовете, и в съня му оживява картина на битка в Балкана, подобно на 

битките, които са увековечени на картините, залепени на една от стените в кръчмата, и за които 

разпалено говорят посетителите. Така, макар в чужда страна хъшовете да са обречени на бедност и на 

безславно бездействие, читателят има възможност да ги „види” и като истински герои -  като 

достойни за възхищение юнаци, избрали да се пожертват за отечеството. 

- Финалът на главата представя няколко сцени, които допълват представата за всекидневието на 

хъшовете: приготовленията на Македонски и Бръчков да отидат в кафенето на Ламбри; описанието на 

обстановката в кафенето на Ламбри; играта на карти, в която Бръчков губи парите си. 

2. Композиция  

- Развива сюжетната линия, чието начало е поставено в I глава, и разширява представата за някои от 

героите – Бръчков, Македонски, Странджата 

- Разширява представата за местата, посещавани от българите в Браила, чрез детайли, представящи 

битовата обстановка в кафенето на Ламбри; 

- Съдържа лирическо отсъпление, в което повествователят: 

= пряко изразява оценката за хъшовете 

= аргументира тезата, че те са „нов и гладенпролитариат, съставен от подвизи, дрипи и слава”. 

3. Мотиви  

- Изгнаничеството 

- Приемствеността между поколенията 

- Сънят 

- Саможертвата 

4. Конфликти 

- Между хъшовете и жителите на чуждия град (този сблъсък е трагичен и неразрешим, защото местните 

хора не разбират и не споделят каузата, на която са избрали да служат българските емигранти). 

- Между Македонски, който вече е изградил своя стратегия за оцеляване в чужда страна, и младия 

Бръчков, който за първи път се сблъсква с една непозната за него действителност (Бръчков става 

жертва на хитростта и агресивността на своя по-опитен другар, но сблъсъкът помежду им не завършва 

трагично, а напротив – с окуражителните си думи към момъка: „Щото е мое, то е и твое.”). 

5. Ценности  

- Любовта към отечеството 



- Свободата, разбирана и като право на личен иьбор, и като национална независимост 

- Дългът към отечеството, който, когатo бъде поставен над грижата за личното благоденствие, подтиква 

хората да извършат подвизи. 

 

Герои и художествени образи 

1. Повествователят – участва активно 

- В лирическото отсътпление изгражда убедителна аргументация на своята теза за хъшовете: „Един нов 

и гладен пролетариат, съставен от подвизи, дрипи и слава”. 

2. Странджата  

- Обединител и духовен наставник на хъшовете (последен си ляга и пръв се буди, за да поддържа уюта 

в иначе бедната кръчма; на неговата грижа и подкрепа разчитат обичайните посетители на кръчмата, 

макар че самоят той е болен и беден). 

3. Бръчков  

- Сънят му говори за неговото разпалено въображение и за изключително силното впечатление, което 

са му направили хъшовете – не с окаяния си вид, а с мъжеството си и с миналото на герои; 

- Поведението му по време на играта на карти пък свидетелства за младежката му наивност и за 

огромното доверие, с което се отнася към Македонски. 

4. Македонски 

- В зависимост от обстоятелствата може да бъде ловък хитрец на дребно; не се поколебава да обере в 

играта на карти Бръчков, към когото иначе демонстрира голяма загриженост, а след като вижда колко 

угрижен е младият поет, да добави без никакво неудобство: „Ще те гостя, не се бой! Щото е мое, то е 

и твое.”. 

5. Колективният образ на българския хъш 

- Българските емигранти, колкото и различни да са един от друг, са част от едно духовно богатство. 

Сплотява ги общата им участ на борци срещу робството, осъдени да бъдат изгнаници в чуждата 

страна, както и това, че всички те остават верни на своя висок идеал – свободна България.  


