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5езпла1'11О

Хората, които обичат да пътуват,
мат сродни души. Това не е нужно да
е доказва, то се изпитва на път. Прове-
ете и ще се убедите.

Такова душевно сродство чувству-
ам с писателя Христо Мнндов. Смятам
о за свой голям побратим, с когото е 11

риятно, и полезно да бродиш из голяма
а гора на чувствата II мислите, кои-
о поражда природата, на която той е
трастен поклонник. И нещо повече: жи-
описец и поет.

Неговите книги „Топлият вятър за-
уха", ,,Гост от юг" и „Климентова зе-
я" подаряват на читателя впечатле-
ията на пътник, който весело здравис-
а не само хората, а II всеки насрещен
ът от българската земя, толкова му е
111."о II драго да пътува и от път да до-
ася на читателя оизи възторг от общу-•----------------------------11ането си с народа 11 неговата земя, кой

то пулсира в неговите пътеписи като ли-.............................................................._ 1 ._ ._ ._

nucameл-muPucm
Срещна л? се с пътешественика Христо Мнндов, изпит·

вам не само -приятно чувство, че виждам един кротък r, лю-
боанателен и .мнл "човек, углъбил в себе си. мъдростта и ду-ховното f?оrатстоо на годините си, изпитвам и насл?да, че

макар и мислено пътувам с него по местата, от които се е
в ьзхищавал, усещам и _ДУшевнос:тrа на нашата аеия,

Родолюбец, турист, nнcateлl
Роден на 29 май (!О юни) -f/!81( година в Разrра1,1, Хрнс-то Ми.?доо още с прогаеждането на своя разум с желание

почва. да опипва света в своя двор, увлича се от краските
на природата, Цъфтежът на. сливата, цветята в градината, бе
лите облаци . го. пленяват с хубо,;_'rта си. С часове стои пре-
хласнат пред тях, стреми се да долови шепота, диха-
инето, 11м. Жаждата на малкото момче Христо повече да в11д11
и повече да усегн го извежда на улицата, а оттам . и -в
околнинilт? r.t1a ГР.р.ца. А когато става юноша, той непрекъс-
нато се ,,p.aэxo.>l:(.ftJl11 no нискохълмията и горите на Лудогорие
то, открива эа , себе, си и пътя към широката наша земя. '

Такова е туристическотс начало на Христо Миндов.
Поселил се о 1921 г, в София, той туря и началото на

дългите си гуристнчески пътешествия в селища, no долини и
ппаннн», Пътува no Дунава, посещава Добруджа и Черно-
иорието, обхожда .всички IJ?Wи планини. Гостува на албан-
ска зеJ1А, на ПрНf!.ЦОВит? острови-в Мраморно море. Посеща-
ва остров Тасос, изкачва се -на Ипсарион и на Све+и Илия,
пътува из тра1<идскнте планини II градове. Пътува Христо
Миндов с отворени очи. Разговаря с дървета, камъни, море!
Разкаава за срешнатите люде, описва„ човешки съдби, На бял
свят се появяват пътеписи, излизат книги със стихове, леген-
ди, повести, романи, разкази, мем_оари, стихове в пg9за... Се
еинайсет книги и три готови за печат.. , -Величае природата,

живота, ос?авя културна диря. .
Поил душата и тялото си в живителните сокове на при

родата, писателят-турист , Христо . Миндов със зрелостта на
осемдесетте си години се чувствува и сега бодър 11

· як - npo
дължава да ходи no земята ни, да твори литература, насите-
на с. дълб!)ко родоJ!юбие. Връща се и към своя роден град,
•1нАто почетен гражданин е. Разказва и за него в новата си
книга,- Туризмът ми даде здраве, и радост, и ·импулс за ра-
бота - казва на своя осемдесет и първи рожден ден Хрис-
то Миидов. - Най-хубавите дни от моя живот са ония, кои-
то прекарах- о нашите планини-и в старите .романтични гра-
дове. А от всичко, що съм написал, най-много ценя моите

пътеписи за нашата земя.
Едни зрял живот на зрял, плодовит писател!
Като писател Мии?ов е награден с ордена „t(ирил и Ме

тодий" - I степен, и като турист - с медала на Апеко Кон-
стантинов, Награждаван е още от Академията на науките, от
Писателския съюз, от Министерството 11а народната просве-
1 a, от Столичния градски народен съвет.

В осемдесетата годишнина на нашия баА Христо Мтщоп
1111е, турнстите, му желаем много добро здраве, та още дълго
да пътешествува из страната ни, да напише и нови пътеписи
за цъфтежа на социалистичесното ни Отечество.

Яорда11 ВЕСЕЛИНОВ

Осемдесетгодишният днес Хрис
то М1111доо, скромен български Пlf
сател, е аотор на няколко кни-
ги раакаэи II повести. па четири
пътеп11С1111 книги, на ед1111 роман
и на една книга спомени за бъл-
гарскн писатели, творци на сло
оото. Тия негови белетристичнн
трудове притежават несъмнено
ценно качество, отличават се по
реалистичното ивображение на
прояви II картини из живота II с
прозорливост към природата.
Реалистичното 11м изображение
прониква още о най-ранната Ми11
дова белетрнстнка. В нея той изо
бразяоа об11к11оое1111 хора, рисува
тежкия им живот, разкрива съд-
бата на героите, отрудени 11 11з-
мъчени от неволи. Така, героят о
разказа .Дните на Насквта" (из
сборника "Товарът на хората")
се измъчва от глад II не случайно
гози сборник с разнази е она-
словен "Товарът на хората.. -
героите о него са угнетени II из-
мъчени като от товар. В разказа Христо М1111доо проличава най-ве
пък „Мечо от Саранци" 11з к1111· че о романа му „Над страната 11я

гага „Двамата II кучето" (напи- ма противникови самолети", В тоя

сана 11 иададена съвместно с пи
сателя Стефан Мокрев) авторът
е засегнал въпроса за социално
то неравенство, за жестокостта у
хората.

Реалистично е. може да се ка
же, съдържанието и на повести

те му, реалистично, .примесено на
места с романтични краски. И в
тях се повествува за живота на
об11к11ове1111 хора: о повестта
"Ол?uшенне?1 е разказан животът
на един "странен човек", а о по
вестта „Синята далечина" са из
ложени неволите нв една сред-
на ръка семейство, васяга се от
ношението между родители и де
ца, между стари II млави. И поне
же повествованиетс е локалиау-
вано о Добруджа, то е примесе-
110 с пейэажни описания, с жи-
вописно иаображение 11а природ-
1111 картини, конто 1111 напомнят
добруцжансните гледки в бепе-
трястиката на Иордан Р!ооков.

Реал11ст111111ото изоёражение 11а
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NA ПРЕЗИДИУМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Президиумът на Народното събрание въз основа на чл. 35, точка
7 от Конституцията на Народна република България и чл, 13 от
Указа за ордените, медалите и почетните звания

п о с т А н о в я в х .

Награждава др. Христо Миндов с орден
труда" по случай 80-годишнината от рождението
литературна дейност.

„Червено знаме на
му и за голямата му

Председател на Президиума
на Народното събрание

Г. ТРАЯКОВ
Секретар на Президиума
на Народното събрание

М. МИНЧЕВ
София, 18 юни 1968 г.:

ПРИВЕТСТВИЕ
СКЪПИ ДРУГАРЮ МИНДОВ, те трайна следа в родната ни литерату

ра, обогатихте нейния златен фонд с
високохудожествени реалистични творби.

Особено много ни е драго, че в де-
flЯ на Вашата 80-годишнина Вие сте
все така бодър, изпълнен с жизнени си
ли и вдъхновение. Желаем Ви още дъл
ги г9дини живот и здраве, желаем Ви
да създадете нови вълнуващи произведе
ння за социалистическата ни Родина, за
обновения роден Лудогорски край!

Разград, 10. Х. 1968 г.

ОКРЪЖ?Н КОМИТЕТ НА БКП
OKPЪ)ISEH НАРОДЕН· СЪВЕТ

Радостни сме да Ви поздравим по
случай Вашата 80-годишнина. Вие се ,ро
дихте и израснахте в нашето китно Лу-
догорие. Още от най,ранна възраст Вие
обикнахте за цял живот неговата преле-
стна природа II трудолюбивите му, смели
хора, които с такава любов възпяхте в
своите поетични пътеписи. В цялото си
вдъ.хновено творчество Вие останахте
ерен на своя народ, на :грудовите хора,
нито радости и грижи п,ресъздадохте с
оляма художествена сила и топла обич.

С рндко трудолюбие II всео·rдайност
ие творихте книга след кllиra и оставих- ' I'

- ' - -? • ,- -- --- 5 п ,.Поздра:ви·rелен адрес)
.

· · на СБП
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮ?А НА

ЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ВИ ИЗПРАЩА НАЙ-
ЪРДЕЧНИ . ПОЗДРАВИ И БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ
О СЛУЧАЙ ВАШАТА ОСЕМДЕСЕТГОДИШНИНА.

ОЩЕ ОТ РАННА ВЪЗРАСТ ВИЕ СЕ СВЪРЗАХ
С ЖИВОТА НА ТРУДОВИТЕ БЪЛГАРСКИ ХОРА
ОСТАН.кХТЕ ВЕРЕН НА ЗЕМЯТА, която ви
ОТКЪРМИЛА. ВЪВ ВАШЕ ЛИЦЕ БЛАГОДАР-

ИЯТ БЪЛГАРСКИ ЧИТАТЕЛ :ВИЖДА ЕДИН СКРО
ЕН, ПРЕДАН, ТРУДОЛЮБИВ И ЧЕСТЕН ТРУ-
ЕНИК НА НАШАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛНТЕРА
РА, КОЙТО ВЕЧЕ ШЕСТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ

СЪДЕйрВУВА С ПИСАТЕЛСКОТО СИ ДЕЛО
ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА РЕАЛИСТИЧНИТЕ И ХУ-
МАНИСТИЧНИ ТРАДИЦИИ В БЪЛГАРСКАТА
ХУДОЖЕСТВЕНА КНИЖНИНА.

В ДЕНЯ НА ВАШИЯ ЩАСТЛИВ SD-ГОДИШЕН
ЮБИЛЕА, СКЪПИ ДРУГАРЮ МИНДОВ, ПРИЕ-

МЕТЕ НАШИТЕ СЪРДЕЧНИ ПОЖЕЛАНИЯ ЗА
ЗДРАВЕ И ОЩЕ ДЪЛГИ ГОДИНИ ЖИВОТ, ЗА
ДА НАПИШЕТЕ НОВИ ВДЪХНОВЕНИ ПРОИЗ
ВЕДЕНИЯ.

София, 11 юнн 1968 r.
Председател: r. ДЖАГАРОВ

БЛА.ГОЛАР.Я TJI, ПОБРАТИМf!
рична живопис и живописна музика.
Струва ми се, че този многоцветен и рит-
мичен строй в неговите пътеписи изви-
ра от едно сърце, което търси радостта
в живота. И затова често съм си мислиJr,
че вероятно когато Христо Миндов е кра
чил по земята нн, той непременно си е
подпявал или свирукал. Такъв пътник
е той - жизнелюбив, волен, романтичен.
И затова е и весел, и шегобиен характер.

Вярвам, че ако му кажа: - Бай
Христо, хапвал съм II от твоята торба
благинка ... ,той сигурно ще ми отвърне:

,,Не ти ли е присядала?" ...
Не, не ми е присядала, а ми е наси-

щала душата с романтично родолюбие и
11риродолюб11е.

И затова т11 благодаря, побратиме
Христо N\11ндов!

Стефан СТАНЧЕВ,
rл. редактор на en . .,Турист"

ПИСАТflЯТ ХРИСТО ииnдав
рома11-хро1111ка писателят пред·
ставя оt1еб11йна карт1111а на ужа
са и страданията rnan110 на со-
фия11ц11, прокуде1111 по села II rpa
дове през време на бомбард11ров
кнте над София. Са" аuторът.
прежнвял треооrнте н 11еоолите
на еоаку11ра1111те софиянци, еъзна
оа, че тая му юшrа 11е е същнн
ск11 рома11 11 че не пр1111амеж11
към строго определеи литерату-
рен жанр, а е художествен доку
мент, създаден въз ос1юва 11а

факт1111ескн материал, 11аблюде1111я
11 11режнnяван11я. Събитието в слу
чал са 11епр11ятелск11те въздуш1111
11ападе1111я II с него е преплетена
уt1астта 11а еваку11ра1ште о соф11й
ското село ДМрица (Доброслао-
ц11) л,ща. М1111дов се е дв11ж1111
,,ежду тях, познал оъ;ше1111ята 11м.
долоu11л II дреб11авост11те II nр11-
щевю1те нм о село; вярно е пре

дал 11астроеш1ето им, в11ждането
11м. че разрухата 11де неизбеж,ю.
nоt1уоствуоал е II омразата 11м
към noltнaтa, заговорва II за съ
прот11011тел11ото дв11же1ше. За uснч
ко разказва увлекателно, с усет
за праодноото II с чувство за пр11
рода.

Ала усетът за праод11оото н
nред11м110 чувството за nрнрода
у 11аш11я автор най-добре са проя
ne1111 n неговите пътеш1с1111 про-
11зоедею1я. Белетрист по оълне-
1111е н турист по влече1111е, Хрнс
то М1шдов съ?rетава о пътеписи-
те сн обичта сн към природата н
дарбата да п11ше художествено.
Затова 11 лътеп11сн11те му к1111г11

.. Тоnл11ят вятър задуха"', .1(1111-
ментоnа земя•·, ,,Гост от равни-
ната"', също II последната му к1111

ra .Срещ11 по път11щата" (1968 r.)

са достойн11 за nохоала. Будното
оъ0Gраже1111е на турнета II све-
жата м11съл на писателя са nъ-
1мът11л11 м11гове из жнпота на пла
шщата, гората. равн1111ата, град
чето. В 11зображеш1ето на свър
за1111те с тях прнродн11 rледк11 '"'"
11 ведрина 11а слънчевите просто
р11, 11зразе11а без 11зкуствен патос.
бе] умозрнтетюст, 11ма II худо
жестое1ю мислене. Пътеписе-
цът rooop11 за Рнла, В11то111а, Пн
рин, Шар, Стара плашша; за
Трак11йската равшша. Пр11леnско
то поле, за Лудоrорнето, Петро
ханск,м-е l"OJ)Jf. за Ох.ридск<УГО езе-
ро, реката Чая, за малю1 нлн ста
рн градове - Па11аrюр11ще, Мел-
1111к, Охрид, t(рушово II др., nо-
сете1111 през време на 1'урнстнчес
к11те му скитан11я. Навред Мнндов
гледа, вижда II усеща прелестите

IОБИАЕИНО
По твоето лице cer-t1 минават
не снвн сенките на старостта
като насън I очите ожи•я1ат
далечните nonя на мnадостта.

Запяват лудогорскнте гори стоnетнн,
В за миг настъпилата тиwнна
към тебе се обръща и несетно
ти кима като в приказка сърне.

И тpъrвllw ти по пътища нелеки,
на хорт-а, товара сам noen,
и те издига стръмнатlJ пътека
до гняздото на скалния орел.

Пред тебе оживяват и полета,
и лес, от късно слънце озарен,
и вдигат меч за бран със враговете
цорете-бротя Петър н Асен.

Възкръсват стоnичннте к.афенет41
звучи забравен и далечен стих,,
Стаматов в спор се впуска пак нап?то,
Ракитнн rледа с поглед странно т_нх.

О, спомени, no пътищата. розnнляни,
във твойте книги се завръщат пак-
по-силно заобикваме Баnкана
и роден край, и свиден бащин праг...

Догаря бавно залезът, non?кa
no . теб се стича внтощкият. мрак,
ала пред изгрев пак блестят пЪтекн
и тн, в живота влюбен. тръгваш пак.

Хрнсто РАДУWЕВ

... 11 товарът на юб11ляра.

Дружес,ш шарж: К. БУЮКЛИRСКИ, лауреат но дн??нтров
ска IIOГPOAa

на рол.нnта n1трода н rн нъэсъздана с писателско умение 11 л11
р111Jеско оъодуwевлеш1е. Ако 11да 11эобраэяnа пр11род1111те кар-
тшш, 11ай-11есто откъснато от об
1цестnената среда, художестве1111-
тс ка1rестnа на 11еrов11те пътепнс11
не са отслабнали Защото тоГ,
y,iee да обхване, да улови хуба
uата r.1едка, да я об.•ее със соч
ш1 багри н със стнлнзовано сло
uo. Така tттателят се сродява с
оп11са1шето на лнсатедя, вживя-
uа се u раз?шw„1еннята ,ry. nроннк
ua в хубостта на художестnеиото
11зложе1111е, 11ете с ув.11ече1111е 11

приятно uъпненне страниците отnътеш1с11те му.
Все тъй увлекателно II с ум-

стnе11а с11млатш1 Мнндов предава
u книгата с11 „Творц11 на слово·то" свонтс сломе1111 за пнсателн-те Т. Г. Влаliков, Г. П. Стаматов
Ца11но Церковскн, Антон Страш,;
s111poo, Г. Бакалов, Ннкола Раю,тш,, Людмнл Стоянов, Гео М11
лев II Мннко Невол1111. Аз лично

rюзнаоа,, •DCJIЧIOH ТШl IIMeJUITII тuор
чесю1 ли1111ост11 н виждам KOJI
ко щю1·0 наблюдателно н cno11y11т1во е схванал II слодел11л черт11
от тяхната душевна харакrер11ст11ка II п11сате.?1ското 1tм uдъхновс
1111е II каква вярна преценка спохватите на белетрист е дал на
.щтературното им дело. Тезн cno
\1{'1111 всъщност са хубаво ""
11нса1111 характернст11к11 на 11оме11:1тнте лнсателн като тоорчесю1 л11ч
ностн, с обосновка на оънш11ш1
11м портрет, с 11зреден11 случкн 11q
uсекнд11е1ш11я нм живот н 'Г'ЬЙ е
разкр11та 1'ЯХ11ата оътрешиа бно
,·рафш,. А осичко туn е разказано
11 написано 11а ч11ст и образен бъ.1
rарскн ез"к, написано е с тънкостнте на родното художественослово.

I !акрай нека nожелаеи 1116 чест
вуоа1111я nнсател Христо Миндоu
бодър дух II духовна енергия. з?
да продължи още rоднни свои
творческ11 живот

Ст. Л. ВАСИЛЕ8
JJ



I. DИСТО МИНДОIIОIИЛ!ЕН IPOIII

ГОСТ ОТ РАВНИНАТА -
възтовжвв
ПОЕТ
IJA.
ПАША.ТА
ПРИРОДА,

"Гост от равнината" - така е
озаглавил старият писател Хр11с-
то М1111доо една от своите к1111r11

(сборник от пътеписи, спомени
за писатели II разкази). Квто че
тем неговите пъгеписни очерци.
писани о продължение на повече
от половин век 11 печатани в раз
л11ч1111те му 1ш11r11, струва 1111 се,
че самият тoii е дошъл в лите
ратурата 1111 като гост от далеч
ната своя родна рао111111а. Всеки,

• който 061111а пътёписния жанр,
ще намери в книгите му много
пролетна зеленина, горска све-
жест - 11 uедър, бодър вятър,
сред който ти се нека да вървиш
11 да пееш. Качествата му на до-
бър пътеписои са оце11е1111 от
1.11дю1 наши писатели 11 крити-
н11. Младс11 Исаев писа за „л?1-
р11ч1111я тон" на Христо Мщщов,
който „проэnу1шnа като топла',
чиста песен..

, с „топлотата на
човешкото сърце" (,,Заря", 7 дек.
Н)41 r.). Ема11у11л Попдимнтров,
пак о „Заря" (16 дек. 1941 r.),
възхвали присъщата на М1111дов11
те пътеписи „поет11t111а красота",
тооа 11е писателят 11011жл.а живота
в камъка и растенията, чувству-
ва душата на природата."

Cera Христо М1111дов навършва
осемдесет години II в моите спо
ме1111 се мярка споменът за ед110
от първите ми проявления на
фронта на литературната кр11т11-
ка, в далечната 1926 година. То
гава А11то11 Страшимиров ивда-
ваше антифашисткия литературен
седмичник „Ведрина" - там аз
поместих мол рецензия за повест
та на J\\1111дon "Оп11ш1е1111е". Че
та сега, след повече от четири де
сетилетия, тая реценаия - 11 виж
дам как 1111е, групата тогавашни
леви писатели, с младежко дръз
новение II с желание по-скоро да
стане социалната революция от-
ричахме всичко, в което нямаше
анамена, стачки, барикади и 6у11т.
Cera „Олнянение" е пак на бюро
то ми - и оценявам, че в обща
та канава на своята повест пи-
сателят е вложил много лирика,
прекрасни човешки чувства, стре-

Цанко Церковскн, А11то11 Страши
миров, Людмиа Стоянов, Рачо
Стоянов, М1111ко Неволни II други
11аш11 писатели, а след Първата
световна война е бил близък 11

с Раю1т1111, Гео М11леn, Георги
Бакалоп.; Виждам колко много
той знае за нашата литература,
колко още може да напише за
11сй1111те творци. А често, вклю .
чително II през последните някол
ко месеца. го енжлам в близко
то до нашите два лома читали
ще 11Бачо Киро": въпреки пре
клонните CII гопипи. той СЛСДШ.1
11 сега наропиическия пример 11а

CD0111C стари приятели Влаii-
ков 11 Стра11111м11роо - 11 държи
бесели от читалиишата трибуна.
чете пред младите 1111таn11щ1111 чле
нове своите пътеписи, внедрява
сред младежта любов към при
ролата II отечеството.

Тая бележка има за цел да при
ветстпува осемлесеттолпшпия пи
сател II затова о нея бе?ло отбе-
лязвам твор11ссК11ТС 1\1)1 IJ лични
качества, без да мога да се спра
по-полробно на неговите произ-
веления. 1 lека изтъкнем nee пак,
че Христо М111щоn с автор на
ед1111 роман (,,Над страната 11я
ма прот11011111,0011 самолети" -
за бомбардировките над София
по време на войната). за който
навремето написа положителна
рецензия Иван Руж. От тоя ро-
ман с11 спомням ос0Уе110 интерес
1111n образ на книжаря Петруш-
ка, учасгник в съпротивителното
движение: жив 11 .залушевен об
раз 11а скромен деец, очертан -
както пише Руж - 11с топло чуо
ство", Освен „Оп11я11енне". М1111·
доu е написал II друга повест -
„С1111ята далечина", а някои от
многобройните му разкази са съ-
бра1111 n книгата „Тоnарът на хо
para."

Бъди IIH още дълги години ЖIID
11 здрап, другарю М1111дов! И не
преставай да обикаляш с туристи
ческа раница 11а гръб родните
краища, за да пишеш за тях със
свежия с11. образен език. ·

Ангел TOДOPOIJ

Един от старите членове на
Съюза на 6ЪJ1rарск11те писате
л11, започнал да пише отрано
в т11ш1111ата 11а далечния npo
в111щ11але11 град, Христо М1111-
дов навърши осемдесет годи-
1111. Постоянната му съnрнкос
новеиост с природата, искре-
1111ят му възторг nред хубост-
та 11 са го nревъg11а;н1 в 11е1111
вьзторжен nоет. Свеж II твор-
чески бодър, М1111дов 611 мо-
гъл да повтори за себе t:11 ду
мите на иавършнвия неотдавна
осемдесет rод111111 крупен ига-
л11а11ск11 nоет Джузепе Унга-
рети, че "11яма осемдесет го-
д111ш, а четири пъти no два-
десет".

Творческият актив на Хр.
Миндоu като писател наброява
много проиаведенив от първа-
1·а му книга „Преображею?я
на лъжата", излязла nреэ ,
1?21 r. до „Гост от равнината"
от 1959 r, В тоэ11 творчески
кр1,r са разказнте му със со-
ц11але11 резонанс "Товарът 11а

хората" ( 1926) 11 неrов111'е noe
т11чно написани пътни ()епеж
ю1 11 впечатления: "Тdплнят
вятър задуха" (1941), "К<лимен
.това земя" (1943) и нКЬм да
леч1111 простори" (1947). Тук
е и единственият негов роиаu-
хроиика от времето на бЬмбар
дировките над Софня в
1943--44 r., озаглавен , ,,Над
страната няма nротивн11ков11
самолет11". Това са к1111tи, в
които белетристичният дар на
n11сателя 11ма ярко очертание
11 е изявен като в подбора на
темите, в композицията' н в
почерка, в стила 11а автора. В
„Топлият вятър задуха", в
,,](л11ме11това земя" и в други-
те nътеn11с11 на Хр. М11ндов
11ма страници; фраr-111ен:r?,. кон
то препращат към най-добри-
те образщ1 от този род 6еле-
тр11стнка о нашата л11терату-
ра. Те свързват името на ав-
тора 1\М С ГрЛеМl!Те ХудоЖ•
11111щ на българската nр\,рода:
от Вазов до. Алеко 1(011t:та11т11
1100 11 до эабраве1111я, увн, страс

тен nътешестев1111к Страuшм11р
](рн11чев. 1

Съuре?tешшк на мнозина от
нашите круnн11 11· • 11звест1111 nн
сател11, л11че1! познат 11 прия-
тел 113 IIЯKOH от •т-ях, Хр. Мнн-
доn. има ·nред11- 1tяколко rоди-
ии прекрасната· i1дея да 11аnи
we спомени за теэ11 · -свои . съ·
времешшци в една книга,
която бе озаглавил "Творци
на словото". -Това ? nоред1Ща
от образи, които авторът е
оживил ка·то във 1всеки разказ
за тоя или оня n11сател е
омъкнал по някоя, весела спуч·
ка, no някой 1111тересен епизод
11л11 факт, илюс'l'рИращи чо-
века, в неговия всекидневен
живот в общественото му би·
тне. Но очерците "Творци на
словото" noкpai! ж11з11ен11я ма
тер11ал за писателите, почерпен
от л11ч11н наблюдення, от дру-
жески контакт и от разговори
с тях, съдържат II любопитни
л11тератур1111 . ,характеристнки,
оце11к11, в конто не липсва кри
т11ческа прозорливост и ос-
трота и& виждането II те ще
се четат винаги с интерес.

Мнндов 11an11ca за ед1111 от
обектите на нашето соц11ал11стн
ческо строителство голям ро·
маи, който все още стои на бю·
рото му в маш1111ош1с II в кой
то широк дял 11ма поетът,· ху
дож1111кът на родния пейзаж.

НнколаА ДОНЧЕВ

НА СНИМ](АТА: Писателят-ту
р11ст Хр. 1\\1111дов през 1938 r. 11а

излет ttз В,1тош:t.

дълг11 rод111111 с здраве II бодрост да творите 11

обоrатпnате 11ашата родна л11терату11_<1.
Председател Сава ДОНI/В

:\1еж към красотата. И шшагн -
.rнобоn КЪ)I природата, 1111сто сър
дечliо 11 ·свежо оп11сшше е сър
·цев1t11а u пялото тuор11?стоо на
стария л11сател.

Христо М1шдов не е от шумни·
те, CltЛIIO IIЗТЪКf!ЗТН ш,,ена u на
шата лнтература, 110 11ма свое
Ue?c11op110 място n нея, като ре
днца други 1111сател?1, конто в своя
та цялост създават общия л11те-
ратуре11 процес. Наред със сuо11те
пътсnнсн той с 11 автор II на го·
лям "брой спомени за ш1сател11.
Чета тня от тях, които са събра·
1111 в кннгата му „Творци на с.тю
иото" - 11 с 11ст1111с1ю ум11ле1111е
мнс.rн? за това, че ето сред нас
ж,шес п?1сател1 ко!'1то още предн
Балканската война е бнл о дру
жеск11п кръг на Пенчо Cлaneilкon,
Тодор Влайков, Гсорr11 Стаматов,

По cлyt1aii Вашата осемдесетгодншшша ръ·
коподстnото 11а 1111тал11ще 11Разонт11е" - Разград,
най-сърдечно Ви поздравяоа II Вн пожелава още

усГ1ех11 и любов към родното Лудогорие.
Ин11циативеи комитет Банков, Кат-

ранджиев, <j:ергиев.

Скъflи съгражда1111но Миндов,
По случай Вашата осемдесетгодиш-

нина живущите в Софин разградци Ви
пожелават креГ11<0 здраве, . творчески

... wt

ТВОРЦИ НА СЛОВОТО в· РА3:fРАД.
По-късно, nрез първите десет11

лет11я · след Освобожден11ето, н
11pyr11 култур1111 11 даров11т11 с11-
1юве на наш,lя край са дал11 своя
дял в полето на nоезнята. Жур·
11ал11стът„ no nрофес?ш fl. 1-1. Дас
калов дал ред ст11хотворен11я в
духа на Френската nоез11я.

Ала IICTIIIICKII творец на слово-
то от Раз1·рад е II с11 остава
Христо М11ндов, ·който от пнса-
телското тоорttество направи
своя ж11з11е11а съдба. Роден в Раз
град, отрасъл тук, тук той на
правил II nърв11те с11 nоетнчес-
ю1 стъnк11, ?а да ст11r'не до об·
щопризнат уважаоан II ценен б'ЬJ1
rарскн писател.

Младежка?а душа се вълнува
11 бунтува. Неnравд11 ,11 красота
я обикалят н тя изпява „волни
песнн на nолна младост" в 11Ме
теж1111 - пърпа рожба на поетнч
на душа.

Но до-ще ден на борба,
когато, изстрадал, човекът

на веков1111те II ужас1111 болки
ще nоднр11 лекът,

духа\ 1,К.лнментоnа земя\ 11Към
далечнн простори" са, творби·

" песни за възхвала на род11ата np11
рода II IJЭ хората, конто·•я насе
ляват, трудят се за нея II в нея
умират. И ·то с каква обич
къ)1 човека 11 живота са дадени
01111са1шята 11 разказ11Те! Затова
с т11я сн пронзведенил N\1шдоо
се 11арежда на едно от nървн
те места n пътеписната худо-
жествена българска литература.
](ато np11noм11n II за творб11те
му, с конто пнсателят със сред
стоата на художественото твор-
чество е запечатал важни момен
тн от нацшя 11стор11Ческн живот
(,,Над страната няма nрот11в1111
кош1 ?амолет11"), ще nр11к.sюча с
nро11эuеде1111ята му, в конто като,
спомени са дадени кратк11 ха-
рактер11стнк11 на някон страни от
живота II творчесю1я път на м1ю
го класици на нашата художестве.
11а литература (,,Творци на сло-
вото'\ "Гост от рашшната:'). Те
з11 пронав?де1111я ще поо11ша'ват

·

nee повече своето значешiе с Те
че1111е на nремето.

Светъл проблясък в началото
на 20·те rодшш 11а хор11зо11та на
разrрадското ежедневие представ
ляв.а поетн1111ото творчество II на
ра11_0 завърш11л11я живота с11 nоет
Jlюбе11 Георгиев. Подтиснат от
мрачната тогавашна наша дей·
стшпел11ост, той констатнра:

„Нерада с11, о слъ11•1ева
страна

11 тnойте мъкн т.олкова са

В своето полоnннхилядолетно
същестnува1111е II Разrрад е дал
творц11 на родното слово. Ед1111
от пърuите 11аш11 стнхотворци от
е119хата на Възраждането е I-111-
кола Икономов Жерав11я11еца.

ОGщо11звест110 е неговото ст11-
хотnоре1111е „Разrрадската тазго·
дншна з11ма\ отпе:атано в "Ц?-
р11rрадск11 вестник в края на'
1849 година. Нанст1111а,· това ст11
хотворенне се 1111сл11 към първи·

, те стнхотnорнн опнтн у нас,
предшестве1шщ1 на нстш1ска пое
зня. По·точно то е едно ст11·
хотворенне от така наре11ената
школска поезия, която 11ма дн·
дакт11ческ11 характер. То хро11н-
к11ра едно об11к11ове11 пр11род1ю
яn.ТJе1111е, но веднага приема поу-
1111теле11 характер: какnо да пра·
nят ?1ехларн, тсрзшt, абаджш1,
за да облекчат теглото, особено
на бедните. Ако д11рнм поезия.
нне ще намерим такава само n
nърв11те тр11 стиха:

·Студеннчък вятър подухва,
след него снежец избухна,
та снежа толкоз II валя ...
](арт1111ата е вярна - човек се

пренася в nърв11те д1111 на зима-
та, каквито преживяваме о на·
шип град II чувствува no тялото
с11 nърв11те з11м1111 тръnк11. С то
ва nоет11чността се изчерпва 11

следват р11мува1ш стихове с чис-
то лознаnателно II поу1штелно
значение, конто 11сторикът·11зсле
доnател на м1111алото на Разrрад
може да ползува.

На юшжовното nоле се nроя-
в11ла н другарката на Иконо-
мов - Станка Ннкол?ща Cnaco
Елешtна.. От радеене за своите
nосестр11м11 тя се залавя да пре
вежда II побългарява полез1111 за
българската жена к1111rн. Своята
к1111га „Две пр11казк11 за слао,111
те жени II за Аэа че.?ювекомра·
эсца11 тя посnетнла на сънарод·
ш1чю1те CII с куплета:

Малка кн11жка за же1111те
Дето 11м показва бодро
Да се пазят от зт11111те

· И да се отнасят мъдро.

вивпиоrРА·Ф:ИЯ
Издадс1111 книги

от ХРИСТО МИНДОJ!

11 той тогава
смел до забрава,

унесен в борба за живот
човешки жнuот идеален,

ше срути кумирите на то9 живот
подъл

н ще :Jаж1шей ...
Да, ще заживе,11...

Модните увлечения в поез11я- ·

та не отминават 11 поета - снн
на Jlудоrорието. Символизмът
нам11ра израз в "Преображе1111я
на лъжата" н 11Фраr.мент11" -
nрнтчи II леrендн, nоемн в про-
за. Но скоро реализмът побеж-
дава II в неговото творчество. Раз
каз11те му в „Товарът на хора-
та", ,.Двамата 11 кучето" 11 11Спът
111щ11'1 са откъсн от живота, от
реалната действителност, дадени
със средствата на оn11те11 беле-
трист. Намере1111е да правя пре-
11е11ка II разбор на творчеството
11,1 М1111доn нямам. Тук обаче нс
кам да кажа няколко думн за
друг дял от твор•1еството му -
пъте1111с11те. "Топлият вятър за·

волни пееш, на волна младост,
стнхоnе II ст11хопроза, нздание
аnтора, nечаtннца Цанев - Раз
град, · 1909 r., 32 стр.

Първа юшrа на аnтора, който
осuен стихове II стнхопроза е
написал о началото 11а своята
л11тер. дейност •11 една драма 11Но
ра", унищожена,. поема 11Хоро",
също у1111щожена" 11 друг11 стнхо·
ве, също у1111щожс1111. От тях са
останал11 еамо 5 - 6 стнхотво·
ре1111я. Стихове авторът е печата.а
в някои пестници, като 11Злъчка"- Бургас, ,,Млада Бълrар1ш" -
Разrрад, редактор Д11м. Бмва-
ров II в en. 11Наблюдатеп11 11 11Наш
живот", редактор А11то11 Страш11-
м11ров.

тежк1111•

l'радът 1111 не е л11ше11 .11 днес
от млади люде, осе11е1111 от одъх
1юве1111ето на музата. Христо Ра-
душев; ](остад1111 ](рай11ов II дру
пt още, даренн с nоет11чно чув-
стnо, uъоръже1111 с трудолюбие
11 постоянстnо, внасят чрез сво11те
прекрасни noeт11t11111 тuорб11 ос· '
11еж11тел1111 струи· nъп nъодушевле
1111rто на трудещнте се в нашня·

кpaii - иеумор1111 стронтел11 на 1

С011113Л119М3.
Кр. ИВАНОВ

БИБЛИОГРАФИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО НА ХРИСТО МИНДОВ -1909 -1968
?,ипо 111м11до1.ъ

Стихопроза, 11зд. ю111ж. ,,Искра'1- Разrрад, 1921 r. 62 стр.
.Може 611 като кратък 11зраз на

поеп111еско nдъх1юnе1111с. може 611
ПОД IJЛIIЯlllleTO ШI ГOJJ(':\1/ITC 1,1aii
стор11 топ тпср. ?а11р - Typrc
11ев, Казнмщ) Te,т?1aitep, П11111()11

шсвск11. Петър Ллтемцерr. Оскар
Уа,?1лд II др.. у нас 1111111еха сп1·
хоп1ю1а Ceucp1111.i. Конст. Ко11ста11
т1111он. Г.rrо1·1111ко II л.р. Чре:1 „Фрш·
?,ентн" 11 "П расти 11ес1111·· (cG.
,,Фак.rр· ;·

) авторът ш1 ,.Фpar-
\lC'11т1i'' пре\llша от стнха към
стнхопрuз;па II Оелстрвст11111111я ,,у
11зраз Ct' OЦOCTII С „'JltplJIIIIOCT.

СТОРСТВО РИСУВА ](РАСОТИТЕ НА . БЪJJГАРИЯ.
ОСОБЕНО МЯСТО В ТВОРЧЕСТВОТО МУ ЗАЕМАТ
РОДНИЯТ РАЗГРЛД И JJУДОГОРИЕТО. КНИГИТЕ
НА МИНДОВ СА СЪРДЕЧНА ИЗПОВЕД НА ЧОВЕК.
l(OPITO ОБИЧА ГОРЕШО СВОЯТА РОДИНА.

СЕДЕМНАДЕСЕТ ](НИГИ - СТИХОВЕ, РАЗ](АЗИ,
ПЪТЕПИСИ, ПОВЕСТИ, РОМАНИ, СПОМЕНИ - ТОВА
Е ТВОРЧЕСТВОТО l·JA ХРИСТО /v\ИНДОВ. С РЕАЛИС-
ТИЧНА СИЛА TOPI ПРЕСЪЗДАВА ЖИВОТА НА ОБИЮ·Ю
BEIIИ, ТРУДОВИ ХОРА В НАШАТА СТРАНА, С МАР! ?--... ;.

;.
Dl8CfO '!!!ЕР I 5'!!'& 09PPJr:

Разкаэн, 11зд. автора, печ. Стонч
ков - София, 1936 1·., стр. 133.

Реал11ст11ч1111 разкаэ11 за обикна
nеш?те трудош1 хора на rолем11я
град, конто ав1-орът с наблюдавал
НЗПJJСЗIЩ със СОЦ11ал11а оцnетка
11 061t11 към людете. J(1111rara е на
rраде11а ,от Съюза на бълг. п11сате
Jfll.

. J\-\алка нстор. повест, № 8 на горе
ло?1е11атата бнбтютека 11 11здате.;1

стnо. 1937 r„ стр. 32.

Кт1rата също е 11ап11са11а по no
ръ11ка на нздателстоото II пред-
назначена за същата нел.

-1DPED1,11en11
1·1 1,'11 ll'T 1
ПРИТЧИ И ЛЕГЕНДИ ДВАМАТА

И КУЧЕТО

,г-
1

ХРИСТО МИНДОВЪ
nр11тч11 11 пеrсн.:щ, 11зд. к1111ж. Въ·
зелоо - Разrрад, печат1111ца П.
А11тоиов, 1921 r., 82 стр.

1 lрез 01111я rодщш се n11ше?аразкази на стар11111111 nеге11д11. To-
J1t жанр навлезе о бълг. л11тера·
тур:? особено след като НиколайРа,шов нздаде „Богомнлскн легенд11" през 1912 r. Jlere11д11 пишеха
Хр. ](аза11дж11ев - ,,Jlere11д11" -
1919 r. 11 др. ](ато ыо611л11з11ра11
във Вардарсюtя военен съд през
Първата световна война, авторът
на "Преqбраже1111я 11а лъжата··
прочете Бнбл11ята, Ева11rел11ето,
Букол11к11те II Георr11кнте II дру·
ГII стар111111н ЮШГII 11 11ani1ca CBOII
те легенд11. Чрез нея, осве11 опоз
11аваuето 11а К/lас11ката. nоч11з да
1111ше 6елетр11ст11ка II усвои афо-
рнстнчю1я стnл.

JU'IVТ)riVМ

iШIITШ ш,1

ХРИСТО ""'НДОВЬ

tPArnEnтк

.........
IВ1Dm,I .,шн·

""""""

повест. к1111rо11зд. ,,Деница" Со
ф11я, 1926 r., стр. 88, корица Н.
Тузсузов.

Повестта е 11аш1са11а след Л11t1
110 трагично 11зж1шяоа11е II на
теза: любовта не може да сnър
же крепко две сърца II две съд-
611. Прозата на брака уб1ша лю·
бовта. Макар в повестта да 11ма
много пролетна 11 сърдеч11а сnет·
л1111а, в основата с11 тя е пес11-
щ1ст11ч110 творе1111е. Новото n нея
е езикът II ст?tлът 11а• nnтopa,
1coiiтo с малкн изключения става
език II ст11л на неrовнте творе·
1111я: това е имnрес11опнстнч11нят
CTIIЛ.

,

I

I
!

ТОВАРЪТЪ
НА·

ХОРАТА ._.•• J'
РАЗКАЗИ ......_ _

разкази от Хр, Мнндов и Ст. Мок
pen и есе от Н. Атанасов, нзд. ne
чатшща „Художник" - София,
1937 г., 61 стр. През 1937 година
тримата автори наблюдават на
бул. .Цар Освободител" (сега
бул. ,,Руски") тъгата в очите на
едно куче. Хрнст!) Мнндо? пред-
лага на своите колеги да напи-
шат ра!IКаа 88 JIY'le'N, ·--

малка 11стор11ч. лоnест, бнбп. ,,Б'ЬЛ
rарск11 царе", № 13 11зд. ,,Ново
уч11л11ще" - София, 1937 r., стр .
32.

1(1111rата е 11anttca11a no поръ-
ка II е предназначена за опозна-
ване на ' българската 11стор11я от

Wt ,е --
учениците от оснавннте училища,

с о ф и я
1· , 1 е I

"L
"""'--?-....,........._......._;......,,,_.....,.._...._:..



ХРНСТО 1,\ННДО8 Ю&НЛЕЕН &Р0А

,,Пролет е II аз вървя в планината, вятърът развява ко-
сата ми. Вятърът свири о ушите ""· Вятърът свири 11 го-
вори:- Обичаш л11?- Разбира се.- Ама годинките?- Годинките у торбата...

J.

1
А доста е пъпна торбата на писателя-турист Христо М1111

дов. Наблъскал е в нея пече 80 лета. но място има най-малко
за още 20, защото неговата торба е от по-особена материя.
Изтъкана е от жарки слънчеви лъчи, от чист възлух и сту-
дена вода, от тишина и музика на птици II потоци, от уха
1111я на билки и горски плодове, от бели зимни простори, от
красиви пейзажн и пиво природно величие.· -Такава вълшебна торба вие може да получйте безплат-
но от природата, ако тръгнете по стъпките на писателя-ту-
рнст. Ако като него обходите България 11а11111р II длъж, ако
като него пребродите нашите планини II възлезете техните
върхове, сигурно 11 вие ще кажете: 11Об11чам тия утрини, пъл
пи със свежест, копнеж и бяла мъгла ...

Обичам утрините, когато слънцето изгрява 11 цялата пла
"-.?

111111а потръпоа - сняеща, възбудена, възродена ...
•11 Обича??. тоя разнежен зов· 11а горите, тоя възторжен пик

11а скалите ...
Разгърнете книгите му, за да видите как той жlшее с пла

нината н защо тя е сърцето му. В неговите пътеписни книги
"Топлият вятър задуха", ..Към далечните простори", ..Кл11-
ментова земят, "Гост от равнилата" са показани хубостта н
героиката на България. В тях оживява 11 11ос11 чиста радост

.,?· 11СЯКО цвете, всяко дръвче, всяко животинче. Христо Минлов
п?ш1е с впъхновение ва българската природа, пътеписите му са
игривй; по-скоро 11мп?рс1111, поезия в проза, от тях лъха бод-

.,. 'р'сiст. С нежяа, с ваэовска обич той пише за Лудогорието, за
'·. зелените 11азв11 на Петрохан, за Мусала II Белоградчик, за
,-. В11тоша и Люлинл.ва П11р1111 11 Тракийската равнина. за Шар

: 1J, Бабува, за .сгаринните градове и , живите води на нашите
планински реки ... Истински живописец с перо, пътеписите на
Христо Мш1дов не са само голи възклицания. в тях иэга ОС·

'вен настроенне - 11 повнавателвост, 11 пъстър хумор. Затова
природата в творчеството 11а тови наш' писател е осезаема,

!( 'одухотворена If читателят сякаш Л докосва II ТЯ ГО ПОД-

I
сторва да тръгне .иэ нея.
·' ' В торбата на тшсателя Христо Мш?дов има не само 80
лета, 110 и двадесетина кв11r11. Но 1111е казахме, че торбата му
е голяма II в нея има място не само за' още rод,11111, но и за
още ю111г1r: Нека я .препълни!

В. ПАНЕВ

1.....

,.,
•t._l

I I

-у\,\..,..(...

С ОБИЧ КЪМ РОДНАТА ЗЕМЯ"")
Jt.·
?:'ti
r '
1f>,·I Помня го жизнерадосгеи 11 ду- дожествеиост. Навремето те бяха

??
ховит, дори и тогава, когато жи- посрещнати много добре от крити

• ,f вотът му поднасяше огорчения. ката. Не са ивгубили 11 няма да
Об11•1ах да слушам разказите му изгубят своето обаяние. Христо
за разни весели случки 11з тури- М1111доо епоет по душа II поетич-
стическите му походи. към конто но възсъздава красотата на
изпитваше голямо влечение. родната природа.

.От ?nътеп11с11те му лъха очаро- Не по-малко интересни II увле-
ванип о на родната земя, из пла- квтелнп са книгите · му от друг
няните и дъбравите 11а която че- жанр: повестта 11Оп11я11е1111е..

, на-
ето прошумоляваха стъпките му. градена от Л,\шшстерстnото на

Прочетете к.?шпtте му "Топт1лт народната просвета, ,,Товарът на
вятър задуха , наградена от хората" наградена от Съюза 11а
Академнята на науките 11 "Кт1ме11- бълrарс?ите писатели Над стра-
това земя", наградена от Съюза пата няма прЬпшюt?о?н самоле-
на българските писатели, Tona са ти", роман, "С1111лта далечина",
пътеписи редки no своята ху- повест, .Л'ворци на словото", спо-??

Хр. Миttдов на конгреса на пи-
сателите, май 1968 r. София

стъпки
ПО снеп.
(11з дневника на писателя)

За .мъртвите II за юби-
лярите обикновено се го
вори в минало свършено
време. Защото II едните,
и другите вече са насвър
шили СВОЯ ПЪТ.

* * *
Знам къде живеят ра-

ците, но ме е страх да
бъркам в дупките им. за
да не ме ощипят.* * *

Вие ми се свят, не от
алкохол, не и от болест.
Просто - вие ми се свят
от тоя динамичен свит. 11

* * *
Едн.а мъка никога не

иде сама. Но който може
да пее когато тя дойде,
може да скача, когато
друга дойде.

* * *
Никой ми каза: съвре-

менната романтика' е ела
бо отразена в произведе-
нията на нашите писате-
·ли? ... Е, да, но тя е съв-

. сем млада II сега опреде
ли своя характер.* * *

., Жената може да IJДЪХ
новява, но може да съз-
::_ва и проза, даже утро-

t

мени и много други.
В ю111г11,е си Христо М1111дов

иэпъква като реалист със вавидна
иаблюпателност.

В тия кратки бележки изказвам
бегло впечатленията с11 от твор-
'lе?твот.о на Xn11?10 . Мнuдов. То
заслужаоа обсто)11ю разглежда11е
като лрннос към нас.'1едството От
съкровището на следосвобо>t<:де11-
ската 1111 л11тература.

По случай неговата осемл.есет-
rод11шшша да му пожелаем още
дългн rод111111 да се радва на на-
шата хубаuа земя II да твори.

М1111ко НЕВОЛИН

.,//

с пюоов към ·nрироnото

\ И ХОРОТО
Сn11сателя Хр11сто Мнндов се

бнх "срещал" много преди да го
в1tдя. И това стана не толкова
с романа 111-lад страната няма пра
TИBHHKOBII самолети". който !\Ш
направи впечатление с реалисти??·
ната сила 11а изображението на
едва тъмна ft rероиtша действи-
телност, в която, на фова на ле-
тящ11те вражн самолети, 11эрастват
чест1111 11 смели хора катd кннжа-
рн Петрушка, описан с м11ого
топлота и любов. Истинската мн
среща с писателя стана, когато
прочетох „Гост от равшu1ата" .

Тази к1111га ?,е пора:,11 с необ11к110-
ве110 топлнте сн и сръчни пъте-
писи, с огромната любоn към род-
ната nрнрода, към обвкновените
хора. Всъщност тазн .JJюбов къl\1
красотата, това преклонение пред
пр11родата, тазн чудес11а лирич-
ност· 11 11еподnраве11ост са харак-
тер1111 за 11ялото творчестnо на
Христо М1111доu. Tona са седемна-
десет книги - 11емаJtко творческо
дело, което все пак съществува
някак сн безшумно в нашата шt-
тсратура. Т11х II скроме11 като ,ю-
uек. писателят 11с търс11 шумна
c.,ana, л11тератур1111 фоiiервер11.
I lo неrооото място u българската
л11тература е определено. Той ще
uстане да се пом1111 с 11ътеш1снте
сн. в конто се яоява тала11тл11в
последовател· на Л.1Jеко Констан-
т1111оn, Иван Вазов. В тях nу.лсн-
ра едно родолюбиво българско
сърце, от осеки ред, от всеки
образ 1111 гледат едни 11зпъ.1111еш1

с обич към природата II хората
оtш, диша нашата земя хубава.
която М11ндов е кръстосал на,
длъж II шнр. Таэ11 земя остава за·
DИ1131'11 В 11е1·ош1тс П'ЬTCПIICII.

Току-що бях прочел „Тоорц11
на словото" 11 си мнслех за чове-
ка, който е родом от Раэград,
11адхвърл11л е седемдесетте rод11-
ш1, 1t се е с?еща.л II разговарял
с Пенчо С.,авеiiкоо, Тодор Влаil-
коо, Цанко Церкоnскн, поэ(1авал
е отблизо Гео Милев н т11х11я

певец на рав111111ата Николай Ракн
т1ш... Тогава се срещнаХ" 11анст11-
11а с ж11в11я Хр11сто Миндоо. То-
ва, което м,1 бе 11аправ11ло nne·
t?.плс1111е от неrоn11те 1шиrн, личе-
ше II във DЪHШIIIIЯ oбJIIIK, 11 В

характера на чоnека Христо /v\нн-
дов. В него няма n11сокомер'11е,
няма. надменност - прост 11. сър-
дечен· като nр11родата, мъдър 11

правдив като нея. Човек, който
бе създал седемнадесет кннrи с
пътеписи, ст11хове, легенди, по-

вести, романи, приказки, мемоари,
ст11хоnе n проза, говореше като
равен с раое11 с хората, дъп-
го II с любов разглеж-
даше род1111я град Разград, меч-
таеше да напише книга за обно-
венl!я роден край, за неговите
IIOШI хора.

Tona беше предн пет годи1111.
След това пак се· срещах с писа·
1 еля и в11наг11 ме поразяваше не-
1·овата скромност, мъдрост 11

обич към nснчко „българско 11

род110" 11, разбира се, особено
много към родю1я град, чийто
not1Cтe11 гр:J.Жданин е.

Сега Христо Мнндов е 11а осем-
десет год111111. С радост научих.
че тон, все така бодър II жизне-
радостен, кръстосва пла11111111те 1f

раnшшнте 11а Родш1ата, 11аш1сал
е IIOBlt KHIIГII, В конто отново се
оръща към родния град.

I I11e честитим 8О-rоднш1111я юб11-
лсli на 11а1J111я съrраждаюш - ро-
долюбеца. с ndсребрени ·коси, 11еу-
мор1111я турист II BДЪXIIODCII худож
1111к на родн?та nрнрода, 11овсна с
голямо сърц?. IIЗП'ЬJIIICHO с IICIIЗ·
11ерпаема любов към хората; 1ше
поздравяваме ш1сателя Христо
J\\ш1доо С IICl'OUOTO таЛ311ТЛ111}0
.,11тератур1ю дело, б)JМгодар11>1 ыу
Ja чудесните к1111r11 11 му желаем
още дълг11 <год1111и бодрост II здра
не. да ни зарадва с още мно1·0
прекрасни пътеn11с11 за обновенота
Род1111а. да 1111 разкрие тоорческн11
11 ж11тейск11 соят на големите бъл-
гарски творци, конто е познавал
11 с конто е дружал, да разказва
все така естествено, топло, сър·
де•шо за природата и хората.

За много годшш, земляк!
Хр. РАДУШЕВ
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Хр?tсто М1111дов през 1968 r. чете пьтеписа с11 "Лудоrорие11•??
Срещи по пътищата

(пътеписи)
(последната книга на Хр. Миндов)
В нея е събрано най-хубавото, което писателят

е направил n областта на пътеп11са II мемоара.
Това са срещи на автора с природните красоти на

Българин, забележ11теJ1н11 историчес1<и места 11

сел11ща. В преносен смисъл заглавието „Срещ11 по
пътищата". ronop11 за духоnн11 срещи по

житейския път с ре,цнца бъл?а?ски писатели, чие-
то тnорчество представлява класическа стойност
за нашата литература. J

БИБЛИОГРАФИЯ НА ТВОРЧЕGТВОТО НА ХРИСТО МИНДОВ -1909 1968

х,ис'То мнtt.цов-,.
Пътеписи, нзд. автора, пе11атш1

ца „Хр. Г. Данов·• 1941 ,·., стр.
227, кор11ца Е. Ионоu.

За Лудо1·ор11ето ? 1111сал стонан·
ско-геu1·рафско-б11товu творба
Илш, БJ1ъскоu, а I lu. Uaзou II раз
ка:.?а „Една нд11111ш u Дl!л11орма-
11а" разгръща ю0Uоn11ата 1щ11л11я

n Делш,рмш,а. Друг 11аш съвре-
менен 1111сатсл също 1111са 11-ьтс-

п11с за ДеJ111uрм.н1а, u noiiтo ос·
uен au1uмc.>61111e11 1ур11зъм, бнт,
срещ11 с xopu, нд?11е 11 1111е11с, .r11111·

сnаш? Лудогор11ето такuоа, какuо
то е то. !"oua дало nouoд tш auro
ра на „Топлнят онrьр задуха··.
да 1нннtше 11ъ1·еп11са "Jlyдoropнe",

tпжтниuи

,,,_....,

х , м с т о М М М А,0 8"'
:?"''f"' 11t•r",скм1• nмсАтаnм

co•tt• • tt.oi),JH" аоr1',м11 • t, • •

разказн, над.. ,.Съюза 11а бълг. п11

caтenit", 1938 г., стр. 39.
Разкази за домаш1111 ж11оот1ш,

спътннц11 на об11кноое111tя човек
в rоле?шя град? имащи същата
невесела съдба като него. .....:?.

- ::::::-
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-:_ - ' .

'J'DП7\lfiA \'.?
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КЛНМЕНТОВА
ЗЕМЯ

diпът:сн, 11зд. аотора, пе•,. ,.Хр.
Г. Данов" - София, 1943 г., стр.
229, кор,ща аоторът.

През Първата соетов11а uoiiнa,
ка,о моб11л11з11ра11 въо Вардар-
скня uое11ен съд - Скопие, аото
рът е 1,мал случаи да пътува 11з
Македо1111я. През 1942 г. тoii от
11ово пътvва 11з Македония, гръц
ка Трак11я, Бсломор11ето II плод
на тия пътуnа1111я са пътеп11с1,те
от "Кт,?1снтова зеыя''. Ти
е 11аграде11а от СБП с един-
ствената награда за художествеи11
пътеписи на 1111ето на Алеко Кш1-
ста11т1111ов.

l
Рома11, нзд. Петър Иванов-Со-

фия, 1946 г., стр. 308, корнца
11роф. Вас. Захар11е11.

В основата 11.1 1юма11а са nложе
1111 ЛIIЧIIII Пf)CЖIIIHJlнtllltЯ 11 11аблю
де11ш1 l'lpC':t вре"1е 11.а Оомбардн-
ронк11те 11а С...:оф11я II rюследnалата
сuакуанш1. Анторът се е стрем11л
щ1 даде 11с с..:а.,10 ужаса 11а бnм-
Uард11ропк11тr. 1ю II стра.'1.а1111ята
IНI OIIIIJI IIЪJ)IIOJIIЩII ХЩНI, КОНТО
Uш·со:н но зас11еже111пе пт1сrн 11

отсs1.1аха по градоnе 11 села. а та
ка също 11 11ерадост1111я ж1шот 11а

т1ш nрокуде111щн.

11овсст, 11:н. ,,Прогрес" - Сnфш1,
1948 r., стр. 123. корица Ст Къ11
11с11 11 В. F101111en.

Пооествоnатсл110 11ътс111fстn11с
по Дунаnа от В11д1111 до Снл11стрз
11 nprз Добруджа до Варна. За
пръ1.1 път аоторът фабул11ра n пъ
TCПIICIIIIЯ жанр. За осноuа 113 ПО·

nсстта е пос?1уж11д разказът „Род
на къща\ 11апс11ата11 пред11 това
отделно.

Пътеп11с11, нзд. "Бисер1111, № 2 от

(111бл11отска ,.Зе:ш1 11 народи" -
Соф1111, l!J48 г., стр. 233. кор,ща
от 11. Нонов (110грс111110 11 к11111·а

п1 11. ТуJrу:нш).
То1н1 е сСюр1111к 01 nъп•rllll'II. 1111

ra1111 о разл11ч1111 upc?1e11a. Toi, об-
сnrп почтн 11с1t11ю1 11ътепнс11 от

.. To11J11Нlf ПЛГЪJJ :1адуха" It „к?,11-

\l("'IIТOUH ?i('ЧЯ".

споме1111 11 характер11ст11ки 11а бъп
rарск11 n11сател11, IIЗД. "Българсю1
1111сате.,·· - Соф11я, l!J53 г., стр.
103, кор11ца М11лка ПеАкоnа.

Х„МСТО MMHAOI

rост
ОТ ltA8M •МАТА. ?

-?

п?теп11с11, споме1111 11 раэказ,s, нзд.
„Бъпгарск11 n11сател" - Софн11
1959 r., стр. 284, корнца Веск:?
Кравоеuа II Цветана Тонева.

В таз11 к111tra са събрани нaii·
хубаонтс пътеш1с11, които авторъ1·
е нап11rап за родната земя. сnо-
ме1111 за наwн писатели н раз·
кавн.
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НА ЕДИНВЪДИЦА И-НАТЪ Т игы-
Работници поправяха линия·

та н едни шишкав надзирател
следеше раёотаеа. Спрях се. по
черпих ги цигари. поприказвах
ме.•Шишкото" попита:- Абе, другарю. какво лови
те с този сак?- Скакалци.- Да не сте рибар?

Рибар съм. Утре 01111вам
да ловя риба на Искъра. '!'а си
налових мръвка.- Амн и аз съм рибар.- Здравейте тогава! I-la слу
на, утре може ла се видим на

реката.
Тръгнах си по пътя. По едно

време чувам эад мене тупурка-
не. Настигна ме „шишкото" за
пъхтян.- А бе, цругарю.; забравих
да re питам какви скакалци ло
виш и аз да си наловя.- Ианви л11? Сега е юли. Ри
бата гълта всякакви скакалци.
но има едни едри. ей такива, зе
лени, конто се въдят по царе
виците.; Пуснеш ли въдицата
с такъв скакалец в реката, най-
големите риби вепнага кълват.

Отщавна исках да посетя Мел
ннн и да напиша пътепис, Иа-
чих се на рейса и отседнах в
Св. Врач. Отпун до Мелник ня
маше рейс. Германците току-
що бяха свършили войната в
Гърция 11 заминаваха към Съ
ветския съюз. Шосетата и пъ-
тищата бяха эадръстени от но-
ли: 11а.\111о'ни. войска. оръдия.
От полето се вдигаха самолети
и заминаваха в същата посока.
В Св. Врач не дохождах.а нито
хора от Мелник. нито някакво
превозно средство. А аз не по
энавах пътя до Мелник II не
се решавах да '!'ръгна на слука.

ЕJдна вечер седнах на нейна
та под стария чинар на площа-
да. Стъмняваше се 111 вече в гъ-
сталаците на Пиринска Бистри
ца славеите даваха безплатен
нонцерт. ,След малко на пейка
та до мене седна един шоп.- Не одиш на Мелник? -
лопнта той .

Не одам.
Нога санаш?- Е, утре.- Арно. Сабайле не дойде

човвкот да rге вземе.
Рано сутринта „човеког" дой

де с един натър. Аз се метнах
на гърба му и поехме по южни
те спусъци на Пирин. Стигнах
ме до едно село.- Сега однl - рече .•юве-

кот." къи пропастта. И щом забеле-
жеше тревнца, спираше се да
си хрупка. Най-сетне етнгаах-
ме до една чешма и аз слязох
да пия :вода. Пих 11 пак се на
чих на катъра.- До-оl До-оl - викнах и
размахах бастуна, ала катърът
не тръгна, Сритах го, но па?
не тръгна,

Някой се зададе из тютюни-
щата с бъкел за вода.- Абре, 11е мой така! -раз
вина се той. -Дъриай го за
опашката. - Toll остави бъкела,
пипна опашката на катъра 11

почна да я дърпа. Катърът
тръпна.

-
Скоро нагаэихме една гора.Път няма. Пътека също. Самокамънаци и слечища пясък.смъкнат от ПОJ)ОИЩата. Катъ-

рът пак се чупеща като балери
на между дърветата, иэтропо-
ли по един баир, саязохме в

:??:r:o ????? река И се 030

Беше следобед, ногата наnус-
нах града. Слънцето клонеще
на запад. Обърнах катъра .со
суратя" ?ъ11 слънцето, дръпнах
опашката му и, когато той
тръгна, метнах се на гърба му
и то оставих да върви канто CJ!
знае. След няколко часа при-
стигнахме в Св. Врач ..

Но аз не знам пътя.
Оно он знае =посочн той

катъра, =-Ано се врат:иш на-
зад сабайле, не го обърнеш с
опашкаеа към изгревот II ке
му велиш: До-оl До-о! ... Оно сизнае. А110 се вратнш по икин-
дия. не му обърнеш суратя къмзалеза н не велиш: До-о! до-о: ...Оно си знае.

С магарета (и четирикраки,и двукрани) съм имал много
срещи II разправии. Даже като
деца в Разград ние издебвах-
ме магаретата в полето, яхвах-
ме ги no двама -'!'рю,а на ед
но и препускахме, Те даже
впоследствие бяха се иахитри-
ли и щом съглежпаха нашата
„боса команда", събираха се
на нуп, обръщаха ,С!!' с гръб
към нас и почваха да хвърлят
чифтета. Но с катъри, т:ия хи-
бриди, •рожби на „согрешение·
между магарица и 'j<OH, не Cf'>!
имал работа. И не· зна'ех , 'кое
и?1енно преобладава в · катъра
те: нонската ли издръжливост.
или магарешкият инат.

Ние лъвувахме все по пирин
ските ,раЗХЪЛМ!ИЯ 110 една тяс
11а виеща qe,.. пътека. а долу в
пропастта припкаше един ло-
ток. Катърът чупеше снага ка
то балерина по пътеката и все

ПЕПЕРУДИ
ДРУГИ СЛУЧКИ

Обичам да осмислям своите
е11снурЗ1111. Не само да пиша
книги с пътеписи, а събирам
исторически н географски све-
дения, срещам се с хора, съ
бирам вкаменелости, мннерали.
кристали, фолнлорки материа-
ли, стари книrи, стари монети,
даже ловя пеперуди .и правя
1юлекц11н. Разб11ра се, след то
ва проу,чвам донеоеннте в нъщи
находюн със съществуеащата
m1repa'l'ypa.

На Люлин ·има едно •доJШще,
през ноето църцули едно лото
<1е. Наоколо е гора, край лото
чето цъфтят цветя, 11ук има ти
w1uia, слънце и лланннска ро-
мантl!.Ка. Тук идваха много пе-
пер?ди. тия слънчеви деца
обичат цветята. 11ишината, обн-
ча?r да он смунват вода от лото
чето, да ра-змахват нриле в до
лmцето. Тун nдваше и един
старец от съседното село, ние
сядахме на тревата, запушвах-
11е цигари, той пасеше иравите
си, а аз ловях пеперуди. Един
ден той ме попита:- Абе оти ловнш тия пепс
руди?

Ами... за красота.- Айде, олю1, красота!- Е, с научна целl- Ба! 'Ги правиш от ннл
илач. -

Как да му облсил, че н?iа ед
на наука, която се нарича ewro
1юло11И11. Че тя има един дял-
пеперуд1шят, който пън се на

рича леии,допrерология. Че до
сега са откр1111и около 90 000
вида пеперуди, <1е в България
досега са извест1rи 011оло 2500
вида пеперуди л т. н. Практич
ностт.а :на българкиа търси във
всичко смет1,а.- Аз не правя илач - 1ш-
зах, - ирав-и го аптекарят.
Аз само му ловя пеперуди.- Е. 1ЮЛКО ти плащат'/- Ами че... по 'Dри лева иа
?tатrите, а по пет лева на го-
лемите (стари пари)- А па !II аз да му ловя.- Не, той 'Ire 41улува от дру
11111'0, защото прави 'Илача скри
то, забранено е.- Е, па, аз ню1а да назвам.
'Ги ми rнажи само кой е апrе-
карът.

Казаос му: ще идеш еди къ-
де 'В София. Там има апrена.
В аптената има нянолко апw-
нари, ·но ти ще гледаш оня ви
сокия, с голямата глава. В ъгъ
ла на аnтената има голямо цве
'!'е... ей такова. високо·, с широ
I('!{ JDiCТa.- Хъ, хъ!- Ще повикаш там апrека-
ра и ще му нажеш на· ухото:- Донесох иеиеруди. Той ще
се развика, - какви ле.перуди
беl!... Шт, шт. знам аз... дето
правиш плача.

. Дали с?р1mmнът е ловил ne
перуди, дали ги е ·носил на
,щте11аря, ие знам..Той пове•1е
не дойде с кравите си в доли-
щето.
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Как умрях и после' вьзнрьснах
Исках да напиша пътеписна то, профеоия. ушща и ./I.ls '1!а

повест за Дунав и Добруджа къщата, в която живеех.
(повестта „Синята далечина") - Но как е възможно товаl
н направих едно пътешествие -почуди се той. Тук има ант
по Дунава от ВиДИ'II до Силя- за С.'1ърт. Моля. елате в общи-
стра и. оттам nрез Добрудща ната да провери,?.
до Варна. Като се върнах у до Отлдох в vражданското отде
)1а, сутрН11та слязох от етажа ление II за.станах пред гишето,
да проверя -за писма в пощен- където водеха ,регИС'l'рите за
ската нутия. Заварих един чо- смърт. Водя и двама свидет.еJiн
век с чанта да търси нещо по II бележк.а от nисателс1шн
спнсъка на живеещите в нашия съюз. че съм жив.
дrо1. - Така 'И така - казва..,1 -- Иого търсите? - ус.11уж- аз съ?, по1юйюшът от анта за
Jiиво попитах аз. смъ,рт J\/'o.... Научих се, че съм- Търся семейството на по умрлл II се днг.нах от гроба да
1<ой1nrя Хр11сто Миндов. разбера ка11 стон тази работа:- Аз съм Христо Миндов. уж съм умрял, а пък живея.- Моля, без шеги. Аз съм - Кан? Rак? - напрегнато
чиновник от общината и идвам проточи глава чнновнииът и ме
да правя опне на имуществото гледа учудено.
на покойния. - Нали казах, умря.? сыо1,- Но аз съм ощ1Гiн'иl3? -. , а пън съм жив.- Моля. даl!те 'си л11чиата' - Toi! е луд! -обади се
?.-арта. , , един свещенин. който записва-

Бях по пи·жа?tа .11 .... поканих we 1,JУЬщеиие. - Изт:J,рвали
чнновюша в къщи. 'Дадох му "са го от лудницата. '
личната си карта, той извади - Моля, отче - назва,1,-
от чантаю си няканви ннижа, 11 'не ме обиждайте. Аз съ.,1 у?1-
почна да проверява по тях и ,рял човен и 1юже би вие С'!'е
по личната ми ка])]'а. Всичко ме опявали. ·

съвпадаше: име. презнме, ме- - 90шичко-оl - 11зnнщя ед
сторождение, .дата на раждане- на жена.

В•1ера се обадих на съгражданина Христо
М1111,доu, за· да го поздравя по-слу•1ай награжда-
ването му с ордена „Червено ЗflЗNe на труда'' 11

направо 1·0 запитах: ,,Как се чуостuуnате на
осемдесет год111111?" Той ,111 отговори: .,Навярно
по-добре, отколкото ако бях, да речем на 88
год111111, защото все още ыога да ходя 11э Вито-
ша, а на,1-важното, че мога II да творя." Прн О. - I lай-много MIi харесват пътеп11с11те, събра.
доброто му настрое1111е реuшх да му задаы още 1111 в книгата ы11 „Тоnлнлт вятър задуха·:
няколко въпроси. (1941), защото вс11чк11 вндяiш II преж11-

uян11 карт111111 11 образи в 11ап11са1111те пътеВ. - Кога ще nрочетеы нов Ваш разказ, пъте- пнсн мн достав,tха най-голямо удовол- I· I
пнс 11л11 спомен за родното Лудогорие?

I.,
стnне . (О. - В моята последна книга „Срещи по nътit· В. - Тази кн11га беш? наградена 011, БАН. На- Iщата•·, която тези дни излезе от печат по·t местих най·новня. сн пътеп11с за род11ня вярно .за нея имахте If 11ш1.мно?:.а реце11зш1?

II край оэаглаuен „Лудогорие'·. О. - l-lel В моя архив съм съхранил 11эвест1111 8. • мен 28 реценз1111 11 една отрицателна бе-I В. - Тазн ю111га е вашето юбилейно -11зда1111е, на- лежка за поnестта 1111 ,,Опнянею,е" (1926). Iлн?
·

I В. - Кои нашн II чужди писателн· са окаsалн 1О. - Чшш мн се да бъде такова, 110 за мен не

I :?????ште, а трудът м11 носи 11ст1111ска ра·
О. _ ??1::::е в::::?е ::шп?::ат::::::::::ЦII. На I ?

1 в Как·?,, са В ) художествено ыайсторство съм се уч11л" . - u ашнте твор•1еск11 планове.. от Макснм Горки II Леонид Андреев. II О. - I la ыоя възраст няма големн планоuе, а В. Какво бихте преnоръчалн на младото поко II 11,ia голеьш нден. Cera работя върху спо· ленне от J>азград? ' Iше1n1, озаглаве1111 "Повествува1111е за род-
I 1шя край", конто съм реш11,q да подаря на О. - Поuече да другаруват с к111н·11те, защото u II разградското чнталнще „Разn11т11е''. тях е отразена човешката ·?шС'ЬЛ, н пове Ifl _ Откога шннете пътеш?сн? че да обичат пр,нродата, за да бъдат но-I ·

добр11 11 по·дълголет1111. II О. - Моето твор•?естnо датнра отпреди шестдс· В. - Като почетен гражда1111н на Разград, какво Iсет rодшш, но п1tсател-пътепнсец станах ще пожелаете на жнnеещнте D Софня разI нрез 1938 r. след като прочетох едно ло- градцll> II шо съч1111е1111е за Лудогорието. Всъщност
то не беше художествено оп11са1111е на прн- О. - По често да пият вода от „Момина чеш- II родата на .стария Делнорман, а най-обик- ма". II 11one11 разказ за трима българи ялн н ш1- - Тогава до скоро внждане, прн чешмата с
лн 11з Детюрмана. Този „пътепис" до тол нензnестната мома! II кооа ме обиди, че преднзnика у мен же- II ла1111е да покажа на бълrарск11я •111тател 11с . Георги GЕРГИЕВ I'--------·---------------?--------?- ..2

т1111ската картина 11а моя роден край. През
същата год1111а беше отпечатан ыоят първи
пътепис', озаrлаоен "Лудогорие11•

В. - Вашето твор<1ество обхваща 17 печат1111
ю111г11. Коя от тях най-ыного В11 хар??-
ва II защо?Друr . -случаи

Ловлх 'пеперуди във внтоh?-
ннте Jiнвади.1,, Две ,ст?ри жени
съб?7ра.ха билtfи: .окъ·лт ':11 чliрве'н
кантарион, лайка. риrан и др.
Raro иапълииха торбите си, те
се смъннаха на шосето да взе
)tат рейса_ Слязох 11 аз. По'i.?ог
нах на, ба?ите; да качат торби
'l'e си в pe!lca, качих се и аз.
В рейса имаше оноло 15 души.
Една от бабите ,рече: ·- А бре, оинно, ние бере_"
билки за илач, пън ти на тия
rод111111 си тръгнал да ловиш
пеперуди.- Е. бабо - иазах, -лену
ва11ето с бlimrn ,111на. И аз бе
рях б1мк11. 110 оставих. Сега ле

кува.,1 с пеперуди. Виждаш. ли
;га:,ш, ?иня nеперудка -нзвадих:. ш,пюч'е с една синевна. - Тази
пеперудка. с? ка;?ва А;ндромеда,
заЩоrо на i<рнifцата и ю,а -НYIJ
звезднчю1, с,ъщо такива. на1ш11 ..то има и и?· не?ето, Изгълташ
1ш четирсет парчета, смън
ваш ,възрастi!'а си- с десет го-
дmш. '

::..:. Ам че 'бре, си.не, и ни.е
да ,ловим пеперуди. Ще и.н на
жеш коя канва болест лекува.- Че да ловим, бе бабо.
Елате в четвъртъи горе в ли.ва
;цilте. вие щ,е rоните пеперуди-
те, аз пъ1_1 ще ги ловн.

Дали са ходили - не зна,1.
ш

Другият Христо Миндов
Веднъж през „Седмицата на от някаква пруЖ11J1а и напусиабългарската книга• група писа салона. Помислих. че не нека

тели правихме тtтературно че да )Ie слуша.
тене · в ецно малко градче. При Иато свърши четенето, 1101111
стнгнах)!е. в градчето късно, тах. председателя на читалище-
нямаше вре_,1е да се печатат то кой е този човек н защо <11а
афиши и четенето бе разгласе- пусна салона.
но чрез общннсния барабан. - Остави го - засмн се

Вечерта насядахме на сцена 11редседа'!'елят - и той се каз
та. а председателят на чнталн- на Христо Миндов. Досега ю1
щето ни представяше. Иогато заблуждаваше. че той е авто-
.,ойде моят ред да чета 11 пред рът на Вашн'!'е юn1vи 11 •на 0110
седателяr съобщи името ми. ва. което пишете по вестници-
един млад човен. който седеше те II списанията. Навярно не
на първия ред в салона, нзвед е з11аеJ1, че истинският Христонъж скокна като иодхвърлен Миндов е в vрупата ви .

....................................................................................
. .

по';Jоа да ломотн нещо към ropa-
ra. Оттам нэскачат жена и дете,
л.1100 като зверче.

Мн11аnат rод11ш1 и прн 11эnора
11з1шкват тръст11коn11 колиби.
Лесът все стон 11аокопо като сте-
на, д,10 н недостъпен. Ед1111 мъж
?tачка rл?ша н прави пашщн.
Дру1· се nръща от гората II тръш-
ва убита сърна. От кол11чк11тс из-
скачат женн II режат месото с
нож от заострен кремък.

Пак текат nеко1iете. Се1·а тука
са се засе;шлн тракн от племето
.,гет11" _ В гората бродят 1111мф11.
Нощем събп11чат лею1те сн дрехи
11 бнстрнят 11эnор се orлася от
смехове, n11коое 11 сладостно
пръхтене на къпещ11 се 1111мф11.

После по тия места м,шаnат
бойните римски колесшщн II ле-
1·1ю1111. Навсякъде рнмляннте оставят сnон гар11изон111 селища 11

крепост.и. Та:к-аnа юрепост, mзпол-
зува?1а II от българ11те през\Ill I-XI в. се намирала II мест-
ността "Калето" прн с. Заnет,
Разградско.

Л11111аоат пак rод111111. Лу1111а
соетл1111а залива поляните II го-
рите. Сега там танцуват слаnя11·
ски девойки - нежнн, със с111111
01111, рус" косн, бос11 н лек11. ПoJtклонестите дъбацн на старата
\IIICT1111113 гора слаоя1111те прена-сят жертв11 11а Перуна II Лада.

По-сетне т11л места били зав.r?а
ля1111 от n11за11п1rщите II като гра·

111tt111a област на нмперш1та нм,
за да държат о покорност мест-
11ото населе1111е, 11зд11п1ал11 кре-
110С'Мr и засел1rлн свои по..1а1пщ111.
А през 1263 r. заселват 11

селджуск11я султан Изед1111 с·
щюго бежа1щ11.

По-късно n пещерите се наста-
няват хр11ст11янсю1 отшел11ин11-
аскет11. Те дълбаят мекия камък
11а скалите II правят гробове пр11-
л11чн11 на хор11та - 11теке мезар",
каКто са· нзвестт1. · ·

По-късно о гората се зачува -
дале11е11 конски тропот. Копи-тата на конете бият земята. То·

i,a е ко11111щата на Аспаруха,
сыугл11, скулести всад111щ11 с бръс
11ат11 глави II тежки муста111r, по-
несли знаме от конска опашка.
Те лоnят слаоянС!Ю1111е дооойкн, мет
nат rн на конете ..н те 11м раждат
деца със СШОI OIJH Iii руан KOCJI.
Покорявайю, слаnяннте. българи·
те нм дали своя закон, построн-
лн мо11уме11та.rrн11 сград11 от дя.r?ан
камък 11 л.ат1 cnQero име 11а 110·
вата държава ..

Към 1393 r, тая земн бнпа за-
владяна от турцнте. За да запазят
гра111щата с11 откъм Дунаоа, те
почват нслнм11зацилта 11а местно-
то население и заселването на де·
л11орма11а с тур1t11. Цел11ят Дел11-
ор)1а11 бнна 11слям11з11ра11. О1111я,
конто 11е се поддалн. бил11 11зкла·
1111 нл?t побяrналн да се спасят.
Пнсмеш, сnеде1111л не са запазе1111
от това време. И не е моr.•о,
защото въпросът бнл до спася·
ване 11а ж1шота. Пък II да е драс-
нал 11якоr1 нещо. то се е загубило.
Мракът 11а вр?1ето скр11л трагед11
нта на потурчва1-1ето н 11эбишшето
на българите от Делнормана. Теж
к11те стъпки на нсторнята зал11ч11-
л11 всякакъв спомен. Каква е оба-
11е била трагедията на Делнорма·
на, .\ЮЖе да се ризUере от онова,
което е станало n Родопите. В

-ед.н?а Пр,е!l'ИСКа 'II !Тре(,них, КОЙТО
се пази n Плоnднвската б11бл110-
тека, се казва: .. На Гергьовден
потур•шха бан Велю, протопоп
Ко11ста11т1щ поп Гюре, поп Д11-
м11тър от Костандово II снте по-
пове 11 К)tетоое от другите села.
И като беше много гладня, паша·
та остави още четири ходж11 да
1111 турчат II като се потурчат да
11м дадат жнто за яде11е. Нашите
се турч11ха до Боrород11ца, конто
не се нзпотурчнха, ед1111 11зклаха,
друг11 бягаха по горите II тем им
11згор11ха къщ11те. Хаван Ходжа
за кашмер 11атере потурнаците, та
разсипаха снте църкви от Косте·
нец до Сташшака: 33 ма11аст11ра
11 218 църкви. Поме1111, господи,
грешнего II недостоАваго раба

тnоего поп Методня Драnшюв от
с. Корава".

Колко жесток е б11J1 заnоеuате-
лят показва и след1111ят случай:
подrоненн от ятагана, мъже, же-
1111 11 деца се скрнnат о „Челооеш·
ката" пещера. Турц11те запалват
огън II задушили II опек.лн nобяr·
llaЛIIТC.

В дру1·а пропаст, наречена „ Че·
лоnещ11ца"1 се случва след1юто:
по т11я места владеел Гардю вой·
иода, 11мало 11 крепост. Когато
турците 11апад11ал11 крепостта, бъл
гарите се 611л11 ю11ашк11, 110 б11л11
малко 11 11е 11здържа1111. Отмъще-
нието 11а турците б11ло страшно:
българ11те б11л11 хвърлени в про·
ластта с цялото с11 въоръженне 11

с конете. В трета пропаст, нарече
на „Челоnец11те•1 (имената на вс11ч
ю1 про11зхождат от пог1шал11те
там българи), на изток от с.
Павелско, по те11еш1ето на Чая,
също са б11л11 хnърле1111 хора.

Така пог1111ал11 много българн
о Родопите, така 11anep110 са по-
r1111ал11 11 м1юго българи в Дел1юр

· мана, конто откааалн да се 11сля-
м11з11рат. На тоnа 1111 навежда
следното: пред11 60-70 годи1111 по
някои дел1юрманск11 села праоо-
nерннте )tюсю.11ман11 НЗJ»rчаха ня·
кон соо11 едноверци „калъч кач-
кана", т. е. хора, побягналн от
·11ожа, за да се оласят. Тня "калъ(1
качк.анлни", противно 11а. право·
nсрюtте МЮСЮЛМЗl!И, ПIIЯХЗ DИIIO
н ракия, ядяха СВш1ско месо, же·
ните им се криеха само от пра-
воверните турци. когато другите
кадъ1111 се крне-"3 от BCIIЧIOI МЪ·
же, прц8ооер1111те не се женСха за
„калъчкачканл1t11", изобщо между
ед1111те II другите турц11 11маше, раз
лнка II в б11:r, 11 във физика, 11 в
облекло. 11 в нраnн. ,,l(алъчкачкан
л1111те·' напомняха славянския .т11п.
Лнncnэure, ям Qбаче * съэнэш1е, ч?
са· потурче1111 българи ..

Де,iuорма11,а, :· КаТР .. rpelfJIЧlla .област близка до Дуиава,. откъде·
то оо ставали нашССТ1ВJ1я. Юiкоrа

не познавал спокойствне. Негова-

11 съзерцание. Тоя молi1тnен дом,
заоб11коле11 от оековt1а гора, с.лед
смъртта на своя вода•? бекташнте
превръщат в тюлбе на по•11111ал11я
си nода11. Tona тюлбе е запазено
11 досега. Отпосле гората II мест·

но.:-:'ТlТа б11ла откупена от стра1-1ш1я
C3)10iНJIK своенравен ОТШСЛJIИ'К
1\о\ахзар Паша, сш1 11а nел11ю1я
nезнр Рашнд Мустафа Паша
(1802-1858 г.), французкн оъзш1·
таннк, културс11 кавказец, 11л11

беду1111-араб1111 - 11 гората получа
ua неговото нме. Сараят на Мах-
зар Паша е запазен II до сега.
През 1826 r. Султан Мехмед 111
раз11)'ря е1111черСК111Я корпус 11 за.
крнва текетата. Обаче II след Ос-
6ожде1111ето в Дел11орма11а uмаше
дерв11шко теке, откъдето п?ез ра-
мазана дерв11ш11те дохождаха в
Разград II се отдаваха на релнг11-
озе11 безпаметен ектаз в джам11я-
та при Табахиата в центъра на
града.

Турското вл11я1111е в Дел1Jорма-
11а почва да отслабва едва към
XVI 11 в. под влиянието на руско-
турските войни, особено тил от
1810-1812-1828-1878 г. Тогава

or поЧ'Dа масовото зaOOJJDaиe на
българи по m1я места.

След Освобожде1111ето Дел11ор-
ма11а се успоко11. Народът ореше,
сееше, жънеше, сечеше гората за
да сн направи н11в11, отвъжnаmе
челяд. Горите оредяха 11

· се от-
дръпнаха от селата. На тая сеч
тури край 9 сеп'Темврн 1944 r.
Сега rор11те са проч11сте1111, ограде
ш1 н се пазят строго.

та трагедия nо1ша )ШОrо отдавна,
1ю се заснлuа особено през 1270
г. когато Мнханл 111 Палеолог по
в11ква на по,ющ татар11те срещу
българите. Тогава по1ша II коло-
1111зац11ята на турците n Дел11ор-
ма11а. През 1302-1389-1402 г.
тая колои11зац11л се превръща n
011сте>1а. При султан Мурад 111- 1574-1595 г. о Дел1юрма11а се
11аста11яоат 11зrо11е1111те от султана
е1111•1ер11.,. Бл11зо до стар11я .тра-
кнiiскн град Даnус·Да11а, отпосле
р11мсю1 Абр11тус, е1111'1ер11те основа-
nат се1·аш111ш град Разград. Хесар
r1>ад. а о непосредствена близост
до града заселват ар11аут11 (ал-
ба111щ) 11 се,юто получава тяхно-
то име Арнаудю,ой. сега Пороище.

За пръв път името на Дел11ор-
ма11а се споменава от ду6ровчаи11-
11а Гиоргну през 1595 г. Името на
Дел11орма11а се среща II като Te-
.rieopмa11, може би като куманско
нме, може 611 като име от пра-
българсю, про11зход. Турц11те за-
uарн.rш Теле·орман II отпосле по
тра11скр11п111ш станало Дел11 ор-
)1а.н. т. е. луд.а гора, пор.ад..Jt го·
лем,пе лесове.

През време на робството в де·
лнормана се поселват бекташи
мюсюлмани, рел11г11оэ11а секта на·
чело с алеанеца дерв11ш Хюсе1111
баба, обле11е11 в дълга до земята
а11терш1 11 грамадна trалма, строг,мълчалнu религ11оэе11 фа11ат11к.
Бекташ11те 11зд11гат върху една се-
лищна могила молитвен дО)I, къде
то n съзерцание 1ra своя пророкМохаысд 11 неговия уче1111к Ал11
лреюарват де!!ОJ!ОЩНО в ЬIOЛIITBII

(ОТКЪС)

1 lад г\i1до11.н·. което ще ре11с лу
11е11 изгрев, сега с. Изгрев, небе-
то rюру'1еня. 11ожълтя, преля о
оранжеuо 11 11epue110 и зад o?cpeщ-
llllЯ баир се показа луната II нuс
t·вон път в 11сбсто. Раn111шата по-
тъна u Онт.1, 11езем110-11ежна соет·
?11111а. От гората 11злсзr нощта и
.1сг11а u треnата. 1 lебето се на-
r1ътш със зuезл.11. 1 lейде далеко
закур'Каха жаби, сякаш ca)ia'Nl эе
,1я заспа .1ълбоко II захърка раn-
1ю?1ер110. По шосето запяха колс·
.1ета на закъсняла тал11га II ед1111
глас се .1.11п1а u полето II захорту
na дълга, проnлачена, \lечтате.r?ш1
песен.

Къде пт11nашс тази та.,11rа о
сп1хна?1ата нощ? I lейш1те р11тл11
11auep110 са 11зшаре1111 с але1111 .1а-
.11ста, rнрг111111 н бюлбют1. Тн 11з-
..1.ръ11кот1 no ба11ра II влезе в се-
.,ото. 1 lзлая куче, скръц11а порта
11 на сокака 11зпърпол?1ха кадън-
111..•та със шаре1111 шa.ri.nap11 11 турчета със с111111 а11тер1111 11 nесе11та 11а
J-..o ·.?·.1етата заглъхна удавена u
uъзбуде1111 „1етск11 rлacoue. За-
\1.'1ЪКнаха II г.,асоnете, наверносега деLtата ?1а11аха ш1llшtр·шеке-
JН1, донесе,ш от да.11е•11111я, потъ-
11ал о рао111111ата град.\ т11 оърn11ш 11 тебе те у11асят
11 т11я детск11 r:1:1cnoe, 11 сънната
за11есе11ост на раш11111ата. 11 nt·
rе1па на щурц111е. 11 топ.rн:ят \IO·
\IШICКII rnac. кр(1то се .1ее n рашш
11эта. н тоuа бездъ11110 небе, 11ас11 .
ш11ю със зuеэ,111 - 11 т11 се иска
да .1сп1е111 u треuата, да с.,ушаш

11еu11.111м11те успокш111ащ11 1·ласоuе,
л.а r.дедаш звездите II ш1що да не
м11сл11ш, да лежнш н да усещаш
no.rt себе с11 мекня гръб на раш111-
11а11а II цял да ае слееш с кротката
ом11ротnоряоаща нощ.

Бнло е време, когато цялата
таз11 земя от Разград до Дунаuа
11 до равна Добруджа е бнла го-
ра, буйна II непроходима, 11 бла-
та. Хаосът от грамадин дървета,
к.101ш. m1c-ro, 110вет, xpacтut, 'ГJ)ena
11 Оуреншш б11л11 11эnълнеш1 с
пес1111те на птшште, с ръмже11ето
11а ,1111н?те ж1?оот1111. Сърни, еле·
1111, вълци, 111ши говеда (турове),
д11в11 со1щ11, д11011 ку11ета, мечки
брод11т1 11з деостnената гора.
Оrром1111 дъбацн хnърлял11 сен·
КltTe CII на зе)tЯта, IIЛII грох11алн
от старост 11л11 съборе1111 от буряставали убежнща на зм1111. лнсщш,
UЪЛЦII н друrн ЖIIDOTIIII. Млади

фнданкн извивали тънЮJrге 011
снаrн ?1ежду големите клонести
дървета, в блатата куркали жабн.
плували блатни пт1щ11. Гъстата
гора покривала ос11(1ко II нощем
?,уната се оглеждала n блатата.

Л\ннаnат год111111.
Вед11ъж о деnс7ве1111я лес сеt1уоат тежкн стъпки. Сухите кла-

не nръщят, дnе ш11рокн лапи раз-гръщат сплетеннте клане. От го·рата 11зска11а чоnек, днn, космат,
0П<:.'1е11 от слънцето като r111111a.Тон съr.?ежда бл11к11ал11я нзвор,ляга по корем II почва да .т?очн.Вода, а бмбулка о зажъднялото"У rър.,о. Се-гне се 11звръща 11
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