
„Немили – недраги”  - III глава 

1. Сюжет  

- Епизодите в III глава са подредени така, че следват както общата логика на повестта, така и своя 

вътрешна композиционна логика; 

- Свадата между хъшовете става конкретен повод Странджата да се намеси и да припомни на 

другарите си, че са братя по участ, както и да произнесе своята вълнуваща реч. 

- Речта дава повод вниманието да се насочи към младия Бръчков и той да получи своето кръщене в 

хъшовството. 

2. Композиция 

- Началният и финалният епизод оформят своеобразна композиционна рамка на III глава; 

- И двата епизода представят колективния образ на хъшовете, но доката в началото те са разединени и 

спорят ожесточено, то в края отново са част от едно братство, сплотени от общия идеал, на който са 

избрали да служат, и от благородния си стремеж да изпълнят своя дълг към отечеството; 

- Идейно – емоционален център на повестта е речта на Странджата, в която той говори за миналото, 

настоящето и бъдещето на хъшовете. Най – напред той изтъква героизма, проявен от тях в отминалите 

битки, и посочва заслугите им към отечеството; след това честно представя мъченическото им 

настояще, а в края на словото си отправя поглед към бъдещето. 

3. Мотиви  

- Социалноо неравенство 

- Спасителната сила на спомените и мечтите 

- Песента 

- Превъплъщението в роля 

4. Конфликти  

- Между хъшовете и онези техни сънародници, които не оценяват по достойнствотяхната саможертва и 

не им помагат да оцелеят в чуждата страна 

- Между хъшовете и жителите на чуждия град, които не разбират в какво вярват и към какво се стремят 

хъшовете; 

- Между Димитрото и Мравката – този конфликт в контекста на цялата глава е представен като 

незначителен, маловажен на фона на идеала, който сплотява хъшовете. 

5. Проблеми  

- Справедливо ли е едни хора да са обществено ангажирани, а други да полагат усилия единствени за 

собственото си благополучие? 

- Кога човек може да се гордее със себе си? 

- Какъв трябва да бъде водачът на една общност от хора? 

6. Ценности  

- Безкористната любов към отечеството 

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

- Вярата в смисъла на саможертвата за отечеството 

 

Герои и художествени образи 

1. Повествователят  - присъства по – незабележимо в повествованието в сравнение с останалите глави на 

повестта. 

- След гръмкия възглас на Македонски „Да живее комунизма!”уточнява: „По онова време комуната 

беше нещо ново и затова на мода.”; 



- След запяването на песента пояснява кои песни по това време се наричат народни – „всички 

патриотически песни, що тайнствено и с ръкопис се разнасяха и пееха из цяла България”; 

- След като хъшовете вдигат на ръце младия Бръчков, обяснява: „Това обстовтелство беше, тъй да се 

каже, кръщението на Бръчков и хъшовството”. 

2. Хъшовете (Димитрото, Мравката, Македонски, Хаджият, Владиков) 

- Викат и се нахвърлят един срещу друг с груби думи, когато спорят разпалено 

- Мълчат многозначително, когато слушат вдъхновеното слово на Странджата; 

- Вдигат наздравици; пеят бунтовни песни; палят се от възможността да се превърнат в актьори. 

3. Странджата  

- Обединител на хъшовете, който печели доверието и обичта на другарите си със своето благородство и 

с героичния си дух; 

- Пламенен оратор, който намира най-точните думи, за да изрази това, което чувства и мисли всеки от 

хъшовете 

- В образа му Вазов влага своя идеал за хъш и за човек въобше. 

4. Бръчков  

- Попаднал е при хъшовете случайно 

- Пленен е от мъжеството им; 

- В лицето на Знаменосеца той открива своя кумир; 

- След речта на стария хъш очите на момъка светят, бузите му пламтят, цялото му тяло се тресе от 

възторг; 

- Вдигнат на ръце от новите си другари, Бръчков е и смутен, и щастлив, защото вече е един от хъшовете. 

 


