
·.
'

Николай Райнов и по-рано Ge, и сега ? прав, к6f'ата твърди, че писател,
който не може нишо да пдоми_сли", т. е. който чисто пасивно, механично, фото·
графично се crapae да отрази реалната действителност, в никой случай не може
да бъде истински велик и с дълбоко и трайно значение писател. Това е .без-
спорно и безусловно така, ·и доколкото сам Николай Райнов в целонупното си
творчество се прояви и проявява именно като творец с ярко очертана способност
да „домисля", т. е. да създава -художествени митове, да насища произведенията
си с богата романтика и пр„ дотолкова неговото творчество, общо взето, е за
нас интересно, поучително и ценно.

••• Ние днес чествуваме неговото огромно литературно дело, неговите
големи заслуги за развитието на българския поетичен език, неговото феноме·
нално трудолюбие и устрем, неговата колосална ерудиция и културни интереси,
неговата изумителна плодовитост като автор на легенди, притчи, приказки, поеми
и романи, неговата забележителна работа като преподавател, неуморен сказчик
и оригинален график.

Академик Тодоо Павлов

София, 8. ц. 1948 год, 20 лв.
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Проф. КИРИЛ ЦОНЕВ

"· РАИНОВ КАТО ДЕКОРАТОР
Всеки, който познава декора-

тивните пейзажи и дърворезби на
Николай Райнов, вижда отразен в
тях стилът не само на художника
но и на писателя Николай Рай-
нов. Това се дължи на туй, че то·
зи творец оставя върху всички-
те си творби свой личен отпе-
чатък. Чуството му за никрокос-
моса, за отмереното степенуване,
за обобщаване и свързване в едно
цяло на отделните съставки; бо-
гатата образност и пищност; спо-
собността му да оформи образа

людмил стоянов

ПИКОЛА.И РЛИПОВ
Николай Райнов е безспорно

забележителна фигура в нашия
културен живот. Като писател
той е упражнил значително вли-
яние върху езика и езиковите
форми на художествената лите-
ратура. Той допринесе много за
музикалното богатство на тия
форми, за техния метафоричен
и морфологичен развой. Езикът
на Николай Райнов е нещо ново:
декоративно пано от багрите на
живия език, майсторска злато-
резба на словото, звънтяща чи-
стота на речта.

Книгите на Николай Райнов,
които той публикува след "Бого-
милски Легенди" искаха сякаш
да ни смаят най-напред с езика
си, с музиката на фразата, с бо-
гатството на образа, с аферисти-
чиня си строй. После идваше дру-
гото: съдържание, тематика, стил.
Не ше и дума, че такъв език не

се свързваше с грубите битови
форми, с всекидневния народен
живот, с чесъна, царвулите и
фабричния тежък труд. За този
език бяха нуждни царски черто-
зи, пищна обстановка, мноrобаr-
рен живот. Той можеше да се
вмести в богати велеречиви иъд-
рославия, в мистични притчи. То-
зи етап в творчеството на нашия
голям писател е днес една затво-
рена врата, зад която ние ще
надникнеме. не да познаем и се

-н а сладим от художествената
правда на живота и събитията,
а за да дирим оригиналните му
езикови багри.

Николай Райнов плати, за
жалост, голям данък на идеализ-
ма и литературния естетизъм.
Мъртвите идоли на неточните и
'гръцка митологии, на християн-
ската мистика живеят в негови-
те видения реален живот, и вър-

ху тях .той гради своята жизне-
на философия. Светът· на библи-
ята е за него свят на живи обра-
зи, които той се мъчи да одухо-
твори чрез средствата и "маги?
ята" на словото. Получава се
впечатление, че читателите му са
или трябва да бъдат среднове-
ковни ·теолози, запознати с ино-
'скааатеяния смисъл на символите
и притчите. За духа на бъгар-
ската литература, за нейния реа-
лизъм и демократи?ии традиции,
Райновият художествен метод е
нещо чудо, лишено в основата
си от жизнена стойност. Реали-
стичния художествен метод от-
хвърля безуслоJно всяка мисти-
ка в строежа на духовната и
материална култура.

Обаче като ·палъмник в сло-
вестното богатство иа народа,
заедно с уроците на мремето,
историческите събития, житей-
ския опит - пред духовния му
поглед израства цялата народна
снага, мистическите миражи се
разсейват и съзнанието стъпва
на здрава.почва. След С и ром ах

Лазар Райнов се освобождава
от времето на лъжливите фанто-
ми на идеализма и заживява с
нуждите, поривите, мечтите и

· надеждите на реалнит свят. То-
ва пробуждане от съня на гро-
бищните призраци на миналото
е сякаш второ раждане, - тъй
силно раздрусва то всички ду-
ховни сили, разширява погледа
и укрепва волято за борба.

Николай Райнов може да се
оценява не само като новатор в
езика и стилист, като литерату-
рен и художествен критик, автор
на многотомната "Истор11я на
изкуството" - един монумета-
лен труд- но особено като по-
пуляризатор на народните при-
казки от цял свят,-една огром-
на дейност, очертаваща строгата
фигура на писасел с първосте-
пенно национално значение. През
времето на фашизма той влезе в
открит конфликт с черквата, ко-
ято, заедно с ретроградната фа-
шистка общественост, о суети
юбилейното му чествуване.

(Следва на 2 стр.)

чрез лично изнамерени средства,
са присъщи, както на литератур
ните му, така също и на декора·
тивните и графичните му творби- в единия случай Николай Рай·
нов си служи майсторски със сло-
вото, в другите- с мисълта, фор·
мата, баграта и взаимноотноше-
ннята на бялото с черното.

В декоративните пейзажи на
Николай Райнов се вижда много
ясно богатото му чувство за рит-
мичен обмен от едри, топли и
студени петна, които майсторски
са разнсобраэени с по-малки зву-
чащи в допълнителни хармонии,
дребни акценти; цветята, тревите,
'клоните и листята, не изп ьлняват
само собствени функции в карти
натв, те са част or цялото - чрез
тези си пейзажи, Николай Райнов
ни кара да иэживеем не само
всекидневния образ на поляните,
дърветата, хълмовете и небето, но
и онзи, в една спокойно стихна· ,
-ла празничност, при коя го тинтя-
вата израства високо в небесата, ли-
вадите сгаввг богато обагрени ки-
лими, а небето трепти в оранже-
вите и виолетови отблясъци на
слънчевия залез.

Преди двадесетина· години ня-
кои наши художници, които в
днешно време нямат почти никак-
во значение за декоративното ни
изкуство, се опитаха да рабо ят в
стила на Николай Рей-юв; пове-
чето от тях обаче не резбре ха до·
статъчно ясно основните принци-
пи н11 този стил, 11 се движеха по
повърхността му. На тях им лиn
сввше присъщата за Николай Рай-
нов нежна ЛИР.Ичност и онази съ-
зерцателност на човека or ориен-

(Следва на 3 стр.)



РАЙ НОВ nист -
НИ КОЛАЙ РАЙНОВ

Николай Райяов е от опия ваши пи·
свтеан, конто сами рвэве-чаха своите ня„
когашнн кумири и „и11аха от иввивилу-
пнзъи и симвоеиаъм К'ЪМ прогресивния Ху·
дожествен реааивьи, Това преображение
у него е резултат на дъпъr процес. Още
в първите 1,1у творчески прояви виждаме
пробля ... ъците на реаяиаиа, тъй като Нк„
кола Райнов е не С!мО лирик, а и епик,
Неговите поеми легенви, разкази, пове-
сти 11 ромаuн_неизб<жuо му uапагат да

Н. Райнов нато семеварвст
(1908 rодивв)

акпючи в съдържанието им елементите
ва лейсгввтелвосгта - ёъвреиевнв или
миввпа. ·

Когато равгаежваие нашенския иняи-
видуаЛ11З'ЬМ И сивво. иаъя, на пръв ПО·
глед ние се вагъкваие каточе J\И на npo-
тьворечие мt>жду аигературния канон в
вапавна Европа и Русия, от елна страна,
и нашето анлературво развитие, от дрэга ,
страна Всъщност, в основата 11а тези
литературни течения се крият аналогични
причини Нашата буржоазия измина в по-
късо време ония етапи, които вовелоха
за„адн, европейската буржуазия до загни-
ване и упааък. И у нас, както и тая,
трябвеше да се яват херопди на .суве-
ренното-, .а11опнт„чhо„ иакусгео, за да
се прнгопят у интелигенцвята и народа
ваосэ рените обществено-пояигическв ин-
тереси и эа се отслаби эасгрвшигелного
влияние на борческия социална?.и.

Въ-ходът на инднвндуалнзиа и сяк-
воаиаиа у нас съвпапна с заиогването на
еnр,,-1ш11уС]риапuия и банков ка,1итал1 с
пълната му паревишосг и с пеаьцвовввя
курс в политиката срещу боrб•та на на-
роаа 11 nрогресивнита интел. rенuия -
началото на ХХ в. Зьвоееатеаната война
(1915-19 8), вавъгшиаа с катастрофа за
империал ...сгичната буржоазия, окончатсл-
но я развенча II демаскира прел наро-
вннте мае-и. изполэ)ваuн от нея като .пу·
шечно месо- и поаложеви на грабеж и
васиаве,

1918 г, е бележита в историята на
българския снивоаваъи. Никuльl\ Лилиев
надава нървата си стикосбнрка .1 lтн-
ци в всщта-. То n пуск а на бял
свят пет кввги : ..Бu о.ммпски 1Jеrенаи •
(11 ивдание], .Гра.аът•, .В•1дения из дпев-
на Бъагария-, ,,,Книrа за царете-, .Очи-
те на Арабия· и .Сдънч,ви приказки-,
На ревсэюаиоаною, наречено от буржо·
аввннге идеолози „oкo11uu• ьастроевие на
нарола и прогресьвната ивтеаигевцья, на
вощвого равваслвене на кu увнстнч, ска·
та парти», след иреживяные събнгвя
(Октv11вриnската ревоаюция, добро поае,
Рааоанрската ре11у(>nик•, ВладаRсното въ-
стаьье), вьшияг сиwволизъм и неговиге
раэвовивеоста се протввопоставяг със
своето дtwобилнэиращс, упадъчао твор-
чество.

Енергичният, но фанатичен Гео Мнпев
почва в 1919 г, сн.• tsеэш1• • т1 иО\'Uа на
експресиовиэма, вето С'ЬТJ удннчаt Н Рай·
нов, Jlrлн1.:u. Траянов, Jl. Lтояuов, Еы, 11.
Димитр?в. Ботю Саьсв, Ч. r.1у1афоо. Гео
Милев ваяеява категорично в 1\И. 2 на
.Ьезw11•; Трябва българската литература
да Излезе вън ОТ сеее си: вън от ТроАИ·
цвята на нвциоваавото, съеьеяенвою и
nunynttpьoтo 1· J'. е. оонввва ьовна на
kрнtnческня реапизъ ...., на ввевео-оёше.
с1ве1101u съаържавье, на борчесво-деао-
крьтнческвта 1рuдицня в бълrьрска1а лн-
теvатура. •

През 1920 г, изпизат книгите на де.бсаьвов и Ч. Мутафо•, прев 1921 г. на
Ясевов, Л. Стоянов и „Е1<с11ресttuнис11,ч-
но кааевяарче- на Гео Мноев. 11 1921 г,
започва ва валмва en .Хнш:рион• - де-
сет годиьи ньред ?-рибуuа на самасанаяа,
но с uсиз6ежнн и аввчетеави ковцесни
вв реализма...

Тонът, взет or автнреапистите сл?:д
катастрuфата при дсбро nune, се вас-ява
в период• Hi\ фашизираната буржуазия
(израз 11а Г?о Милев а 19!4 г ) . .:!аси ва
се формалистично-естетическият курс иборбата с 11роrреснвната 11оезня кръстена
от .Злаrороr• с аwnл111удата .wсжду де·
а1алu11им н сектантство•.

Наn-жнзнен1,ят всред своите съратни-ци иuа11вttлуал11стк от всичк11 проби ...-НuколаА Райнов е един от кру11ните нашиnисатепи 11ред11 BCttЧK•J С'ЪС СВОЯ•8 TBOJJЧi:·
c1ra sначН1елuост н с нзкnIO-tt1Tt пuата сн
рабо1ос11особност n 11лoiJOuttтocт.

Николай Райнов съ,еr.ва кaчecniara
ва поет, С>елетрнсr, художестtsен крntнк,нсторнк ua и.sкуствоtо Jt .питераrураtа,тем11ера„еuтен и задълбоче11 пубп"цист.

Въоръже,1 с о r р о „ н а култура,тоя е елuо or редкuте иапення в нашата
п11rер1тур1.

Още в Боrомипс1ш 11еrенди• Николай
РаЯнов изпъква като офор„ен творец с
яр ьк пирико-умо,р11телен уклон и маnстор
на легендата. Легенлнте му поразяват с
новия, орнrш1але11 подстъп към темата с
размаха на ш1аив11ауапистическня патос,
с библеАско аф )рист11чен и прr111одакт,t
лирически тон на нзпоженисто, със свие,
обраJно умелото из11олзуване на словото
като г1 адивеа ма,ернал Песt-нно-псrен·
дар11нят р„rъм на фразата и декора111в·
пата окраса на обра.шо.емоuионалння f':ЛС·
Mt>HT па речто, от друга стра11а1 засипват
011ечатлеаиеrо от 11ъrвата кн11rа на 11nса-
теля Славянската не,ба на Р Янова е
в слабо хармония с рел?,rиозвата страна
ва боrомипсното ученее - тук е 11рока·
рава ря,ко 11ндиви11уапмстична филосuф11я
„бпаженствово на мъката и утехата на
самотните•, вариаuин на ничелнанско·
славеnковски мотиtsн, над кои10 се въз·
правя сянката 11а свръхчовека. С .Боrо
wилски ner, нди• Раnнов ннесе и утоърди
у вас пираческата npo,a.

В „Слъtiчеви приказки•?, ,.Очите ва
арабия•...Kuhra на ,аrадките•, наемите
и притчите се разкриват още nо-ннуши·
телно лнрнческата и изобразителна с?-ьхия
на Нмколаn Р.nнов, Тука са отразени не
толкова чудни вл,1яния колкото 6олезно·
напрегнатият ерuт.зъм у упадъчните бур·
жоа?ни и интелнrентско1 сред,, преди и
наскuро сn<д воl\ната. В тази поезии на
изпе11rлявашата страст се отекват болни·
те нотки на съвреммето фротмеuтарно-
афорнстичното иэ11ожсние, ск3,1fhЧ thte
елемен rи и декорат»вно отсеt1ъчн нят ха·
рактер на езнка внасят известна o.t1yxo·
твореност в тази възтрожена анолоrня на
страстта.

Като Люам•л С-тоя,1011, 11 Николай
РаЯuов се отоепя от сво11те събратя с11м·
вunttcти с необttкновено J<онк1 етното си
11 богато въображение, което "У д ,ва въз-
момност да изнъкuе и в иэобразnтепната
поезия - кэ?-о етически поет и белетрt1ст.
В спучая т, n не се затваря в тесния свят
вв субективното, дири II въ•шиия свнт -

Н& ФJ:'овта (t917 r.)
11а царско·болярския ннст11туr и неговия
идеологически и наро.аен кгепитrп -духо-
венс:rвото, е разголена с живо чувство за
историчес?·а ппавда, Деnств11те•ни и фик·
тивнн герои (хан Карадам, Крум, Ннкита
С т р а ни к u а р Петър, Боян Магесrни·
кът) с а о ч е р т а н н II п Ii к а т о и з-
ключttтелнn 11 и ч но с ти, или като слож-
ни, спабоаопни на тур•· Изтъкнато
е и ра1,1ожитепното внэ21нтиАско влияние.
Засеrна?а е също аснетичко-песи„ист11ч·
ната идеология на хрис rия•ството. Фраr·
ментарнвта компознu11я, аналисrичният
ПСttХолоrиэъм.•раздвиженият диалог, ·об...

разните обобщения• екзотичната роман•
тчка, потенцираннят устрем на езика, ва-

минапото и съвре•1енността. Гука 11wенно
се разкриваr II ония рt:алнстнчt'СКи еле-
менти. плод на проучване, наб.1юденнн и
вnt:чатпсння, конто ?буславяr жн·щеностrа
ва nоtstстоонания1а )/ly. rака тоА минава
от tвt-иie видения на царе, боляри ду·
ховн11ци н наuод из древна Бълrс?рия до
теuсофснолнстнчн?те 11 11ро..:.тн зло6одне·
впи разкази в .Сиrомах ЛаJар• и „С1:1уnени
СТ'?кла• .. В тях тиА се проявява като дъл-
бuк nронидателен, съп.ържателен и бurат
с проблема повествовател.

Феодално - средновековна България
от времето на т. н. първо uарство - ос-
воваваuето на дъrж•вата к борбите за
закре11ването й, Хрhс1ииnството, бurомил·
ството II дворцов11те междуособиuн нито е
ндеамвира, нн10 с .аадtщt в 11атрио1арски
дух. Ти е разкрита в своите тратически
вераэреше1111 противоречие, в с:•оето би-
тово и релиr11озно зьrr1оане пре.:1 призмата
на мнстицнзиа, аске1изиа и 11рест-ъпната
похоr Отрицателно разруш.телната роля
цираннят устрем на езика, наситен с

В ивтвмвв прв_ятеJ!СНа среда. (от ляво вв десво): В. Пувдев,
Нннопай Райнов, проф. П. Петков и снулптора Раданоа

с11тен с мъарост - такива са ?собевости
re ua историческите видения на Panuoв,

Лиричният роман .Между пустинята
и ж?вuта• 1t и а г оля м о значение с
nн1иб .бпnскня си, но нна? индив•дуапи-
сrичен подстъп къч пнчносrа на Исуса.
С тоя роиаи и Раnиов допринесе дuста
за раэt<лашане аооритета на .цъnкваrа,
коятv м? 01мъсти, K<tTO осуети юби.11ея му
преди десетина rод11ни.

По-късно НиколаЯ Райнов прояви иsу-
инте,ща набпюJатепност за в реалистично
itЗt..браженнt: в тсософско·nс,,холr,rнчес-
кнте си работи (.Маrш•nът н деrето•,
,Х..н•, ,Сиро„ах Ло,ар').

След 9 сентември 19Н r. Нннопа Роя
нов застана реш,нелно на поэнцttиtе на
р с а. л и э ы а к а 1 о истински оте.
честut11uфронтовец със своите изобличи·
1епнn ра1каэи. В 11осл?11но време тоR из·
даде романа сн „Кр'Ьвuжаанн· - опити да
шобра,и заражданетu и офор„яванеtо на
психиката у първобитния човек.

М11лцина у нас' знаят, че наред
с огромното литературно твор·
чес1во, което ни е дал, Николай
Рай?ов се е занимавал усърано и
с nекорс1тивно и rроф ...чно изкуст-
во. Ишод четката и резеца на то-
зи вдъхновен творец са излезли
редuца гравюри и декоративни
картини, извънрецно оригинални
и ценни творби, 111ноrо мвл«о ИЗ·
вестни на нашата публи,а. Гра·
фичните работи са малко на брой,
не повече от петнадесетина, но с
белезите на оригинално изкуство,
което има свой с,ил, резко разли·
чаващ се от творчеството на дру-гите наши художници - гра-
вьори. Тази стилна характерност
на Райновите гравюри им прица·
ва це1111 и nредсrовляв? интерес
з11 всеки цени1ел на нашето из-
куство.

Хуцожникът Ник. Райно11 nред-
почи, 11 техник11та гравюра н11 дър-
110 или линолеум пред другите
графични техники и борави твър-
де смяло върху изобр11зителнс1т11

Заслугите ва НиколаА РаRнов за нашата
художест•ена литература са тво11де ши·
роки. Неговата 12-томиа .История па из·
куството• е забепеж11телен по рода с11 труд
у вас.

Раl\нов извърши съществена II пра-
вилна преценка на нашето литературно
наследство с очеркнте си .Вечното u
бъаrрс•вта литература•.

ТоА направи творде мното за популя·
ризацията на наро11ната приказка - наша
11 чуж11а - с повече от 30 тома сборници
И ПрttК81КИ,

Hall-nocлe тоl\ тежи с упесн11тепн11те
си н. сериозни 11зказеання, особе ,о в
ф,шиско време, по злободневни общест-
вени и културни въnрnси.

Пълен с ненэтощимн с•1ли, със свежо
творческо въображение и будна мисъл, с
ясен поглед за живота, б,з11римерно тру·
допюб,в и упорит, тоn крие в себе си
ре11кн въэмож •ости з11 отра 1яване и на-
меса в общест•ената деRствителност с
нови творби.

ЦВЕТАН МИНКОВ
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Н. Райнов Скапи

РАИ НОВнико,паи
(Продължение от 1 стр.)

Николай Райнов узря за бор-
бата за новия свят, влезе в ар-
мията на хората с чиста съвест.
Когато фашизмът подготвяше
втората империалистическа вой-
на, в 1938 година Райнов написа
статията »Изкуство и войната",
която изоазява еволюцията му
и отдалечаването му от естетиз-
ма. В юбилейния лист „25 години
Николай Райнов" той прави ин-
тересна преценката на своите
естетически и художествени въз-
гледи: »духовната сила на чове-
чеството - каза Николай Рай-
нов - която така ярко и блес-
каво се прояви през 19 век, е в
наше време почти на изчерпване".
Тъкмо това време на борби и
трескаво движение, според него
»дава възможнос.т да се раждат
писатели-борци". Райнов вижда
ясно пътя на писателя в обста-
новката на фашисткото насилие
и варварство. »Истинския тво-
рец - каза той - не може ве-
че да пише само за себе си: буд-
ната му съвест не му позволява
да остане безучасте'Н към поло-
жението на народите. Той става
писател-общественик и, служей-
ки на изкуството си,започва да
служи на висшите каузи на ЧО·
вечеството". И той сочи ония
писатели, конто отразяват в най-
голяма степен тази истина -
Максим Горки, Ромеи Ролан, Анри
Барбюс. ·

Райнов се ?ъмнява в само-
ценността на изкуството. ,.Из-
куството не може да бъде ни-
кога чисто... Творецът, създа·
вайки своето изкуство, става
създател на идеали. Така той
става борец на истина, за свобо-
дата, за правдата на живота,
изразител на идеите,които носи
неговото време, на неволите и
надеждите, които носи неговият
народ".

Този идеен завой на Николай
Райнов не оста.ва тайна за чи-
тателите, за интелегенцията, ко-
ято винаги е ценила в него чес-
тния писател, човека познал кул-
турното богатство на истока и
запада.

fРАФИКАТА nA nИКОDАИ РАИnов
плоскост на материала. Той не
търси подробносrите, п?рспектнва-
та и обема на фоомите, а стили-
эува смяло, търси играта на свет·
лите и тъмни петна (която е най-
важна в процеса на р,ботата), раз-
решава плоскостно сюжета и при-
дава особена изразителност на
nрецмеrите. Пейзажът е rлав·ият
мотив в графичното творчество .на
този художник, и той има свой
особен живот, пълен с поезия,
екзотика и при,азносr, ноито само
една богато надарена душевност
.може да създаде. Тези пр казни
графични видения ( 'Пейзащ", .Зим-
на приказ,а•, .Прикаж.,• и до.)
ни на ,омнят много н11 .Бо-
гомилски легенди" и ни nр•насяr
в ц11рството н11 прик11з ,ите

,КОИТО у HIIC HIIЙ·nобре Ник
Райнов можа д11 съзц11де в оrром:
ното си лит•ратурно творче.:тво.
Те р11зкри11ат пред н11с 'И ч11рът на

източното изкуство, което Ник.
Рай,?ов познава д о б р е и от
чиито и 1вори пие и се вдъхновя-
ва. Може би тези творчески вну-
шения да са далече от сегашното
бурно време, когато се строи но·
вип по щас,лив живот, но те имат.
своята цена за развея на нашето
изкуство изобщо, като постижения
на бьлrарския дух. Заставайки набозата на хуц?же.твения реализъм,ние не можем и не бива да отри-чаме графичното творчество на
Н •К. Райно•· В него има токова
богатство от образи и чувст в,които ще останат вечни. Товамалко no обем , ворчество е нераз·
делна част от огромната творческ11
продукция н11 Райнов и допри·

.н11ся ?11 оформяването не рвзно-
сrраннаrа му личност. Тряб ,11 с11•
мо дll се СЪЖаЛЯRВ, че не OCTIIBII
ареме н11 Ник. Р11йнов, д11 ни

Затова след 9 септемвр11 1944
година, когато бе сринато монар-
хо-фаwисткот!) насилие, H11кonall
Райнов застана открито на стра-
ната на народа против ошmпе
на реакцията да смущава из-
граждането на нов11я живот. Ton
издигна своя глае срещу т1шята
и утайката на матилото, в.1езе
в редицата на ония, които с
кръвта си водиха борбата срещу
фашима, в която борба тъll също
бе дал своя принос. Вл11зането
му в БРП (к) не бе само »пове-
ля на времето" - но напълно
съзнателен акт, продиктува? от
идейния растеж на писателя, от
зрялото му реалистично чуство
и съвестта му на истински, до-
блестен гражданин на с в о ята
страна.

Днешното чествуване иа 35
годишната литературна деllност
на Николай Райнов е радост110
явление в нашия 1<ултурен ж11вот.
Фашистите осуетиха 25 rоаиш-
ния му юбилей. Те бяха верн11
на себе си. Те отричаха култур-
вите ценности, в духа н'а cвo11tt
духовни предтечи - Чингис-хан,
Лойола, Торквемада. Днес сво·
бодната родина отдава заслуже-
на почит на своя заслужил син.
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обогати с още няколко графични
творби.

В областта нз приложн•та гра·
фина творчеството на н„к. Райнов
е по разнообразно и по-продуктиа·
но, пръснато из негови и чужди
книr .., списания (пКартин11 и nрИ·

казка") и цр. И3вънред?о ориr11·

нални и стилни са ви нетните в те·

зи нниrи. Той е из ебо1УЛ
почrи в:ич,и корици на своиtе
книги (а те не са м11лко на брой),
къцето тънкият вкус и въсб;В·
же-,ие прол?чават най добре. Всич·

ки тези широко разпространяввнн
чрез нниrите графични работи са

изиграли своята благотворна ро·

ля за художественото възпитание
на читателите

В нашето мл11до графично и3·

кустао е отредено э11вицно място

на rоафичното творчество на НиК·

Райнов.
Желаем н11 скъпия юбиляр още

дълги, творчество, Зd да създаде
още редица ценни rравю_;И,

Евтим Томов



РАЙ НОВ пист
ПИКОЛЛИ РЛИПОВ И ПРИКЛЗКИТЕ

Николай Райнов снабди бъп
гврсквга литература с хупожест-
вени приказки от всички времена
и народи, преразказани майстор·
ски, с чувството на голям хуцож-
ник-писегел. fl това е неизмеримо
богатство за българската питера-
parypa, защото първите ценители
на едно такова дело - децата -
се пленяват веднага от чудния
език и художествената мощ на
приказките.

fl който е следил ревниво твар·
чеството на Райнов, той сигурно
е забелязал, че приказният еле·
мент у него заема съществено
място Приказното, с·ремежът към
незнайното, оня гаисгвен копнеж
у човека, който постепенно го
води към творчески постижения,
към духовни завоевания и към
величави действия, е основен твор-
чески мотив в целия живот и ця-
лата дейност на Райнева И нищо
чудно в това, че Николай Райнов
е събрал повече от тридесет тома
приказки и r11 е преразказал на
оня дивен български език, който
той владее в такова цвети то съ·
вършенсгво. И мен ми се струва.
че дори само това да беше из·
вършил той, пак би бил голям, и
пак би имал изключително значе-
ние в българската ли ература. За-
щото той е дал на децата, на бъп-
rарските деца, такава пухо-на хрв-
на и по такъв начин I Писателът
разказва та-в просто, есте лвено,
така спокойно и ,о эпо. И най·
важното, Нико nай Рейнов знае
мно, о добре тайната на народна·
та приказка, нейна-в сила и власт
и я запазва напълно, без да на·
кърнява в преразказа самобитно·
стта на нароения реэн-э, ако и да
го подлага на една художествена
прервботнв.

Тр-бва да добавим, че Нинопей
Рей?,в не само прераз?азва при·
каз-и, но и сам е създ-л редица
приказки. Or тях, с величествено
пост!)оени? и поразяващи обьази?'

Ii
r В днешното време е осо?
z бено нуждно творецът да бъде
Iit близkо до хората и живота,
:11 до своя народ и да познава

пулса на своята епоха, да
твори в ритъма на този пулс.

Н. РАИНUВ

се о?кроява приказката .Княз и
чума . Това е една приказка, коя.
то еднакво може да се чете от
деца и възрастни, защото Нико-
лай Рейнов прикова всеки читател
с богатство на своето въображе-
ние: което умело и ·майсторски
строи всевъзможни интересни по·
ложения, които извеждат героя
през многобройни изпитания и
лутания до щастливия край. Тази
приказка, която е един шедьовър
на разказно изкуство у нас, е илю
стрирана богато с картини от са
мия автор. fl това стократно уве-
личава нейната стойност и прави

произведението още по-мощно и
завпва. веще.

Приказките на Николай Рай.
нов го утвърждават като rолем
писател, със съвършен стил и език,
и същевреиенчо го правят най·
голям приятел на аецата, най-
близък техен доверник. И славата
на писателя Николай Райнов ще
се разнася дотогава, докато е жив
българският език, и докато тупти
българско детско съовце Защото
приказките на Ник?лай Райнов са
най-голямото богатство на бъп-
гарскета детска литература.

ПЕНЧО ПЕНЕВ

нн николвй Рf\ЙНОВ
Аз искам, драги Николай, да ти припомня,
за тия дни, в които вий живехме някога;
наливаше ви баба Брайковица скромната
ракия и записваше я някъде в една тетрадка.

Там идваха незнайни люце на живота,
другари на Сандански, Гоце и на Даме
и пяха песни за Пирин, за битките жестоки
и стаята гореше в много буен пламък.

Тогава и на Дон бушуваше война,
и тъмна бе нощта, и много вепроясвева;
ти помниш, че борец бе в нвшата страна
другаря ви Тужаров - Христо Ясенов.

И бе на косъм правдата провесена : -
дали червените ще минат в настъпление ;
очвкввкме, че в тая всерусийека есен
победата ще издържи другаря Ленив.

Тогава Гео Милев беше с ввс и рече,
че нямя други пътища по тоя свят,
че след Царицив правдата е речева
и хората разгръщат своите обятия.

Ти би си спомнил за Перув, - за кучето,
което идваше и гледаше ви радостно
и как зловещо котаракът измяукваmе
и скачате на неговия гръб охранен.

То бяха дни на подвизи и романтизъм: -
приливаше изкуството из родните ви, мевцп;
в борба за истини живота вий пронизвахме
с лирични думи и глаголи неизвестни.

Сега е друго време - вепощадво твърдо, -
аз гледам образа ти, твоя поглед чист,
и вие с теб вървим, задружно пак врвгърватв,
и вие с тебе сме борци и комунисти.

ЛflMF\P

U. РАИНОВ КАТО ДЕКОРАТОР
(Продължение от стр. 3)

те, при които чувството за най-
дребното не се задушава от това
за едрото и характерното. Лип-
сваше им още достатъчен вкус
за естесгеената елегантност.на из·
растващо о от земята дърво, шу.
брак или цвете, некго и такъв, при
наличност 1:1а богатство от бьгри,
да не се иэ тадне в пъстта калай·
дескопичносг, 11 в плътно звучаща
хврмон-я. Ето защо Николай Рай·
нов остана като самотен пътепо-
каэатеn за следващата генерация
от наши декорэтори. Бпвгодере-
ние на редица политино-обшестве-
ни и вуховни промени, които на-
стъпиха в нашия културно-обще-
ствен ж-вог, тази генерация от
декоратори даде нов тласък; те
не забравиха обаче, че пътът им
трябва да мине or една страна
през този на Климт, Гоген, Ван
Гоr и Матис, а от вруга и през
'i!аивното творчество на онези на·

. ши неизвестни народни майстори,
които украсяваха по време на въз-
раждането, тавани и долапи в на·
ши стари къщи, каруци за праз-
ници и сватби, гаванки и стомни,
престилки, възглавници чорапи и
килими.

Рьэпичниге творби на Николай
Райнев, макар и не мног, б.юйни,
сочат ясно, че той малко по-рвно
от някои известни наши грвфици
продължи традицията на бъпгвр-
ската графика, от вренето на на·
шето Възраждане. Многобройните
.щампи" правени от саноновсни-
те нвйсгори, бяха .неrовите учи·

птица - Н Раiiвов
Държавно графическо предприятие

4Полиграфня•

Ст=р-то дърво се иаа-гаше всред
поляната, отсам реката. С набс азвено
на гъсто стъбло, разклонено на широ-
но, и с голяма корона от листа, изоя-
зани на изящни лъкатушни, дъбът
стоеше - като страж и надзорник.

Неговите безброй очи гледаха навея·
къде.

Три стръмни пътеки, изровени от по·
рои, по гы.ба на скалистия спад, воде-
ха към поляната. Като змии, с е печеха
те на слънце цел ден. Тук-гане край
тях стърчеха лоnени или се навеждаха
лески, но каква сенна хвърляха 7 - Ни·
каква.

Малко по-горе от поляната пътеките
се засилваха в широк каменлив път, за.
граден с лещак и глогини. f\ вляво и
дясно от пътя, no наведеното, растеше
див джоджум - висок до гьрдите,
едър риген и див пен,

Там бе мочурливо.
Изпарения r а, напоени с миризма на

билки, се иасигахв лениво нагоре - и
з,11 дъбът ги ваишваше, па поклащаше до·
J,,,11'

волно глава.
Добре му е.

pi(>!

[
,,

'
·,

. . •
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Към пладне, ногвто слънцето почва
8• j да прижуря, спрело се над планината,
аи· за да гк гледа нв широко, еuрите билки
1ifll се размирисваха, сякаш ги вариш в
?у'iJкотел.
1 n,' И цжоцжумът - с кадифено-теме·
?нужните си цветове, увиснаnи надолу, и

ip i засменият риген - с дребните си усти-
: В по, с ьбрани no много на едно място и
101Jбледно·румените венчета на дивия лен,
8оtча и сребристият ревнец - на китки,

'6.,.zна китки, - и низките rt-?езда от маще-
r'" рнка, плахо скрита кран пътеката, и

ьr.бlrордото жъnто звънче; с низ от жълти-
. 8'fци на шията, и високият чернок- с. ни-,
i&l'мащ глава на слънцето, като на роди·

? <на : всичко издаваше мирис, за да вър-
,01М 11е не слънцето малко от онова, що е
иа f11оnучипо.
?!?,t /\ исполинът гледаше и се радваше.

Неговата радост бе , иха : ще покпаги
?иО

jЦОВОЛ"о глава и ще се усмихне.
?·( После ще изгледа всич-о наоколо и

I ?1акрай ще погледне слънцето.
iD - 1\ава, ти пи си 7 От сума години

те помня все такъв. Как не си се про-
;яр?менил 7

зJ!!
- От сума rодини пи? Грешка имаш

:'Ь старче. Почнал си .11а забравяш Ти, ви:
?· пи се, ме смесваш с брата?ми, нойто
r,10!

мълния
умре зимас. 1\з съм млад : тая пролет
се родих.- Хайде. де I Че как тъй 7 Много си
приличате с брата си. Да бехте се из-
правили двама един до друг, не бих по·
знап, кой е брат ти кой си ти. Ееее
как ти се вижда планината 7 Хуба-
ва ли е 7- Май че съм я виждал и друг път.
Само не си спомням, нога И нъде,

И братът на миналогодишното слън-
це поема наново своя път - АЪЛЪГ, без·
краен.

И нвнвото и да погпепне, все му се
струва, че го вижда за пръв път.

Но все не може да си спомни, кога
и къде го е внждап.

1\ дъбът си остава на мястото: не е
той от ония,• които обичат .ua ходят.

Стои, клати ГЛdВа и си дума засмяно:- Чуд,,о работа I Т· лнова много да
си приличат : 1\ не са близнаци.

• •
Обичаше старото дърво тоя час, ко·

гато може да погледне nолявата, река?
та и гората, осветени 01 горе "':'- с про·
зрачни листа. с бляскава вода, с изу·
мруо.на трева посипана с злато.

н ... що не казваше. ·

Мопчеwе, гпедаше ги и се радваше.
Не за себе си - за тях се рацваwс то.
Те са мънички.
Всичко е l'IIЪНичч:о пред неrо.
I\ дъбът е стар, отколеше1-1, и знае

много.
Тъкмо тоя час беше.
Откъде надойдоха топнова многстлюае?
Откъде се взе толк( во много свят 7

Те слизаха с песни, глъчка и тропот
по трите пътеки - и седяха на пnля„
ната, .uето и захвърля•а тежките раници,
тону-що снети от г ьрба.

Широката поляна се препълни.
Он11я сnед тях трябвоше да потърся,

място пЬ·натам, нрай реката.
Fl подире им но.ехо други - много,

брой нямаха.

• •.
Гора - широка: за всички има място.
Не се намери място само зе палавите

деца.

От камък на намък, от полянка на
полянка, - те се озоваха на сам"4я
връх и видяха, че зад него има други
върхове - още пЬ·високи.

,Добре - поне, че тях никой не
внж11а.

Ще могат насаме да си поприказват
и поиграят.

Никой ли?
Старият дъб виждаше всичко. Той

знаеше от години върха и забелязва·
• we всяка промяна по него.

Toll видя децата
Те бяха пеr: три момченца и две

момиченца. От десет до дванадесет го·
динни. Cr, ворна дружина, която би по-
вдигнала - ако не планина, поне ня·
кой големичък камък, доста едър за
да се търкулне с подскачане надолу,
по стръмнирата и - може би - да
убие някого. . .

Под тях гората кънтеше от пес11и,
смях и викове, конто стигаха спnдавено
до върха. , якаw изrубили сила о r ка-
теренето нагоре.

Най после воuачът наза:- С,ойте I Стигнахме до Златния
Остров.

Момчето носеше прякор Лулата.- Стойrе I повтори то. - Тук ще
седнем да запуши„ лулата на мира.

Насядаха на припеи, до една висока
скала, в 1 ревата. Лулата изв?ди „Слън-
це трето· и запуши сериозно, спед ка-
то пока11и дружината.

Момичетата не пушеха. И момчетата
не взеха цигара.

Едното рече :- Лошо ще ми стане. Веднаж пу-
ших, та ме боля цял ден главата.

Другото каза :- Не ща. Татко ми не дава.
Лулата се обади през тютюневия дим :- Добре то, ава. Слушай татка си I
Еnното мо,шче продума:- Много си важен, Лула I

/\ Лумта мъпчеше и пушеше, дър-
жейки uигарата си между n• казалеце и
сре«ния пръст, нанто t?равят възраст·
ните. ·

И цялата дружина се чувствуваше
горда, че водачът И nрнличо t1a мъж.

РАЗКАЗ ОТ
Н. РАИНОВ
- Къде ли има тук вода 7 - попита

едното момиче. - Много ми се пие.
Манерката ми е праздна.

Нея я казваха Южната Кръв,
· от ро·

мана на Луи Жанольо,- 1\з имам рече юруrарката и, чийто
прекор беше Бързата Ннти11ona.

Юж?ата Кръв rпътна някопко капки,
па изля останалата вода, .като се начу·
мери вeceJio

Водате течеше с бъnбукане по к•мъка.- Топла е. Жабунек.1,Още от Бялата
Вода ли я носиш 7 Не мога ца я пия.

И остави минерката, обшита с шаек,
на тревата.- Ба, рече Бързата 1\нтилопа. - Го·
л?ма преструвана си I Да бtwe пЬ-жад·
на, щt:ше .1.1а я изпиеш.

Лулата погледна понровителстве110
своя народ и наза бавно, нато нзпустна
едно след друго ,ри к ьлбо дим.- Лула•а зна.,, къде и„а вода. Toll
ще ви заведе. Само се пазет" от раз·
бойници I н„ отговарям, ако стане нещо.

Дружината го загледа опулено.
Шегува пи се главатарът 7- Истина ли, бе, Лула 7 - запита

Южната Кръв полувесело-полуизпла-
шено.

Вождът отвърна тежко :- Истина, Бо, а мн има ги. f\з съм
срещал.

Тъй ли 7 Я ни разкажи I
После. Когато стигнем до извора.

• •
Старото дърво се безпокоеше.
Тонкова много люде! Такава гмеж I
Какво правят тук 7 Защо им беше да

идват 7
Да не би няноn от тия 11а планиН'ата

да носи секира 7
Не, те се бяха разположили спокойно

и мирно.
На две-три места пла„пяха високи or·

пьове.
Нещо се печеше. Около огньовете

шетаха женv. и мъже, отделяха жерА·
вата, туряха нещо в нея, обръщаха го,
сваляха го.

Неприятна миризма на пламтяща
лой се носеше ло поляната, издигаше
се нагоре и стигаше до дъба.

тели. Николай Райнов тръrн11, при
иэсича11ето на дърворезб11та си, не
от вэаимноотношението на светло·
то и тъмното, а от това на чер,
нота и бялото. Или с Dpyrи думи
казано, той започна да развива и
оформя графичните си образи не
в дълбочина, а във височина и ши·
рочина;-един nекоративен подход
присъщ и на многовековната ни
художествена традиция. И при цър·
ворtэбите си, Николай Раймов по-
казва самостоятелност и майстор·
ство. При тях лесно се аижаа че
той има много верно чув:,во, как-
то за степенуване и отмерване на
най·едрите бели и черни маси,
тана също и за тях?ото богато
разнообразяване с по малки бели
в чер?и,е и с по малки черни в
белите плоскости. Ero защо, вър-
вейк-1 от синтез към анализ, Ни-
колай Райнов не изгубва нито
мярката за цялостното въздей-
ствие на графиката, нито пък ус?та
си за стр, ra, но богета с ритми·
тичноста си балонсировJ{а.

Досегашната дейност на Нико-
лай Райнов, като истор?,,к на из-
куствата е изразена в слеnните
му по·rолями сьчинения: Два>1а·
десет тома .история на изкуство·
то•, • Таорчеството на Рембранд",
.Графика,а на Николей Павл::-вич"
.Орнамента и буквата в наш11те
ръкопvси", •Човекът и образа му•
(история на френския порrрет),
•F\рхи rектурни с r илове •, •Коприв·
щенск,? кръстове и зидани извори"
.Паралел между ?,,эточното и за-
падно ИЭl!УСТdо•, .Метод на исто·
рията на иэкус,вото", .Зараждане
на изкуството и печата" и др. За
таJИ негова многостранна и сбе·
миста н, учна дейност, Николай
Райнов бе много справедливо IO·
браt1, преди три гоо.ини, за редо·
вен члеt1 на .Българската акаде·
мия на науките и изкуствата".

Кой ro притежава томовете от
историята на изкуството нв Нико·
лай Райнов, нека прочете неписа·
ното от него за Рубенс, Рембренд,
Делакроа, Миле. Кс ро, Ван Гоr и
др. негови любими майстори. То
е истински бисер· в историята но
изкуството.

Той не беше свикнал с тая миризма.
Кихаше му се от нея.

И с глъчката не бе свикнал.
Толкова много w ум I
Тревата е изпотъпнана, като че ли no

нея са минавали стада.
Не е на о.обра.
Старият дъб не обичаше разруше-

нието.
Кому пречеше тая хубава, Нрехка

тревица 7
Ония долу насядаха да обядват.
Почнаха да водят и развиват разни

пакети, вързопи, кутии.
Да изтърсват.
Да хвърлят.
По чистата поляна се натрупаха мръс·

ни вестници кори от любеници, останки
от зеленчук, плодове и месо.

Потни дрехи се cywexa на слънцето.
Кърпи се перяха и простираха.
t•твратително I
По едно време всичко утихна.
Мъжете и жените налягаха да спят.

Но децата - не. Те почнаха да измие·
люват различни дяволии. Някои се по·
катериха по стъблото на дъба.

Ето ги : добраха се до клоните.
Почнаха да берът жълъци, да чупят

клонни.
Ех, с какво удоволствие би разтър·

сил с„1ага дъбъ, и би ги хвърлил на·
далек, да беше по-млад I

Но сега вече не може,
Трябаа - ще, не ще - да търпи.
Kora ще се махне това проклето ста

до 1. т двуtюrи?
Кога ще го ос, овят на мира ?
Колно хубаво беше сутринта I
/\ още пЬ-хубаво - преди месец·два
Той беше съвсем сам.
Господар на всичко и негов покро

вите ,.
Животът кипеше под зеr-1ята и над

нesr.
Соковете пълзяха нагоре, по своите

1ънки цеви. Листенцата нарастваха, за
да станат листа, да се 11анъдрят и заоб-
лят, - също като чаши жадни за роса.
Пъпките се разпукваха: от тях излизаха
пъстри венчета и очудено-эамая:r10 rле
даха света наоколо.

Дребни бубулечки пълзяха забързано
К<·лко дъnrо е стъблото I

Кога ли ще стнrнат до в1орха му ?
1\ та,., - в пазвата на клончето

блести роса. Блести - също нато ал·
маз: студена н прозрачна.

(Следва ,rn •I с1р )



РАА·нов пист
мАnък С ПО М Е_Н

КроАт но зимото 1944 год. Нод стрв-
ttато летеха стоманеннте омернканскн
крепости н сееха смърт и разорение.
t.офня беше превърнете nочтн в раз-
е.олнки. Софиянци се бяха прьсналн
нз цял!!!та страна да търсят подслоtt и
nреnмrанне. Останаха съвсем малко
rрсжде-нн: протнвоаъэдуwннцн, граждон
ски мобилнзнронн чнновннцн и такива,
Конто нямаха къде до отидат н конто
nр&д нензвестностте предпочитаха до
nрекар1н тревожннге кощн в очакване
на бомборднровка върху пода но някое
обществено скривелище.

Между последните бях и аз, YI всяко
нощ през трите месеца но ней-оже-
стеченвте бомбордировкн с радост
сnодет1х коравото си легло от една
меса с другари, конто идваха nрн мен
за де?+-дво, знаеха, че. не съм нвпуог-
нал София н ме търсеха кото госте-
nриеме.н хазяин, от който можеха да
получат чашка тоnъn чай н половинато
от завивката.

След едно тежко бомборднровко •
края на февруари, еэ се измъкнах ре-
но сутринта н тръгнех по улиците с
надежда да намеря н.якъде нещо за
ядене. Помня, беше ясна слънчева
утрин с мкоrо дим от запалените лрез
нощта къщи и с мноrо неприятна ми-
ризма на изгоряло. Върху фона на си-
ньото, безоблачно небе грозно стър-
чаха с к е л е т и т е на разруше-
ните мноrо етажни сгради. Вървях
н rледох равнодушно наоколо си. Как-
ва печална rледкаl Всичко бе потъна-
ло в прах и нечистотии, всичко носе-
ше следите на разруwекието и бяг-
етвото .. Но около ми бе с.аик.нало н аз
без учудване прескачах купчините тух
лн и преди, разхвърляните остегьц«
от мебели и разн:и вещи. Изведнъж
няколко свити, бързащи фигури на хо-
ра, на живи хора, се мерноха по Ала
бннска. Нещо подобно н.а въодуше-
вление ме обзе и аз се спустнах нс,-
там. Няма нищо по.радостно за чове-
ка, когато в тия траrични дни срещне
свой познат, залутан като него сред
безкрайните развалини, и в очите му
открие nламъчето на вярата да живее,
да се бори! Аз чувствувах, че там, на
nлощАДа, ще немеря някого, с коrото
ще си побъбря и ще споделх някоя и
друга мисъл.

Кокво щвстне! Точно пред Съдеб-
ната палата аз съзрях позната фигура
на Боrомил Райнов. Още отдалеч тoi:t
ми махна с ръка за поздрав н се
развика:- Жив ли си, бе брате?

Ние се nригърнахме.- Как е бай Николай? non?x
ro аз, когато тръг.нахме редом към
площада.- .добре е. Новерно си е вкъщи!

Вкъщи лнl Как така вкъщи? Та то?
не е ли евакуиран?

Богомил се усмихна.- Првдсгевн си - не.- А эощо1- Не нека. Не намира смисъл е то-
ва I Смята, че ?ищо не би могло да му
се случи.- Не rовори глупости! Какво е това

До нея трябва да се стигне.
И шареното насекомо се спира за миг,

а после поема отново пътя.
Нищо!
Все ще стигне.

Да, тогава беше друго, съвсем
друго,

Сега гората е чужае,
И поляната.
И самиат дъб : той има господари -

тия двуноги животни, които се катерят
по него.

Това не е нв добро.
Ще се случи нещо.

•
Що ли правят ония на върха ?
Те се не виждат.
Изгубили са се.
Дъбът пртегна нагоре клони - дано

ги види.
Не, не се виждат.
Те бяха весели
И той почна да се безпокои.
Добри изглеждаха.
По-добри от тия на поляната,
Къде са изчезнали ?
Дали няма да им се случи нещо

лошо?
Дружината се беше изгубила с тичане

по пътеката, що лъкатушеше към дру-
гата горичка, отвъд говедарницата.

Там намериха изворче.
По водата бяха покапали зачервени

листа.- Не пийте I - викна Южната Кръв.- Тун има животни.
На дъното се наистина движеше

нещо.
Лулата погледна.- Н? бойте се I Това са студенцн,

Няма да изядат никого Не ги ли виж·
дате, колко са напни 7 И не са мръсни.
Те живеят в бистра вода.

Дружината седна да обядва.
Приказваха дълго Гла-но - за нане·

рениятв си. Тези намерения бяха тайни.
Лулата е обещал да ги отведе в

Перник.
I ой им разказваше чудеса за мината

и эв пnдземния живот. Картините са
фантастични - по хубави от сто нине-
матографа. Просто - да не повярваш I

Пътя той не знае, но е слушал, че
може да се отиде и през Вигоша.

Най лесно е през Сеnимица : тъй
казват. fl Селимица - ей я, къде е.
След един час сме там. Превалим ли я -
ето ти Перник. flз имам нещо на ум, но

нас,роенио? Я, хайде, води ме при
нerol •

У1 кяе се запътваме към лnощад
Трапезица, дето живее нашият иминит
професор и писател.

о!'

Нnмери:.tме Николай Райнов да ра·
ботн в кабинета си, След сърдечните
nоздравн и въэrласн, ние, седнахме
около масата в малката приемна и no·
ведохме nрнятелски раэrовор.- Кокво научавам от Ьоrомнлl -
nоnнтах го аз. - Тн не си искеп да се
евак.уираw, бай Нинопай!- И както виждаш - не съм се евв
кунрал I отговори той с повишен
тон, в който Прозвуча лека насмешка.- Но защо?- Защооо няма ебсопютнно ннке-
къв с::мнсълl- Че как така?- Така. А'Э чувствуво-м, че- върху моя
дом няма да падне бомба. Та, кажн
ми, каква е вероятносгтв, че от толко
ва хнл.я.qн къщи в София точно вър-
ху моято ще падне бомбо1

Той зомълча н ме nоrледн.а с позна-
нете мроничне усмивка върху гьнниге
си устни. Неистина, чуден. човек! От
къде се беше. влела у него тая s.яра)
Неговото слабо удължено лице с обик
новенетв замисленост се бе някак
оживило н придобило нов, непознат
до сега за мене израз. Поrлед'ЬПI му,
който той криеше. от хората и който
винаги беwе отпревен към земята или
някъде в страни, замечтан страстно по
нещо далечно Jt неземно, сеге горе-
we с необикновен пламък. Имаше нз-
вестна дързост н дори мъничко -пре-
дизвикате'лС'Тво I.в неговото държане.
Аз не можах да си обясня на какво
се дължr:wе това и с неснрит интерес
наблюдавах резките му, отееченв дви-
жения, когато 1ой говореше:- Аз вярвам, че ннщо лоwо К?ЯМО

да ми се случи. Коrато човек живее с
такава вяра, можеш да бъдеш убеден,
че нвистине няма нищо да му се
случи!

- Но TOD4 е d)ОНIЛИЗЪМ, бай Нн-
колойl- Както щеш ro наречи. Но то за
мене не е фатализъм, е убежденне...

Ет.о, нвколо всички сrради посградехе,
а нашета остана невредима!- Така се о случило. Ти есе пак
не разчитай не 1оваl

Dай Николай r;e разпали. Той стана
. ,...tta н погледна дълrата си ръка.- Аз дори н не слизам р с.кр"1'iН1ли-

щето. Седя си тук и през цялото ,вре-
ме на бомбардировката лежа върху
кушетката или t1=e разхождам. из стая·
та.••- 'Но, бай Николай, ти•.. ти шегу-
ваш ли eel

Аз бях почти 11зу.мен. Смелос:т пи е
това или някакво необикновено хрум-
ване на човек, който е решил 1Да иэ-
пита вярата си] Очите Ми потьрсихе
1неговюе, но tгой бе невеп глава и не
искаше да ме поrледне, Срещнах очи-
те на Богомил и го лопитах с поглед:
.Вярно ли el•
::_ Не се -чуди - това ? истина! -

nоо)Jърди той. - Колко пъти му каз- •

вам, че някой ден ще дойда 11-t нищо
няма да нвМеря • ,- Ще намериш, ща намериш не
може Jli)iщo р.а tt:e намериш!- Кокво ще "амеря1- Разбира_ се,,

·

купчина развалини.
Не може jсьзсем ннщо до не се на._

мери!
·

И тр.кмата се разсмяхме, развеселе-
ни рт .играта на думи. Внезапна духо-
витост обхвана бай Николай и той се
увлече да ни разказво разни анеrдоти.
Аз jc?ywax, смеех ,се tН мисълта ми бе
все за е,дно: Как да ro убедим да на-
пусне rplS!Дa? То, (Нали, ра това бяхме
дошли nри неrо с Богомил? След крат-
ка пауза, в iкоято той прие 0/ТНоио се-
риозен и замислем 'В·ид, аз го попитах:- А <.Не мислиш ?н, че ще бъде по-
добре, ако вместо купчина раа.валини,
намерим тук Николай Рай.нов?

Не ще и дума, че е по-добре.

Н. Райнов

сега няма да ви го кажа : чак ногата
стигнем.- Кажи го, бе, Лула I - замоли се
Южната Кръв.- Кажи го, кажи I Сега го кажи I Кой
ще чака до тогава ? - Обадиха се "
другите. ·- Не, сега не бива, - отвърна Лу·
лата и запали отново цигара -' Да · нз-
пуш_им лулата на мира, па ще тръгнем.
1\ щor-t стигнем в мината, ще ви кажа,
що съм намислил. Не съм аз дете, като
вас... Лулата иска да живее като чо-
век. Стига - тrва робство I . .

Всичко това е много загадъчно.
Има нещо пленително в думите на

Лулата.
Защо не каже, що е намислил?
Не, той мълчи
Вождовете имат навик - никога да

не издават своите тайни : на това се и
дължи могъществото им.

*
Не ?а час, а и за два дружината не

успя да стигне .по онова място, отдето -
според думите на водача - се виждала
мината

Те бяха там чан надвечер.
Седнаха да си починат и да вечерят.
Лулата беше мълчалив.
Лежеше и не казваше дума
Ка11еха го да хапне - той не щеше.
Търкаляше се по корем. Издаваше

гърлени звуци Стенеше.- Да 11е си болен, Лула? - запита
Бързата flнтнлопа. като се наведе със-
традателно към него. - Лошо ли ти е ?- Оооох, не знам I Остави ме I Ще
ми мине След малко ще ми мине.

Южната Кръв му даде вода
Лулата сръбна и легна отноео- Не се грижете за мене I - peqe,- Подир малко ще стана. Ще се вдиг·

на и ще тръrнем
Но той не се вдигаше
Дружината седи, като на тръни.
Свечерява се
На къде да вървят? Не знаят пътя
Тъмни облаци се задават Може и да

завали По тия места често вали : тъй
,а слушали

fl градът е много далече..•- Лула I Да вървим вече I Късно е.- Оооох, лошо ми е I Оставете ме
да полежа I

След малко се обажда другото момче :- Мръква се, Лула. Хайде, че сме
далече I Всички са се прибрали. Не се
чуват гласове. Почва да става страш·

Пейзаж

но • , Сами сме. Ставай - да вървим I- Оставете ме I Вървете си сами I

Свят ми се вие, не мога. Ще умра. Зле
ми е на корема Главата ме боли.- Да не е от цигарите. бе Лула?- запитва Бързата flнтнлопа. - Ти го
май прекали, а ?- Не е, не е. От доматите е : смач·
нани бяха Нищо I Ще ми ми·не. f\ вие
вервете Мене ме оставете I ·да ви се не
карат вашите Мене 1-1:е оставете J Car-1
ще оървя Щом ми попрнмнне, ще
тръгна.- Не може тъй, - казва Южната
Кръв Как ще те оставим сам ? Нали
сме приятели? Ще те почакаме Без
тебе и пътя ще сбъркаме : късно е, не
се вижда добре. Ха<!д?. стани, че we
настинеш I Земята е влажна. Опитай се
да походиш : ще ти мине I Недей се
отпусна I

* *
Вс«чки гледаха с жал и с явно об?з·

сърдчение болния главатар.
Тrй беше толкова силен I

И толкова горд I
Благоговението им и3,чезна.
и - заедно с него - нещо скъпо се

откъсна от души1е им - и orлere ня·
къде за в11Наги.

fl наоколо се смрачаваше бързо.
Канарите припичаха н• огромни черни

мъже, наседалн tia приказна, подпрели
глави на десницнrе си.

Мълчеше всичко.
Само Лулата пъшкаше
Там, деrо небето се не беше още эа-

облачнло, се показа едра звезда. Но
ниноn не я погледна. И нъм небеrо им
се не гледаше вече.

Отвред се приближаваше нещо ст ра-
хотно, тьмно и потайно. . .- Лупа I Миnичъ? Лула I - казваше
Южната Кръв, наrо се доносваше нежно
до болното момче. Премина ли ти ? По·
добре ли ти е?- Не е. Oonox, не е I Вие си върве-
те I Ще завали. Студено става.- Да те завия ли?

Момичето го зави с· мантото си.
Сецна до него.
Той се n,рчеше. Мъчеше се. Търка-

ляше се.
Бързата fl,nиnona каза:- Знаете ли, що да правим? Да оти·

дем хе под ониs? скали. Тук ще ни ne-

=?---.:.:...:-._

МЛАДОСТ
НА НИl<ОЛАЙ РАЙНОВ

По всичките стени ухаят книги
и стаята ухае с простота.
Шумът във тесните стъкла достига
голям като света.

И той стои, загърнат в стара дреха,
на стари светове във младоста,
че в книгите· цветя не ще увехне
умрялото в пръстта.

Не ще увехнат образи и думи
запалили в сърцето любовта
към непо1<0рни песни и куршуми,
към млада свобода.

Във ъгъла 1<андило не догаря,
светец не вдига в благослов дланта.
Тук благославят с думата ндР,угарю",
на Лил със песента.

Тук Йонков бил е с парабел във джоба
и гледал е усмихнат в утринта
как във сърцето старо расне ;шоба
към мрака и смъртта.

Затуй сега сред книги и картини
отново пее и шуми нръвта
и 1te брои залезлите години.
Пак дойде младостта.

БОЖИДf\Р БОЖИЛОВ

- •Тогава евакуирай се в някое со-
фийско село.

..::: Не, в никакъв случай I - (възрази
той и в гласа, му се почувствув8 раз-
дразнЕ1кие. - Никъде не мърдам от
София! r1ск<1м да остана тук ·до край I

Аз ник?к не се страхувам. Убеден
съм, че 'Това положение няма да про-
дължи дълго. Тъй както се раэвнв5Т
военните ,действня !на източния фронrr,
урсите скоро ще дойдат у и.ас. . . Ето,
вижте до къде са стиrнаnи! 1

Той извади от еди"" шкаф карта на
източния фронll', ?Цялата

.
изпъстрена с

цветен молив, и 1неrовият тънък, дъ?
лъг пръст с опушена от тютюн.я кожа
tни разведе no безкрайните полета на
не.обяТ?ната съвеrrска земя, дето cera
се водеха тежк.и боеве.

Съвет-ските 'Войски напредват.
След завземането на Ростов на Дон,
лредстон очистването на цялата 064
лааr около Азовс.ко море и. . •

Той· дълго ни говори с еъодушевле-
.ние за голямата битка на изток, дето,
хитлеристкият звяр бе попаднал в
клопка tи сета отчаяно с? мъчеше да
се ,иэмъю:не. Имаше някакъв младеж1<и
жар в неговите думи -,.. ,някаква дъл-
бока вяра, :конто го крепеха. Скоро,
скоро Червената армия ще потече ка-
mо лавина надолу към Ду,.нава и по·
сле. . . и после - у нас. Значи, ето
от къде е била вярата у tHeroI Ето за-
що той е убеден, че това положение

ре грозен дъжд. Ще се обърнеN на ми·
шки. Лула I Хайде ставай I Не е далеч
Да ·отидем таr-1 na ще ви.аим

Вr,дачъr се изправи.
Х?анаха го под ръка, но той се от-

късна ·

Тръгна, полюлявайки се, нъм скалите.
Другите - подире му.
Стигнаха. ·

Намериха пещера.
Скриха се в нея.
Bper-,e беше: дъждът заплиска - по·

роен и страшен.

* *
Огън не можеше да се стънне: отго-

ре течеше. Подслонът бе несигурен, но
все пак бе подслон : не е като да сиотвън. на открито.

Светкавици и гръмотевици цепеха не·бето.
Ст миг на миг пещерата се осветява.

ше, като от магнезий. •Лицата ставаха съвсеr-1 бледни.
Децата nоrреперваха, те се nритиска-

х21 едно къr-1 друго, с плаха надежда, ч:етова ще ги запази.
1\ вождът лежеше.
По окъсаните му дрехи се лееше от·rope вода. Закърпена ra раница бе сма·чкана по.ц главата му. Навоите r,.1y себяха развили. Под тях стърчеха носо·вете на половин1<и обувни: жълти, ока-ляни, скъсани. Не детски, d мъж?<и го-леми за краката r-1y.

'- Вие почакайте да превали па сивървете I fl мене ме оставете I Ще идав мина Перник, ще стана работникТатко се връща вечер и Ne бие.. ' и??си пиян... Не ми дава пари за нннrни тетрадки.•Ще те дdм на эаная, ,. _ка3ва.•• Не ща аз неговия занаят. 'Ис-ка да стана ,бръснар При чича ме пра
щ? - да чиракувам. Ч"чо бие чираци·те. все бяга I от него. . . Всички бягатот него , . fl в училище не мога давървя. Пишат ми двойки. Ще ме изклю-чат. Татко ще ме изпъди... Сега е безработа. Оня ден щеше да ме пребие чесъм му nбул вехтите обуща. Монте 'бя·ха съвсем на парцали: не r-1ожех да оти-да на училише. Не ща вече тъй. Тежкоми е. .. Мвого ми е тежко. . . Оооохболи ме! .. Навсякъде ме боли ,

Той се извиваше. · · ·

Другите lie вижоаха >ова, но го vce·щаха по промяната на гласа. i
Дали Лулаrа няма да умре?flм>t - ако умре?Как ще кажат на техните 7

Дъждът престана.
Гоnемите огнени кълба се бяха тьр

куnнали към поляната, дето
стъ.

pчewj........
старият дъб. !Едно момче успя да запали слаб оrы,-в .uъното на пещерата.

Насъбраха се там - да се сушат
топлят.

Пламъкът заигра весело.
Страхотното беше изчезнало.
Децата заспаха едно no еано.
Заспа н вождъ'Т им, нанто- бе легн

ДО ОГЬНЯ.

* *
· , . Той беше в минта, осветен

огром1iи огноьве.
Червената река от пламъци се лее

и в нея се отразяваха купища от ?а
1ни въглнша.

Едри мускулести мъже обикаляха"
коло и вършеха нещо.

Лулата беше там и гледаше
Той беше един от ония, които ра

тят, - и никой иr-1 се не кара, никой
посяга да ги бие. , .

На сутрн1-1ыа, когато r,.,инаваха n
nоляна1а, старият дъб не прилича
вече на себе си.

Той бе разцепен от мълния и no
вината от него бе обгорена.

Това бе станало през нощта, ког
дружи>1ата спеше в пещерата.

Б- Какво хубаво дърво I - рече
зата flнтилопа. - Като на картина.
ли е хубаво, Лула?- Хубаво е. Много е хубаво.

Те се.днаха да си починат на мок
поляна.

Когато си тръгнаха, дървото ги
гледа с тъга.

И те си отиват - едничките, 11.

бяха казали добра дума за него.
На пътеката Южната Кръв се- Я вижте I - рече тя и посочи

тревата.
Там пълзеше бръмбарче от злато,

бинн и смарагади - сякаш neвнAfl
иглата на някоя вратовръзка,

,ня?:е:ак;fт:?ы:,";,:,:;;?о!но вое11Н>tте i,.?i.;
действия, бай Николай Ht1 npeд4AJ ?последните с?едення; конто бе чуn от ? l&J}
радио Москва. Н8крвя той завършн: aw е- Аз ще ?Остана тук ?И ще ДОЧ8Кl1М r,1;.хге1-;

Червенатв армия. А вие, ако искате, ?1 ?so,
бягайте ОТ София! rclfш

Той седна а ?креслото си и повече ;;:.rrra р
не пожела да спори ,с нас. Нямаше ка. IШiJ М:

кво да му възразяваме. Раздеnнrме rrui r.

се с неrо убеденн, че ?нищо не бе 1 ?J1 t&(X.

състояние да r<> 'Накара да си пром&- !tN.Oriнн .решението. Да, той tН,аистнна бе ре- ?? 6шил да остан? тук, в София, и "УК де k'-)iJ ?TOJ
посрещне, освободителната и nобедо- J!l?J!i?
носна Червена армия, която му бе к c.v.xara
надеждата, н вяра?, н радостта! ?.ldi:йpr1

lp:tщa
Няколко месеца ,nо-нъсно, в оня па- Ir) бша1

метен Де1f, когато признателният бьn,. а., /Юще,

rарски ,наро-д посрещаwе с песни к !'lr маи.
цве111я своите освободители, сред мно,. C'J u б'ЪЦj
жес-твото на булеварда аз сьэрях и

EШJfkXт.ънката стройна фнгура на старн1r nк- ?t,W _
сател. Той ме забеляза м ми махнс1 зt

&·,rщu11оздрав ръка. 1 ??\!ISO- Значи, дочаквхме rи, а? ?йPllia 1- Е, както виждаш - ? дочакllх.м.t t:?ra.'rи I - каза ми той f1 на устните му се ?!Xtlire а,появи поз:нат·а +tро.нична ус-.мквк8, н?,;-1sц;!ой се Объуна и э,амаха с ръце към Mt мр
червеноармеиц"'1'е, конто със с::тр?, ..?то tдi
но мили лн.ца ни rледаха от оаокrе ?J:J' сък
танкове и оръдия. !Тf'JJШ, 1

ИВ. МдРТННОВ \!>щ:,,а ,................................................................................................................................,
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