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Николай Райнов 
130 години от рождението му.
Писател, литературен критик, пре-
водач, изкуствовед, художник.

(1889–1954)

Роден е в с. Кесарево, Великотър-
новско, в семейството на Иван 
Райнов – деец за национално 

освобождение. Завършва Духовната 
семинария в София с отличен успех, 
но отказва предложената стипендия 
за Висшето духовно училище в Киев. 
Една година следва философия в Со-
фийския университет.

По време на Първата световна 
война става военен кореспондент 
и изпраща статии от фронта за 
„Везни“, „Златорог“ и други попу-
лярни издания.

През 1919 г. завършва Държавно-
то художествено-индустриално учи-
лище. Работи като гл. редактор на сп. 
„Зорница“ (1920) и сп. „Орфей“ (1926), 
сътрудничи на „Съвременна мисъл“, 
„Художествена култура“, „Листопад“ 
и множество други издания.

Първата му книга „Богомил-
ски легенди“ (1912) е публикувана 
под псевдонима Аноним. В периода 
1918–19 г. сътрудничи на Гео Милев 
като пише статии за неговото спи-
сание „Везни“. По това време издава 
и няколко книги, върху които преди 
това е работил едновременно – „Ви-

дения из древна България“, „Книга за 
царете“, „Очите на Арабия“, „Слън-
чеви приказки“. Превежда „Тъй рече 
Заратустра“ на Ф. Ницше.

През 1919 г. предприема дълго пъ-
тешествие до Египет, Сирия, Палести-
на, Мала Азия, Гърция и Италия.

От 1922 до 1927 г. работи като гла-
вен библиотекар в Народната библи-
отека в Пловдив. От там го команди-
роват за 2 години в Париж с цел да 
се запознае с културните паметници 
на френската столица. Когато се за-
връща в България, приема препо-
давателско място в Художествената 
академия, където от 1927 до 1950 г. е 
професор по история на изкуството.

Заема редица престижни длъж-
ности в областта на културата и наука-
та – председател на СБХ, дописен член 
на Българския археологически инсти-
тут, съосновател и първи директор на 
Института за литература при БАН, 
академик (от 1945 г.).

Николай Райнов създава обемно 
литературно творчество, в начало-
то повлияно от символизма, често 
търсещо вдъхновение в древните 
предания и митове, в летописите, 
апокрифите и ориенталската лите-
ратура. Надарен с изключителен ум 
и невероятна работоспособност, той 
е енциклопедична личност с позна-
ния от най-различни области, затова 
и творчеството му е изключително 
разнообразно. Пише поезия, беле-

(1905–1909), основател и редактор на 
литературния седмичник „Развигор“ 
(1921–1927). Гостуващ професор в 
редица чужди университети, дълго-
годишен председател на ПЕН-клуба, 
член на редица културни дружества.

Александър Балабанов оставя след 
себе си огромно творчество – стихове, 
разкази, статии (писани главно за пе-
риодичния печат), пиеси, фейлетони, 
афоризми, преводи, хиляди писма. От 
съчиненията му могат да бъдат споме-
нати „Еволюция на мотивите в гръц-
ката поезия през класическия период“ 
(1911), „История на класическата ли-
тература“ (1914), „Мястото на бъл-
гарската литература“ (1930), „Любов 

Николай Райнов 

тристика, философски трактати, 
есета, трудове за изобразителното 
изкуство, фолклора, етнография-
та. Изявява се като художник-деко-
ратор, майстор на илюстрацията и 
книжното оформление, експеримен-
тира с разнообразни живописни и 
графични техники. Обстойно изуча-
ва древната българска история. В на-
чалото на 30-те години се запознава с 
богомилската книжнина и изучава из 
основи богомилското учение в Бъл-
гария. В продължение на две години 
изследва копривщенските надгробни 
плочи, за които публикува изчерпа-
телна монография. Автор е на 9-том-
ната публикация „Вечното в нашата 
литература“ (1941), на „История на 
пластичните изкуства“ – 12 тома, 
„История на изкуството (2 тома), 
както и на 30 сборника с приказки от 
цял свят (1930–1934). ◆

и поезия“ (1939), „Джобен българско-
английски речник“ (1943), „И аз на тоя 
свят“ (автобиографична повест, 1979), 
„Избрани преводи“ (1989), „Сол и пи-
пер“ (афоризми, 2002).

Любопитен факт е пословичната 
разсеяност на проф. Балабанов, която 
е увековечена в десетки анекдоти: 

1. Куриозен е случаят със сутреш-
ното му излизане от семейния дом. 
Той винаги целува съпругата си и дава 
пет лева на слугинята, докато един 
ден… целува слугинята и дава пет 
лева на жена си...

2. Когато децата му са малки и 
палави, през лятото той ги води във 
Варна, а варненци често го виждат из 

Морската градина – децата са вързани 
през кръста с въженце, за да не ги за-
губи баща им.

3. Често се случва професорът да 
забрави за къде или за какво е тръг-
нал. Така веднъж се озовава в Плевен, 
но забравя защо е отишъл там. Отива 
до пощата и пуска телеграма до жена 
си: „В Плевен съм. Съобщи ми веднага 
защо дойдох тук.“

Историите и хумористичните 
случки за професор Балабанов са 
много, но едно е сигурно – колкото е 
бил разсеян като човек, толкова пове-
че се е изявил като личност с огромни 
заслуги за литературата и обществе-
ния живот в България. ◆
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