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ЕАнО име, което не r'оворн поч
тв нищо на еъвременная читател.
Наnротнв - щорн сnецналнста с
мъка търси из паметrа си иякоА
негов разказ. Трудна работа. От
nрtждевременната му смърт е ми
иало почти половин столетве.

(Рунtескн
· • роден на 16

ввгуег 1877 г. в Дряново н no·
чвиап .и• 24 януари 1919 r. в
Соф?я). Наскоро спед смъртта
му Христо Ц. ?орнна издава ни
иопко р?зкаэа под заrпавие „На
autнijll" (1919), ?якопко разказа« оrnечатват в сборника „Пнса-
Те.'IИ·Аряновци• ( i94З), още ня-
колко • сборника „Забравеnи ре
апnстн" ( 1960) и комаА че това
о приз11аи14ето н уважението къN
оамuта Ila Стефан Руневски. И
още нещо. Неговите сборници с
раэкази от 1904, 1907, 191 I r.
от.-авва tli биб.11ноrрафска ряд-
кост. А да не говорим за военни
те 11)' произведения, конто до
сега бяха npъc1111am „з nерно-
.11.nчнм. печат между 1913-1919
гоя, Прn тия обстоятелства е би
ло труА1<0 да нмаме що-rоде ва
.11.овол?телна представа за писате-
"" Стефан Руневски. •

ТоА не заслужаваше това мъл-
чание, защото обърнем пн поглед
към М(Торвята на бwtrарската пи
repa?ypa, ра,rърнем пи епнсаняя
та н вестниците от нача.nото на
нешМя.. век, ще внднr.с, че името
на Руневски се среща твърде
,,есто,J1оА скици н разкази нз то-
raвalDJtИJI селски и грвдсхи жw·
вот. Qnosнa.n ro добре като обнк
вовен сеяекн учитеа, Руневски ни
sапо,вава с тежката съ11ба на
обw1<?оаеинте хора. Но ако Ру"ев
скв · обогати б,,лrврската лнтера-
'17? С !IIB8J"Q? 111\МIUIJI

образи на селяни, учители, ннте-
ангентн, ако написа лнричнн би-
тови равкази, като ,.Вельо и era„
дото му'\ нНа изпит", "Неочак-
ван", то неговите разкази за ooli
ннте, обеАиненн в цнкъпа „К4р·
11.ННИ из войните на Бааканяте",
са най-хубавото в неговото са-
мобитно творчество.

Прехарад близо шест

Наистина забравен! Мъчно
1ti1.:1 става като m,ша тази щма.
,\\1,?1но, эвщого JJ? години
ввждах ТЗ'З.Н истина. .JI& НЯ„\.13·
ше възможност 1.1.а се ?1алравн
нещо, Cena 1ВЪЗ:МООЮ11ост има D1

забравата ще останв емrн сао-
мея. Ще остане ,в нашето еъзна
ане най-щ.бавато. 'НЗПljОЭ!Ю от
1\0011 'М:ifl'ЫК L'q)ШO"IIOНltк '213 JQ.!1080·
то

Съзиателно педчертавам: тъ-
нък Х:\\'ЮЖН!IК. Сrефа,н Аунев·
'!\ii С 1Н.,е оамо ll@ll'ТIИl!eQ.fн реа-

лист. <'1.11rн ат ,?ай·до6р11те ?·
сгавнтеля ·11.а своето поколение.
Не. Той с U!ЗТТ/;>еВЗ(J>Н.1 .мноэнна
от тава поколение ,н ro 1J много
отношения. i.гlc става ';Jiy„\ttЗ, че
е t.10/rup 01aбl.1кua;rori ,и'казва не
1UШ a:ro аа своето Щ)6:11С. С113:UЯ

?t?a "" това. че у ,Р?;'!tевОЮ1 на·
ш?ai.\ie 1ЩUtчко онова. което го
взшига IН•Зt.1. [\(]10311113 •

ТоА 11е е просто 11.1юс11ратоj)
на някакви явен. ,Т..ой не прауч·
ва 1н не .н.al.l'f.aгa 1piaзбttP,З'JmlЯ (ма-? 'lie 11111 е QC\r!f.1). T?fl З11Зе, 'IC

.:IJJ!тT е 01Ъ1'Я 113 JО)\ДОЖ€С'МН'9Ю1'n
,0011у.ше.шtе и тръгва r;-вфено по
този а?ъ7. Llо:татъ'IВО е ла про-
четете iкofl ла с от, неговите оаз
кази. 6111:ю за някое .:11)00>Ю "'''

един гааантлнв беJ1етрист.
Реалист в творчеството си. Ру

вевекн пише с особена простота
ts сюжета и действието. В негови
те разкази лъха упоАващня дъх
на родния .црАНО.ВСК!И краА ? I'.,.
романгнчнатв тишина, с nро3ра.чнн
re планннса:н 113вори. с мащерка

говвви та 11 звъмнчrто.. Пред Никола Мо

на предната фронтова .11нння и а
тила, тоА не изоставя перото.
Пред? бо• и.1111 спе11 него, под
воя на гранатите и писъка на
куршумите, вечер на мъждукаща
та светлина, в дЪЖА н кал HJIH
сред умиращите от холера...
Неговите „картunrн" са IX,paтtmt м

с6н'1Т1t като "ВоА,rншха :sanoвeA,
Сякаш не е нмапо ?реме да rи
разшири, защото смъртта е аебне
па на всяка крачка.

През есента на 1918 r. Рунев
ски се завръща от фронта. В не
ro зреот mroro творчесхн nпано-
ве: дописва края на 11якод раэкаs
н.,н започва друг, nоАrотвя бъ·
,ещня си сборник н.11н се занима
ва < обшествена деАност. Ала
смъртта никога не чака! И тoll
сн отива ненавършнл 42 години.
Всички са потресе11и. Вестниците
излизат с 11рочувственк статии.
Тяхното мнение е, •е npeж.11.eвpe-
MIRRO е оаър111м жмаота на

нев тоА споделя: ,,Обичам да прн
седна на nрнnем, коrато тревата
е подала бодчета над то?у-що
размр'Ьэналата эеиt1, когато ко-
привата norneЖll.a из драките,
обичам да облеrна rръб на сел-
ския плет, да премрежа очи през
пролетното спъ11це за почивка
нлн да мкомr. да -ммлСJI, ша мкс.·
ЛА,, •"'

Всичко - н обра,м, н срtАства,
11 бепетрнстtt?llа декорация, н
език е земно.. ,..:,mщ,? .Aetc.ntt
телността.

Руневски не rърсн ннщо из·
вън нея. Не ?е лута no разпнчин
те МоАерннстнЧни течения, които
пълнеха тrтературата, а Амрн
собствен rлас, стреми се да на·
.,учка свод път и свод начин на
гледане. З?това ? творчеството
си е близко · до народа, мислнт-t
н наАежднт? на тогавашната ин
те.11нrенцн1. И ако иаро,11.ннчество
то не намери м1сто в неговото
таорчо?,во, тоА -ЩII, UII соцяа

НОВ.Нfiческо ...:ъща.,."1'16)'ВЗВе (ця·
ла raлev:nнt от ·nо.зю61ш мnоое
ще tна..чер11т.е !В 11оорчестВО1'0
,\l:r), 61?10 0..1 IIЯЮОЯ ..ipQЖ(;a 11<1

l}Pe.\lero" ('1\УК то!\ е ос.оС>е:ио ои
.?.,,, - 11<опато 6и._уоо. оrопато
ма1<.wqрюю11, са,ю с .имап.ко
ЩJ)Н,..Х!И \И IOЦ('IШt JUI Зan.ooJt,aua с
-ооэн „1)Ож.61t"'), 61мо з.а те:щ ro·
?ш1я, кoratr0 тоА е tНа фJ)о.нта
н н.ала.о:ва епд·н от 1най""11рюите
ell ,c1\J>"Ji1Щ11 з.а п,o!ilra;т,a. Дор,11
:,a\io това Р.З ? JЩJ:111. IСЭ,ю оrеэн
<-"11рающн да е IOC118Шt.•. Стефан
Ry11eВOJ<11 011 1tэвоюва с11Г!)'JЖО
"я.сто в 11аша11а .n:кТ<.\ра,wа.
11-ыnреюн 1Ее сЪJJ.-бата е бнпа
твъ?-.,1.е ·ЖJе<::ТОКз J{Ъ\t urero

И '"0ЖС 611 IOl>qp1111K'Ь(!' ",Р.1а·
каэн" ще допринесе наАфммоrо
Ja J1е.го:вото (у1ш1,ржt.1.ава1-1е... с
,.\lа.,ко" заК'ЪIО11е1111еl Ч.гrоТ/3!1Я'I"
ще остаJ1е JtЭJte:нau1a11, ка.к -с ·?or·
.,о д.? юе 11q[111e -naJOOna 6ооа11СТJЭО
Как тези, конто са З"Изелtt :,з
ве.rовото IО'Ы11ес:t1вувм1ие, с?
,11,1.,.s.r.a.1.,1. Но наред с 111зне11а,з.а
та ще му остане .з.а?*шаr11 11 .Ра
аостта на едно откр11т11е. В no
IJ)M!JЩIЗT.3 от Сt:ЗЙ·Nубавото, с.ъз
11.а..з:ено на mазн rтe?fa, ?раз.юзЗJtТС
на Ну11rев?1 um?ta t.ri.a 6ъ.1arr на
ПОСЛ?IО 1,!Я!С<Г() ,Нouta t'J.З 1'е заО.

,rи01>кчео<нте си ,увлеч?wя nовtст
та 1в 6 ча.стн "Чело?нкът А1ttдреяи.
Трябм:а само да съжаляваме, че

преждевременната смърт nonpeч11
11а • дообработи 11 11здазе. Но
иакар и а ръкопис, за нас ТА е
интересна с J1д.еята, която се npo
карва в не• - до соµиалнiма ще
1.оведат рабо1 инцнтr. а не ннте-
11нгеициотаl Затова к главния re
роА завърш1а траrwчнu.

Наnравн.ч пн преrлед на т1орче
ството му, не може да ue забе·
лежим, че в последните rоднни
от живота си пише rолемн nронз
ведения: повестите "Человекът
Андрея", .,Б'ЬJ1rарановскнте учи•а
тели•\ .. На Ааа фронта''. рои:анм
"Жертвоnрнношенне1". Но .. ?два
пн щеше АВ изостави разказа и
да се опре.а.ели като повество·
вовател н романист. В галямото
н многопланово произведение Ру
невскн губи нишката и плува в
многословнето. Руневски

·
ра?каз-

вач11 н Руневски романнс,а труд·
чо мо•е д.а rн познаем. Те стоят
ни :n.aa .р83Jtнчнн nолюса.

И ?оrато разаrлежща.ме nнсано
то за воАннте nреэ периода 1912
-191Ы rоднна от нашите nнсате-
лн, коrато сnомен1tваме ниtната
на Яордан Новков, Людмил Сто
янов, Владимир Мусаков, Кръс·
тьо Белев.... , троб1а Аа оставим
малко място и за разказите на
Стефан Руневски, манто маliстор
ски отраз1tват трагедиата на
обнкновеиь воин на фронта.

Hnкe11all ДИМКОВ

р,,,в.н образът 11а TtJ>aAчc. ("Ех,
"ta д.аа,д.еоет :н aue." от6qр .юна,
1щ, които эap,maXJ,\e no 6peroвr.
т.е на ,река Черна, боr 1m пра-nч
а..ио Tg,afi:ч.e.) То.sи f!)З:Жаз rо-
.з.и1111 о?а;ре.ц i:e '-""l])Каше 1НЗ уqе-
11?оок11те \'1!)11"СТ>О\lа'1'11Н ut сбор·
'fflЩH .JI ОЛе?д,., 'h)ШJ fHЗtte3Uta, 1К3JСТО" .. Хл.я.о за дro'l'З.!»flre" (,.В
един IX<>\tOТ"), юаюто и ВО11чхо
з•аач:ите.'UtО, rwrяa:,10 If хуманн·
C!UV'HO О'Т Dl<>l'<Щl<.\101'0 ? l!Oобем?во.

,Н,я,_,w i!l.3 ,ое за.бравя.т ..,,ашен
цнтс", каи,то а?иоателит ? anoo·
1-.а.1 н с такав.а любов сюицн.рап.
tНя.ма f!1.,З ,с,, э.абjрав11 ТЪЮСIН,ЯТ '1<.У
>1ор, DltККaaGtero 111 :nenafl.n.1trc.
u,,rлa11a оная amмoo8'1J)a, ко,?то
f1J>1i.iana "' na1XOJ10l'l!Чe,::кa дъ:.1·
боч11на, It 1J1У..хов.я.а ,qра.сотв, н
топдо-nа •на ?Кtн 1J>М, ?La IВQ!lкa
х..аракщр1rст.иха, nra ВС'ЯКа с l:!t!t·
Jta ?д41з ,npoqroтa ,н !д't,rJIOO'<ll.!la
nредаде11а 11<11jp111ro1a. ("Ще се
схрие 1КОЛОната 18 iдia11.einиrтe .хо-
р,изонm11, ще \lJIY.?иe буря " q,аз·
Jlec<! J<У!)"'f11ИЗ1\а ,Щ)'ЬС На,;\ l!l@ec·
юпе rpoбofje и тоrава над тих
ще зае<t&11е ОЗ..\10 г;ре.'1ето С'Ъ<'
своето ..,;ъ:п.ч.з1ю1е 1н 1ншюА .tie ще
знае ..._?1 i}'i.\iqpe1tи .nъmн.нш1 111 мt
каква цел скътаха костите в
незнаен ч.аt: 111 11еэ:rа11на 'СЩ)"Э-
на".)

Няма да се забрав11 н в.с,,ч·
ко наА·знач11телно от разка11r·
те на СтефЗJИ Руневски.

Атанас СМИР:НОI

Критиката
за

Руневски
To.fl мuд пвтератор дам

иад111Кда, че ще може да аав·
аемо едно вuдuо Ш1сrо а б'WI
rарската кuажuuва.

(.Разкази том I от Ст. С.
Руиевскк·•, Редшщuоuиа Cle-
neжi;a, в.•мир·, r. XJV,
IIJOB, бр. 2561).

,Разказ.ите на Ст. ,Py,"'acJW
са едно приятно четиво, IID-
eтo ии разкрива множестJЮ
к1>тища от нашата деастаи·
TeJIUocт, и това е достаn.ч·
110, аа да rи пpeuop1>'illllle 1111
8811iИТ8 'IИT&TIWIU.

(.Разкаев rов II от Ст.
J.)Jиеаеки", Редакцаовва (le,
пежиа, в. .1:tарод·, r. 1,11Hl, бр. 30).

Том са раэ1<аsи, OЧfC№II u
с?11щ1с, кокто автора с ооооена
умелост с: wu:aл ,а рuнм <1Ореме,.
на III cera 111адава 1В1>11 атор,t
том, слещ ,като ПJ)еДн НАхол•о
rодНIIН юда,а.е .лървкя. Прк ус
!1оаията, nрк които се разан.аа
нашата художестае,?а пн,ерату
.ра, ооя.ая?не,rо на ..р,,орн :rом
от раэ,казнте 11а Ст. .Ру.кеаци
е? успех, сwАто эасдуаа.аа
111,а и о,о.ележе .като С.Р,ИО иа·
сърчеИJ1е а.а ав.тора.

.(.Раsказн от Ст. Руневск·н
ТО){ 11", Реда:1ЩНО11на беl!ежка,
"· .,Съзнаюtе", ,-. XIV, 1911:, ар.
18).

'8а1ЧХ'I! разхази, 111Sе1'Н 1О'Т ll!H·
ВОТ'а 111а нашНJ1 .народ, са наnн-
са.сн с бешrзкусrаен мадък
еакк, коАто ? цра.в:н да и че•
та.т леко „ приятно. Пъран том
от 1)83Каэ.нте на r. Р?еваа? Ое
111мал добър ,у.спех. Вт?.НАlf wt
кма още повече y,;nex.

,(.Раз!МЗн от Ст. ,Р,у.н? •

TOl>I 11", Рещаацнониа бе/!е»U(а,
"· wКа.мбаl\'3". т. V, 1911, dp.
1404).

Дори а Н. Г. Дан'IО1 н Ст.
P,y>teвi:к,r ю?а много верни и 11111

терео11н !lа.6nюден1t11 „s 11ашня
}l(ИЮТ, въ3nронзвед?к с у.ме·
нне tt значютелносr, конто ?SJ!Jf
чат IJ.I поразяват noчt1tt с тuс:а.-wв
>?ощ, 1: ,каквато fl Ел. ПМШI,
н Стам;а.,._,"

.

,(,Гр. ЧewмeJUl(!leв, ,.Н?wата
tJепетри.ст.ихан, ID. "'Камба.на", t.
VI. JOii, бр. 1472).



ч?р11ата копа. обкичена
цветя, която го отнесе от къ
щ11 за последен път, макар да
я видях скрита от прозореца
11а третия етаж 11а нашето жи
лище. е послелиият II най-яр ьк
спомен о съэ11а111tето ми за не
ro„

Едва нввършила три гопиии
а боатчето NII една, бяхме за
бопяпн тежко от върлува??
та тorana ),испанска болест .

Майка м11 също беше бо.,11а.
Toft еди11стnе11 беше на крак.
Особена опасност съществува
ше за братчето м11. което лин
наред изгаряше в температу-
ра. Но що забравя тези злоко
ени дни, в които всички ходе

въпросн. А ccra болен в тази
стая. 8 която дuамата имахме
толкова тайни н спомени ...
Как м11 се искаше да севна
11а леглого му. да се сгуша
до него! Еди11 път използувах
иомента. когато nъзраст11нт?
6яха заети и се- вмъкнах ти·

хичко при него. Намерих го
заголен до кръста с нареве-
11и лампени шишета no него.
Недоумяв?х. Много по-къс110
научих з1?аче1шето на венду-
эите. Тогава разбрах ед110 -
tie е серноэ110 болен. Повъртях

се около него, 110 той 11? ме

п?nнка. шь» ме забелязаха и

??с иэгсииха от стаята. По11с·

ха на пръсти, говореха тяхо, а
спалнята се носеше миризма
на лекарства и лимон...

Но ето, че II оаща ми 11е ус
тоя. Треската го. свали. Спал
нята беше вече аапъанека с
болия. Hero го поставиха на
легло в работ11ата му сган.
Т3з11

... cт?sJ.:, пуеnъ{Jне11а с кни-
ги, неговото ро6011110 бюро 11

едно старо пиано на майка
ми, загуби .евоята прелест и
се превърна

· в: оёикновенв
6on1111,111a 'стая, А нея аз най·
вного обичах. защото тук чес-
то го издебвах наведен над
бюрото. погълнат от раоота-
та...си, сьгреасгочен. С-т.ро?:..11 с

·

риозен. 'Но щом тихо се при-
мъкнех към Hero, той ме yet!
шаше мигновено, вдигаше ху
баnотр си умно лице, с гъста
светло-кестенява коса и .очи-
те су се. усмихваха?. ,,Лопс,
какво искаш?" - Така. оеича.
we да ме 11ар11·1а, Ако е мно-
го зает, изпращаше ме с една
милувка и бом?онче, което ив:'
веждаше от "горното чекмелже
ва ёюрого, Акu имаше noue<re ·

вреие, вземаше ме 'на коле-
вете си или върху бюрото и
започваше сериозен разговор
no най·Р!ЗЛl?ЧНII. 11 интересни

че не го видях.
След два дни дойде страш-

ното. Никой нищо не ни каза
на нас децата. Но аз разбрах,
досетих се. наворах по много
то хора, конта изведнъж на
ХЪJIТЗХЭ в дома ни, J)ЗЭбрах
по сълз11те II въздишките на
майка ми разбрах нан-погае
no това, че нас ни нэосгавиха
макар да не бяхме напълно
оэцравели. Забрао11ха 1111.

Когато навово, издебнах мо-
мент и се втурнах в стаята
му, тя беше съвършено друга,
съвършено празна. а и среда-
та на черна поставка. сред
много цветя•.лежеше той, ёле
пен- студен, със затворени очи
До главата му гореше свещ...

Незабавно ме изведоха 11авъ11.

Майка •111 се разболя теж-
ко след смъртта му. Едва я
спасиха. Приэръкът 11а смър
та отново витаеше над нас.
С.?ед шест месеца, кога.то дой
де в съэнание не ни поанава-
ше. На 28 гnд11111, ?·ьс еьвър-
шено побеляла коса, без па-
мет, тя беше жнw?_Зj)ЗК
на една не11зж11в11'оа любов.
Краят на големите надежди н
упования. 1

Само пет год111111 брачен жи-

вот. от конто повече от три
във войната. на фронта, в
онспите. . . И през това време
две деца. Радостите II гр11ЖН·
те но тях ra споделени само
11 писмвта.

... Тя бнла в първите класо
ве 11а гимнаэияга. когато той
се появил у съседите като на·
емател, Тя не знаела нито ка-
къв е, нито от къде е. но при
първото срещане на погледите
разбрала, че Т3Ва е избрани·
ят. Той също бил пленен, 110

Cf' смятал за много възрастен
и живял. а тя r;н ..па дете. Зад
гърба ,,у 611.111 отминали 1111

колко учителски години. теж-
ки и бурии. бил преживял ня.
колко уволнения и премества-
111н1 като политически небла-
гонадежвен. Бил изцал някоя
ко тома ·рд.зкаэ11, ....енше?, в IНI

колко с1111са1111я. щюдължаэал
да участува в организацион-
ния живот на учителите - ре
дактирал ,?рrа11ът 11м вестник
,,Съзнание .

Уморен 01 този живот Ii
жаден за още по-широка лей-
ност .тои ct: записал студент
о юрнди?rескии С!JЗt<ултет. АН1'
те минавали. Нрод·ь.нжавал }la
следва н раоотн. no какви Gи
.'IИ тезн хщш. които щ?прекъс
нато го тър??JШ, ПОСТОЯНIЮ за·
1·р11жен11, юн?репшти, заети, сн
каш ш1кого не заоелязнали!

Младото момче чувствува-
JJО все пак внимателния му по
rпед. Lестра и, знач11tел11u по
въз!)астна. uмъжена вече· раз·
казвала един, ден за него: за·
познала се, говорила с хаJ3..Й-
ката му; бил соц11ат1ст, оиuш
учвте;1, студент по ,настоящ?м.
tой о()аче коренно се оттиа-
.nал от nснчки познати студеt1
ти. както по строгия nънше.н
в11д. така II по сернознuто
с11, ЦечJ10 заrр11жено л1ще. ,\а
зайката му била очарована от
него. Иэuънредно възпита11 и
коректен ,много хора само 1·u

nосещавалн и по цеп?-1 нощ11
прекарвал11 ·В разrоворн, поня-
кога доста възбудени 11 6удн11.

Тя завърши rнм.назня, 11?·

n!)ат11л11 я да следва в Загреб.
Зам1111ал? щщ1,9.та. Никой
11е подоз11рал прич1111ат?. E:t••
изчакала ваканц11ята. ЗаО'Ьр·
11ала с?. ця.11 ден ro очаквали
11 той се Пояuн.11. Свалил wan·
ката н я ноздравiln :ia пръu
път. ·от тогава ир11 вснка cµt::
ща раз?1еняли;. no няколкu

·обпкновени ду,iи.
Kuraтo от1юuо се въ?х<а,ш

във ваканция, 11ауч11ла нелрш1:r
11ата ноо1ша. Той бил 9т орrн
пнэаторите за осв11ркване н.:1

Ферди11а11д np11 откр11ва11е на
НаDод1н11я теаnр през 1907 r.
Изключили го завинаги от У"и

верс11тба II заминал .1а Герuа
ння.

С11ед прекараш, тежки ro
дини на борб@.. с?1ед нзчерnrJа·
не на всички възможни КР•.:д.е

т11 11 сменя&а11е на няколко про
фес11и и едновременно упоDИ·
то уче1111е. той се ЗЗВЪ!)НаЛ от
слабнал. повяхвал. с хлътч.а-
л11 бузи ,но с още повече rоря
ЩИ ОЧИ It С дНПЛОldд".

В -rези именно дни се р?ш"
па общата им съдба. Бракът
611., сключен едва когато му
пр11знал11 адвокатrкн праnа н
за него се откр11.tJа възможност
за самuстоятелно същестuу?,а
111,е. За пръв път имал спо1.0А
ств11е. имал rrнxa семейна nб
становка.

Въ11 от ежедневната профе
сионална работа, с удвоени
сили започна.ff творческа .а.еА-
ност. Късни вечери прекарвал
над книгите. Пишел. пишел.
п11шел. . . Никога не е рабо-
тил с такова увлечение, с та·
кава наслада. В съседната .:тая
11 тя работела - nреписоа.,а
на ръка всичките ?,у _ръко:1н-
с11, за да ги приготви в за-
uършен вид за пе"!атане

Никога не са се rрижеп1t
така за него. Толкова J.шoro
удобства, толкова много щас-
тие понякога го плашепн. Пре,11
•1увс№ието за нещо не доб!)о
се оправдало наскоро.

Войната започнало отноао.
Изпрат11п11 го ?1а 11>?011та. 1-'

там пак живота му показал
своята обратна страна а иаR
тежка форма.

Премръзнал, недохранен, н;i

пнтаJ) ужасите на сраженията.
разтърсван дълги месеци от
ма.1Jария. нэмъчоа11 от pea'da·
тнзъм, продължавал да пише
на коляно в окоnнте, н сраже
1111ето nn_,.1 куршу"нте. . . . I-le
нзжнвял owe радостта за nър
DOTO .си: дете, него го ,ВЪJ1iНУОЗ-
лн не по-малко чувствата н rще
ж11nява1шята на другарите, на
простите воrннщи. които с.та-
рателно искал да отра,н. Тук
той написал най-хvбавите сн
пснхо.11огнч11и разкази, nове11е?
то ()т конто ОС1'анаха иепече?
тани.

Вто!)ОТО дете J!ОШЛО np11
същата обстановка.

l(oraтo изтощен от . С,олест.
от ужаса на преживяното наА
сетне се завърнал в къwи npn
измъчената сн млада жена 1
двете съвършено .малки де11а.
с тихата надежда за nп·доб1,?,
ж:нвот, връхлетяла страшна-
та епидемия, коя-rо 11аре.11 ,.

х11пяд,ите жертви, за една сед·
,..,ща отнесе и него. Прекъсна
жнвотз ,.,,v rr наА-неочакван11SJ
момонт, когато бешt наА-нсо?
ходим за семейството си н з•
общестuото. Недовърwенотrо
остана голямото му 4.епо.

.!J11пя11а РУНЕВСКА

--

П·ьрвото кпас110 уч11пище в Дряново (ре·
етаврация), където е УЧ11Л и Стефап Рупевски.

1

Х р. Ц. БОРИНА

И сега. п11шеnки тези редоuе,
пеrоnнят образ II цялата му осан·
ка "изпъкват в паметта мн. ка,о
да съм ro .видял вчера.

Ст. Руневски бе nlf'l11ocт с
оформе.чи 'вече черт11 uъв uc.iKO
nтноше1111е: външност. rовор, об-
носки. nъзrпеди II пр., ко11то се
11алагаха II не се забравят :лесно.

На бой той бе малко П0·В11С3К
nт среден ръст; снаrа - тъ•1ка
и nрав11п110 развита; лице - щ,и-
ветпнво. със широко чело и за-
11ъ!)шващо на кочанчето с· малка
остра кестенява брадичка, по то-
гавашната мъжка мода; ?1s?устз1(Н- средни,? също кес..теняв'1, Г.i\О-
бодно np11rn?11 в ?а1111 на уёг-
11нте; очи. конто излъчваха доу·
ж?.любне и гледаха събесед1шка
право n лицето; r.tJ.ac - мек. :rо·
пъл и сърдечен.

Приятно бе да се беседва с
него, защото той говореше о?tн1rн
обмислено II с11окой110. без себе·
изnкване и подчертава-не.

Тогава Ст. Руневски бе около
трндесет годишен мъж :мпад,?ж·
КИ1'Р. ЛеКОМ!!СЛИЯ 'му бяха чужди;
думuте NY и цялото му. държаl!Иi

ТАКЪВ СИ ГО СПОМНЯМ ...
'-. .

IJисателя'I' и ра7НИК'ЬТ за съз ха в различни сгради тогава, -
даването и у,креппа11еtо. иа '('·ь далеч ·една ot друга и пътища
юза· )Ja' 61,лгарскитс учители 1111 та в университета не се нр·ь?
бе отда'Вl!а !jзвест< н;· Защото тосваха,• .но кръстосва?а С/!_ .те
nn онова време - началните в областта на тежните стs,дечт
rод11н11 на настоищия ХХ ае11 ски битови грижи - в грижите- и аз, както него. бях селени зn квартира и хранене.
учнтеп: ·и аз· правех първ11tе си Та с неrо ние съвсем спучзй
опит11 в nисателското сн по?1ри но се срещнахме и запозна'(МS
ще. накто иеrо. Случваше се в една .rостоприемиица" ·-
така, че нмената ни ·се среща •Гостоприем11ицата на бай
ха no стра_11иц11те на едни II Lъ Мито Драгопевеца ·, която ?е
щи периодически 11здаюrя. 1;ак- намираше на уп ..•Витошка", се
тn Хр. Максимовото en.•У?н- ra ул. ,,Витоша"; дето ходех;ле
теп" · и Т. Г. Влаl!новото en. с писателя Дим. Е\абев - те се
.Демонратичеа преглед".

·
познавали от по-рано.

Но с човека Ст. Руневски се През пролетта на 1906 r:, 110

срещнах· 11 запознах по-късно nочпн и залягане на иякоп11и11а- когато спед четириrодиuшn nо·възрастни н обиграни в жнuп-
vчителств?ваие

·
по селата пъв та студенти, между които на

Варнеи:ско II Разградско. през предно място Ст. Руневски, бе
есента ·,11а 1905 г. се записах е.ъздаден и уреден „Студенс,ш
студент в софиl\ското .B11cu1o сrол". Стопът се помещаваше 11

училище•, както се нарича ne nолн11я кат на двуетажното 1.,а-
тоrава нашия у;шверснtет ние. коетn носеше името „Гутеи-

През същата годи11а. след tlepr" и намиращо се на сев?nо-
блиэо десетrоциwно учитепству източния ъгъл, дето ее nрес11ч.1т
ва11е 11э - родния си краl\ - ул.•Ангел l(ънчев" и ул. Денк"'
Дряиоцско - дошеп да продъ.? rлу".
жи образованието си в универ За председател на студенс?,,.
ситета и Ст. Руневски. стоп бе избран Ст. Руневски. а

Аз ?е бях записал в Истори· аз бях n „контролата". Това дава
но·фl1полоr11ческия факултет ше възможност да се срещаме с- по славянска филология и него, да разr?,варяме по ра1ни
пнтература, тоl! - ·в Ющщичес 11ъпроси и да го опозная по·до?·
кия. А факу,п,rетите се _помещава ре.

вдъхваха почит.доверие и уоаже·
ние.

Затова той бе ценен и дирР.и
не само от другарите с11 студенти,
а и от друrн средн на столичн?та
11нтелиrеиц11я. Студентът Ст. Ру-
1Невски имаше вече JJMe 11а .писа-
тел наред с имената на А11 rон
Страшнмнро!I, Цанко Церкове,ш
w Елин Пеп11н.

По поп11тическ11 убеждения тоА
r.e числеше към социалистите.
Дружеше с парт11йн11те вод.tчн
Янко Сакъзов, П. Дж,щроn. J(p.
Пастухов II др. и редовно поее·
щаваше събранията им. Поддьр-
жаше връзки и с ръководт1те
nеiщн на Българския уч11тел,·ки
,·ъюз·и сътруд,ничеше във n. ,,Съз·
на11ие11, орган на същия съюз.

ПDеЭ 1906 r. в Историко-ф11ло-
лоr11ческия факултет на уиивер- ·

снтета бе. създадено литератур;Jо
дружество, наречено с 11ме „П. К.
Яво?ов„ ч;:т. , Руноос?и взе дейно
у.часп,е при ,учредяването му и,
макар претруgан със CTYl!ellтcxa
работа II други задъ.,жения, 1,з-
мираше време па следи какво
стаnа II тук.

Пqрадн общите ш1тei!kcJ1 -
литературни, общестnе1111 11 cry·
де11тск1,, за кратко време меж.,у
·нас непринудено се беше създало
истинско приятелство и ,rеети!е

ни срещи бяха станал11 почти все-
кидневна необходимост.

.Студентският бу,ит срещу кю1s
Фердинант през нощта на 7 фе„
руари 1907 r., при nржественJtо
откриване на нооня СофиА??tв
Народен театър, прекъсна като 'с
нож дружбата ни със Ст, Рунев·
ски.

Както е нзвестно, поради тозк
бу11т Софиi\ският ун11верс11тет бе
закрит II професорите увоп11е11и.
Голяма част от студентите бя?а
арестувани, задържани в учасtь·
ците и от там. откарани в казцр,
мнте на родните им места. А ;:ipy·
rнте се разпиляха · като пипн,1.
останали без ?,аnка, - коА как·
то може II накъдето uоже. М.1оз11
на заминаха зад граница да npo·
дължат образованието си в чуж-
ди учебни заведения.

· ·

Аз - също задържан - б,??
прачт .в Шумеискит!! пехот11нски
казарми. А когато ме освободи?а
от там, с подкрепата 11а близки и
добри приятели, заминах за Шаеn
цария. дето се заn11сах във Фри·
бурrскня университет.

Какво бе се случло тоrава със
Ст. Руневски, · къде бе отиw·м я
?акво сторил, l!le можах да узная.

Христо Ц. БОРИН.\
.

1 За това rоворя по-надълго
другаде.

·

(Стат11ята на Бори:на е наn11·
сана специапио за нас ы11,1шо
преди неговата смърт и се .n?
чата за пр1,11 ??:>··
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Реаписrьт Стефа1t Руневски

ТоА боwе наистина забравен
nмсател. Аз ro nомня като а•·
TCJII на ...mtpJI """"" с 11азкази,
чиито peUIICntЧНJI теми ,Н3JIЪЧ·

ват еоцналн» недовеяетее. Лнч
но не го познавах, но често ro
срещах no едно време из софнА
еккте jy1ntцн м 'Се srлtждах 8

образа му. Той беше q,одсн на
ръст ?за разлика от брА'М с:11- поета Иван Pyнea<Кllf, човек

с Нзnоли1rс.к.н вНА) 1н 'С ча.,ка

нзострена брада (тоrава много
nисаслн бяха с брада: CТШUIII
Ч1uutirntpo11, М!?ха,и, Кремсн,
Дщ,нтър Бо•:цжиев. Дммчо д•·
беnянов 1t ,др.).

Роден .а пазвите на Балкана.
Р?н?вскн беше ap'ЬG'Jfl1tK на·

&нн Пе.nкн II малко по-голям
от П. К. J?воров. Народен ,учи·
тея, а ?по-после адвокат, писа-
тел и Uществених, тоА бе се

с.ро? с -деАствнтепността, бе
се надъхал. с впечатления от жн

nо-.къаrо почна да пише беле-
'f'РН'СТКка в духа и стила на
своя съrраждаtrnн П. IO. Тоде-

роа 11 драми, напомващи дра-
мвте на Х..,дрнх Ибсеи, а Сте·

фан Руневск11 остана посаеяо-
вателен на творческия Cit навик
да пише бепетrрнс.Пt.ка 'С вложе-
нн в нея социаянн идеи. И щру·
ro: Кнр,илоа навлезе " съкрови
щницата на живата реч 11а на-
рода, внесе 11е малко словестеи
елементи н езикови обрати от
своя еленски източнобългарски
говор, а Ру11еВ<Жн остана чужд
11а 080SI '11,,pЯllOВCКJt, МНОГО бл.и·
зък до еленския говор 111 си слу
жеше само с общобъ.лrарохня
книжовее език, Разказ11те на
Рунl!Шокн правят добро впечат-
пе1111е II С ЖiИОИJI сн Д113ЛОГ, 8
който авторът влага съответаи
еегесгвени думм II форми II го-
вора на rе.,оя. И -пух лак напън
ва реалистичния похват на п.н-
сатепя да използува само реа·

Името на Стефан Руневски •
.непозиато за много читатели. тъii
като около 50 години негэшгге
прсиаведеиия не са иэдавани о
отделиа книга. Преди вреие в
сёорника „Забраnе1111 реалисти".
иэд . .,Бъларсю, писател" предста·
011 негови разкази заедно с про-
наведения на други белетр11ст11
от началото на века. Cera. по слу
,rail 90-rод11ш111111ата от рэжленис
то 11а Руневски. същото яэдагел-
стnо преллага на читателите от·
делен том с избрани тоо11611 ча
писателя. съставен от Николай
Димков.

Препоръчваме на всеки, който
се ннтересува от българската дей
ствителност в началото на века,
да се 06ър11t.! и към твэрческото
дело на този бепетрнст. 1:1 равка-:
э11тР се срещаме с суден ум 11

11ec11oкuf1110 'JYllfTDO, на?оче1111 по
свой път към иепрехоцни обобщс
-ния отиосно тогавашния ЖIIROT
Руневски е от онези духэвно-бла
городни интелигенти, конто в
nърuнтс лесетилетия на ёългар-
ската държава всеотдайно рабо
тят 11 като иросветитеяи. 11 квтс
творци. В равкаэите му намира·
ме една нова rледна точка едно
всеобраэно цялостно отношение
към тогавашната деitстn11телност
Търсена като 11зточ1111к на иозна-
вия, литературата е ne11110 ж11011я
спидетеа и вьэпроваводител нв
отминалите години -- става ду-
ма за литературата, създавана
от всякога малобройните рицари
на точната историческа правда.
конто са о s_ъщото време 11 маЛ·

вота " съэдаае Ille •MЗJIKO оду·
пис1111ч1111я изобразителён език

хоморенJI лнца, потисната о,
обществените неправди: сеаянн, в разкаэнте си, някои от конто

са с антимилитаристична тема-
ванаятчнн, малк:и чиновнвци тика.
м Pe.I. ?m "клеm.Jщк••; съада- Реаяистът Стефа?1 Рl}'невски,
.д.е rн проmвоnопожни образи живяп 11 «лека среда като 113•
на cCЛOIGI лнхварк, q,атсКIН бтърrовци-скwлоатаrорн II пр., ,роден <учнтеп н в 11J)3дската о

?
все образи 113 wflашенци•. раз· ста11овка мато адвокат; реали- ?сnт Р1уневок11. учаотву.вал н
бира се 11е к,ато Чу.цоМНl>ОВнте въn вод11ите ,като обнкновен

;?нашенци. \(а.то битоnнсател със войн, ate можеше да не щаде
coiiи'aлtta ··ооиова '118 бenerp11c.n1
ката .СН ;ОЙ 1ta??HJI ?аКТО раз• 11р38ДИВ dH&IUIЗ на ПРОЯВИ

81\
ж?10011а, къ-м който зорхо е на·

каз.ите .на Т. r. Впайков; 1'3ка и coчll.a t1аблюдатепllото с.и око,
разхаз'!ТС на Г., П. Стамаrоя. Не можеше да ?•е изобрази
Р,азхаз.нте на Py11ellCJQf не при· невомте ,ia страдащ11, мз.\lъче·
тежаоа.т и3цяло n11Сател:схата ?НИ rе.рои било !В миртt · годнни,
OOJC8&ТJ1i,ct' на споменаmте на- 611.10 през 1Вре.'1е на аой11а II д:?

,uи ?ет,р,tСТ'111 Ole nритежават хвърnи еве:мина върху с.урова·

'
н ?ожественаtа с.ила на Яов та деllств11теп11ост. Така на П.
ков!l,та. повествователна цроза, IO. Тодоровме J<Д'IIJJ'I/H той
те обаче правят очебияще вnе- nротнво11ос113В11 разхu11 с трезв
чат.,енйе ,ia читателя ,:'ЪС сво• реапнзъм. Защото не 11t.11чхн

рцпнз"" 1J
· нзображеннето на rовн разкази ,рисуват >1рачн11

СfУЧК:Н II сце..к нэ -•ота, об· ооени "' не в<;:11чкн са еднакво

рис,ува!ш. .!'..?.ЗJl?mчнн СТIНЛI\О· реалистични. Във rвончко о_баче

еs.1tкоан средства.. . . е влож,1tл цетtя запас от соо·
Разказте •ta Стефан P,ylleВCX'II

11те набп1<>ден11я, влоЖ111J1 ,н ,цц,·

с t10.з1tатата си социал:на н.ас.оха бат,а .ои ?а повес1\ву.ва на .ясен,
напо.ю1ят първите разказ11 на разбран езнк н с nрав1мен, то·
JЦ>Yl' 11«ов съвременник също" чен израз; ,вло>1<ил е 1нall-ceme
IIЗ нсдраrrа на БЗJ1ка11а, .наnом· своето соц11ал110 чувс11110 на
нят М11 за И8'111 Кrнрнлов, авто· човек с npol'peCillв1111 за него
рът на „К11еmици" (Руnевски ереме ?шепи.
е qr Дря1юво, е К11рилов от
Елена). Само не Иван J(,иpi<noв Стефа11 n. ВАСИЛЕВ

Зпuрпвеният Руневски
стор11 11а ху?ож?стве110-сшп1,;•тич-
1111 форм11. Стефа11 Рунеnск11 е
между тезн ма.,шша талант:ншн
реалисти. У него, струпа ми се.
повече отк:,:rкото при мнозина
други т1сате.111 от същото врем('
л111111 стремеж към документална
11стшшост на повсстооа1нtето. То·
ва го нраон близък и за 11ас
Разказ1пе му 11е cti 11етат катn
стари пнса1111л. от п1х не ль'<а
наивност 11а м11съ.r1та II нэнх.Р·
ност ,ia емоц1юнашшя строй (из
KJIIO'ICiШЯ правят IIЯKOII ПО·Пърuн
11ро11зuеде1111я, като „Стария да?·
J<a?, и „Вестникопродавец·'). Тък
мо MIIC.r1CHCTO у Руневски от на·
1ш1 гледна точка е напъл11) съJ\·
ременно. Красотата на патриа;r·
хал1111л бит малко го заш1маоа.
Той клони към шпереснте 11а Гr·
opr11 Райчев 11 Георги Стаматоn
Съзнанието му се стреми да об·
хване както обществения 11

държавен ЖIIBOT, така 11 CЛOЖIIII·
те движения на ш1дишtдуал11ата
11с11ю1ка. Разказите "Съпруг'" 11

„Особен ,,оnе.к" могат да се при
чнслят към к.r?ас1111ескот:> 1111 11а·

с:?сдство. Стефан Ру11еnск11 с """'
ду лърuнтс, конто се вг.11еждат
тревожно n ношtтс условия нn
гра.1.ск11я и 11ошtти11ескн живот.
С.01шал1юто .,,у чуостно е многn
силно. Ше 1·0 ш1л.им как търсl\
мярката между драмата на на·
1111ята 11 11раостое1ште тсрэаниn

..\W ед1111 C.CJJЯIIUII (.,Съпруr") IIIOI

м1Jжду наивността на българския
еснаф II студента бездушност ,cu
6юр,крац11ята .. (Рожба 11а вре
мето").

Чрез „възражда11ето" ф11rypa,ra
на ?>у11свски картината ча бъ.n
rарскин литературен живот uт нн
11алото на 11аш11я nек става по·бР
rата. Една незасегната от времf"·
то художествена дейстоител11ост,
уСiеднте.1на като неnuсредстu?на
реалност. една красива ?- 11anpe·
жеn11ето CII МIIСЪЛ от преди ПQ•
пов1ш век - забравена 11 ,живя
па отново - 1ш помагат да ви
днм от друг. ъгъл nе.11и1111ната нз
пнсате:ш като Вазов, йоnкоо.
Елин Пелин. Стаматов, Георr11
Paitчcn. С:ь11змер11мостта създава
наrншр11а II мноrостранн.а пред-
става за нещата и яuленията. Ко
пtто kрай върховете няма 1111що
друг'), ш,: можем 11ст1шск11 да ус?
т11м тяхната оею1ч1ша

Първата световна noiн1a, която
n раэкаэ11те си Стефа11 Ру11евск11
отричаше, поrубн една боrата
личност. Оставеното творчество
с свидетелство за оригиналнн
тоорчесюt и чооешкs1 качестnа, за
съжале1111е неосъществени о пъл.
нота, нераэrър11ат11 докрай според
с11лата г.и.

Ат..rнас ЛАЗОВGJ(И
(Отат11.ят.а. пpencчaamna•)te от о.

11Л1tтературен фронт", бр. 34, от
17 anrycт, 1967 r.) .

===========================
РОДЪТ то. по нивата... А тогава занаят лесно не се

nземал, защото трудно се давал. Горчи мъка·
та по село, присяда сухия залък в свитото
гърло. зъзне почти детското тяло под скъса·
ната черга...
"Чиранът става калфа. а каnфата майстор. За
моrва се той. а след това се и задомява. Къ·

ща построява с д1uкян н дълбока маза ::ъс
скривалище. Робство е. в?нчко се случва, ..

Но това. от що има човек да пати минара.
Летят години, редя'!" се събития и наn-rо,1я·

,юто от тях - комитите в Дряновския ма

настир срещу Фазлъ паша „кур11,1ум фърл.:п".
Опожарена е светата обител, J)азрушена е

стаята на .кожухарс1шя еснаф. Дядо Мар1<0

помощи събира н манастирската сграда отново
е съградена. За благодарност името му и днес
е между тези на дарителите.

Синът на дядо Марио. Станчо. му помага
в работа1та н започва търговия с баиалня.

Той има шест деца, едно от които у?шра
нато пеле11аче. Остават пет - две дъщери 11

трима сина (Стефан. Иван и Маркоl. Единият
пт синовете е известният писател-реалист .;те
фан Руневс1ш. Неrови1'е деца не са живеди в
Дряново. а в София, където са родени. Н
днес те са живи (брат и сестра - Люд,1ил
11 Лиляна Ру11евс1ш) н косят чрез баща си да·
леч1111я, 110 жив споме11 за стария род liq P:v·

По време на Възраждането дР.я11ово е 11а

лаика. в 1юято бързо се р?виват занятия и:по
дюлгерство, терзийство, 1<у.ндурашйство, вап·
царС1'вu. иовачество, кожухарство. златарство
11 други За нуждите на тези занятия през 30-
те 11 40-те години на 19 век от онолните ·:e,qa
слизат много млади хора, - юноши н младе-
жи. При лоши трудови условия. като неru,а-
теии чираци, те търсят своя хляб в живота.
Много са пр0Ре11епн О'!''селената неволя, а 11я·

1<011 са нещастни снрацн. Част от тях. доuшн
в Дряново.приемат за фамилно името IН.а о.од·
ното си място. та no тоя начни споменът за

родното огнище да бъде жив и топли страца.1
н11те ду1ш1. Та1шва са фамилните имеиа:
ВЛ6йковсни (от с. Влай11овци). Бочуиовсин.
Ннноевскн. Еленсни (с. Еленцнте) н т. и. "i'a

иа че по същия път се е създало и дошло "В

Дряново фамилното име Руневски (от с. 0у-
ия).

Идва преди 01<0ло 120 години с торбичка
на рамо от с. Руня 10-12 годишният юно·
ша Марко да учи занаят II хляба си да изнар
ва. Започиад при нож.ухари,е. В ранни зори
отварял вратите II метял на свещ. защото сио·
ро щял да дойде н майсторът. а още куп µа·
t5отн го чаналн, в дюняна. 11з нъщи, из лозе-

11евс1ш:
Петър ДЪЧЁВ

Из бележниците
на nисаrеля

17J х.. 19{2 1.

. . . Ужасна суматоха. Тур·
ските шрапнели се пукат .над
главите ни. Отсппванr и беэ
ргдие. Пi?,ника.

18. х. 1912 г.

Боят почви рано f!ез U:t·

2,1ед за отсппване на турци·
те

19. х. 19i2 г.

В 6.30 веригите се хв<&р·
ART в атака и иэбА'&СК8UТ rур-
чиrе от n?Jрвите им позиции,

. 20. х. 1912 t.

•.• Бунар хисар непрохо
дима кllJI. РаэочаР.ование: Aun
са на удобно Аеtло, ХР.аНй -и
хляб ;вечеря от печен лук, ки·
сели чушки и сух х,?яб.

23. Х. 1912 е:

• • • Погребенutr"· на убитите...
Н1µ1ир- ж1 rрима iJp11чo•·

еани: Ив. Маринов, Хр. Герче•
и Юр. Ненов.

29. Х. 1912 г.

. . . Всички .r&pcяr ,:и.но
ХАЯб и ТЮТЮН.

1. XI. 1912 t.
Обоза застига 11олка. Нзо·

би.лие на болни и признаци на
дизентерия и холера.

2. XI. 1912 г.

Чифлик кьой... до обед
50% от ротата се 110,wэват
болни... Почват да ги иэо.,ир
ват, обаче това се оказва не·
в<&з)1•жно, порад11 голе.111,те ко
личества...

Полк,ът се наю,ра в плачев110
nстояние,ротите остават с I о
40-50 войника•..

6. XI, 1912 г
. . . Войниците ум1,рат по ,ю

А,ТО а VЛUtfUTI • , •

Др>1НОВО

,,Мостът 11а Кольо Ф И 11 ЕТО •
Дряново .



РУНЕВСКИ И УЧИТЕЛство·1·0
Стефан Руневски е от ония

писатели, конто не може да раз·
rлеждаме без тесния допир с иде
ите на нашето прогресивно уч11
телство, с редактираието на 11..:!:-о

оня съюзен орган 11еп1111к .,t:ъз-
11а1111е··. с участието си о ')pra1111·
аационния живот на учителите 11

укрепване 11а техния съюз.
Стефан Ст. Руневски е роден

11а 15 август 1877 година в Цря-
,1000. t.лед завършване ни. основ
нота си образование, постъпва
ученик u прочутата Априловска
гимназия о Габрово. но за уча·
стне u стачката „против 011еза11
ните класни ynpaЖHClllfЯ„ С 113·

ключен. Премества се във Варна.
а след една година отново в Га
ёрсво, където завършва през есен
та на 1897 г. Пътят на повечето
от тогавашната ивтелнгенция е
бил определен - да поеые нес
годите на оёикновевия селски
учитеа, В това те са вижцали
твърде благород11а постъпка. За
Руневски този път с би.r? важен.
защото народничеството с премам
ливите с11 идеи вече го е подкупи
ло. Твърде авторитетни са тогава
Влайков II Церковски, за да им
се повярва.

Още същата есен - 11а 1897 г.
Руневски става учител в село Ба
1111ска, Белеиско, а ')Т януари след
вашата година се премества в се-
ло Гостилица, Гаёровско. В се
ло Гостнлица цялата му лей-
ност е насочена към просветата
па селяните: основава просветно
то дружество „Uрач", подготвя
първите театрални представле
ния, полага эсновите на учнлиш-
пата II читалищна бн6л11отела, от
варя вечерно II неделно училище
за неграмотните. . . А острите му
nол11т1111еск11 сказки пред селяни.
re са били причина не един п ьт
да е уволняван II преместван.
Ето някой от тях: ..Политическо
то възпитание II от кога трябва
да започва?", "П,.читиката на
Балкански полуостров II съвре-
яенния характер на македонско·
то движение .. , ,,Фшшнсовата кри
ва в България", .,Раsдорите н Ма
кедоно-одринската организация"
и др. Руневски печата под чаз-
лн'чн11 псевдоними и много ста-
тии свързани с живота на селя-
яиге, училището и учителствотэ
(преди всичко във в. "Съзнание·•

11 en. ..Пробуда"). като статия
за данъците, за вечерните и не·
делиите училища. за материално
то състояние на народния учител

И т. 11,

През 1905 г Руневски се пре-
мества о София, където се запис
ва за студент по педагоr11ка, а
след това no лраnо. (...era сътруд
11111111 още повече ни 11Съэ11аа1111е".

за което е 11 избран за негов pr·
дакгор през годишиинвта 1908--
1909 година.

Стефан Руневски "" изразява
отноше1111ето с11 към учителство·
ro само с участието с11 о него-
вив оёшествен 11 поаитически жи
вот, с разглеждане на неговите
наёэаели въпроси в статиите си,
а отделя твърде голямо място за
него II в творчеството си. Нещо
повече, Темата за учнтелството
с една от осноnннте. Достатъчнn
с да иадникнем n тогввашните
вестници и с1111са1111я, за ,Lta се

уверим о тона. Ще спомена само
някои от тези раэказн: ,,Бивш
учител", ,,Домашен учител" .,Ста
рият даскал", 11Уч11тел и ученик",
11Уч11тсл-стоnан1111н печагани
във n. 11Съз11ан11е..

; 11Несполу11л11

ва сцатовщ11на" (en . .,Учн,:еп'');
,,На напит", 11Неспокоilнuто учи·
лище" (en . .,Образова1111е"); .,An·
рилска лъжа" (.,Разказ11". том 11.
1911 r.) 11 др.

Основното в повечето от П)·
менатите разкази .е болката, с ко
ято Руневски пише за учителите,
за онази част от интелигенцията,
която се е нагърбила с твърде
отговорна задача - просве rз:i·a
11 оорааованиетэ на хората; ва
нищетата, несголитс 11 обидите.
конто, нанасят от живота. В раз
казите му има майсторски извая-
1111 образи на учители. Те ни въз
действат силно със своето обая·
ние и чар, карат 1111 да им съчув
ствуваме, Такъв е учителят Дру
мев (,.Домашен учител"): Пр1111у
ден да лава частни уроци, за да
може да свърже двата края, топ
става дэмашен уч11тел u семей-
ството на офицера Добрев. Пр11
емат го като спой. Канят го ,,,.
вечери, разговарят. Но Друмев,
вече на rод111111, се влюбва n н:1:1-
голямата дъщеря Цвета. От ;ry,
вапочва II трагедията за него, Из
правен, от епна страна, пред лю
бовта си към Цвета II от друг.а
прел страха, че баща Ii няма да
си даде съrласiJето, Друмеn е по
казан :»т Ру11сnск11 J{ЗТО човек ?
понижено чувство 11 11астрое1111е.
понасяйки грозната uбида от· Hf">

обезпе11еността с11 n живота. В
подобна с11туация изпада II ytlИ·
телят по френски език Игнат Кн
ряков ( ..Особе11 чоnек"). За ?с11•1

(Разказ от. Ст. Рунцски)
I

Топъл полуиен Над зеАtята
се носи мириз.на на кипнала
пръст и нова трева. В небе:н<1
1'е OUCUJIU са {}йЗСАани I\QTO
коприна обла1111. а между ;,ix
се синее южното небе.

Безшу.11но струи Странджа,
скрита в равнината

-
межdу

храстите.
Ло dвата и бряга 11очидат

войници, излож11ли мръзнали·
те си преа зиАшта снаги на
пролетните лъчи.

Нейде лъч се къпе в бистра
та вода, нейде рибки се га
лят със сАа6ото течение.

Недалеч е селото, напусна-
то от жителите си дало ,1;,J.-
менно поdслон на една мал;;а
войскова част.

На един от завоите на ;,ека
та стоят дваАщна войн11ци и
тихичко се разговарят,- ГледаАь брате, - п?д-
?ваща русият едР.омустакат сф
рейтор; Костадин, _ глед<1м
тия вериги жерави, наншмни
горе над главите ни. и ЗН.'lА?.
че по нашите места отиват.- Нали OTTJIK идат - .,тгп
гаря лениво задряА1алият ,щ
другао, редник от същата 110
та, Велико.

Значи, пролет е дошла,
щом отиват.• : Ех, а поомr

за боеве ли е? Погледни зем.<
та: на всяка педя изnъ,J?ува га
динка, надига се треви11а, тъй
и м нас е. Осиротя тази ?е·
мя...- Махни се от reset ..rи:.ли.
апатлик/ Отдё налита1и все на
тях? - И дре,?ещ, Вел11ко
махни ръка.- Лобедшо?е, нали? П:юс-
лавuхА?е пушките. от които р·а
14ете мазоли хванаха, орд.!ни
и чинове за нас. а сАава :ia
царщината. Но, казвам ти, 1
всичко е, дето го казват, пра.,
на работа.

-1 Не е за нашите .?лави
работа; нито като почнаха„ ни
казаха, нито като ще свър-
шват, ще кажат...- Разбиоа се - ctLlloyвe
оено потвърди ефJей't:ръr,
но не е тъй с ;ж:ивоте11а н11

даден от бога да се изж11.1ее
мирно и тихо н.а майката i.1e·
мя. Да е съпругата ми :ега
със своите деl(а? Кой разт11ш
ва старата ,111 ,1айка? Може1и
Alt да г11 видиш сега та,, 110 на
иште поле,rа, залутан.rt над оки·
тен.ата зеАtя, да 1,аплят и:,
пръстта 11 11ри всяко стрък·
че да търсят нашите образи?- Слушай - отмята на
друга стоана Велико - лак

КI! той е „ОС;>бе11 човек. Дор11 го
смятат за ма.1ко 11е11орма.тtе11. Ру·
ttencкн 1111 показа обаче тnкмо 06
ратното - разумен 1J0neк поnад
над о средата iнr еснафи, карне
р11ст11 11 лосрсдстnе1111 хора. Кра
нт е по11т11 като 1ш разказа „До
машен у1111тсл·' - Иг11ат Киряков
получава същ3то фиаско, коrатD
отиuа ..1.а иска ръката 11а Лати!t
ка от баща Ii: ..Аз 11мам кое що,
мога да дам още nрнжнnе 11е

що 11а щерка сн. 1ю да п1 оСJадя,
момко, вмам с11 праuнло эа тоnа.
Аэ давам та?,. дето з11а?1. 11с ка·
то дам. ше стане попече. а 11"· да
ocтatte rшк тъй. кактз е 611ло. Да
нмаш ти.__ ч? ia т11 ;юм II аз. раз
611рам...

Руневски 1111ше с Gолка за 1ю·
века, за 11еrов11те неосnществеш1
мечтн. за 11eronaтa <'амотност
не-споделена любов.

Вече на rодшш. j'ч11т<.>лят
Л111.'111еn (,.Прсэ ел.на тъ?ша нощ"
жнвее :1атuоре11 н ску11е11 жнвот
на се.rю. Дните се то11ат с11ви ка·
то есенна мъгла. Вс11чк1 е тягост
110 11 е..:шообраэво до смърт.
Ми.111кп е :<11 ра,rсн 11 мЪ.:1ча.1ив, но

едщ1 вечер го ка1111 на rости неrо
вата колежка II всичко се изменs.
Нешо става с Мнлчев. Той е друг.
той ожнояоа! Ето 11е не б11л) та
ка скучно II еднообразно. Колко
ма.1ко трябва, за ;ta се разпал11
мъждукащата нскрнuа n с11рцето
му! lio вс1111ко с мноrо кратко
?'ч11те..1ката взема отпуска. 'Jтноа
с11, ,1 1\111.riчco остава със своята
тъга о се.1цето, эабраuен от nс11ч
ю1. с пре.1.11ш11ата самотttОС'Т
болка.

С мно,·о поетичност Рунеnск11
прнл.ава битовата атмосфера н ,:ра
сuтата на 6адка11скотэ селце
(,.Ila 11зп11r"). ,1обр1111ата II хнтро
стта на уч11л11щ11ш1 слуга дядо
Недко ( ..Апрн.,ска лъжа"), болка
та на даска.1 Христо по отшу?tf·
.,нте години (.,Старият даскал") ..

Трнбва да СЪЖ3JШ83МС 'It: TOIi
..:ова рано Стефан Руне?скн нз-
nърпн ж11теilск11я сн път. Безспор
11d т.:>i'i щеше да напише още раз
казн нз ж11001 а 11а българското

11 учителство, защото току.що беше
11аолязаJ1 в эрнлата uъэраст на
белетриста, когато дойде смъртта.
Щеше да n11д11 бя.rJ соят II поnест
та „Бълrара1ювск11те уtштелн..

,
която ::к·тина n ръкоnиС" 11 архи-
ва му.

Н11колаi1 ДИМИТР?

Факс11м11ле от разказа на Стефа11 Руневски „П?нзрак"

над нас бр1,мчат 11чеАи; по:лу
и,аа как шумоли воdата 110·

кра{l храстите. . . Де, братко.
дв отиваха тъй мирно II хо?·
ските работи. ..- Хм. . . - усА<uхна се npe
силено Костадин - отпусна
ни .41ного пролетта. разхла/juх
,,е се нещо, ала не ще ·е на до
бре. Своски и •1овешки заn?•1·
нахме да живеея пак и затуй.
казва.ч. ти, сега ми с жал за
падналите дрmшри, яд за 11з,у
бенп време и сраА« за Асного
безчовеч№сти що извър111их-• Ale. ,- Така е, като няма боа --
рече Велико с цел да ,-you
край на този тих разговор...

Но а същото вре,1е от село
то се nодаде с11гнал от тръба,

който отначало се проточи ле
н11во над глъкналата равнина.
а след кратката пауза се 110·
следва от енергичните ноти на
тревогата.- Чуваш ли, '8ел11ко? Тре·
вога бие- Вярно: тревога!

В Аtиг тяхната сантп.А1ентал
нает потъна в съкровищници-
те на сърцата UAI. Лиl(ата liM
добиха с11ровия войншики из-
раз. Х8ъРлиха ocтpll погледи
къ.н сеАото, където се носгха
грапавите звукове на тръ;,а-
та, и ведно отърчаха назад.

Половин час след това село
то опустя и на брега, където
,,ежаха два,,аrа другари, з.•·
тъоът поклащаше една 1/llZJO?
ча книжка, паднала от тях...
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