
ВЕТЪТ НА ПО?ТА
Димчо Дебеляitов не но-
а се каже, че е nип отрите на народната песен
пън, че се е люлял ?

а11та на родната з•мя. Toll
е числи в редицата наА"ичес1tнте т&орци, ноnак той е наш,
неговите стихове не зву-rnасовете на rората, не

nреnкват вълните на злато-
а111е ниви, и ние не цопа-

110 стъпките на българсц.а·
смб11•.Rла всеки един от

н111'?нр11 топло, интимно
е II неrоватв сърдечна нчистена поезия. Поетнч-

т 'Jll'f свят не е безграничен,
АОСТIIТЪЧНО широк н раз-
разен да се чувстваме

ра в него н да подържаме
иежнте си към чистата
бов, към красотата, към
ния кът н към вътрешната
вшна свобода.

r:оезнята на Дебелянов не
космична поезия, но тя
н дързостта да бъде, сама
себе си, отделен свят. Тя
иска да се разклони като

?щ
дъб над българската

, а само да се настани в
шкото сърце като тръп-

която разгръща любовта
едничката създателка и

ителк11 на живота, И то,
да могат влюбените да
неят за щастие, въатор-
ите да дирят истината

сънищата на душата,
олюбцнте да намерят ро-
ата в сърцето си, а самия
к да разбере, че той е

ало на всяка красота. в

света на поета всичко е мпа-ДОС'I'та, която никога не пре-минава, защото с нея започватворчеството н чрез нея сеосъществяв11. и няма другадействителност осnен мла-достта, тъй като самата дей-ствнтелиост е съвокупностот илюзии, с.помени, любов,свободна мисъл н душевениир,
Дебелянов не ваема позатана моралист и все пак него-вата поезия здраво укрепяванравствеността.Кротките,ти-хи све'I'nини на спомена, напредчуствнето свързват чо-века с цялото - с това, кое-то ние наричаме вечност надуха, живот на сърцето исъщина на живота.
Поезията на Дебелянов нени разпалва, а пробужда, нени тпnска в неизвестното ани въвежда в интим:иостт? изатова тя не разединява ани приласкава чрез милос;та.Неговата самотност е дейнаи тя е, която ни събира око-ло оrнището с протегнатиръце. Така едни други доко-сваме пръстите сн и усещамепулса на живота н ясно раз-бираме, колко могъщ н без-граничен е малкият свят наотделния човек. И че самотоя свят отстоява на изма-мата и пъжатn, на rpvбoc1·1aи nустота'rа и на всички онияфалшиви отражения, контоискат да замрежат светлини-те на истината.

Константин Пвтнанов

ДИМЧО ДЕБЕЛЯНО В
нателен творчески жи-

Димчо Де6елянов живя
де малко: едва осем -девет
и. Но през тези осем-де-
години, особено в някои
лирически IЗJКЪСИ, постиг-
ъвърщещ:ТJ?'ГЬ...на истин-

творци, които имат свой
, свой език, свой стих.

вободен от цитатит? -
Самена, от Верлена, от

анси Жам, от Александър
ж - дори, когато в отвел-
негова поетическа творба
а мormt да се открият сле-
от чуждо въздействие -
?о Де6елянов представа, за.
1fl

пред нас с тайните на
• личен стил /- звучен и

ав - който винаги трепти
яите на най-дълбока ис-
ост,
11я, които обичат да срав-

т, да съпоставят, да отси-
които намират, че Димчо
пянов като поет не 6и мо-
да д11ша без Яворова -

сравнят неговото осмо-
ие „Сложи ръка на .,10й-

стни" със строфата на Яво-
„Напразно, майко, се

", за да видят къде е от-
кнал Димчо Дебелянов,

·о свой е той в поетичес-
враз, в поетическата идея.
акви ритми, на какви сло-

подчинил действително-
от която винаги е изхож-
която никога не е ооезо-

1л.

жстнте на своите стихо-
щия Димчо Пебелянов по-
аше направо от живота.
га не 111 е измислял Ня-
пазено стихо творение от- ос ен най-хубавото,

се к?ие .,r човешката
11 1111к9га не нализа от-- което Лимчо Дебеля-

е се е опитвал, преди да
]е, да разкаже най-по-
о на пругарчте си.
ня ro през лятото на
ron1111 , когато пожела

рон,щ в душата -ш при-
", на усна с Гьончз Бе-

оф11я се оттегли при
пр11"тr1-мсничей в

пта, ОТГД'ТО 11зп??111а-
j)Rl1Те варианти на ,.:-о?

.,д се зав1,р11е111 1· ба-
къ а" Помня го чрез

да, и да се връща оттам с пър-
вата редакция на „Легендата
за разблудната »аркиня''. То-
ва пътуване „в никуда", което
често предприемаше Димчо Де-
6елянов, не бе?, ,,6яг?тоо от
живЬта", както е прието да
се казва - по-скоро оягство
пред ужаса да живееш живо-
та на своите себеподобни, бяг-
ство от "една позорна действи-
телност, която не можеш да
приемеш и обикнеш. Пръв по-
жела да се освободи от 11?я -
с един трагически жес г, на
който малцина са способни, -
Димитър Бояджиев, нежен по-
ет на елегии и сонети, 06,1 ьх-
нати от аромата на френската
поезия от времето на Албер
Самен. И сега, след тридесет и
седем години, . чувам - .,из
хаосите явствен се обажда" -
отпадналият глас на Димча Де-
6елянов, който не се уморява-
ше да повтаря заключителния
акорд на един от прекрасните
сонети на Димитър Бояджиев.

Напразно горд, напразно
окрилен! -

Димчо Дебелянов - пре-
красният другар, сърцето на
всяка компания, сърдечният
поет, чието дело е песен на
живота, всред който той се
чувствуваше нещастен - мо-
жеха да обичат, обичаха В('1Ч·
ки, които го познаваха. И аз
не се учудвам, че тъкмо Яво-
ров е имал най-възторжени
чувства към неговото творче-
ство.

Слеп смъртта на Пенчо Сла-
вейков, в печата се постави въ-
прос, на който обикновена не
се чака отговор:- Кой ще го замести?

Спомням си как отговори, в
елин раэговор, на тчя въпрос-
Яворов беше вече сложил край
на живота си - Димитър Под-
върэачов:

Пимчо,
С Т111(иоа х,,баnи напежпи

бяха изпълнени сърцата на
всички. които познава ха Д?,м-
ча Дебепянов 1111е преви ра 6е-
111е написал „Ще си отива от
света"... Но тоя път Пимчо
Пебелянов се излъга: той не
си п11111е от света. той остана
в света. при нас. при хората,
конто nб11ча111е. за които -апе
наi1-х,·6аnптп. кпетп носеше в
себе си: - w11nnт·1.т

НИКОААЯ ЛИЛИЕВ

f.

РО-МАНТИК
Поезията на Димчо Дебеля-

нов показва очевидна устоnчи-
вост и траnност. Тя се чете от
доста широки кръгове; особено
в средата на младежта. Въпре-
ки 11еА11ня личен, интимен харак-
тер, 11зраз 11а лични чувства и
настроения, скърби II ра:дости,
тя отговаря като че ли на ду·
шешшя cтpolt на младия инте-
л11ге11т у нас, на любовната му
романтика, подстъп към приро-
лата, на пссимивма му и вроле-
ната му жизнерадост.

На що се лължи ж11зне11ост-
та на тази поезия ? Защо Димчо
Дебеляноn е четен и л11Jбим поет
на нашата интелигенция ?

Поставен в рамката на своето
време, Димчо Дебею111ов изrа-
ства като образ и портрет за
силата II слабостта на ед11а епо-
ха. Епохата на символизма, в
която тoll живя, е характеrна
с откъснатостта на личността
от реалння живот. с бягството
на поетите от живата деltстви-
телност. Това бягство има свои-
те прн•1и11и н те лежат в без·
исхоnността на личността в
един жесток и солиден обще-,
ствен cтpolt, на прехода от ка-
питализъи към импrрналиэъм.
В това съзнание за лично без-
силие, при липсата JIЗ стихиnни
борчески движения. поетите от
тази епоха се эатваf>яТ в себе
сн, в своите лични копнежи и
разиисли, превръщатъ ноевия·
та в непрекъснат монолог със
себе си.

Димчо Дебелянов изпита влн-
янието на ф?эенския снмпот1-
зъ11, в 11и11ето на Маларме, Вер-
леи. Самен - както и на рус-
кия. r,1ано в лнцето на Блок
н Брюсов, 110 тоА не остана

и---- от ----
.

/
людмил стоянов

I

с1?мnол?1ст-сектант. не се за-
твори в монашеската ки11ия на
самопоклонстяото и самоизте-
занието, както някои декален-
ти, а в непрестанна разпра с
деi!ствителността подпри допир
с живота.

Любонта и неll1111те ко11еба11ия,
пантенсти'lния яъsторг ) 11ред
природата, песимизма \?орали
несгодите и униженията на мпа-
дnстта. жаждата за чист и све-
т,,л жнnот в п11отиооnес на rny·
бата II оскърбитмна деt!ств11-
тетюст, противоречието МРжлу
• ж11вота-красота • и невъзмож-
ността да се реализ,та тоn на
,, 11рактика • - ВСl!ЧКО TOB:J, фил..

тр11ра110 през твопческото съз-
нание на поета, създава стран-
ния романтичен чар на тази
nоез11я. ту бодра И OПTIIMHCTИ'I"
на, ту мрачна II пълна с отча·
янне, поезия на безсилната пич·
ност пред силата и враждеб·
ността на обществе1111я cтpolt

Като воня в rьинина,
да пе иожеш, пленен.
.па развърнеш 1.1ес11и11а
в rняя безумно-с11:е11 ен I

Все пак тоn нащ1?эа начин да
изрази своя , гняв• Наl!-напрел
тоn 11ожа ла повярва в ,новня
живот•. дз провъзгласи „сетни
лни• за ,стария соят•. В сти-
хотяорението ,Светла вяра•,
Ли1о<чо Дебелянон прозира оня
1шr, когато прел , сдружените
сили на 6ез15роАни легиони•
ще се стопят , на гнет и мъка
сенките qловещи•.

О. сnет.,а вяра в 11ов11я ж11вот. ка,с
сгряваш II повдигаш ти сърщата!

БУНТАР
Една крачка е нужна са110,

ва да го видим рнцар на прав-
дата, рицар без страх и укор.
Балканската и особено евро-
пеttската воnна му откриват ся-
каш книгата на живота, дето
тоl! чете 11ов11 скрнжалн. Тогава
тоl! n11111e свонте наll-остри са-
тирични стнхотворе11·1я, в които
взема явно страната на народа
срещу неговите улiетители. В
• Орлен• тоn съвсем ясно ри-
сува . нравите на съвремената
му царска олигархия и особено
каприза на ,мълрня цар•. коАто,
за ла се пошегува. събира при·
лвор1ште с11 да им въздаде до-
стоnна наrрала.

Корона gp11n11aл настрапа, с усмнв·
J{a хитра на уста, па сsоя з.'f;:те11
трт1 се качва и среп гробовна rн-
шина тОn - горд от тая висота -
велн.ко11rnно се пахрачм.

И всички храчката саелят - (те
в11ж.zrа:,и са не вrлнъж истоrията
nе11но-с:ъюа) че щnar се .,еnж? nf)-ьз
!IMk'ъT па няNоП т.,ъст лържавеfr
мъж. TJlf в златен орп:ен ее преR-
ръща

Дrте на реалния свят, роман-
ТIJК и бунтар, човек с будно
общестпено чувство, Димчо Ле·
беляноп постигна елва до прага
на ,новия живот• Стихотворе-
нията мv за поf!ната говорят
за дъл15око 11равств?1rо съз1?а-
1111е. за 11ст1111сю1 хуманистиче11

, ,шроrлел. , Прит•ш II nара15ол11•
от Мултатулн, конто тоl! пре-
неде, го очертават като обще-
ствена лнrшост с евроnеltски
f!a' ред1111'1ао11 интереси. Интере-
с иу къ,.. Аflатол Франс го-
" ри същото II нещо повrче-
ч , волната ни е отнела епн11

борец за новото чо-

\\
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ПЛЕННИК Hf\ ЖИВОТf\

Ако преминем от Яеоров
към младото поколение поети,
не 611хме открили у тях ::он-
цепц1111 от тако1.а колек11шно
значение като п,11 у Ботева 11 у
Яворова. Поеп,те след 'Яворо-
ва манифестират Lамо ,а1чен
темперамент - тяхното 'ГRОр-
чество е не само инд11в1щуаr.но,
но и лично; Ботев 11 Яворов бя-
ха също 11НДИВИдуаЛ11СТИ, но
техният инд1,видуал11зъм беше
само спонтанно освобождение
от едно психическо състоsmие
на 11ндивида - един ко.1ектs1-
ве11 1111;щвидуа,тзъм. ИН111ви-
дуализъмът на пое1ите от мла-
дото поколение е кичен ннд11-
в11,1уашзъл1, тьй като и нова-
та българска поезия е изt,!ПО·
ч11телно л11чна. Новите поети,
които у нас наричат символи-
сти или модернисти, имат го-
лямо значение дотолкова, до-
колкото са български поети.
Но всякога те ни ра:акриват ca-
,,io себе си и тяхното твuJчес-
тво трябва па бъде разглеж?а-
но като лично.

Същото е и с поетическото
творчество на Димчо Де6еля-
ноu.

Той беше нещастник в жи-
воти си, но с един прекрзсен
талант. Роnен в елин о r ,але-
чен кът на нашите планини
(Копривщица), израснал в па-
тrиархална и идилична С:')еда,
П11мчо Лебелянов навлиза '<а·,·о
съвършен невежа в модерния

от
МИЛЕВГЕО

ж11вот, коllто го поrпъща в сьоя
стремителен поток, за да смач-
ка неговата крехка душа. . По-
добно на Пол Верлен тоА 611
могъл да каже за се6е си:
Сирак без дом, НО с ПОГIМ!1 тих
дойдох аз нявга, още млад,
при чужди хора в шумни!! rоад.
зло никому аз не сторих.
Години двайсет щом стигнах,
любов и скръб узнах тоrаз:
жени красиви видях аз -
но аз не 6ях крае11в за T'IX.
Героn не съм аз бил до JUiee,
но сам в света без роден край,
аз 11сках в бой да найда кpall-
ала и в боя бях злочест,
Дойдох ли рано в този cвll'I'
или пък късно аз? - уви,
защо? - О братя, всичюt виlt,
молете се за 6еднн11 брат.

Не случаАно цитираме тук
Пол Верлен. Поезията на llим-
чо Дебелянов сочи 111ърде го-
ляма прилика с тази на В?рле-
на. Като Верлена Димчо Дfбе-
лянов беше нещастен човек,
човек на несполуките. Toll
остана винаrn неспосо6?н за
големия живот, в11наrn 6т,скан
насам-натам, отдето иде о !3111'·
нацията и болезнения тон на
поезията му. Поrьнала в без-
дната на толкова мъка, душата
на поета тръпне от желание-
то за друг мир - тих, СПОКО·
ен II пълен с утеха. Това же-
лание се разкрива в ,шоrо-
бройни образи на тишинз и
краткост:

;1акраn пол.ето, дето плавно излъчва слънцето стрели
Н В марн11 валози потокът С вълни прйdlнв1ш ръ11011и,
иеда на отднха стаила дълбоко в девствени недра -
в11ши колони непреклонни успокоената гора.
Там дремят приказки старинни, та•1 тае ввънка тишина

Те канят уморения пътник
да си почине под тихото шумо-
лене на листата след трудж1я
път - ,,И подСЛОli верен в час
вечерен намират морните кри-
ле".

Но поеrьт не достига ни-
коrа до мечтаната гора; ГJЙ си

остана винаги тук, жалка 1ле-
дна марионетка в м1,ртвешкия
танц на живота, винаги з1блу-
цен в уличните тьлпи, дето мъ-
жете приличат на „хliлавн
воини", а жените са „оtвър-
rнати, неми сирени" .• •

• В мнr rлуха вълна над rрада се пронесе,
аз сетих II страх и молитви в сърце си,
и видях света като пропаст бездънна.
Незриаш води, с глух и таинствен ромон
заляха съня на безбрежия не•ш
и нямаше там ни пространство, ни време. • •
И, с norлед стъмнен от предсмъртна замая.-
аз плахо п?эевнх колена пр1111алняли,
пом11стщ че някакъв глас ще вещае
незнаен завет из 11езнаllн11 скрижали,
че някакъв Бог умилен ще разкрие,
след толкова дни на безумства метежни:
защо е тъn горд 11 надвластен, а нне-
тъrt слаби, тъА горестни, тъn бсз11аде>11дн11!
Напразно, уви! -невъзпламнал угасна
великият мнr на великоrо чудо;
нов суетен стреи из тълпата ме тласна,
мечтата с1о<е11н безпощадна пробуда,
11 ропот и смях в тишината ttax.,yxa.• ,
, Пиян е, безумен et• някоll прошушна.. ,
Аз ста11ах.-Небето бе празно и глухо.
Аз плачех.-Тълпата бе лед11О бездушна.

Поетът е затворен в жнвот-d
като в безпросветен затвор.
Никаква светла пътека ,ред
него - нито една негова ме-
чта не се сбъдна - душата му
е напълно смутена, животът
му - само бреме.

Поеrьт беше пленник на
страшната пробле'1а Ж1шот.
Съвестта му разбиваше живо-
та на хиляди въпроси, които
стягаха душата л1у с огнени
обръчи. Ж11воrьт ('jrшe за него
страдание, а страдание го
неговата поезия.

Д11мtJо Пе6елянов живя стра-
хотния живот на съвесrга: по
плъзгавата п1,тека, дето '<Da·
1<ът се колебае между еолита и
безумието

Душата на поета Д11мчо fie·
6елянов - това е образът на
11еговата ,.Разблудна царt<И·
ня". която се люшка между
чудовищни подеми и пц?ния

в мрачните попзе,1ня и rаз-
кошж1 зали на старин?н JВО·

рец на 6ре1·а на ?юрето, ?е.1и-
кото море, което кр11е в :1але-
ч11ните си осъшес, няване на
мечт11 11 жела1шя.

В „Легенда за Раз6лvанэта
царкиня" е отразена чrез r1щ-
вол11 ttялara ду111а и целият жи-
вот на поета. Q('jaчe П11,1чо Пе-
6елянов не беше 113t'i11cтrrн ка-
то ,.Cll'11"1.111CTIIЧC(I01 rineт".
Той 6е111е пле111111к на гощо!l'зта
про('jле'1а Из1,vство· но псг?11а
недов1,р111ен катn поет. за111оrо
смъртта янеза пно го 011ника

Все пак, поетическото 3е.?о
на Димчо Пеriе.,янов ос г?ва
една от 6лестя11111те стrан1ш11
на новата l'i1.лriircкa л1пrр?1у-
ра ,Той е м:incтor на сп1?а и
на езика. 11 сле1 "".,.,l'TTa си се
IШЛОЖII на КЩПЩ(1Т1. ко?то
някпга беше враждебна к1,м
неrо.



ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
и символизмът

На/I-важното въэаействие
върху Дю1чо Де6е.,янов при
оформяването му като поет е
въадействието на с101во,111з,ш.
СЮ1ВО,1113)1а във френски 11 рус-
IOI прояви, но също II такъв.
какъвто го е прелстввял на
ёьлгарска почва Яворов

Димчо Де6епянов е 611.1 при-
вличан от символистите като
носители на нова чувствител-
ност. Тая нова чувсгвчгелност
е носил II гои сам - доказа-
телство за това са още 11яко11
от първите му стихотворения
Обаче, нерядко, когато я за·
стъпва, той върши товз ПО·
скоро под принудата на 06-
разпи, които е изучавал, от-
колкото непринудено, Так11,
напр. чрез стиха „чертаят
мрежа прилепите о мрака" roil
н а п о д о 6 я в а cLes cha.t-s
huant.з s'eve!flent e.t sans
bru',t Rament !'air noir а.vгс
Jeur11 alLa, ,1:,urdr:;» (Всрлен).
Че кукумявки греёят черния
въздух, това е напълно пр11е11-
ливо. Но че пр11,1еп11 чертаят
мрежа в мрака (.,,1еrн11я въз
дух"), това е пр11е\1,111во само
като първо впечагчение.

Дю1чо Де6епянов наподобя-
ва по такъв начин 11 други от
поетите, които са му служнли
за образци. Изобщо целият
първи периоя от неговото твор-
чество, тоя до отиването му
на война, е полражателен. Ори-
гиналното в него е малко. Но
пък чрез него 1 ой се проявява
вън от всяко съмнение като 11э-
.ключителен поет. Ето стихо-
творението „Пповд11в" напр.
За Пяовднв се отнася само не-
говото заглавие, не 11 то само-
то. И все пак и то самото се
отнася за П.1юв;?11в - загла-
вието )ty не е празно ооеша-
ние - макар 11 не „общия"
Пловаив, а Пловдив като лично
преживяване на поета, по-пра-
во, като сбор or негови м11-
на.111 лични преживявания 11

едно настоящо.
Когато отива на ?Ана, Ди?t-

чо Де6елянов почв да пише
пэ нов, начин. То? остига до
пряко в, зпроиэвеждане - до
описателност. какво друго, ако
не описателно е напр. стихо-
творението „Нощ към Солун"
Тоя втори период от творчест-
вото ,\\У означава промяна у
него. Но тая промяна не може
за се смята за коренна. Своя-
та ч-вствигелност с особено-
то в нея - своя „CIIМDOЛIIЗЪM"- тoll запазва II продължава
да култивира докрай, така че
въпросът, който эалава еянъж
чрез стих от Франсис Жа.11 -
да.111 ше се излекува от това,

което е в сърцето .11у - е
6еэс.1111с.1ен, ,,раторичен" 11ъ·

прос.
Новият, пряк начин, който

виждаме във военните стихо-
творения на Д11.11чо Де6елянов
въздействува с11.11ю.

Умора, в служ6,1 ьа дълга на-
брана.

11 загрубелите ръце не спряха
да пълнят чашите.

Задово,,ството, което по·
раждат у нас с, ихове като
тия, е эаловояство от истина-
та.

Крайната точка, до която
Д1111чо Де6елянов аоспя а nu
пътя на непосредствено проти-
воленствуване на нещата, е
,.Ед1111 уб11т". Гова е с, 11>.О·

творение за ь ьзникването
на едно Ч)ОСТВО
чувство 11J жалост -
11 отстъпването му - слев ка-
то бива напълно изживяно,
обаче - пред лрч о, проливо-
положно на него. Възникване-
то на първото чувство, 11эж11-
вяването .11у 11 отсгъпването му
пред другото става открито,
пред самите очи на читателя,
ако )\ОЖе да се каже така Съ-
шо като 11 случая с Ботевия
.,Странник", .,шкар 11 там по-
ложението да е ма тко различ-
но: първото чувство- това,
което 611ва застъпено най-на-
пред, е всъщност присторено
11 то отстъпва пред другото,
истинското - чуоство на сме-
сено с гняв отвращение - за-
щото поетът загубва търпе-
ние ла се приструва.

По силата на своята непо-
средстве11ост, •. Er1111 у611т" и
,.Странник" оораэуват осоое-
на категория в оългарската
поезия.

На война Д11111чо Дебелянов
нарича нещата по имената им- толкова властно са ?,у се
наложили те. Но прсдължава,
както казваме, да ги нарича и
по други начини. Към Удово кън
тели „стома11ни с11т1". Тоя 11э-

раэ открива широк простор за
въображението тъкмо защо-
то не е изричен. Така и прп
.,съ1111щата звезден път поеха"
и „от.1ето Струма морна от
лалечен път Праща първи
поздрав 11а морето".

Това, че Димчо Де6елянов е
дошъл и до чтоэи начин на
пресъзваване без да отхвър-
.111 първия, говори за богата
природа у него. Тия два начина
няма защо да се противопоста-
вят елин на друг и между тях
няма защо да се прави избор:
те и двата са ценни, особено
когато се срещат заецно.

Р. Русев

сгихьТ на Д. ДЕБЕЛЯНОВ
насоката на изтънчена звуч·
ност. Тоя процес намира своя
връх в „Легенда за раэ6лудна•

та царкиня", където стихът е
доведен до в11ртуозно?т:

Димчо Де6елянов се явява в
българската литература и раз-
гръща споя талант във време·
то, в което започват своите
прояви и 6ъпгарсю1те символи-
сти (последните 5·6 години
преди Балканската война ). Той
Jружн с тях, движи се в тях-
ш1я кръг, доста; техни настро-
ения са II негов11 (скеп11щиэъм,
безнадеждност, ,.вещ1кат-d пус-
тота" на ж11вота, за J(ОЯТО то11

ПIIUIC, в ПIIC.\\OTO Cl! ОТ 9 фев-
руари 191 t г. до Н. Л11л11ев). И
все пак Д1tмчо Дебспянов, Д11-
1111тър Боядж11ев, Венко Тнн·
1 еров 11 др. представляват осо-
бе11а група в 6-ьлrарската ли-
тера, ура, - група, която no
06щ11те с11 1шстроен11я върв11 по
л11н11ята .11а 6ъЛl'арск11я симво-
.111зьм, но не 11де ?<ато отр1ща·
н11е н;1 дото111вашната Л1tтера-
1Ура а в го11я?щ стеr1ен r1ро-
д?т.:ава нейн?1те народносnш
11 xy.,шfJИTЩJHII 11ре?раэположе-
н11я. Докато симвоп11стите Гра-
янов, Л11т1ев, Л. Стоянов и пр
нротивопоставят на с-ьвре?1ен-
ната 11м българска поезиq lэа·
паэ11ла в?-лючитепно при П. Сла-
вейков връз1(? с народния 611т

и творчество) модернистични-
те нежки, френск11 11 русю1
в.111ян1?я, Димчо Де6епянов 11з-
хожда от домашната поеп1ч-
иа трад1щ11я (характерно е
апопогеп1чното му ст11хотво-
рение за П. Славейкев), но в
своето разпип1е претърпява
СI\ЛНОТО влияние на СИМВОЛИ·
етичната група.

Ето защо с1ъхът на д. де·
6е11янов в своето начапно раэ-
в1п11е е на ра1тнщ?то на да·
ващ11я тон тогава П. Спаве11-
ковсю1 кръг 11 по-широко на
българската поезия от Jнова
вре?,е в последните гоп111111 на
творчеството му в голяма сте-
пен е вече сходен със ст11ха на
Т11ПltЧНИТе наши Cll,I\ВOЛIICTlt.

Брез11те, сладостно засr1али,
облъхва трепет.но нощта,

·

и от кпоне 11.11 погрознял11
се ронят златните листа.
Самин заг,,едан в небесата,
звездите оrнен11 слеnя
It в роят им, с копне>') в ?-

1 ( шата,
аз търся своята звезда.
Това е Д. Дelie пяновото на-

чало, което звучи кно гтихо-
1·воренr1е от Славейков или
К11рил Христов. СТ11хотвQрна-
та грижа на поет1пе до онов?.
време се свежда само до пра-
в11т11tя, в1111аrи раве1-1 "ltT'tM (эа
чието п'остигане често се с1,-
кращават о?-011ча1111я 11 дори пу-
,111), до рнмата, нензменно п1,л-
на, 11 до поч·г11 в1111аm ра?но-
мерння, О(j11кновено чеп1р11с111-
111е11 куплет. Скоро, обаче. рав-
ният р111ъм престава да 1>ъп?

1-от-1Анг. Тодоров

канон за Де6епянов: тоn пред-
почита да го „наруши", но да

11е загроз11 ду.,шта с 11зкустuе1ю
съкращен11с (,.11 в буйно поже-
ла1111е взор 11э1111лu" ·- в „Жер-
твопр11ношен11е"). От фре11сК11·
те it руски модерн11ст11, i;o111·u

чете, Де6елянов 01 т1ч1ю знае
за с·ьществуванеТ\) на често
яРяващата се то1-ава (не като
прав11ло, J<ai,тo е след война·
та) непълна рима, - но 6ъп·
гарската трад11ция ? owe все-
DЛастна, ? Де6елянов, като се
стрем11 да Я преВ'ЬЗ'10ГНе СТИ·

га само до зако110мерни ва·
р1ш11111, средни 11ежду пъ,,ната
и непъmш р11?ш: ненолн:1 -
раз1-оле11а, мор1111 - разтворе·
н11, к11тн11 - поrштени и "I'·
За оtе'тка на това, тоi1 cit rлу ·

ж11 с 11сти1-1с101 нововъведения
в наu1ето стнхотворство, к.?, u
напр. вътрешната рима: .,кат
бродница сънна - в 6езпънна
1'0ра", ,.в мъrпнте rсечерн11 -
две черни пера". Освен nneoci·
лапаващия в него четирист11шен
куплет, тоя си служи често с
двустищен (.,Утро"), еt,бира
пва чет11ристиш1111 1<уnмта в
ос.110стишен (,,Устрем") 11 пр.

И ето- В LIIIKЪЛa „Пол сур·
д1шка" Де6елянов е вече доста
отдалечен от нашата до.щ1ш11а
традишtя, тоi\ създава нова та-
?;аеа под прЯl<ОТО DЛ1tЯНИе н?
сr1мво11f1зма. Са,,ютu мо1 о на
1111къла с от световно известен
CIIMBOЛltCT - Блок (двуст11·
11111ето: .,И стало безпощадно
ясно, - жизнь прошумела 11

ушла"). Съдържан11ето Hi! ст1t-
ховете в тоя ц11к1.л, прQп1пи
с 6езвер11е в живота,.с тъ?·а, с
отчаяние, е намер11ло израз в
ЗВ)'l(ОВО·Нюанс11ран11, краtiно
су6екt11пно зпуча111и сп,хове ·

А пре.1 .1апрече11нт-е ст-ло,111
на бе.1пр11ют1111 гл,бm111
за,1утан сто11 за м11..тст 1,ю.1"
11 в непово,1ен грях вннн.

Т·о.?якаш ropкn .1,1п.1.е11ена,
да.1 ?е

}.в
г.1ъхна.111я .1ес.

зl; -.i(';:y/{/aTa ,и? Vмfw.'a,: I«dis ?u'a,s-tu ?4t де Ila
Jeunes.se !»

Блок
'1r

Верпен, кор1tфРИ на
световния симвоn11з1,м, uието
творчестм не е сю10 невепи?
в прогрес11в1шя о6111ествен хnп.
а е 11 неловnлство поnтив ка ·

п11таm1ст11ческата 1111вилиза-
111щ - лва?1а пое111. ко11тр оО-

л?,чат своите тясно-с,,6еl(т11вн11
,11,остпа в щ1ты1чена. нежно·
11здялана фопма. - по11 тяхно-
то пш1ян11е llебеляноп лапа 11

на 6·1,лгарсю1я ст11х пазв11т11е п

През третото десетилетие
след освобождението на 6ъл·
гарсю1я народ от r1ет веt<овна
робия, 1<01-ато буреносн1tте об-
лаци на б-ьднrtте 1<ръвопролит-
н11 воli1щ 11 прело?ш от свето·
uен ,,?ащаб не бяха още затъ.11-
н11n11 сnоко1,ш1я хор11зонт, Дим
чо Дебелянов нап11са еди() про-
роческо стихотворе1ше -
.,Кръстопът на 6ъаещето". Т?-
ва стихотворе1ше нt: е от на11·

хубавнте в 6ълr11рtката пое-
зия, но то е забележ11телен до-
hумент, откровен11е на ед11а
млаца душа, 1,оято 11ре,1?;11жда
големите съб11т11я. Та1сьв дар
да paЗt(pltua 6ЛИЗJ(ИТе или да-
лечн1пе съб1tт11я, може да има

Асонанси (повторение на ш?ю 11сп1нск11ят rоля?1 поет
,·пасни), атперацни (повторе- Н11е, ?;о11то сме с.шщетели на
ние на съrласн11), особенв съ- двете световни воi,iн11 11 чух?н·
четан11? на мъж1ш и жс!IСIШ трясъ1,а на нечувани ор ьж11я,

римн, прем11наван? в ед11Н II н11е 1<011то преж11uяхме веn11-

същ цикъл 11л11 поема от е1111н ?;ата 01(тoмnp11i\ci;a революц11я
към друг ритъ.11, повторение • в Русия, наблюдавахме 11ейн11те

на цет1 сп?хове за създаване ппа.щщи, по6едf1 и 1·11rантс1<0

на по-с11лно поетично внуше- стро1пелст1ю, н11е ?-011то виж-
нне, и пр., - всичко това е мхме как се сгромолясва с
ш11роко използувано от Д Де· оглушителен трясък стария
белянов, особено в по-късните свят - може л11 да отминем
му стихове. В резултат - тоя с мълчание пророческите думи
поет на дъпбо1(ата искреност и на Дi1мчо дебелянов, написани
задушевност създаде зоу<Jен, преди започването на най-съд-
нежно трептящ стих, който е 6овната драма в човешката не-
важна стъпка наr1ред в разr11- тория?
тнето на българското CTll.,u- След веновни неспирни борби,

111 уречен свещен нръстоnъттвоrно майсторство. • ще се срещнат две врежи съдби
Повлиян силно от основната несnоноliни на стан ще се спрат

група на българските симвоп,и- там два свота ...
спt, Дебелянов оказа върху
тях от своя страна вл11яние,
особено в формал110 отноще-
ние. Но неговото с111хотворно
нз1,ус-гво е оказало влияние и
върху нашите прогрес11в110-со-
t111апн11 поети, пре?и,,шо върху
Хр. Смир11енс1ш. Не ? вярна
1111еълта, че С1111рf'енск11 е за-
ел своята форма от с11мволи-
ст11те, - на неrово;о 1юво съ-
;?1,ржан11е оп-оварят рещш 1 чo-
lJft еле?tент11 в форщпа, '-- но
ка?-то Де6е,1янов 11:iлезе от за-
варената от него 6мrирска
поезия и претърпя по-ната-
тъшно разв1tп1е r10д влиянието
на симвот1ст1tте, така и См11р-
ненсю1 излезе от стиха главно
на нашите символисти (пре_i
зимно 'от Де6еля'нов), за 11а

Бурята стръвно изхврък11а
113 сво11те ПОАВО?нн mеэда,
едва затрелтяJа звез?а
8 о6.1ац11 черни помръкна -
nJамък н гръм небеса

ра.1.1ю.1яха...
_ Аз пих иадостта на y11oii1111

тревн.••
»П.1аха царкнньо, эас1111,

забрави -
зас11н, за6р11в11!"

се развие, под вш1ян11ет() на
българсюпе и руски социапн:.<
поети, в нов тил бъпгарсюt
поет - реапистично-соц11ап-
н11ят, - чието продължение
m1жда.11е в основната маса на
С1·временните българсl(lt поети.

Ка1<то чрез С)1ирненсю1, та·
ка и направо, с1-временните
6ъшарск11 прогрес11вни поети
дължат .,1ноrо на стиха на на-
шия значителен, по основа
дъл6о1<0-хуманитарен поет
Д11.11чо Де6епянов.

Поетът вижда тия два свята
със своя духовен поглед, ние
ги ВИ!JЯХ,\tе с очите си. Еnиният
свят 11зд11rа висо1(0 знамето на
свободаtа, на правдата и све-
тл?1ната. Под това зна1,1е са се
наред11Л11 ония, които въртят
1(олелото на тr,уда, създават
нN1нос111, но не могат na се
ползуват от пподоr,rте на сооя
труд, живеят в TMlftJ11ia nухов-
на II страдания. Тоя свят гледа
към бъдещето с не('Ъ1<р11шима
вяра в по?дата, защото зна?,

t1e неговото депо е праео
л11они гласове надават
UltK:
Hиll вещаем безбрежен "Pott
волността, светлюi8Та <:ас?_.?

Срещу борците за npi та
се възправя старият свят

Ро,
бовладелц11те, наро,:ните ?:\о
111щ11, ка?;то ги наричаwе

х\111,

сто Ботев, ония, 1<01по CТttt,
кат в ръка 1<амu1ика и l!11'f,
чават лъвския дял от п.? ?
те на човеu?кия труд,

0!!!!11,
t<оито държат ключовете

111

nрогю1л11я затвор и упра-.11?.
ват с насилие своята rocno:.ap.
с1(а власт.

И ето rи тия два СВ111'а сто.
ят настръхнали един срещу
дру1•. Часът, които иде, часът
,ш сблъскването „ ще бъ;?е rьр.жествен" 11 „дълго чакан с.щ
,·лухи 6орб11" . .,В царсrвtнб?,r.
сы<" ще пламне 6')р6ата IJoe-rы знае, че старият CBl/7

щебъде повален и върху Р!'\Ое.
в11н11те на прогш1лю1 заrвор ще
бъде 11зщ1гнат „олтаря 111. nрц.
дата". За тоя олтар д1111'!0?t·
белянов говори в едно /P)'!II
свое стихотворение.

ВеЛИl(аliЪТ С МОГЪЩИ ръце
ще раздруса колоните на -.
хтялото капище. Старнn can
ще загине и ще наст,ане еооха.
та на „новия свят, 11О1И1

нравствен свят", за kОАто

бълнуваше преди едно ?•
т11е утопистът Роберт Oi'fll.

За Димчо Де6епяное c?nc.
r<ването на двата свяn беше

само едно видение, за нас -.
неотменна деl!ствитеmюст. rl),
лемите личности които llllь'III
веш1ю1ят прелом, живеn 111.
ду нас, ние говорим с ТIХ,С111С,

1<аме ръцете им. Най, щ
които паднаха в борбата, 6ца
наш11 другари, ние ce,ux е с
тях на един ч1111 в j'ЧИIЩ111),
Бъдн11те rю1<олен11я ще r.l!.\tT
със заu11ст и възхище е КЪ!1нашия век.

A11re.r KapaJ1l111

Ди.uчо Дебе.1яноs като оо,1ник s Салtокоs

ДНМЧО ДЕ&ЕЛЯ"ОВ Н ИдШАТА КРИТИКА
Д111,р10 Дебе.,янов биде при-

знат като поет елва сле11 с)1ъртта
сн. Това разбира се не се от·
нася само до 11его.Сле.1 замлъкна·
нето на Кръстева, които дава-
ше авторнтетен тон на .,итера·
тvрпнте 11зказва11ня у нас ло
воnните, критиката нападна в
ръцете на д11.1етант11 11 посрсд-
ственицч, които в своите ,.1и·
терзтурни прег11ед11• не >1ина·
ваха границата на повръхност·
ната регнстраuня на .1нтератур-
1;,1rе яв.1ения и и?1ена.

Първото сернозно нзназване
за .Jебе.?янова намираме у К.
Константинова - в предговора
към първото издание на сти-
хотворенията ••У през 1920 г.
В прияте,1ското сн отношен11е
към па.'lна.111я на боnното по.,е
поет, Константинов запаэ1t нtщо
от някогашното .Звено•. което
се яви с претенция да ог.,аси
нова епоха в .1итературата ни.
ТоА се за!!ово.,11 да 11зтъкнс
трагическия еле\lент п живота
11 творчеството на поета.

В. Пун;?ев през 1922 година
публикува в ,де•1ократнческ11
преглед• lгод1111а XV, кн. !II)
статия .Л1111чо Дебеля11ов• с
основна II то погрешна м11с1,,,,
че тво11чеството на поета не е
,завършено хуnожествено де-
ло•. Ton открива у него в.111я·
иия на П. П. с.,авеАков, на
Траянов и особено на Яворов.
Идеал11ст11ч110-естет11чният под-
стъп на Пундева к1,м .111тера-
турата не му позво.,и па из-

тъ.,кува праnи,1110 .штературно-
то наслепство 11а поета.

Б. Ангелов в сооята ,Бъ.11-
гарска .щтература •, (част 11.
1924 год.) са"о отбмязва Де-
белянона във фалан1·ата на с101·
волистите, без да се спира по-
особ ·110 на него.

Още в en. , Слънце• (год, !)
К. Гълъбов окачестви лириката
на Дебеля11она като драматична.
То? изхожда от предвзети 11ра·
uио11ал110-т1ст11чнн иден (Зус-
ман), за да открие козм11ческ11
е.,емс11т11 у Дебе.1я11ова н 11я·
каква 1111ту1щ11я. Праu е като
изтъква щиз11ерадостта на 11ое-
та. За 11е1·0 Дсбе.1я11ов е иэма-
ме11 ясttовидсц (като у Пу11де·
ва), неудов.1етворен, пълен с
ропот 11 11ршшре1111е. И тоА го
свързва с Яворова върху поч-
вата на дуа:111з•1а, без да 11з:1е-
зе от конкретната общсствсно-
11•J.1ит11 ческа деllств11ге.1ност, о
която нзраст11а поета.

За 11ръn път rюез11ята на
Дебел янова 110:1уч11 вярна оцен-
ка от Гео М11.1е11 в ,А11то.10-
г11я 11? бът-арската поез11я •
( 1925 год.). В увола • Кра1·ка
11стор11я на бъ,1гарска1 а 1юезня •
тоА формулира степ1ато II трез-
во, без словесни екзащацtш и
п.щткоумни •tъдрувания, същи-
ната иа 11егооото тнОJЭ•1ество.
.Ед1111стве1шят, които nee още
запази връзка с ж11uота. коnто
отрази в своята поезия нега-
тивното влияние на живота•
всред поетнте-отчуждешш от
живота за него е Д?бе.,янов. Toll

2 д:ЕБ:ЕЛЯllОВ лист

посо•ша • устрема му да 11ревъз·
&1оп1е живота, не;1епня околен
жнвот•.

Правлива и COl!ИOJJOJ'ИЧIIO обо-
с11ова11а оценка на Дебеляновата
11оез11я даде от начало в ,днм-
•10 Дебе.?янов - rroeт на ж11э·
.-1е1щя rтодои1·• ( 1926 г.) и сега
в последното издание на него-
вите .Стихотвореrшя' (1946 г.)- в пред1·овора JI. Стоянов.
Ton разг,1ежда живота и тоор-
чеството на поета от широко
11 съnреме11110 научно станови-
ще. Ако II бохем и символист,
Дебелююв има демокрап1ч1111
схваща1111я. Почнал като роман-
п1к, тoll изпада в раздвоени?
между 'IIJCTOTO изкуство 11 llOlll·
лата аеl!сто11те,111ос·r. ТоИ в11ж-
ла за.?еэа на епохата II затова
още в 191 О година се осво-
бождава от 1111юз111tте на рО·
ма11тиката (.За старият свят на-
стават сетни д11н'). ТоА има
будна гражлансt<а съвест, виж-
да разру11111·rет1ата стихия на
11мпсриат,ст11•111ата воrtна и се
11асо•1ва към реа1шзма.

М11ст11ка 11 беэронотно под·
•11шс1111е на с-ьдбата вижда краП-
110 естет11•1сската критика н пое-
зиt1та 11а Дебсля1юн (В. Василев).

Иnа11 Радос11аоов отначало в
.Портрети• (1927 г.),

·
а после

в своята кни1·а • Бъщарска 1111-
тература • (1935 г.) открива уЛебелянова песищ1зы1, които
отива до безнадежност. Отт1-
чава се със стнхнАност, 11есrщ-
коnност, неnосредстве11ост и
рсфлектив11ост. Носи елементи

на ду,совна 1шоllственост. Спа-
да към про1,ы111ат1пе, траг11чни
поет11. Враг е на де111111чното.
Радос11авов определя Дебеля-
нова като поет на голямня град
и от тук - елегизмът като
основе11 тон на твор•1естuото
му. Toll смята Дебе11я1юва по-
вече поет, отко11кото хупож1шк.

В }.hн·rературни характери-
стики\ ( 1927 г.), а след топа я
• История на бът·арската JJИ·

тература• (1941 г.) М. Нtшо-
лов откр11ва в?эъзка между Де-
бс11я11ова II Яворова. За него
Дебеля1/ов е 'IH?TOl(JЭЪUCII СИМ·
во,111ст, 1<омуто .11tпсва ко.,орит-
ност за сметка на а11т11теsата:
бс110 11 черно, бодрост (гюбс-
па) 11 умора (поражение), 11ла-
мс,шост It /ICДCII студ, С,\'ЬIЩе
11 мрак. Мот11вът за ра1ша умо-
ра и tюкруса у Дебет111ова
б1т Чеховски.

Н. PaR11on се изказва за де·
бе11я11ова в книгата си .Ве•1но-
то tr нашата л11тература" (т, IX.
19•1 I г.). ,От вс11чю1 наши
CIIMHOЛИCTIJ топ стои 11аrt-б11изо
до ромаttтизма'. l<ато 11зраз11-
те,1 на r1ря1<ото •1увстно тolt 11а-
1юмня Ботева II Яворова
(от 11ървия период). РаИно11
посочва вярата на Дебе11ю1ова
11 побслата на нъзн11111е11ото и
лобро начало у •1онека. Tor;
r1рос11едяnа подробно wотнвите
11 юtр11ката 11а 11оста, за ла 1ю-
соч11 с.?емеrтпе 11а реа1111эъм
(.суровата етщ,а на 110А11ата ')
Студията на Раnнов обаче r
наградена върху с11мпат1111те към
с11мво11изма II затова 11а места
с субектцв11а.

В книгата си ,Портрети от-

)

близо II далеч• (1946 г.) 8
очерка си за не1·0 В11чо Иванов
открива у Дебеля11ова ,сиllата,
орн1·и11ат10(т га на еди11 ист1111-
ски лирик•. За него поетът е
11зк11юч11тел110 романтик, коnто
замества живота с поетическата
?tечта. Ton е пасивна и нере-
111итс1111а 1ш1шост, чr,ято поезю,
е .?ишена от д11намич11ост. Стра·
данието, 11ри•шнs1вано му от
живота, буди у него само при-
мнрешrе. • Любов, сат11ра, по·
т11с1?ат r·няв, скръб• - в пое·
зията му отразяват една
11рим11рщ1а, 1!0 горда душа. В.
Ива110в му преписва съзнание
эа безсмърт11е, • отгоuаряще на
иегонин траг1р1ески дух•.

Сънсем обър1<а110 е 11зказ11з•
н?то 11а ,П. Росен (,На E1tюn
д?н· 1928 1·.) за Дебе,1яно11а не
само 11ОJЭади фрагментарния си
характер, а 11 със стремежа да
11окаже поета като r1одражате11.

За М. Арнаудов (.25 години
от с,п,ртта на Д11м•10 Дебе11я-
нов• ). във в.. .Jlнтературе11 глае"
(r. 14, бр. 525, гол. 1941), Ле-
бе,1я11ов е r10 предимство ноет
113 е11е1·11я1·а, СКIJОНен към рО·
11антич110 вдъх11ооен11е II иэра·
съ11 като творе1t non б11а1·0-
твор11ото вт1я11ие на наши и
•1ужд11 11ост11. (П. \l. С11анеnков.
Нворов, !111л11св, Бол,1ер, Фра11сис
Жам, Б:1ок). Все пак Ар11ау-
·1ов открива ,светъл 1101·11сд 11

жизнерадост• като ос11ош10 на-
строение в 11ача11ото и края на
rоорчеството му - залог за
освобожае11ието му от nec11-
\tltзмa.

В прелговора си към • Ерос
н Психея •, антолоrия •

на бъл-

гарската 11юбовна лирика, Ата-
нас Величков пише: .ДъJ1боко
е11егич11а е II любовната песен
11а Димчо Дебелянов•. В нея е
отразена съдбата на нес рет111tк,
отровен от сивата гри>ка на
денн. Дебелянов съз11ра демо-
1111'Шото нача1JО у жената и за-
това бива помамен от греха.

В • I<р11т11ка 11а новата бъл-
1·арска лирика• (1934 год.) М.
Ралчев сочи Дебелянов като
11оет, които сшtтезира в твор-
•1еството си особеностите на
Пенчо Славеttков II Яворов.
Симво.1ивм1,т на Дебелянова е
рома11т11•1е11 11 ероти•1е11, със
след11 на шпе11е1пуа11ивъм и
1tрац11онатюъм. В 1шрш1а·1'а му
Ра.1•1ев открива и сант11мента-
1111зъм,ко?то 11рс.1и11а в •?ов, 111ост,

I<ато J!юдмил Стоянов тоА
под•1ертава иронията и хумора
на Лебелшюn - една от пр11-
ч111111те на популярността му.

За Дебелянова са се ив1<ааа-
11и и други, 1,акто се вижда от
книгата на Владшшр Русалиев
, Животът, 11юбовта и c111,pna
113 л. Дебе.'JЯIIОВ". 1936 гол. (Н.
Л111111е11, Йордан Ме•1каров 11

Бонн Пенев).
Г. l{о11ста11т1111ов в , Hona

быrгарска литература• (ч. JI,
1943 r.) 11втъква общите с11м-
11ат1111 у някои към Ботева, Яво-
рова II Дебе11я11она. l{ъм по-
следния зарад11 , общодостъ11-
ност на рома11п1•ш11те си ув11е.
че11ин и ж11эне11а съдба•. Toll
отхвър,1н легендата ва бохем-
стоото 110 Дебе.?я11ова и го ква-
;111фнц11ра като , борец с в11сш11
културни устреми•. Съществе-
ното у Дебелянова не е с,щ.

ВОЛIIЭ'ЬМЪТ, а СЛОВОСЛОIИ? &I

• горд11я, ria избрания 1oier!
Проф. n. Динеl(ОВ В !0•1111

си на първата национа.llfl коа..
фере1щ11я на 6ы,rарските СJ-
те.1и ( 1945 r.) • Нашата 0/31111

со•ш Дебеляиооа r?ръв 11!Щ
СИМНО.1ИС'ГИТе, у КОГОТО ip131f"
iranaт "жнвн, човешкн rоноае'.

Л. Б. Митов в ста1'd111 си
.Днешната Бъ.чгарска дтера-
тура• (. Очерки и крmхиТ,
t 946 1·од.) црежда Де,\е.\!ВОI
между литературните m./lt
у нас. За него специа.1110 'J!lllt•...Много от бъ11гарски:tn
тн, особено д. Дебе; ?
с во11те 11аН-добрн cТ11I0"'9JIO'

НИЯ, 1131JЪl11Je1111 С Иllnt1111 !;у8'
ства, отбе,1яэват, макар) 1оф'а
1111ахо, с отсе11ки на ннт?•пен\'-
ски 11есшщзъм, своята 11)З
с народа•.

Откъс11еч110 11зказване ·1 де.
бе.1яноnа на.1111раме в Cll!llilff
• Субективизъм II ре ·ЪV

нашата 1юез1tя • на (П1!1t
Зарев • .rJ11тературата кт n
знание", 1945 гол.),

Пос:1сд11ото по вре11е
пане на крнтщ,ата за
нова 11ри11ад.1е)J(11 на Геор
11св (стат11ята му .От си

:1ъм към реа.!11аы, it о
Iiпоеэ11я • в с11. Изкуство LL

1<11.ll, 1946 ,·од.). rto ново 11

хотворстtята му нън 1
войната, Uане 11аш1ра.
са реа11ист11ч1ш 11ро1tз1е
1<0111<рсте11 сп1.1 и за
правилно: • Собстве110,
IIOB от вс11•1ю1 С11118

б1т винаги наh-бливt, О

вота, с riorле.11 от11 е

хората•. Цветан uн/iCI





ПОЕТЪТ ДИМЧО дЕБЕЛЯПО? С

В тълпата равнодушна и студена
аэ диря твоя трепет вдъхновен -
кому да мажа страшната измена
на своя безначален тъмен ден?

Кому да поверя с душа ранена
възторзите на оня миг свещен,
когато се разкриваше пред мене
надеждата, че ти си отреден
на чистота и б.nянове честити
да бъдеш сам светиня и nокров?

... До твоя дом не стига моя зов -
о слънце, непронизело мъглите,
о птица, nрострелила далнините I- Ти песен- и надежда- и любов 1

Николай Лилиев

НА УЛИЦА ВЕСЛЕЦ
Беше първата световна вой-

1а. Бях ученик, Тръгнах от Са-
11оков за Кюстендил 11 се отбих
в София. Нямаше къде да но-
щувам и затова скитах 11з со-
фийските улици да търся хо-
тел. На улица ,,Веслец" вля-
зох ь една млекарница, Още с
влизането си там ме зърна
Ди?1чо, който беше с Людм11,1
Стоянов, Вечеряха салам и ки-
сево мляко. С Д1шчо се по-
знавахме от Самоков. По това
време той служеше там вой-
ник, но му бяха разрешили да
живее в града на квартира,
Живееше в мои роднини и ид-
ваше понякога у дома, за p;i
взима руtки книги,

Д и м ч о ме по в 11к а. За-
позна ме с Л ю д м и л Стоя-
нов и м е п о к а н II х а на
скромната си вечеря, Казах, че
пътувам за Кюстендил, но та-
зи вечер няма къде да 110111у-

вам. След като вечеряхме, Дю1-
чо ме покани да отива в хоте-
ла, където нощува той. Хоте-
лът бе на улицл „Веслец", но
тoll приличаше по-скоро на
хан, отколкото на хотел, В
една стая се настанихме аз,
Ди.11чо И един коминочистач,
който постоянно живееше ту-
ка. Димчо засука ръкавите на

женска риза, която . носе111е,
иэмъкна изпод вьзглавницата
няколко руски книги от изве-
стната по това време руска
всемирна библиотека и започ-
на да н11 чете вдъхновено 11 на
глас стиховете на Ал6ерт Са-
мен и Пол Верлен Аз и ко1111-
ночистачът слушахме, докато·
скоро коминочистачът захър-
ка, а ние с Димчо все още дъл-
го се увличахме от символи-
стите, На следната сутрин за-
минах за Кюстензип, а о.ед
това пак се завърнах в Само-
ков.

Една вечер внезапно Пимчо
пойде у нас да се сбогува е
майка м11 и с мене, зашото за-
минавал за фронта. След десе-
тина или петнадесет яни полу-
чих от него писмо. От n11t,11.1-

тo лъхаше тъга и препчувст-
вие, че няма може 611 вече да
се вивим. !"аричаше ,,е на ума·
лителното име, както някой
6.111зък, така както 11е нарича-
ше майка м11. Писмото завър-
шваше така: ,.Чув,·пувам, че
не ще се върна вече, но нали
тъй е по-добре, когато след
0611111я вихър ще изчезна II ня-
яа да 6ъnа сам. Сбогом, враги
Леончо, желая ти всичко нап-
хубаво."

JlerJHll.l Пгспэяеея

повече от три десетилетия
лежат между днес и онова да-
лечно време - наи-прекрасно-
то, което помним. Не затова,
разбира се, че то бе времето
на нашата младост - чиста,
глупава 11 вдъхновена, като
всяка младост. Не че анешни-
яг ден е сух, сиромашки II без-
цветен: всяко време има свое
богатство 11 НОС11 НОВ О\ИСЪЛ.

Но защото имаше Р онач епо-
ха нещо наистина неповтори-
мо, светът беше с друг об-
раз, нещата се измерваха по-
малко на шир и лължина, а по-
вече в дълбочина. :\ашото жи-
вотът тогава беше само стра-
стен копнеж към ,1зключител-
на духовност. Тия няколко ре-
да днес са частица от летопис.
Страница от историята - 06-
шествена и литературна на
едно време, което е толкова
далеч за млааите хора, колко-
то, може 611, епохата на осво-
бождението, и толкова при-
зрачно за нас, съвременници-
те, каточе ни се е присънило,
а не сме го жнвяпи За онова
време, което залязва в 1.эмет-
та ни, не включено в нич1111 ме-
моари, невьзсьзладено от ни-
кого, стъпкано без ехо в тря-
съка на други години. Времето,
когато българската земя се
усмихваше като радостен юно-
ша; когато небето над целия
6ож11 свят беше лазурно, 11

спокойно, изпълнено с тайни,
за които драговолно се умира-
ше; когато да оъвеш сит tleшe
най-послепнага грижа; когато
не знаехме owe тежкия миоиэ
на човешка кръв; когато една
енсправецлива присъда, в чякоя
загубена точка на глоёуса, раз-
търсваше човечеството от епи-
ния полюс до другия. Времето
от 1906 - до 1912-1914 го-
вина.

Тогава София стигаше евва
no 6улеварnа с тополите и Ло-
зенеu беше· само епна голяма
вишнева градина. Тогава има-
ше само. три ежедневника, тол-
кова трамваи, два прилични
локала и елин кинемагогрзф
Тогава в новата сграда нч .,riа-
родния театър" се играеше
.Нора", .Венециански търго-
вец" - .Към пропаст" и вся-
ка вечер Вас. Кирков, Anp. Бу-
аевска, Сава Огнянов, Ат Кир-
чев, Хр. Ганчев, създаваха
празници за една неразвратена

публика. Всеки препи обед по
тротоара на Градската гради-
на бавно минуваше правата
фигура на Иван Вазов с неза-
палена цигара в уста, и кучен-
цето до него; в градинките на
Княжево Ст. Михайловски и
Кирил Христов усамотяваха
своята остра и сприхава гор-
дост; привечер в кафене „Бъл-
гария" Пенчо Славейков съби-
раше около себе си д-р Кръ-
стева, П. Яворова, Петко Тодо-
рова и owe един-двама.

Това бяха цуховчите князе
на онова време. Тяхното цар-
ство беше непристъпно. Там
не смееха да приёльжат ония,
които пълнеха ьече страници-
те на „Българска сбирка" -
,,Демократически преглед" -
,,Съвременна мисъл" - ,,На-
ёлюпагел'' и „Наш живот". Те
бяха в страни, в сянката, не-
известни, непризнавани от ни-
кого, макар че чрез тях бъл-
гарската реч побиваше вече
нови форми, нова музика, и
други нюанси, които липсваха
на по-старите. Тия млади хора
несмееха да доближат призна-
тите майстори на словото, до·
ри когато можеха: тяхната па·
чит 1m позволяваше само от-
далеч да им се радват. Те ня-
маха сьзнанието, че са тяхна
смяна и че имат право да
искат нещо. Те не знаеха то-
гава, че we минат само някоя-
слепните си, от фронта, стихо-
творения или един мършав раз-
каз, ще позовлят на ония от
новата смяна, които идеха
след тях, да ги тупат интимно
по раменете и да им говорят
на „ти". Детинска наивност I

Защото те наистина бяха поч-
ти деца: най-възрастният -
,,бащата" - Д11.11итър Попвър-
звачов, нямаше 30 го?1ш111 Ня-

Къщата пешо е живял Димчо
Пебелянов в София - сега
пивница .Хладна почивка:

в ония ДНИ
Затова, пред блясъка, който

увенчава днес името на Д11м-
чо Де6елянов, и който има
смисъл преди всичко като тьр-
жество на българската реч,
пред тая 0611ч, непотъмняяа, а
повече пречистена от времето,
аз 11ска.,1 за не .ш1сля, 11 немо-
га ! - за он11я год1ши, 06агре-
ю1 с кръвта на неговото сър-
uе, за неговата погубена мла-
дост, която ни>.;акои празнен-
ства не ще н11 възвърнат.

Виждам една къща - сега
та)1 е кръч.'1а и вечер rъrн?
грамофон - в един от тихите
квартали на Соф1щ цето шу-
мяха ноще.11 само мокрите то-
поли, дето той написа „Спи
градът", ,,На злато в безумния
бързей", и други owe ст11хове,
и дето преж11вя наn-стра111ното
отчаяние през живота си Виж-
дам една мансардна стая, и не·
rовото сиромашко легло на ко-

сто, ?лен, топ молеше прия-
те.11пе с11, като си отнват, да
го пр11Вържат, за да не 611

през нощта, в пристъп на мъ-
ка, да се хвърли от проэо?fеца.
И не знам, доколко смехът на
Дю1чо е бил винаn1 лек, без-
гр11жен и весел с.11ях на дете.
Може 611, по-вярно от &ичко
е, че всеки трепет на душаtа
му - от 60.,ка или от случай-
на радост - щ1rновенно ра-
ждаше мелодuя, която беше за
него, както ·

за всеки истv.нски
поет, върховна утеха, удовле-
творен11е, че дори и забава.

В едно от сn1хотворенията
си тoll п11та - с въпроса на
Верлена: cD15, qu'as-'Ьu !alt
de .Ьа J,eunesse ? ..» - •

,,Кажи,
шо стори ти със своllта мла-
дост?"

Какво стори ли? Ето: тая
трагична младост, изгоряла в
едно страшно време, хвърли
своя блясък в душите на ня-
ко,жо поколения. Колцина от
живите днес ще бъдат след
смъртта си толкова честити?.
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се?1ейства се объркаха. Парите
не ст11гаха за ежедневните
нужди. Настанаха дни на лише-
ю1я и недояждания, дни, как-
вито Димчо не е прекарвал от
рождею1ето си, черннте 11

скръбни дни, за 1<01пG той го-
вори на много места в стихо-
вете си. Mati1<a m1 (iеше отчая-
на, Д11м•ю беше унил и о 1сла6-
нал. Не му се работеше, не му
се четеше, не му се пишеше. С
писма аз постоянно r11 увеща-
вах да не се отчаl<ват, да по-
срещат всички нecron,1 със спо-
койств11е, защото тази криза
ще бъде 11зж11вяна 11 за нас ще
настанат пак добри лни.

В края на rод11ната най-го-
лямата 1111 сестра Найда, която
живееше при ма111<з ми и Лнм-
чо, се ожени II замина за Со-
ф11я. След нея за,111наха за та,1
11 ?1айка м11 11 Димчо. При мал-
ко подобре1111 услоR11я в жнвnта
П11мчо завърши r1тщшз11я в Со-
ф11я с отличие.

Завършването на ги,ша?ията
от Димчо беше nржеово
за ·цялата фам11л11я. П11мчо се
радваше като дете, хвъrчРше
в облаците 11 м11 казваше: ,,Бай-
чо Иванчо, аз вече си сттпвам
на краката, ще постъпя някъ-
де ч11нов1шк, we получавам за-
11лата, с която ще се грижа за
М:'lма. Нея не дава\\ нико?1у.
Ще ж11вее при мене и 111е се
погрижа да it с1,з?ам 111астл11в1,
и споко11ни nни. Т11 и Мика да-
дохте ,,ноrо за сечеl!стоото 1111,
за в бъдеше вие няма па 11?,а-
те грижа за ыене и маt1кз ,111
и we живеете 11 се грижите за
вашите се?1еnства."

Като чиновн11к в метереоло-
ntЧната станция и па-лослr

"о
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ства 6ях?,е добре нахранен11 и
добре облечени. Облечени· бях-
ме с дрехи от вълнен шаек и
тънко па?1учно платно, изтъ-
кани от майка ми и стрина мн.
За храна на се)t?йството ни
ю,аше в11наги и лете и з11ме
продукти в наn-1·олямо изо611-
л11е. Имаше голяма каца с на-
ложена солена слан1111а, нмаше
най-малко по една , енск?я то-
пена мае, каче с г11ъсто и то-
лу,1че с по-сухо с•1рене, 11ма-
ше по елно то,,умчс 11зпърже-
на създарма, голяма ка11а с
к1,село зеле, голямо кот1чес·r-
во картофи, праз 11 кrо?щл-лук.

Някой ще взе,1е запас?ване-
то с тот,ова много продукти
за разточ11телство. Чо те се
пr11rотовляваха, защото, освен
ч11чо ш1 11 6а111а ю1, шиеха в
са:юна по 3,4 и 5 nуш11 калфи
11 маnстори, на ко11то през rдна
седщша лава:01е nбяд II еечеря
двете семе11ства. З11ач11 на тра-
пезата ю1, освен нашето се-
,,еtkтво от осе\1 душ11, селяха
11 4-5 души раооттщи, а за
то.,кова много n,рла всеки мо-
же па с11 представ11 1<акв11 про-
лукти (\qxa нео6хол11м?1. Въоб-
ще ра6отн11111пе се хrанеха
ло6ре, защnто се 11,1а111е пред
в11д, че юvщото лято па>< ще
ю1 потря6ат.

Кnгато 6аща н11 за,шнешР
есенно вре\lе за Турция, тoll
ю1 оставяше неотан11чен к11е-
Jf11т пр11 един съсел 6ака.111н,
nт коnто с11 вз1111ах?,е всички
бакалски про:1укт11: захар,
шаnлан. сол, п1тер и др.

Изтъква,? това, з? па стане
ясно всекн\\у, че Пимчо не е
роден в бедно зана?rrч11nско
се\1еllство, а е роден в замож-

лист
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каква странна притегателна
с1tла събра тия ЮiiОШИ, устре-
мею1 да завоюват вселената
само със сво11те горящи сър-
ца. и през TIIЯ няколко ГОДI\НI\- до голямата война, .1руж11-
ната, съ6ро!,на в начало около
хумористичния лист „Оса" -
после чрез вестник „Смях" и
,.Българан" - през 1914 го.зи-
на се сллъти в онс,ва - пър-
во - сп11сан11е „Знено", което
беше &ече едно литературно
събитие. Такова остава то и
днес, без да е нужно да се при.
лага. към него една снизходи-
телна мярка. Защото тук бяха
всички, конто дават на днеш-
ната българска художествена
литература оня облик, с кой·
то тя може да се гордее. Тук
бяха Николай Лилиев, Иордан
Йовков, Георги Райчев, Дим.
По.'\вързачов, Людмил Стоянов,
Гео Милев, Христо Ясенов и
др. Тук беше -- в самия център,
на първо място - Димчо Де·
С!лянов. Toi! 6е печатал вече
„Черна песен" - ,,Гора" - и
„Елепнпе". Но в „Звено" даде
всичко, което написа - до по-
следните си, от фронта, стихо•
ее. И колкото странно да е -
тъкмо онзи - коt1то най-ярко
пламтеше между всички тия
нов11 имена, трябваше най-къс-
но да бъде оuенен. И, разби-
ра се, както става на земята- и почти винаги в нашата
земя - когато у.11ре. Не е мя-
сто тук да се просдеди стъпка
по стъпка тежкия път извър-
вян от тогава. Днес работата е
твърде лесна; днес поети и n11-

caтent1 има с десятки, списа-,
ния и л11тературни вестниuи
всеки ден откриват таланти 11

тръбят - и тр1,6ят по чети-
рите краища на зем!!lа ни. Но
тогава! И може би за ония,
които са ЖIIBII днес - тоя ПЪТ
не е освен само ед11н меланхо-
лен и приятен спомен: все пак
това бе м,,адостта, след която
е дошло едно удовлетворение.
Но мъртвите нямат тая утеха,
)1ъртвите са спряли в своето
страдание - и тям ние ще 6ъ-
цем вечни длъжници.

ДЕТСКИТЕ и УЧЕИНЧЕСКН rоднин Ид. ДНМЧО
но а6аджиnско 11 търговско
семеАсrво, в което той 11зка-
ра до· десетгодишната си въз-
раст в изо611л11е от наt1-ху6ава
храна и най-ху6а1?о облекло.

Баша мt1 11 чичо мs1 имаха
голям търговски нюх. Те ос-
вен с а61пе, търгуваха и с въл-
на и въжа. Пролетно време те
докарваха в Копр11вщ1ща голя-·
мо 1<от1чество вълна, която
разпролаваха на домаю1н111е
за изработване на шаецн. Сле:t
като пролалеха вълната, те за-
м11наваха с nва 1<оня II ел11н
ю1ралж11я пrез София за гр.
Враня - Сърб1щ пето закуну-
nаха ГОЛЯМ() кnл?1щ·ство в1-жа,
з? капваха п1 о Олnнн II н? 1\1 р-
за р1-ка ги разпполаnаха СлеJ
тона се завр1-шаха в Копр11в-
щ1111а, за ла започнат на!i-яаж-
ната си ра/\nта - v11111nането
на дрехи за Тvрuня. По тnз11
нач11н. без какnото и ла 611ло
отклnнение. пабnтиха !lama м11

11 чичn ,,и, а н11е жиоеех\\е 11

нall-roлqмo cnrJкonrтв11e nn
18Q6 r., кnr,,то се пnщ.111аха
.,,,чо 11и и баша ми и Димчо
бете nесет гnп11ш110 мо11че.

Слел Освободителната вntlн•
11 с.лед Съел11не1,11ето пr,ез 1 RS,
г. се постаn11ха митниuесю1
ma1<111t11 ,1eжnv Tvri•111q и Бъл-
гаnия. Топа в1n111н 11о?ожен11е-
тn на пrички а6аnжrщ - т-..р-
rов1111. Кап11тала на 6а111а щ1 ,.
щ1чn м11 зап<Jч1111 па се топи
За тnва nо11nинасяха и ?ост,
rолящ1те разноски за 1-1::1л1-р-
жането на rnля,111те семеlkтва
nбаче те rial'l<Jтexa и се бореха
с новосъздадените условия в
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живота ни до самата с11 смърт.
Казвам „до самата смърт",

защото те и през з11мата на
1895 г. бяха занесщ1 стока в
Турш1я. Но през тази зима ч11-

чо м11 внеза11но почина. Баща
ми рапродаде това, което Оеше
останало от стоката, прибра
се в Копр11вщица, раздели със
стр11на ми донесеното. Той не
можа да живее без брата с11, с
когото не са се делили от деца,
и през лятото на 1896 r. се
пом1ща 11 той. Макар, че баща
ю1 и чичо ни Qстав11ха малко
срелства за излръжката на
двете rолями семейства, но как-
то казваха маl!ка ни и стрина
нtl, Господ 6erue нарел11л така
rа6отата, че те да не почув-
ствуват много прощ1натd, коя-
то настана след загубата на
двамата домакини.

Аз в това време бях •ашов·
н11к в Пловд11в, с доста добра
заплата. След два месеца еnна
волска кола оtправи пялото
семейство за тоз1t rpan. дето
то продължи na ж11вее при съ-
щ11те условия и обстановк?
1<акто в Копривщ1ща.

През същото лято завърш1•
пмвдивската Г11мназ11я една 01
nъшерите на ч11чо ми Харета
на. Тя беше назначена за vч11
телка в Копривш1ща и пое· из
пръжката на другото семей
ство. J:акто в11жпате, работи
те в пьете се„ейства се нар?
д11ха като по пре,1ваr11 rелно

о6мислеkа програма.
Записахме Димчо за ученик

в така нареченото жълто учи-
лище, в което тоl! завърши
четв ьрто отделеш1е и първи
клас на прогимназията и, по-
неже през есента аз бях пре-
местен в Ихтиман, uялото се-
мейство ме последва там. В Их-
тиман Димчо завърши втори и
трети клас на прогимназ11ята и
поне?е там нямаше гимназия,
по настояване на майка н11,
тя и по-голя?1ата ни сестра
трябваше да замиf:ат пак за
Пловдив, пето Димчо да· rледва
в п1мназнята. Маi!ка ни по н11-
коt1 начин не се съгласяR?ше
Димчо да напусне уч11шш1ето 11

д/1 потърс11 някъnе работа, как-
то н11 съветваха да направ11м
6лиэк11 хора. Тя t<азвашЕ:: ще
от11лем в Пловп11в да гладуваме,
но Д11)1ЧО трябва да уч11. Тя
вярваше в звезлата на Д11мч:? и
казваше, че тоn ще стане го-
лям човек.

Когато П11мчо постъпи n ше-
сти клас на гимназ11?та случи-
ха се неша непреnвиnени, кои-
то донесоха и непреnn11дена
•,r11за в поминъка на лвРте се-
•1еnства - едното n Ихтиман,
1ругото в Пловдив. Мъжът на
•естrа м11 Мар11я се записа стv-
'ент в соф11йския ун11верситет.
"':естра ?111 се ангаж11ра с uя-
,ата си заплата 11а 11:м1,ржа-
1ето "У 11 не можеше да отде-
,я иншо от нея, за по,1аrане
·ia тези в Пловдив. Аз започ-
чах па пе,1я на д11е заплатата
-и и nr•111ax полоп11н;?та А

Пловз11в. Сметките на двете

t<ато студент, коректор и ре-
портьор на някои весющи и
като стенограф в общината и
народното събрание, той по-
лучаваше доста пари, но той
започна да бъде небрежен към
себе си, към облеклото си, за-
щото разходваше много пари
за стиховете на н?говите то-
611ми поети от Франц11я, за да
може да п1 чете в оригинал. За-
това той се зае II научи са?1оук
до съвършенство френС1<И език.
Той беше си ftаред11л голяма 11

богата 6116шютека, която слеа
неговата смърт не можахме да
науч11м къде остана.

Д11мчо беше много впечатли-
телен, 11маше с11лна па."ет и
много четеше. Върху тази не-
това отлнч11телна черп, аз
11скам ла обърна вн11ман11ето на
младежта. Димчо четеше и ?;о-
гато ходеше II когато nо•шва-
ше. Той четеше, когато се пр11-
r·отовляваше трапезата за обяд
11 за вечеря. Той отделяше и
вечер и сутр11н от вrемето за
сън и четеше. Вечер всички
ляrах?,е да сn11м, той оставаше
след нас да чете. Сутрин, ко-
гато се събуждахме от сън,
нащ1раюте го, че чете и ни·
кой не му пречеше за тс,ва.

Майка ни род11, отгледа 11

създаде от Дю1чо ед11н достоен
син за нея 11 за Б hllrapия и аз
мЬля всеки 6ъ:sгаоин, когато
отиде в Копр11вш11uа II застзне
пред неrов11я ху6зв па четник,
да се преклони по-.напред 11а

лика и паметта на тази свята
жена и след това да се прекло-
ни пред паметннка 11 nа\\етта
на Димчо.
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След смъртта !'а брата ми
Димчо, ?,ного от неr·uвите близ-
ки приятели - по?п1, писате-
ли и журнал11сти -· съо(iщ11ха
по нещо за неговото рожде-
ние, детски 11 ученнческн го-
д11ю1 и, между хубав11те неща
и спомени, 11з11есоха и сведе-
ния, KOIIТO нямат НIЩО общо
с ист11ната. Дю1чо 611л роден
в бедно занаятчиt1LКО <"емей-
с:тво - писаха едни. То1'1 още
от дете понесъл на плещ11те
си с11ро.,1аш11ята, н11щетата и
лишенията, ко11то го пrи;?ру-
жават През ЦЯЛIIЯ r.ty ЖIIROT -
п11саха друп1. Той owe от де-
те 611.1 пр11нуден na се rr11жи
сам за прехрана га с11, писаха
епна нелепост трети. От къде
почерп11ха те тез11 спомtн11 11

с:ве.1ен11я - аз не зна.11, па 11

,1011те сестrи II брат не знаят,
:защото Hl!TO eJIIH ОТ тези, KOii-
TO п11саха, не са потърс11.111 ня-
кого от нас, за да чуят самата
11ст1111а.

Когато пет nеца 6ях11е 11з-
rт,,лю1.111 се.11еnството и рас-
, 11Х\1е non наt1-ху6ав11те 11 топ-
пи rр11ж11 на баща и майка 11

когато се роди Д1111чо, баща ни
и чичо н11 Иван ow? проn,.лжа-
ваха да упражняват а6а,1жиn-
с'!'l!ото II търrов11я, а си, насле-
до:на от тяхн11я баща Дю1чо Де-
бг,1янов, коnто е 61•л в Konp11в-
w11ua по онnва вг,е11е lnpe.111
осво6ож.1ен11ето на Б1-11гар11я)
ещн 1\З\lежду 11al1-ЗIOIO.ЖHIITe
а6а.1ж1ш търговu11.

Още с рождението с11 Лю1чо
заживя, 06гра.1ен t>T нall- го.1я-
?1ата 0611ч 11 вню1ан11е на ро-
11ите,1и, братя 11 сестр11. Toi!
беше за ВС\IЧКI\ М3.1КI\ЯТ Л11н-
ко. Всичю1 деца в лвет? сем en-
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?n? СПОМЕПИТЕ ПА СВОИТЕ БЛИЗКИ
Je "РИя-
иват, яа
а не би
1 на мъ. дин иайски следобед, в

)Зо?еца: 915, бяхме иалезли с Димчо
ехът на високо над Бояна, Пролетта
ек, без. целунала вече всичко, денят
ча дет прекрасен.

е. Лежахме на сянка. Аэ дl,JIJ'O
°'11'1ко rетох на глас „Морето" от

дуwат-а iернхард Келерман, на "уски,
случ,R. [имчо слушаше вн11мателно, с
яво ра.w1режени очи, като ме кара-
беще 31

ue от време на воеме ва no·
·т поря някои пасажи. Дълrо no-. v.нск,

гъвахме в ро.,1анп1чнfпе 06-
} Jов.1е. вэи на Келермана - в те ся-
бава. саш оживяха и претвориха
Jеният1 .вета около нас. Почнах да се

юса навълнувам при четенето; гла-
,u !а•,:ът ми почна да трепери и

Ка·.
•·чезне: най-сетне епрях.

" "-Н, - Не мога повече!
·а млаiтонът на възклицанието ми

,е толкова наивен, че .Пю1чо
): тасе засмя, но така топло и ху-
ряла аiаво.
хвър,111 Дълго мълчахме Слънцето

н ече клонеше към Люлин. По
а НЯ· гътеката току под нас почна

ина от ia се ниже рецица мл.аnи хора;
т с?е? 1незапно от нея се отдели едно
НТИ( яомиче с бяла блуза и се за-

rича към нас. Беше прекрас-
rата Зина Б., моя валечна бра-
говчеака.- Зправствуй, Вася!, - по-
здрави ме тя отдалеч с топлия
:и глас,

С к о ч и х за да я при-
рещна, но тя спря няколко

lачк? пред нас и занемя. Ли-
то и още лазеше сърдечна-
си усмивка, но очите и се

ха разширили тревожно и
•леааха край мен. Неволно се
бърнах да проследя погледа и.
[имчо, който лежеше no гръб,
е бе привдигнал, подпрян на

НА ИЗЛЕТ
двете си ръце. Такова лице ви-
дях за пръв и сигурно за 110-
следен път в живота си. Тя бе
греещ екстаз; не знам дали то-
зи израз говори нешо. Върху
лицето на Димчо бе паднал
лъча на женска красота и то
сияеше. Устата му 6е леко от-
ворена, от очите ?1у бликаха
светлини.

Обърнах се отново към З11-
на; тя вече бе свела поглед и
лицето и, оживено и румено
преди миг, сега бе строго и
бледо - почти каменно по
контраст. Отидох при нея, эа-
говорихме и двамата смутени,
Тя вече не вдигна очи към
Димчо. Изпратих я до пътека.
та; дружината и бе вече отми-
наnа и тя се завтече да я стиг-
не без да се обърне.- Кое 6еше това момиче?- ме посрешна Димчо и в гла-
са му звучеше ехото от въз-
хищението, което го t<e пре-
образило преви няколко мину-
ти. ?- З11на Б., - отговорих, -
моя братовчедка, студентка.

И едва тогава се сетих, че
бях пропуснал да ги =апозная
и се извиних на Димчо; обе-
шах па сторя това друг път.- Не, - каз,1 решително
Димчо, - не искам! Тя е тол-
кова хvбава 11•.• чиста.

По-късно, когаТО вече ели-
эахме към поит ъмнялото поле
и смята бе минала, Пимчо
почна да :11е подиграва, че см1
611n влюбен R х,·бавата си
братовчедка и да ме вразни,

Но хубавото остана и ни
свърза още повече.

ВАСИЛ КУЛЕВ

ПОСЛЕДНА СРЕЩА

(f)

д.

Вървя no булевард цар Ос-
ободител, срещам Димчо Де·
епянов. Но той гордо отмина-
а, не се спира, не ме поздрав-
ява. Изненадана, раатревоже-
1а се спирам:
-Дебелянов! Защо ме отми-

веаш> Не заслужавам ли поне- 'ин поздрав?,.
Toll се спира, rордо застава
•д мен:

-: -Та аз Дебелянов ли съм>
е виждаш ли, че евин важен
хподин минава край теб. По-
Ьедни по-добре - и прокарва
:;.,ка no раменете си. Димчо е'
', нов костюм.
-Подари ми го Подвърза-

юв, че му омръэнало да ме
·леда окъсан. . . но ти не се

тревожи: Исках само да се по-
шегувам и да изиграя ролята
на „важен господин".

·- Разбрах, •• му отговарям аз
Огненото сърце 11а пое,з

Димчо Дебеnянов грее в нощта
на живота. Toll е ранната зо-
ра на новия живот - радо-
стен. и щасглив.,..

После отидохме в Борисо-
вата градина и эаговорихмс
пак за звездите и лунните cиSt-

. ния...- Ще ме чакаш I .. бяха по-
следните ду?!И на Димчо Двёе-
лянов, когато замина за фрон-
та.

Аз чаках. . . но той се не
върна...

СВВВРИНА

НАШИ ят КВАР з:н РА нт
Спомените ми за Димчо де-'

ёевянов ме отнасят към ония
тихи и СПОКОЙНИ ДНИ преди 38
гоаини в скромната ни квар-
тира в покрайнините на Со-
фия, до Руския паметник. За
пръв път видях Димча именно
в тази квартира. Беше през
лятото на 1908 година. Цове-
доха го Попварзачов Ii Нико-
лай Лилиев, който по това
време живееше у нас. Напра-
в11 м11 още тогава впечатление
неговата жизнерадост и хуба-
во настроение. Toti беше owe
само неизвестен младеж, <Ой-
то се възхищаваше от френ-
ските поети 11 сам nишеше
стихове, които Полвързачов и
Лилиев харесваха и, энам, че
го насърчаваха в тази насо-
ка.

По това време и през послед-
валите години у вома се съ-
оираха.. привлечени от обшия
си интерес към литературата,
мнозина приятели на Подвър-
зачова Чести гости ни бяха К.
Константинов, Георги Райчев,
Георги Бакалов, Коста Кнауер,
Н11ко,1а Янев, Георги Машев и
др, Обяви се Балканската ВОА·
на. Полвързачов отиве на
фронта. Някои от приягели ге
му, които останаха, проявя-
ваха irнтерес към семейство-
то ?,у. Димчо лохажваше чес-
то, като отначало аори всеки
аен носеше акациеви клони от
дърветата no бул. Скобелев -
за зайчето, което беше пода·
рил на деuата и с което оби-
чаше да играе. Toi! беше, пов-
тарям, много жизнера постен,
смееше се много, просто се
заливаше от смях: 11 пееше
много. Това трябва па знаят
онези, които, като четат най-
хубавите елегии в нашата пое-
зия, си съставят за автора им

от ---,д. Подв1?рэ?
I

по-друга представа.
По-нататък кръгът около

Подвараачова се образува нd·
ново, разшири се, започна из-
ааването на литературно сп?+-
сание „Звено", и в неговата
топла среда се създадоха и
закрепнаха наред с Д11.11ча 11

други голе ,щ имена.
Димчо беше сътрудник 11а

Подвързачова. Owe в 1911 го-
дина, доколкото си спо11н?,,,
те съставиха заедно първата
антолоrи я на българската пое-
зия. Помня, че приятелите 1:11
се смееха 11 ги закачаха за то-
ва, че Подвързачов съвсем не
се беше !]0Став11л в нея, а Д11.11-
ча nоставf1ли на последно мя-
сто. Този факт, дори и в оник
вре,11ена, когато скромно,тта
не беше толкова ряnка, беше
направил силно впе•1атление.
Димчо участвуваше със свои
хvмористични и сериозни ра-
боти в репактираюпе от Под-
вързачова хумор11ст11чни спи-
сания „Оса" и „Смех" и tъ-
шевре?1енно беше чиновник, с
оскъдна заплата. Изn6що, оскъ
1111ца б е ш е най-постоян-
ният спътник в .живота му Тя
личеше и в. самата му външ-
ност - той носеше напри-
_мер, най-евтините ризи, които
можеха да се купят, препас-
ваше се с .върви. забождаше
се с IIГЛИ•••

Освен литературната впъзка
между Димча и Поnвързачов«
съществуваше сърдечно и ин-
тимно приятелство, което про-
аължи до трагичния край на
Ди?1ча, це,,и 7 -8 години. По-
следната година от живота си
·Димчо се пресели у нас, на

f
Дим•tо Дебелянов и Мс•11<аров

буn. ,,Ферд11нан;х" 138 '(сега
,,Хр. Ботев"). В същата, не-
1·овата, стая, която за нас до
края остана „Димчовата tтast' ?
живя по-после Йордан Йовков
и на няколко пъrn Никола?
лилиев. От тука трьrна Димчо
за фронта. Toi! не замина вед-
нага с обявяването на воА?ата,
понеже службата ?,у непозво-
ляваше. Toi! можеше, струва
?ш се, да се осво6оn11, това ro
11скаше службата му, ала тоН
не направи никакви опити, за-
щото смяташе, че трябва да
11зпъnн11 дълга си. Изглеж.!!а.,
той имаше някакви лоши лреn-
чувствия, защото, спомням си,
1·овореше, че ня.11а да се вър·
не. Н11е, разбира се, обръща.(.
ме всичко на шега. През по-
саедн1пе дни се случиха някои
неша, които, изглежаа, също
повлияха на настроението му,
Неговата стоя беше към дво-
ра, съседна на кухнята; пра-
вена, изглежда, за тралезар11я,
тя беше свързана с нея посред-
ством малък отвор, прикрит
откъ?, стаята с огледало. Ня-
ко.1ко дни преди да тръrне,
ди.11чо, кой знае как, бе счу-
пил ключа си отвътре. На су-
тринта той се принуnи да из-
лезе през този отвор. Ключът
не беше поправен веднага и
Пи11мчо започна да "лиза 11 )а
излиза от с т а я т а си n р е з
тази а у п к а. И з п а д ы а л в
мрачно на строен и е, тойказва ш е: ,,На, е т :,, и
стаята ми не ме иска, заюоо-
ч11 eel Не, няма да се върна!"
При едно такова промушване
Пимчо счупи и оrnелалото. То-
ва беше за неrо също лошо
предзнаменование. И 'трето -
през тия последни дни лампата
му, която беше nоавижна и се
спущаше и изкачваше, също
се повреди и престана да све-
ти: Димчо се провираше през
дупката, на тъмно.

Малко весела нотка внася-
ше Пимчо тези дни с една rра-

·мадна, закрщ1ена, прилична. на
.турски ятаган сабя, с която
обичаше да се препасва и да
марширува из дългия коридор.
Когато доl!пе уреченият час,
.Пf1мчо се сбогува с нас с ду·
м1пе: ,,Знам. че вече няма па
се върна". Изпратихме го до
улицата.

И наистина, вече не ro ви-
дяхме.
то111ври, се получи съобщение
за трагичната му смърт, кое-

СТI\РИЯТ БИВ1\К
На д. Т, Каnфов

Някоrа ний бяхме там отвъд, -
в оня тих и слънчев край, отдето
Струма, морна от далечен път,
праща първи поздрав на морето,

Там сред плодната зеленина
на лъки, от златен зной горени,
спомняха разrромната война
само хижите обезлюдени.

И от призори до първи сън
стъпките на рой сурови воини,
като тежък непрестанен звън,
трепнеха ерови и нестройни.

Всеки завой там ни бе познат,
всеки кът - тъй горестно възnюбеs
сякаш всеки в тоя малък свят
бе намерил своя свят изгубен.:.

Но един и в сън не чакан час
нашия притихнал сън разсече, -
тръгнахме,.. нощта бе пак пред нас,
ЯСtfНЙ ден - тъй блед и тъй далече.

(Помня, че през тая нощ на юr
странна скръб вещаеше_ луната,
и при всеки стон и всеки звук
звънка бе и плаха тишината),

Ето ни сега на други бряг •• , -
друг- брегът, съдбата- все еднаква.,,
близката долина лъха мрак
и дъждът, скръбящ и тих, потраква

по палатките. • • Rз пак съм сам
и мечта тъжовна ме увлича
в стария бивак, пустинноням,
който в тая тежка нощ прилича

на едно сърце, • • Къде са те -
смелите ръце, гърди железни? • , •-
Бурен в знойните лъки расте
и в безименна забрава чезне

споменът за онч слънчев кът,
дето жадните за радост тиха,
в дни на много кръв и много смърт,
мирен сън и мирни скърби пиха. • ,

Димчо Дебелянов

? Малко познавах лично Дим-
1 ре- 1а Дебелянов, макар да се
111 и :рещахме доста често у общи
та 11 i1риятели или no кафенетата.
no- Спомням си, че се видяхме
тоА за първи път през 1907 или
към 1908 r. у общия ни приятел

, за· Трифон Илиев, тоrаз студент
1ар11 по право и по-сетне адвокат s
лю- Пловдив, наверно съученик на

а да Димча. Това беше в една сту-
За- ,11ентческа квартира на бул.

юук Драгоман, струва ми се.
зик. По-често се виждахме по не.
1а ,, !ro време в тогавашното кr,фене
:ле?

?6

септември" на Сiул. Донду-
: да к;, под разрушения от бом-

<iJ, д11ровките хотел „Елит Па-
·лr,- r,,-·

". Тук по канапетата t чер-
г 11 вено сукно, особецо no коле-
не- лото край центраnниSJ стълб,
аз се събирах?1е на ?секиn?,евни

1 на ко111ентарии десетина студенти,
•0• млади редактори и сътрудн11-
?а- ци, няколко работници nеча·
1111• тари, шивачи 11 други социаm1-
бяJ сти. Идеха и някои обши приq-
• 11

тели сътрудници на ху)ЮjJИ-
за стични вестниuи, бохеми, пое.
ки ти симвотtсrn. Аз бях съреаак-
ше тор на en. ,,Начало'', но не си

спо?1ням да се е отнесъл до
<О· мене Дебелянов за сътрудниче-
,н, ство.
111·

Винаm ми правеше силно
впечатление фигурата на .,Дим.
ча", както всички ru наричаха
дружескf1: доста пълничко чер-
вендалесто лиuе, no което по-

то . биваше първа мъжеска ряnка
не браnица, руса, почти белезни-

кава коса, приrлаJена на една-
та страна и паnаша често над
очf1те. Тяло набито. плещесто.
Нещо силно, здраво. балканско
пъхаше от цялата му природа.
Движенията бързи, отсечени.

,ен
аз

IK,

аа
та
о-
ra

Имаше нещо симпатично, поч-
ти детски на11вно, в пог.?еда на
сините му очи и съвсем лре-
увеш1чено ми се видя ржува-
нето на Димча, от един негов
другар и б11ограф, като „ca-
rnp, с жълтеникава брада и
неравен сократовски нос, с
иронична усмивка на тъ11ю1те
устни". Друr ro сравняваше nо-
ри с Верnена, наверно за да до-
каже литературна га. им при·
пика.

По това време вирееше мо-
дната, подражателна Оохе.,1щи-
на между голяма част от наша.-
та интелигенция, която не 1110-

жеше да се пр11м11р ни ro с
„еснафския" живот, нито с
второстепенната, спомага, ?лна
роля в соu11алистическото дви-
жение. С1iлно бе влиянието на
запааните декаденти, чиито

. литературен представител бе
известн11я ш1ник Ив. Ст Ан-
дрейчин, а особено това на ру-
ските и полските: Баn,11онт,
Андрей Бen11n Солоrуб, А.
Баок, Пш11бишевски, чиито
произведения се печатаха до-
р11 в соuиалистическите списа-
ния. Мнозина талантливи мла-
дежи губеха златните си мла-
.!lини по кафенета 11 нощни ло-
кали, като си мисл?ха, че ако
водят редовен живот. няма да
станат. . . ,;прокълнати noe-
n1", зна,11енитости А всичко,
което даваха, при тоя бохем-
сю, ж11вот. бе някакво псевnо-
ню,но сътрудничество в ня-
какви хумористични списан11q
11 вестници, от които най-при·
вnекатеnното за тях бе „Бъn-
гаран" с разните му трансфор-
машш.

От 1908 до 1910 вкnючитеn-

СПОМЕНИТЕ МИ ЗА Д. ДЕБЕЛЯНОВ
но живеех, като учител no
френски в 11-ра мъжка n1мна-
зия, в дома на ня1<огашн11я си
учител в Сливенската гимназия
и тогава такъв в същата II
мъжка гимназия, Ил. Констан-
тинов, баща на писателя К Кон-
стантинов, тогаз сту;х?нт и ?nи-
зък приятел на Ди,11ча. Моята
стая и тая на студента Констан-
т1шов бяха не само съсед1111, но
трябваше да минавам през не-
говата, за да влеэа А своята -
и често заварвах двамата прня-
те.?и дене?1, а по-ч'есто ношем,
Къшата, която съществува и
днес, 'беше на ъгъла на „Па-
триарх Ефтимий" и бившия
буп. ,,Ферд11нанд", и цвете ни
стаи бяха в долния стаж и гле-
даха към булеваrпа.

Нямаше д.а влиза?, в тая по-
дробност, ако именно тая къ-
ша не бе свързана с неизясне-
ната още трагедия, паанала
„като rръм от ясно небе" в
живота на Днмча и аз самият
не бях до нейде причина за
нея. Ето как. Една сечер ме ПО·
търси по-голямата дъшеря,
Еленка, на притежателя на
къщата полковник Петрунов,
да ме помоли ни малко,
ни мноrо, да и помогна
за написване на домашна-
та работа по Българск11 ::!а
шести клас. Аз отsепнаж й
отговорих, че с ученическ11
упражнения не се занимавам и
че трябва па се отнесе к,.м К.
Константинов или приятеля
му, който owe не живееше в
тая къща. Навярно, ученичка-
та не само това е търсила. На-

скоро аз на.пуснах квартирата.
си и стаята ми, както се нау-
чих, б11nа заета от Димча; на-
учих и за твърде близкото му
сприятеляване с ученичката.
След известно време научих от
вестниците за страшната тра-
геаия: бащата полковник за-
стрелял дъщеря си и се само-
убил.
· Малко по-късно, в края на
'1909 или началото на 1910 го-
дина, стана едно доста силно
спречкване между Дебелянова
и мене. Както е изnестно, през
191 О rоnина Д. Полвързацов и
Д. .Пебеляноо изра?от11ха еnна
Антология на б;.лгарската по-
езия. Два nъrn Д,1мчо ме по-
моли да му nai, - неразреше,
ни за препечатване мои стихо-
творения: Те Вече били Гl1 ИЗ-
брали - с портрета си. Аз му
отказах и едното, и друrото.
При трета среща, в която не
се съгласявах да му дам rазре-
шение, Димчо поста грубо ми
отвърна: ,,И без вашите сти-
хове ще може!" За декаnента
редактор сигурно можеше, но
за издателя на Антолоr?,ята,
Г. Бакалов, съвсем не можеше.
Стиховете м11 из11язоха без
разрешение и без. . . портрет!
Между другото, в тая Антоло-
гия се разкриваше еаиния ми
псевдоют М. Моряшки, за ко-
ето раз)1енихме не малко вза-
имни оскърбления r, издателя.

Настанаха. войните, ката-

строфите и почти изгубих сле-
дите на Димча. Но в эамена на
това, аз следях неrов11те стихо-
ве и винаm съжа.1явах за бо-
лезненото му лутане в дебрите
на символизма и празните фра-
зи...

Струваше ми се, струва ми
се и днес, че в това здраво на-
rлед средногорско чедо имаше

, нещо ·нередно, латолоmческо.
И, наистина, как да си обяс-

ня постоянното му дирене, жи-
веене със страданието? Н11,11а

е сато подражатецтво ант11-
соина1ната л?нсъ,, че „само,
ноl1то страда - то11 твор11"?.
че „чест11т11", са само набе1я-
аан11те със страцние", какъвто
се ?шслеше нашия поет?.

Нормално ли бе извънредно
голямото място, кое,rо заема
.fюбовта - и, изглежда, не
само платоническата., в ж11во-
та на поета? И зашо все 6еа-
надеж11а, все тратчна е тя в
поезията му?

Какви са били страшните
лични преживявания на млад11я
човек, за да се отчаq още съв-
сем млад от живота и цо краl!
па не може да nобед11 отчая-
нието си?

еа?,о от желан11е за хоно-
рар ли. за да може па живее,
тоn 11зб11ра па преведе „Афро-
дита" от Пиер Лу11с - еn11н
от най-порнографнческите ро-
мани във франuузката литера-
тура?

Как да се свърже всичко то-
ва с неговата дълбока уж ре-
.111,11озност, с постоянното че-
тене на. • • евангелието?

l

Защо чакаше отнякъде от-
вън спасението си и какво раз-
бираше тоn под думата сnасе-
·ние?

Какво вярно може да има и,
ако има, как да се обясни от-
чаянието на неговата черна пе-
сен, гдето четем следните ре-
дове, от които се възхищават
и днес не малко слепци сред
светлината на живота:

0f\э умирам и светло се
раждам -

разнолика, не.строllна душа,
през денк неуморно

изграждам
преэ нощта безпощадно

, За какви „скрити, неизгряm1
слънца" тъгуваше той, ,,поне-
съл (?) тъгите на милиони сър-
ца"?
, Кое му пречеше да „развър-
не nесюща в гняв безу.\\но сви-
реп?"

Един негов биограф се мъчи
да обясни всичко с това, че
поетът „бил жертва на лите-
ратурни внушен11я и на оная
особена ncf1xoзa, която е тъn
харакrерна за възхода на ин-
дивидуализма: Je m'e<n fJche !

Спореа нас, това 06яснен11е
от своя страна има нужnа от
обяснения: защо е жертва и

• защо не можа па победи пагуб-
ното влияние?

И, ако това бе тъl! дълбоко
в душата му, как Ж\Жа поетът
да се нзтен11 ве;нmа след мо-
билизацията, да ста?е nатр11от,
чувствуваш „сурова вярност
към дълга"?

Какъв е сж1сълът на ,.nеrен-
дата за разблудната царкиня"?
И зашо раз6Jу:ща? И защо
царкlfня?

руша,

И, все лак, въпреки стихо-
вете си, въпреки Велика.та пу-
стота, която чувствуваше на-
около си, Димчо Дебелянов
знаеше, че има едни друr ЖИ·
вот, по-смислен, по-благороден,
за който мнозина се бореха
край него, между тях и него·
ви близки, приятели, друrари
дори no бохедiство, които „не
затваряха прозорците си към
живота". И от това, въпреки
чужД11те влияния, въпреки
игрането му на 6е1язаност, на
свърхчовечност, от това идва·
we неговото раздnоение, него-
вата борба със себе си. И та1
борба, отразявана в негоо1п?
хубави стихове, а особено и
наl!-вече неговата трагична
кончина на бойното поле за
Родината, дава на поезията ,,у
някаква съчувствена пр11вnе1<·t·
телност, дава на стиховете 11у

някакъв задгробен ж1шот .

Въпреки себе с11, Дю1чп !!е-
белянов написа следните бун-
товю1 стихове:

038 CTapИII CBRT Настават
сетни дки

разкъсват се верига след
верига -

и Hll,Ц самите му развалини
на правдата олтара се

въэднrа.
о. светла в,?ра в иовиs

жннuт,
как crpRB!U.U и повдигаш ти

сърцат,, I

Мноз11на об11чат у него не-
говите лутан11я, н11е об11ча>1?
неговото късно прозрение к, ,,
,,новите дни за щ1рна с.1ава" I

Поклон пред м1,чею1ческа т·1

nа.11ет на изстразат1я поет в
борба със себе си 11 най-сетне
победил!

лист 5ДЕSЕЛЯD:Оn



ПРЕНАСЯНЕ НА ОСТАННИТЕ НА
,&ИМЧО дЕБ:ЕЛЯПО:В

Нопривщица посреща останките на своя бележит син.
/fa снимката .4uчат: свст рата 11а Д!белян о в, брат м,у,Мих. Маджаро, и др.

Прекрасните песни на Д1щ-
чо Дебелянов бяха очаровали
осичюпе нас - членове на
кръжеца Живо слово. В 1920
rод. първото излизане на кръ-
жеца на сцена стана с почи-
тането паметта на големия
поет, като бе изнесена вечер
на неговото творчество. На-
скоро след тази вечер вестни-
ците съобщиха, че гробът на
Димчо в Демир-Хисар бил зали-
чен: простият д'!lрвен кръст с
името на поета - махнат и
захвърлен. Тогава у нас се ро-
ди мисълта да се издири гро-
dът, докато още има ж11в11

тоде, които помнят мястото
му и да се пренесат костите
IFta поета в България. За целта
бяха необходими средства 11

ние вапочнахме да даваме- ху-
дежествеt1и вечери, чиито при-
ходи събирахме. Писателят К.
Константинов прочете две
сказки и ни отстъпи прихода.
Когато ее събра известна су-
ма, решихме да започнем по-
егъпките за пренасяне на ос-
таl!Юl-те на поета. Много труд-
но ? след сложни преговори-
гръцкото правителство даде
с,,rвао,rето си.

Заnочнахме да се приготов-
ляваяе ва път, Снабдихме се
е точна скица на гробовете в
двора на черквата Св. Богоро-
дица • Демир-Хисар. Мястото
на гроба знаеха братът на по-
ета - Илия и приятелят му,
писателяг Георги Райчев. В
скоро време получихме пас-
порт за четири души: Илия
Дебелянов, Георги Райчев, Ди-
митър Подвърэачов и Невена
Буюклиева. Тръгнахме. При
Кулата преминахме в гръцка
територия. Но там пречки: ня-
мали нареждание- да ни пуснат
да търсим костите на поета.
След запитване в Атина, най-
nосле ни разрешиха.

Ето ни най-сетне в църков-
ния двор. Малка стара черква
сред широк запустял двор. Са-
мо н я к о л к о чинара хвър-

Трудно е да се пише за вой-
иата естествено и спокойно:
рискът да се пресили, да се по-
падне в креслив тон е много
голяя, А тъкмо тази простота
и спокойствие е постигнал Де-
белянов в няколкото си лесни
за войната - и това е най-
ценното им качество. Той не
плаши с никакви ужаси и без-
умия - нито едно име иr111

определение от този роя не
ще намерите в тези песни.

Истински лирически днев-
1111к, тези стихотворения се от-
личават от другите работи на
поета не само със засилената
с11 превметност, но 11 с кон-
кретността си - в оёстэнов-
ките и преживяванията, свър-
зани с определено място и вре-
ме: нищо от условността u об-
разите, присъща на символи-
стичните му работи от рова на
,,Легенла за разблудната цар-
киня", ,,В тъмница", .Гора"
11 лр. Тук той говоори пэяко
11 то за неша не иэключител-
Н11, а съвсем обикновени, яри-
същи на всички участниць във
войната. Ето, напр., ,,Нощ съм
Солун" - с тая локализирана
обстановка II с типичната за
бойците жажда за покой след
тревогите на .:inя през деня и
с оная носталгия no мирновре-
менното съшествуване, свьпза-
на с най-интимни СЛО'1ени.

лят тежка с я н 1( а в ъ р х у
изсъхналата з е м я. Ни сле-
да от г р о б о в е т е. А тук
са погребани 24 български ге-
рои. Започнахме работа no
указанията на И. Дебелянов 11

Г. Pat!чeJl. Разровен бе един
гроб. Пок\за се изгнил ковчег.
Вътре кости и цва ботуша съв-
сем запазени. Братът на пое-
та позна, че това са костите
на Димчо no челюстите (имал
два срастнаги зъба). А също
на?iерuхме и костта пробита
от смъртоносния куршум. 11з-
михме костите с вино, както
е обичаят. Стар свещеник за-
чете молитви на гръцки. Но
българин бе старият свещеник,
не устоя, и последните молит-
ви прочете на български, каза
последното „Бог да го прости:'
и Нlt остави. Прибрахме скъ-
поценния товар и тръгнахме
назад за България. Най-напред
останките бяха посрещнати в
София и на 23 август 1931 r.
бяха положени в новия гроб,
изкопан под един люляк в
родния му град Копривщица.

С пренасянето на останките
на поета не сметнахме нашата
задача за свършена. Необхо-
димо беше да се издигне памет-
ник на неговата слава. Отне-
сохме се до известния скулп-
тор Иван Лазаров, КОЙТО с ВЪЗ·
торг се съгласи да даде своя
творчески труд за Димчо. За-
почнахме да събираме tpeд-
ства за изграждане на памет-
ника. И лак чрез художествени
вечери и чрез волни пожерт-
вувания успяхме да съберем
една значителна сума.

Паметникът на великия по-
ет-герой бе издигнат над него-
вия гроб в двора на черквата
в Копривщица и открит на 20
август 1934 год, В свой роден
край почива този, който пя за
смъртта си:

Ала сърце ми не скърби, .....
приневолен живя сирака
и за утеха, може-би,

смъртта в победа ще дочака.
Невена Буюк.янева

ДИ.МЧО
През времето преди и слrд

балканските войни около ре-
дакцията на хумористичния
вестник „Смях" се беше събра-
ла една дружина, безгрижна и
безпарична компания, По 10 с-
но всички тия хора трт гяаха
ь съвсем различни посоки, а
мнозина от тях поеха оня п ьт,
от който няма вече връщане.
Но тогава всички бях :1 още
млади, жизнерадостни (макар
че пред приятелките си вчна-
ги мрачно говореха за погуёе-
ния си живот) и вижааха о
сътрудничеството в „С11ях"
изпълнение на оёщестэен и
културен дълг.

Най-старият в тая компания
"(трябва да е бил тогава 30 го-
дишен) беше Димитър Пэдвър-
эачов, наричан от всички ни
„бащата". Тук беше, - за да
говорим само за ония, които ве-
че не са межцу живите - и
Христо Ясенов, изтънчен поет
11 георитически притежател на
множество яки (тогава всички
още носехме колосани яки),
които той не можеше па из-
купи от разните софийски гла-
дачници. В тая компания се
яви, като метеор Симеон Ан-
дреев, майстор в разказване-
то на народни приказки, в нея
идваше и лукаво подсмихва-
щия се Йордан Йовков. Един
от постоянните членове на
компанията беше и Димчо.

Малцина от днешните мла-
ди почитатели на Димчо Дебе-
лянов знаят, че е?ни от най-
хубавите му стихотворения,
като „Късна жалба", ,,Гора",
„Елегия" и др. са печатани за
пръв път в литературната стра-
ница на „С?1ях". Но Димчо бе-
ше и рядко талантлив и духо-
вит хуморист. Хумористични-
те му стихове, ко1110 би тряб-
вало да бъдат запазени и съ-
брани, излизаха в „Смях" non
разни псевдоними: Амер, Яс-
треб и F\re,u Sai,g.e Това бяха
често пъти шеги на перото,
но в много от тия хумористич-
ни стихове лайтмотивът е ос-

и
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къдицата и недояждането.
По онова време Димчо беше

чиновник в Сметната лалата.
Освен това той беше отличен
коректор, често се нагърбва-
ше с коректури и в един, стру-
ва ми се, непечатан експромт
се оплаква:

Коректури, коректури
На врата ми някой тури.

Той беше и преводач от френ-
ски. Романът на Пиер Луис
,,Афродита" иэлезе на бъл-
гарски в негов превод. Но си-
rурно тия източници на сред-
ства не се явяваха едновремен-
но и затова той почти никога
нямаше пари, а понякога наи-
стина не си пояждаше. Спом-
ням си no тоя повод една случ-
ка, ?оято още тогава ми на-
прави силно впечатление.

Полунощ отдавна е минала.
Ние сме в бирария „Батем·
берг", Бирарията ще се затва-
ря и келнерите не особено лю-
безно ни подканят да напус-
нем заведението. Един от ком-
панията предлага да отидем у
него защото имал ёенедиктин.
Из пътя, на ул. Цар Шишман
се отбиваме в една пекарница,
която към два часа след полу-
нощ продава топли гевреци.
На излизане от там всеки от
нас държи в ръката си no
един геврек, а Димчо - един
крак от пуйка, който е от-
къснал от една тава на тез-
гяха.

-Днес всеки те кани да пи-
еш II е готов да те черпи no
зори, - пояснява той, - но
никой не те пита, дали си
обядвал.

Ако някой кажеше тогава
на Димчо, че о родния му град
ще му издигнат паметник, той
едва ли би повярвал.

Какви безсребърници бяхме
всички тогава, свидетелствува
следният факт. Цялата компа-
ния реши да се фотографира у

Посрещане на костите на д. Дебелянов на вьмарска
аемя - границата при Кулата

воинвтв У ДЕБЕЛЯНОВ
Оригиналното в цялото изобра-
жение тук е умението с което
е одухотворена нощта (тя е
отдих и нежно успокоение за
морните и измъчени воини,
противопоставена на деня -
напрегнат II безпокоен) и оная
атмосфера на интимност, тъй
присъща на Дебеляновата ли-
рика: край огнището, в схлу-
пената обгорена хижа, при ча-
ши с вино, които „загрубели-
те ръце не спряха да пълнят".

Но интимната изповед е са-
?\О загатната - зав'ьршекът
на стихотворението ни връща
не към личните чувства 11:1. по-
ета, а към онова, което става
и ще става „навъ11". За отбе-
лязване е, че тук и в вругите
стихотворения в израза му все
по-рядко се срещат символи-
етични плетеници като: ,,И
жалбите им с кротък здрач ае-
мрежи", ,,И сънишата авезаен
път поеха"... Почти същото
настроение II в „Старият би-
вак" - една задушевна елеrия,
с ясна, конкретна мотивиров-
ка - с една съвсем естествена
жалба no онова, което е яока
антитеза на войната - тихия
стар бивак в слънчевия кът
сред зеленината ча лъките А
в „Прииждат, връщат се.••"

бдЕБЕЛЯПО» ЛИСТ

чувствуваме могъщата сияа на
безименните човешки маси, в
които - и това е важното -
поетът, безимен като тях, по-
тъва и чака неотвратимото Но
свързан с тях - ,,с жалбите
им глъхнали и грубите им ве-
селби", той живее, както вгич-
ки, 11 със себе си - ,,всички
са един, 11 всеки все лак сам "',
и сред грохота на боя си ,µ11-
помня II шепне „някой ппачущ
стих - из кротките елегии на
F'.nam.ots Jal!n!nJt'IS". Психологи-
чески това колебание между
колективните II инливилеални
чувства е много правдиво -
особено за романтика-мечта-
тел, какъвто е Деоелянов.

Ценен материал, разкриващ
нови особености от индивиду-
алността на поета и отноше-
нието му към войната, откри·
ваме в „Тиха победа" 11 „На
един убит". Буреносна 11 мощ-
на, войната влече хиляаите
участници като властна сти-
хия - те не могат да не :'! се
подчинят: суровата верност на
дълга го налага. Те обаче са
не само примирени, а II обре-
чени.

Вървил, под тежките крняя
на 6уреносна, лющна 6ран

н върху хн.rяди 'le.ra
чер жъртвен кръст е начертан..•

казва поетът, и този одухо-
творен митичен образ на вой-
ната, 11 тази ориги1-1ална мето·
нимия, които само едно ярко
въображение може да създаде,
говорят много. Но обрече-
ността тук не е свързана с
никакъв ужас пред см,,ртта,
какъвто виждаме налр. у Яво-
рова: напротив тя означава

· връщане към първичното ло-
но, сливане с пра майчиното
земно начало и разтваряt1е в
роцното. И т-ък.,rо това връ-
щане къл, земята и ко.яектива
е новото в тези песни, с което
Дебе.rянов се poJee с по.ко.яение-
то виташн н социа.янн поеп,
с.rед войната. Родолюбието на

Дебелянова е обаче тъй сдър-
жано, тъй свенливо - в него
няма нито следа от ло1<азно,
земонстриращо патриотарство.

А в „Еnин убит" в най·'lРО·
стия, банален факт, какъ11то е
трупът на убития враг, Дебе-
лянов вижда обикновената, все.
кидневната трагедия на вой-
ната, показана със сдържано
спокойствие, без афектация и
сантиментален хуманизъм, 11

??СМЯХ"
Карастоянов, на бул. Цар Ос-
вобод;пел. Но, когато дойде
ред да получим снимките, ни-
кой от нас, освен едноrо, ня-
маше пет лева да плати своя
екземпляр. И, ако не се лъжа,
от тая единствена снимка, на
която Димчо стои прав в ляво,
са заети всички негови обна-
родвани портрети.

Но въпреки всички житей-
ски незгоди, вълре!iи дълбока-
та меланхолия на поезията си,
Димчо обичаше да се шегува.
Повечето от стихотворните му
шеги, както се каза вече, са
пръснати из страниците на
,,Смях", но и много негови ек-
спромти останаха незаписани.
Спомням си един от тях, -
пародия на дакадентско сти-
хотворение:

Трака чука, сгазих Jtyxa,
ОА rн с1ъсая иоi! ranoшl
Гарги, raprн, що ere rука?- Ихrнwая е ияоrо 11ош,

Рефренът на това стихотво-,"
рение беше:

Ха, да идеи яа' n0Jte10.
Извади каJtъча саоА
И да почне иорабеrо,
Сиреч яростния 6. Al

А веднаж, когато Димчо бе-
ше болен и отидоХhtе да го ви-
дим в таванската hlY стая,
струва ми се на ул. Венелин
.№ 1, петима автори, на чело
с него решиха да напишат дра-
ма. Действуващите лица ?яха
десет български писатели, на
които се преписваха най-не-
вероятни занятия. Помня, че
Пенуо Славейков беше кv.фла-
джия. Всеки от авторите тряб-
ваше да напише веднага no
едно действие и да убие в не-
го двама от героите, така че
в петото действие да загинат
последните двама. Но за обща
изненада в третото действие
се явява един от бездарните
наши писатели, който, - точ-
но според плана, - е загинал
вече, и Пенчо Славейков му
казва сърдито:

-Мълчи бе идиот! Ти нали

умря във второто действие!
Какво търсиш сега тук?

А живият труп невъзмутимо
отговаря:- Глупостта е безсмъртна!

Много вода изтече през тия
тридесет rодини, които ни де-
лят от смъртта на Димчо. Но
эа ония които Иhtaxa радостта
да дружат с него, тая близост
ще остане като един от най-
светлите спомени от младини-
те им.

тъкмо поради това неотразима
с правдивостта си.

И тук битът на войната, въ-
преки пестеливостта в изобра-
жението, живо се чуктвува -
в този спокойно бледен убит,
легнал в хлътнаm1я слоr II за-
гладен в небето, в тези раз-
хвърлени и опръскани с кръв
писма no сивата земя...

Крайната - ,,Сиротна пе-
сен" е характерна като завър-
шек на цялата Дебелянова 11ое-

зия - завършек, който връ-
ща към ЛЗИТМОТОИl'а в лирика-
та му - чувството на без-
лриютност и несретничество,
присъщо на оная наша проле-
т а р II з р а н а интелигенция
от първите noe десетиле-
т и я на с е r а ш н и я в е к,
С П О·В II С О К И Д у Х О В Н И

стремежи, но изолирана обще-
ствено.

Шестте песни на Дебеляно-
ва, посветени на войната, са
един от най-значителните фак-
ти в цялата ни лирика: в ·:ях
поеnт-<:имволист, задушевни-
ят елегик II мечтател, показва
такъв верен усет за действи-
телността, който изненап0а -
наблюденията и преживяв?ния-
та му от войната са лрон11кна.
ти с оная жизнена правпа. коя-
то ги прави неотразимо убеди-
телни.

Ма.rчо Ннко.яов

ПОСЛЕДНАТА нощ
не дочакал славна

??бе;а _ край т1ка на

бездънн11я ужас".··
(Из стеногра?\Ите на пое-
та)

Заповяданата атака не мо-
жа да се произведе на разсъм-
ване: ние закъсняхме по пътя
и в с. Камила. Целия ден -
1. октомври, неделя - прека-
рахме в еnна неголЯhtа падина
между селата Християн Ками-
ла и Горно Караджова, неот-
давнашна артилерийска пози-
ция. Едва можахм? да се укри-
ем от наблюдателните поето·
ве, настанени в крайбрежните
дървета и no склоновете на

Круша планина; иначе арти·
лерията щеше да ни унищожи

още тук. На триста крачки
пред нас в окопите зад един
висок синор, обрасъл със ста-
ри каваци, се спотайваха ос-
татъците от разбитата втора
дружина. Немците ни бяха ус-
троили тази коварна игра По-
вече от шест месеци стояхме
в безnействие, докато френ-
ски и ирландски войски зае-
мат тези места. През послед-
ните два дни три наши полка
бяха разстроени и смазани.
Всеки ден силата на противни-
ка растеше.

Нас безсмислено ни жерт-
вуваха' в това голо като длан
поле. Войниците правилно кри-
тикуваха операционния план.
Някаква ?,иq,л зрееше и се на-
дигаше в тяхните души. 1:е бя·
ха възбудени, неспокойни. Но
тук нищо особено не се слу-
чи. Щом се наблъскахме в то-
зи тесен хляв, повечето от тях
се свиха на изтълканата замя
и веднага заспаха.

Бяхме в една яма - майо-
рът и аз. До вечерта ние имах-
ме много време да се ровим в
себе си. Той мълчеше. Веднаж
каза: ,,Приличаме на овце".
Това имаше двоен смисъл. Той
мислеше напрегнато, и думите
му бяха дръзки. Можехме ли
да направим нещо, за да спа-
сим хората си? Той се опита
и не успя.

Когато притъмня, ние се из-
влякохме от бърлогите си. Ар-
тилерията не стреляше. Отвъд
реката нямаше светдини. Беше
тихо. Чуваше се само далечен,
глух и еднообразен шум от
ыоторни коли, вероятно сани-
тарни ил11 муниционни. Доне-
соха баките. Те останаха пъл-
ни. Тежката м11р1<зма на го·
веждо и боб предизвикваше от-
вращение. Дойдоха и мала-
ричните от лросениwкия би?
вак. Сега някакво безнадеждно
примирение беше обхванало
всички. И когато ротите тръг-
наха в боен ред, войници?·?
започнаха да се кръстят.

Послеnната част от втора
дружина, която се изтегляше
към Камила, мина на десетина
крачки вляво от нас, без да я
видим. Ещт неприятелски ра-
кет откри очертанията на ка-
ваците. Там имаше войниuи.
Те бяха от лета ?ота. После
узнахме, че през деня те са би-
ли в блиндажите към с. Дол-
но Караджова, дето команду-
ването на ротата е поел лоп-
nСJручик Дебеляноп, и че на
мръкване се 611m1 изтеглил??
към с. Християн Камила: вто-
ра заловеn ги върнала тvк. на
позицията пред с. Горно Ка-
раджова. за лодD"hжка на пър-
ва дружина от 22 п полк

Токv шо бяхме лристиrnали,
чух вляво висок разговоn Ня-
кой тъосеше алют?нта. Малко
слеn това тоt! бе111е при мене- Ти ли си, Димчо? - го

',, 5Оя<Iзапитах, след като то!\ м11 ?

даде същия въпрос. Бях It
'

1надан. Не очаквах 1 аэи с?
-Лошо! - продължи

Имаш m1 тютюн? Цял
съм пуши,,.

Щях да кажа: ня.11а11,

че спомних CJ\, че пре;щ
тръгнем нас?". .11аiiорът
nи за последен път сребъ
си табакера и )1е покан11.
една цигара и я лостав11х
дясното си ухо: няh1аше 8

да я изпуша. Подадох му
истински ми олекна. Ton
зо, непредпазливо щракна
палката и поднесе огъня 1

цигарата. Дясната лолов11на
лицето му се освети, и сре?
мата аз видях едно око -

лямо, разширено ..., с,.,
кърваво - втренчено д1
гледа...

Нашият разпокъсан и

вожен разговор лрод
Пред мене стоеше само
кът Димчо, смутен, обеэ
ден, готов да заридае като
лъгано дете. Неговото мъ

ство бе опепелено II любо
ството му - преситено. С

ваше ми се, че думите ?у
ваше от някакво голо ТЯl/0

хвърлено в мрака на бези
ността.

Вятърът се усилваше. Па

ха първите едри "anюt.
този шум все още можех

fJ!XO

Чaiilt

,, и iii)\
мрак

тк. б

с ne1

,аТО!

мож1

Rэ и

,вън

Под

nрем

мес
чуваht.- Оставиха ме с пета i;.\j(liЗ
за лодръжка. 13aмecrn ме ,11м1х n,
жилов. Сега той е адю ll!iP· 1111

Дадоха ми хора, които не J r?зързач

навам. Какво ще правя с u,;.11, Зн,
Ротата е съвсем раэнебит J
Но защо Томов 11е задъ ?.?тюрен111

тук. Трябваше да остави :iюа1!111н1

ма: тя е непокътната. Сп ?Rэ II С-11

кахме се, и той наоожи
та си. l;;щюрен111

Не узнах, защо Д1•11чо бе i:IJ Стоянов
паднал в немилост. Наве l, (1911). 11

тук се бяха вмесили и раз i!то1 nene.1.

вии около първата му orny ,??я. Со\
Той бързаше да стиrnе r 1;?!. 30 ,.

ното: ·Uйro 11з1 .•- Говори на Томов, 'ЧJJ. 29, s
отмени заповедта. Аз не ! 1:дотюрен11

(Майорът беше само на :«; о,111., 1,·

тина-доаnесет крачки от 1/. VJQ,iя, т
командира на първа др

·

i\4 с. s•.

След малко той добави: - l?1ro 11,- Помоли вашия друж •1, l?11я,
разясни му, че не трябва ·

ii39. !! t 8'
тана тук. Какво могат д _

/Л/l)ro 113

правят тези обезверени н
.0• iloJ i'eJ 1колебани войници? Нека

П?:.s. отр?зреши да се оттегля при ,0 l(фя),rите роти. :131. 16 с. 8
Няколко пъти той пов

Сrцотi1JреН1
същата мисъл. Сякаш а. iz;л:?;J, 11човекът, от когото эаm . i'. _ Съ,
неговата съдба. После се 1?1 ,. Bi. 1

ни II млъкна. След 1уй Ч1 -l1щ 1ч·?;
следните му думи (за ме

:VюЕюпе
бяха последни): ll'l!ияов ,- Ако това не •,юже JE ?1!.l·t1

Со1
не, нека ми олреnе 11и, де 111 с. i'.
ва да бъда и ка1<во да n

JНТ(Той не се представи на ',11!РАТУРА
Иванов, за да получи заn • ,о JЕБЕ.

та за боя). 1. Кнн111

Бързах na го оставя !t?1; oia.rpи
торно му обещах, колко, :n.? д!бt,,я1
го успокоя. Дори не си 'OI брат П?сметка за онова, което " 11

с?11,11. П,ворех. '? Г1но1 ICo
Какво стана лрrз с.,е 111946J 9ь с

НЯКОЛКО '1ИH\'TII, 011,Til /1;,II 8 Ч. , .. е,СПОМНЯ/\. Някой И3R11ка·. :111 Л К Яо1гарата! Махай циrапат" 1 '
В1 ,1

?
• .1 \'Cai,;

Ние се разделихме. В1 ?j·,, ln-ua
ви пожелания бяха и?-· )( 16'
Той се изгуби в тъ11н1 !1.,11

·,,

м б
. _ , чветоже и слезе в окопа

, t f.'kJ•i
пуши 1шгщ1ата си. Ii с 16''

На друг11я nен тоА 1\
· -

като честен войн111<. 1?111.
Геор,,

Лf. fe
? ?·НЯ, Т

?1?1?1 в' )q
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ЕДИН ИТАЛИАНСКИ ПРЕВОД ДЕБЕЛЯНО В
НАЙ-ЧЕТЕНИЯ ПОЕТ

'iРИ пнсм»БОЖИЛОВ
Италианският превод на Ле-

гендата излезе през 1?42 в от-
делно ;?здание заедно със
следните Деоеяянови стихогво-
рения: Черна песен, Отмн11а-
та, Сиетъ.1 спомен, Грижа,
Жертнопрннишенне, Улро, Спн
гра,?,ът, елегиите: Ти смьзно
се вяркыи, да се зчььрнеи: ь
бащината кыии и AJ нским ,(и
те помня все така. I lrево,шчът
познава добре нашия език, 1,ое-
то се вижда, преди всичко, 01
вярната логическа интерпрета-
ция на текста Направен е 011и·r
да се превежда в мерена реч,
при строго спазване на разме-
ра, р11·г1.,.11а и римите, н тряоеа
да се признае, че първите че-
т11р11 строфи cu прецадеии за-
бележително точно 11 с всички
ония ефекти, които изтичат 01
вътрешната сугжестия и рит-
иическа стройност на Дебеля-
новия епос Ще приведем, ·за
пример, първата строфа от
оригинала и превода:

. . . И там на тоя бряг,
на тоя бряг пустинен,
от вечните води
и милван и терзан,
на вярна стража спрян
един чертог старинен,
един чертоr зловещ
виши безгласен стан•.• F Ia su que!Ja riva,
su que!Ja riva vuota,
сопово е accarezzato
tla I' acqua imperitura
rltto un vecchio саыецо,
erge, guardia devota,
цп castello slnlstro
Ia sua muta statura

Преводачът не е пропуснал,
нито прибавил ду?111. само I па-
голът яншн от четвъртия стих
в българския текст, у него е
иинал в третия - erge. Пр11
третия фрагмент от поемата,
който у Дебелянова почва L ы,
стиха: ,.С оопката на примал-
няло цвеге", преводачът re е
възползувап от тъй наречената
.licentla роеиса= 11 е раз
късал стиховете: така, пър
вият стих е добил в италиан-
ския превод следния облик:
Come un fiore

avvizzitto dai freddi mattinleri.
Преводачът е извършил това

очевидно, за да разреши по-ле-
ко задачата си при тая метри.
ческа транспозици ? на инак
11л 1.,1 ния и звучен Де6елянов
стих. Последните осем стиха
от същия фраr.,1ент той дори
е отделил със звездички 11 ги е
..\;,tЛ като самостоен къс. При
следните части, гдето поетът
се вр ьща отново към четири-
стишието, всяко едно от кои-
то е с кръстосани рими, ята-
т1а11с1<11ят преволач дава че-
тиристишието с поредни р1ш11,
снр. стиховете се римуват два
110 два. Ед11н пример: у Дебе-
лянова:- .Витае трета нощ

над водната пустиня
11 мрачните скали
отекват странен тътен,
за прилив ице час,
а т11 все бдиш, царкиньо,
11 твоят взор гори,
от сластен дим помътен.

У Дамиани:
Sovra II deserto d';cqua

la terza notte aleggla;
е su le tetre госсе
un rombo strano echeggla;
vlene l'ora del flusso,
tu vegli senza posa,
1egina, J'occhio off1, ?·ti
nebbla voluttuosa.

Не съвсем точно, струва нr1
се, италианският преводач е
предал изражението коса АЪ.1·
6окорунна от първия стих на
следващата строфа, срещу ек-
вивалента flueпte chloma.
Очевидно, Ламиани е с горил

, това варади римата (йцепге-ёо}
cemente).

Трябва да се признае uce
пак, при всички моворки, 1ю11-
то могат да се направят, че
усилието на Дамиани не е ОТИ·
шло напразно и че Дебелянова-
та Легенда е получила на ита-
пиански едно одеяние, което
дава на италианския читател
една иnея за вътрешната стой-
ност на поемата, както н за
нейната ярка ор?;естра1111? и
мелодическа красота

Н11!<0.1ай Вончеп

Т'ЬГА. Димчо Де6елянов „зап111а на
война..."

Четири години след негова-
та героична смърт - (191Ь.)- 11 1920 r. иэлиза първото
издание на СТИ.1;ОПЮРЕНИЯ-
т11 му. Събрани i1 подредени от
6лизю1те на поета 11р11яте1111.
Д. Полвьрзачов, Николай Ли-
лиев и К. Константинов. С то-
ва спретнато томче, издагеляг
Ал. Паскалев прецстави неж-
ният ноет Димчо Дебелянов на
бъмарсюпе ч1па1 ел,1.

През 1927 1·. t;f1111·ш1здател-
с1 DO Т. Ф. Ч11пеu H<ll'JlaBII ново,
второ 11здан11е rюд редаю111ята
на Г. M11xaii11oв с предговор от
Люд.ш1л Стоянов. След тр11 rо-
,щ11и (1930) също,о 11здател-
с-1 uo r1рав11 трето 11здан11е ПОJ
ред<11щ11ята на Н1щолай Л11лt1ев
11 с пред1·овор от В,1ад11м?1р Ва-
с?1лев. Следват чепrьрто 11з-
дан11е (1936) 11 Гl?ТОТО (1937)
под рецакцията на Вл. Руса-
лиев, издан11я на Д. Ч11т1нrи-
ров. В 1939 год. кннгоиздател-
ството Т. Ф. Ч11nев пусна шес-
тото издание, пак под penai;,
цията на Ни?;олай Лилиев и със
същия предrовор от В11адим11р
Вас11мв - _

През войната, 11943) 11эли-
за от печат в двойно по-голям
тираж - 6,600 6р. седмо
издание (Т. Ф. Ч.) - Димчо
Дебедянов - СТИХОТВОРi:-
НИЯ, пак non реда?;uията на Н.
Лилиев. От това изnачие
също са отпечатани в nвоен
формат, на лу1,созна хартия
600 брой1<И, 110двърэани, оба-
че в хартия .(Война!)

Тая година, която честву-
ваме тридесетгодишнината от
смъртта на най-четения и чай·
об11чания от нашата млаnь,.
поет - пред нас е осмото пъл-
но (176 стр.) издание на Д11м-

чо Дебелянов1пе СТИХОТВU-
РЕНИЯ под редакцията на
Людмил Стоянов.

Ф11шп Чипев

ка;.:а: ?-
( Cl!, .Че
::.! "· 11ar1tr
ден път qIf .11е no,
I И Я nt,:
УХО: НЯ\Ц
:1. Подаде
1 олекна
1зливо

и;rоднесе 0сната no·

'освет11,;
ix едно G-·--

Смешна жа.1, нелепа жа.11

в rрохотно жестоко време!

Д. Дебеn•нов

Днес е nо-ненужн11 от преди
всяка ж11п и 11сяк11 тиха дум11.

Вятъра разнесе като дим
стиховете пъпни с блясък лунен.

1\пв вэ тъжа сега за тях
и за теб си мисля с бопна тиха.
Носят пи върху чепата грях
во?ннте, които те убиха?

16.2.1915. Соф11я
Никоыii, нщява11 се утре а•1

,,юга ти нзпратя 11якое от сан-
;ъ•1етата. Нароч110 позаl!ав11л,
.1i/ .Iii ,\IOГil CilM )ii Cf.ЪJ)Шil >"OBil,

.J 11е ;а ПСJНерянат /Iii -4ру111. n,
Ки,1я11ск11 не сь.,1 н1е,11а.1 1111,ш1-
в11 кн11г11 още, защото ще при-
меним кнар1·ирата, у.111са11 съ,11

н много работа, тежат .11и мно.
го rрнжи н пр. н пр. Ji11•1н и от
ттсмата ти, •1е не с11 ?ибре, т.
е. по-.щико ioOpe си OTKUAkO·
то ;рут път. Пускай идет, Н11-
1<0Аа11. Т11 заr.1ъхваш там от
лшиго тишина, .11оже 611, н11е

тука ул1нраме от много 6}ри-
стара 11сторня, K()JtTO се така
ще нърв11. Рощхме се вън вре-
мена, които са 11.111 ве.111к11 11.sн

безподобно прд.1и. Сам :1е з•1r.я
от какво страдаме - от СJа-
6ост .111, от ненуж11а с11.1а .111 -
нзо6що аз ннщо ие разбирал,
тези ;нн. И струва ю1 се, H11-
110,1aii н11що ие разбира. Аз се
повече 11 11ове•1е rу6я я111ота

на съзн11н11ето, 11а.111тат те
сра,111111 настрое1111я и нЕ,1е1111

же.1а1111я често 11ъти лш се
струва, че нс11чко съм за6ра-
в11.1, че не зная ко,, съм, къде
СЪЛI, С KOii XOГ,il · 7,ЛJ II AIIICЪ.I·
та, че люже 611, аз отдан11а съм
престана,1 .ia живея, че сеrаш-
н11я жи1ют е·е.?но /J,1e;o повта·
ря11е на нещо л11111а.1О, 11л1а.10

11якога см11съ.r, м1,ч11те.1но лrе

гнети. Пък н тясната, 11раш-
ната, сън11ата кание.1ар11R, в
която сега работя нанстн11а
пр11.111ча на гроб, в коiiто аз
см1 погребан заезно с още
5-6 душ// KHIIГOROДI/TeA/f 11 111(·

сарн. Гро6 в 11011то п11ят кафе,
говорят rАу11ост11 11 ц11н11ал111 11

не г.?е.,ат нав1,н към у.тцата.
защото про.10рщ,те от rод111111

не са мнтн н през тях нищо
11е се в11ж;?а.

...
Слцък К.1а?енец, 3. V. 1913 r.

H11кo,1aii, Коста, Лю?.11и.1е,

Тук е ,11ноrо хубаво! Ху6а-
во е З,!ЩОТU HIIKOii не ме ПОЗ·
нава, ,1щка.1ът не чете „Уни-
верса.,ная 6116.шотека", зет .и,
0611ча ,1а с11 поп11iiва коняк, во-
д11J1 важ1111 по111т11чесю1 11ренш1
t преносвач11те, стре.10чннцнте
11 канто11ер11те, защото вснчк11
жен11 са .1111ого rрозн11, защото
11ма м11оrо с1111чец н мак no-
кpail J111111ята 11 защото, защо-
то почвам да вярва.11, че бих
написа.1 пет рол1а11а, ако 6нх
заж11вя,1 тука за по-дЪJrо 11ре-
,11е. Право да в11 ка,ка не л111с1<1

скоро да се връщам в П.1овщв.
Впрочем... може още утре да
потег.1я. Не11зпове1нм11 са п?,-
т11щата на „мойто rтровиден1tе".

С1,рлечн11 noз,ip;mr: Д11.11•1п

Паз!" пи безумната война
жап за тебе в эн11мената свои?
Мрак покри ония времена,
npax покри поети и герои.

)
И малцина мислят днес уви
:,а поета с дрехите изтрнти.
И с малцина ти сега вървиш
в полунощ когато мрат звездите,

.....
'ICucap Тихо 1 В тая кръчма ще се спрем;

Чашите ни с тишина са пъпни\ и шуми в пистата стар рефрен,
мрака с:nира в улиците сънни.

nокъщ
юр г.;
еше щ
тен, оо
аридае
leroвor.
?но 11;
рес,пе,

ду.1111r:

) rоло·
(а наd

Ти, бедняка, днеска си богат
с песните,които ние знаем,
3атов11 на брата си по-млад
можеш песен да дадеш на заем.

Ко.1кото повече np1161Иil ;i.
ва ;ентт на твоilто завръщ. 11,·

пр11 нас, скъп11 Н11ко.1аl1, Tl'J·
11ова по-често аз с11 спо,11ня.11

за те6е. Поuянога м11 се стру.
ва, че аз нял1а ла дочакам то-
зи ху6ав д?т - cam Hf'
зная защо - 11 .11и се 11ска Ja
заспя, ;а сънув;1.?1, че т11 Cl/ ,10-
ше.1 в София, пак така ,ин., и
добър като пр11 отдзвнаш11ат,1
раздя.?а. Науч11 топа, което т11

говоря сега, 11зраз на прека.1е-
11а са11т11мента.1носr, ако щеш,
11.111 п.10.r 11а же.1ан11я да се л11

шат ху6ав11 душ,, но аз зн;;,,,
че то е 11скрено, защото зная
че съм уморе11 11 жадувам а.1-
ск11 за ?о6ротата н т11ш1111ата.
1101,то не вед11аж съм поз11ава1
чрез тefie. - Сега от11ваА1 при
,1111тя. Боже мо,1, ко.1ко е ху-
баво прн него!

7.IV.1912. Софшt·
ДИ/J/'10

По.?учих?,г шюю от...
Коста т11 е разправи,,

Ще ти пиша пак.

1\э ще изплета ненужен стих,
звън от стара розова латерна;?
Под .цобрите хубави звезди
преминават самолети черни

11,lBar/.

'И IO.it,

Це !IOI/ М е смешна моята тъга.

:,?oi:tl' Българс1(а антооотия.
й

m1ата поезия от Вазооа на-
1 'а;, С портр. на авторите
?;ои-rо:т. Д. Подвързачов и Д. Де-

? пра,11нов. София, Знание [191 О J
1 разн:;

'
с. 8•.

1 ме r. Стихотворения. С предr
!а осл К. Константинов. Софня.
тната. Паскалев и С-ие, 1920. 8.З
наооч,.

. Стихотворення. С пред?·
'д1•.ч,людмил Стоянов София, Т.
)Cr. fчипев, (1927). 102 с. 8'.
1л11 '"· Златна пепел. Неизладе11и
а 1.1уrхотворения. София, Т. Ф
1 с111Г'lев, 1924. 30 с. 16°.

•. - [Дру1·0 и?п.J Т. Ф. Ч11-
ТоУ.0:, (1940). 29 L 8'.
Аз"'· (Стихотворения от Димчо

1мо ?iелянов. очерк от Владим?1р
жн 01:11лев). Соф1щ Т. Ф. Чипев,
за Щ1)30. 72,4 с. 8'.
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Д11мчо Дебелянов обнародва
през 1915 1·. прозаи•1ен прево1
от рус1ш на Ше"сп11ров11я
.,Крал Ричард 111". Преводът.
по i;ollтo се е вод?щ е бнл то-
чен, но не е пъден: той зао-
б11?;аля .11HOf'O неща в орf'инала.
Което ня,,ш в не1·0, естествено,
няма na го 11ма и в Д11мч•.J Де-
белянов11я. Освен това, той го е
11редопредел11л в и,вестен см11-
съл поради сам11я фа?;т, че е
б11л русt<и. Не само, че .11ного
от 11мената на деnствуващ11те
л1ща са 11редааени несъв1,р-
шено - Джордж е предаnено
?;ато Геор1·, Хе11р11 като Хен-
р11х, Бъю1нгd.,1, като Бу
ю1н1111t, Воун като Ео1<1н,
:Ьрз11к 1<ато Юрсв111(, и пр- 1ю в него се срещат 11 nуш1
едва пр11емл11в11, al(O не и СЪR·
ce?t непр11ем.111в11, ?;ато бъл-
1арски: "вас11лиск1\ 11прнтвор-
ство", ,,сънзволен11е11• ,,щен-
че", 11непър11, "челн"1 „помрък-
ва 11, ,,доrадтш''

Самостойното, творческото
в 11ревода - то ?е проявява
чрез с1южю1 дущ1: ,,св11репо-
,111ка ", нжелозоо6ковRн?1" .,11?-
п11н1ю1ю1·у6ен11" (те са отл11-
1111телю1 за Д1шчо Дебеля11001.
И също 11 чрез ;iy.1111 като: ,,не-
.ютаслен11, .,ИЗ;\tетнат11, "rур-
нете (се)", ,,11рестръгват·•,
(сухрена", ,,зас1.лнан, 11на-
У·""ан, ,,хромеu'1• ,.Гf?11ЛОЧ'1•
lя1<011 от тях може да 113·
,1еждат 11rpy61111: tlrш1лоч11 на..;.

1р. Но те са вс11чк11 изразител-
111. Д11.,1чо Пебелтюв _употребя-

113..11 друп1 от.,същш, вид: ,,зур-
.1а , ,,.\\анп,р , ,,новоизкаль-
nении, ,,эаплесн", ,,калпава ,r,
дори и „диване". Тия думи са

внуш11телн11 11 със сам11я си
звук, понеже звучат та.11, де·
то чове?; не е очаквал да rtt
чуе. Ще посоч11м още три та
кнвс1.: 11просльо ..

, "сечннк••,
„сукалче". Чрез тях Д1шчо
Дебелянов опреснява стари
11редстаrщ по нач11н, в ко!!то
11,,ia нещо насилствено. Но µd·
ботата е, че ги опреснява.
,,Просльо", е ?;азано за човек,
1<ofiтo прос11 11 5еэ да е про-
ся?;; ,,сеч1111к" - за дръе1111к
на който се по,:ичат хора;
,,сука,1че" - за 6озаl!н11че де-
те.

Д11?1чо Дебе,1янов употребява
11 стар11ню1 дущ1 и фор.,ш:
11ю1вотН, ,,в 1)зр11дая 1, "влъх?:заН,
,,с, ражннк\ "жажда", (гла-
го,1), ,.светаrо". Н.11енно чре:,
тях, зае,1но с наrодюпе, тоi1
се пр11бл?1жава до 11зраза ма
Wei;c1111p от?;ы, най-същест-
веното в него.

Преоойы е в проза. Но тук
11 тю, тая проза е метр11чна:
„от празноду?щ11 работа не
чаю1й"; ,,о, бесен поток на
жестою1 раз1111р1ш!"; ,,?;ак е
страшю даже неnр11л11чно";
.,таюша воiiн11 011оrт nt не за-
тр11ва"; ,,оща,тлнвява \\е въпро-
сът в11, ,111лnрм" · ,,прощава11-
те, достппочтен11 1orne". То-
ва са нево.11111 ,1етричн11 проя-
ш1. 06аче, елно място, стихо-
творно в or11n1нa.1a, е 11 преве-
.,ено CТIIXOTBOJlHO: .,Ти оtел
с11, Джон Норфо.1?;, но здраво
по.,1н11: звездата на ?;раля на
залез 1<лон11!". Поетът се по-
казва като поет, макар и в
превод.
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ХУДОЖНИК мвшв живковв
СОФИЯ, НОЕМВРИ, 1946 годинв

ВЕРЕН син

Тези реликви ни отнасят
гордо и далеч, дето nлющат
победни знамена и дето Дим-
чо е желал с попвиг да увенчае
своята 6ренна суета и неговия
край ла бъде една усмихната
мечта. У него няма гръмки сло-
ва и патетични заклинания.
Той притиска своя буен тем-
перамент и спокойно изказва
възторга си от героичното.

Наред с тези тъй мапоброй-
ни спомени. в музея е запазена
и люлката на поета. Таз11
люлка, в която го люлеела лю-
бящата ръка на майка мv То-
ва е всичко. което Копривщи-
ца е запазила от своя син. И
не може да запази повече. За-
щото J'{имчо Пебелянов сам
най-побре е казал за себе си:

..Богатствата ми са v мен
Че аз съм с горести· сtогат

и с рапости неспопелени".

f\нна Каменова

КАК [Ъ1ПАП?Х ПАМПННКА НА nнмч? ПI?IЛ?Н?В
от ИВАН ЛАЗЛРОВ

тях, no друг път, поетът изра-
зяваше всичко, което аз усе-
щах наоколо - купнежът на

майката по нейните депа 11

очакването в което тя изживя-
ва останалите си дни. В пое-
зията на Дебелянова пък бе от·
разен купнежът му към род-
ната стряха където го очаква
старата ?,у майка.

И така неусетно аз станах
пленник на това толкова нежно
и страшно силно човешко чув-
ство. Аз усещах властната
нужда да се освоёоля от това
така силно завладяло ме на-
строение- да намеря пластич-
ния ,11у образ.

А материал за тоя пласти-
чен образ имаше в нзобилие

иавсякьле около мен. Типът,
облеклото, изразът на лицето
бяха непрестанно пред очите
ми.

По-късно, близо след една
година, когато паметникът бе
завършен, по никои малки
случки, аз се убедих, че твор-
ческия път, no който съм вър-
вял при създаване на тая моя
творба, е бил перен.

Още през дните когато се

монтираше пачетника, почти
всички копривщенки се извър-
вяха по стръмната уличка, за

да випят ..жената"·- така те

почнаха да я наричат още от
първия ден. Ед11н път настиг-
нах една стара копрившенка,
която с мъка се изкачваше 110

стрънмата уличка. ,,Отивам да

види. ,,жената", се обръща тя
към мен, без да ме познава и

каточели за да се извини, доба-
вя „всичките мои съседки я

видяха, но аз досега бях бол·
'на."

Т11я жени, тия майки, гово-
реха за моята фигура като за
тяхна близка. Може би те виж-
даха себе си в тоя образ 11 ис-
каха по всичко да и?, прилича
Една дори правеше бележка.
че трябвало па направя на „же-
ната" една плитка, а не пве

както аз бях направил, защо-
то копрившенки не носели
две плитки. Тая тяхна .зиска-
телност ме ласкаеше, защото
това доказваше, че моята твор-
ба им беше станала от първия
момент близка. защото носе-
ше в себе си техния свят, тях·
ния купнеж.

Така интимния характер на

паметника го свърза с дvха на

малкия град. Най-малкия па-
тос, който при друг случай 611

бил нео6ходим, тук 6и звучал
като дисонанс в цялата обста-
новка и би намалил идеята за
нежността и човечността на

Дебеляновата поезии.
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И в краrьк унес чака тя
да дойде нейното дете•••

ЛЮБОВЕ Д Н f\
Току що бях нав,,язъл ц uуд·

ния свят на книгите. Книгата
6е някакво живо същество 3d

мен; влезеше ли м11 в ръцете,
каквато и да е, трябваше ца

я прочета до край - иначе, м11

се струваше, че ще я нас10,р611.

По това време, през эпна
лятна ваканция, се обогатих
със „Стихотворенията" на Де-
беля1юв. Като разбрах, че ги
има ед1111 ученик от селото ни,
не мирясах до като не г,1 по-
лучих - даде ми ги срещу щ:,у-
ги три книги, които той С11 из-

. бра от 6116лиотеката ми И за-
живях с тях; на нивата, в къ-
щи, по полските пътища. По
пладне, когато майка ми 11 се-
стрите ми си отпочиваха на

сянка в 1<ратъ?; съ<1, аз - не-
усещаш калните 6раздул11ц11
пот по лицето си и хапания-а
на мухите - четех ; вечер в
къщи, докато майка ни чри-
готвяше набързо нещо за ве-
черя, прав и обърнал страни-
ците на книгата срещу огъня,
четех на треперливата и нечс-
на светлина, като необрл.щах
внимание на пяамъпите, които
напичаха ръцете ми, лицето
ми, чиято горещина минаваше
през дрехите ми.

В късо време книгата на Де-
6елянов доби охлузен вид. Бях
написал на портрета му, поме-
стен в началото на книга та,
известното четиристишие на
Николай Лилиев, цруг поет, с
когото живеех - :

,,.•. До твоя дом не спнг яоя
.?ов

о сяъние, непроннэгяо мьпнле,
о тнив, простеяяяя

ииннннле,

- т11 песен - н надеж??.
Н IЮбо

Полетата и празните стоо

ци на книгата бяха изписани
предишният и притежател
мен. Заразен от високите
ства на поета, той беше 31

асл на една страница нещо
то стихотворение:

,,... в сеяс нян гоад, ВИЖ/

само е.111н разврат.

Аз доиашарих страние
също така, с нещо като en

творения - като nодра· ·

на ситния и ителиrентен
черк на Де6елянов и като
служех с неговия речник:
рад", .лорест", .жал" и т
-- и като го наричах в т

,,стихотворения" -- инr11!

наивно и преданно - .ек
Д1111чо".

На майка ми и на се<

ми - ше им се, не ще 11?- аз 11м четех стихотворе·
от Дебелянов, разправях
за живота му. Те го о611кн

пък за топа, че беше зап
на война. Как съм живял.
съм им говорил за него „
от това, как веднаж майка
6ез какъвто и па е външен

под, ми каза: ,, Ама аз энач

къв искаш да станеш!
този!" Сърцето на майката
we отгадало единствено
вълненията и нежността
гласа. Любовта ме беше из?

Има умни хора, хубави х

6611чни хора. Имз гояя»

ти, 6611чн11 поети, посред
ни поети. Дебелянов е об

поет.

Илия Во,,

Не може културен българин
да отиде в Копривщица 11 да
не потърси портата пред коч-
то е сядала старата, да чака
завръщането на СБОЯ с1111. ???

може да не открехне тази пор-
та 11а т11х11я двор, за да олег-
нат пред очите :,1v ёеяоснеж-
ните вишни,

11 старата е псе 1 а11, 11а пра-
га. Тя е чака та през вс11ч1<1.

времена своя с1111, своя с ьпруг,
своя брат да се върне от оуж-
611на, от гурбет, от война. Ча-
кала е търпеливо, както бъл-
гарката знае да чака, както
копривщенката може да чака,

Тази жена е познавал Дим-
чо Дебелянов от своето ранно ввднически характер, е ,проя-

детство, за нея е запазил до , вил необикновена нежност за

последния си миг най-голяма своята майка. Буйният му тем-

нежност. И той по-малко .: перамент се е стопявал само
отразил Копривщица в своите пред майка му. И когато е за-
стихове, отколкото привър- минавал за О6ор11ще 11 е мина п

заността си към своята майка. тайно през Копр11вщица, той

Димчо Дебелянов не е така е накарал да повикат майкл

популярен в своя роден град, му да ?111не през улицата, за

както са неговите предшест- да може само да я зърне от

веници, Любен Каравепов, Ка- прозореца.
блешков и Бенковски. Каране- Третото место в Копривщи-
лов е творил дълго в Коприь- ца, дето ще намерим Пимчо

щица, която възпял 11 описал. Дебелянов, е вече ?1узея. Там,
Каблешков е провел въстание- о малю1я шкаф отре?ен за не-

то в самата Копр11вщнца, а Бен- го, са заГ1азе1111 ш<он?та, в кJя-
h'ОВСК11, след продължите11но то е вп11вал моrен погле.,, ?<у-

странствуване, е щ1нал пре:1 фарчето, с 1<оето е бил на

Копр11вщица като ст11хия и ко- фронта. Едно пrос,о куфарче.
п11 ата на 6е,111я му кон са не от кожа, а от изт1,rжан сив
ос, ,1011,111 следи върху всек11 плат 01<ован с тене1<11я, 11 кол-
кам 1,к. кото 11 да е 611ло "ал1<0, сигур-

Д11мчо Дебелянов е напуснал но е 611ло достатъчно па побе-

твърде млад Копривщ1ща Не- ре вещ11те на noen Останало
гов11ят живот е 611,1 т11х, скро- е и бойното фенеrче на 6ез-
мен, бездомен. Родната му къ- домника поет, 1<оето му е со-
ща е разрушена, дворът с чило пътя през нощта.
вишнята е потъна.? в дълбока
сянка .Но старата, която чака,
не е пред неговата порта, а
rope, над гроба му дето t<амен-
ната жена на паметника сим-
воm1з11ра копривщенката, коя-
то чака. Цяла Ко11r1шщица ?
разстлана пред погледа на к11-

менната жена, тази жена, коя-
то е създала традицията, ат-
мосферата на 1·ероична 1:оп-
ривщица, 6орчес1<ия дух на
Копривщенските с11Нове.

Верен на този Копрившки
героичен дух, който е отразил
в своите стихове, Дебелянов
твърде много се приближава
до Тодор Каблешков. Този не-
жен младеж, който е писал на
своята майка топJЫ и прочув-
ствени синовни писма от по-
щенс1<ата станция в Белово, в
дадения момент е проявил ле-
гендарна воля и героизъм Съ-
що така и Бенковски, буйният
неубуздан герой, известен със
своята корава воля и запо-

Един летен следобяд през
петнадесетата година се срещ-
нахме пред Панах (tera Феникс
Палас).- Връща!! се! - запопяда
ми Д11мчо още отсреща.- Защо?- Върви да закус11м! Бо-
гат см1. ИJ1ам цели два гроша:

И ме повлече надолу.
Отбихме се u млекарничка-

та на ъгъла Весмц-Дондуков
(сега кафеен ма1-аз11н) и заку-
сихме (а може 6и и вечеряхме)
богато.

Не го оставих да плати. Аз
бях по-богат от него. Аз имах
лев 11 нещо. Платих вс11чко.
Платих тридесет с rоn1нки.

...
Но какъв богат Jуховен жи-

вот се жнвееше през ония ев-
т11н11 вrе?1ена!

Д11мчо често се \Вл11чаше в
разговори на литературни те-
ми. fiр11казваше топло, под-
купващо Особено .?обре ое за-
познат с френската m1рика
Къ11 мас11чю1та, 11а която седr
we Л11,1чо с пр11яте111 в Копр1ш-
щ1щ: та на Бу.111нос11 - 10 ап-
тека Карастоянов тогава -

почваха да се притеглят все
повече и повече столчета. Бод-
лер, Маларме, Франсис Жам ..

Слушах го със широкораз-
творени очи и с отпусната
долна устна.

Да, слушах го като замаян.
Няка1<во особено обаяние се
излъчваше от замечтания му
nоглеn, от тона на гnаса му, от
всеки негов жест. И тогава ?"
се чувствувах МЪН11ЧЪК, ?ИВИ·

чък, едвали не някакво nелен.а-
че пред него, при все че бяхме
връстници.

...
Приятелството ни с Т{имч?

почна много късно и трая мно-
го малко. Та дори то не можt
na се нарече и приятелство, "
само едно 06111<ноnено, 6лизкf'
познанство Но какРо. наисти
на, 6е ни свързало и сближш•"
напослеn1,к') Той, еече изrьк
11ат, с име поет, а:1 - почт1•
1шкакъв белетрист- това л11?

И сега още не мога да си обя·
еня. И всепак за мене rи моrа
1а кажа, че съм се зазяпва.?
?е само в Димча-nоета, но ед·
накво още и в Д11мча-човека.

Еднъж на обяд или на веч?-

Така аз пристъпих към ра-
ботата 11 заживях наново с
поез11ята на Дебелянов. Нано-
во прел11ствах неговата сбир·
ка, наново се вж1шявах в не-
говите изповеди.

Почти
·
всички очакваха, че

аз ще направя бюст над гроба
на поета или най-много цмата
му фигура, която беше благо-
дарна за пласn1чески образ.
Но аз още нищо не бях ре-
шил. Преди осичко трябваше
да отида в I<оприnщ1ща. Тряб-
ваше да видя мяс1 ото, да усе-
тя характера на околната сре-
да, 11зо61110 характера на града,
за който 6ях слушал толкоnа
възхнщения 11 1<011то не поз-
навах. Според мен ?\ОЯТа твор-
ба тrя6nа111е да се слее хар-
'101111чно с така с11лно подчер-
тан11я арх11тектурен ст11л на
'1алк11я град. Но не само тази

Още м11 е 11ред очите едра-
та, малко възпълна ф11гура
на Дебелянова. Често спираше
вниманието ?IИ из софийските
улици с тежкия си и малко
пред11звикателен вървеж, , ши-
рокопола шапка, голяма раз-
вяваща се връзка и кестенява,
небрежно пусната брада. И ка-
то кантраст на тоя бохемск11
образ, стоеше един одухотво-
рен поглед с леко rьжно из-
ражение.

Това бяха дн11те, когато не-
говото име на поет се очер-
таваше и сn1ховете му се
знаеха на 11зуст от съвремен-
н1щ11те му.

След това .1ойде бурята на
войната. Не зак-ння 11 тъж-
ната вест за неговата смърт на
6оi1ното поле.

Наскоро преди пренасянето
на 1<остите му от Димир-Хисар
дойде при мен една малка гру-
па членове на Кръжеца Живо
слово, които бяха поели бла-
городната задача ;щ nог:,ебат та госпожа Анl\' Каменова с

поета в родния му ,рад и да 11у1 • уд?волств11е ,111 пок<1зваше пре-

издигнат паметнш<. Те апелн- ле?т11те на своя роден град.

раха i<MI мен да се заловя със Широк11те, хубави копривщен-

създаването на тоя паметник. с1<11 порти се отваряха и пред

Обхванат от тяхния ентусна- мен се от?<риваха юпюпе дво-

зъм и почитта, 1юято изразя- рове и н?пересните Ф!кали на

ваха към творчеството на 11ое· къшнте. Тихо, споко11но, пус-

та, аз приех. Така започнаха то е там, каточе.111 няма жив

нашите многобройни среши. човек. Нп c1<or,o о?-.:ото усеша

Буюкл?1ева, Костова, Арзба- нm<ai-.:no чернп Гlетно, което се

дж,1ева, Кисимов, Ханджнев, rазцn11жпа. Някакна стар1111а

Савов се nроявнха ,ука не са- 11де да те посрещне Синовете

мо като ентус11аз11ст11 --о 11 ка- и дъщерите отдао11а са напус-

то делош1 хора. С ред1ща че- нали това хубаво I нездо и са-

тения от страна на Кръжеца мо -гя е останала с·1,с споя куп-

те събраха нео6ход:1111пе неж no тях и със своята 11р11-

средства за паметника Вяра- иързаност към къщата Тя
р?зправя с удоволствие за ne-
11a'ra си, разправя щюго, иска
nснчко да разкаже, В<:'1\ЧКО,

което през дългите са?ютни
часове и е тежнло И тоя куп-
неж, който звучи r думите и

?-.:ойто се излъчва от оч11те,
в11ждах почти за.1 всяка коп-
риnщенска порта. Струваше м11

се, че въздухът II uелия гrал бе
пропит от този купнеж.

Вечер под rocтonp11e?•iiata
стряха п къщата на М11ха11л

Маджаров прелиствах нгново
стиховете на Дебелянова. И в

външна връз1<а аз ис1<ах.

Десетина дни живях и ски-
тах из малкия град. Любезна-

та и етусиазъма, с коiiто те
почнаха, не мож?ха да не да-
;шт резултат. Но най-много
допр11несе за побrия край на

работата и това, че те nuйno-
xa при мен с пълно доверие
към ,,юето творчество и ми
предоставиха пълна свобода
при работата. Такова доверие
у нас не се среща често Ко-
?штет11те въобще се ?,есят
в работата на твореца, 11скат
да му диктуват своите схва-.
щан11я и случайно хрумнал11
1ще11.

Улица в Коприв,ц11ца с къщата-музеfJ
на Тодор /(аблешков

ИСТОРИЯТА НА ЕДНО ПОСВЕЩЕНИЕ
от ДАМ51Н КАЛФОВ

село между Струмица и :lе-
трич. И тъй като неприя-
телските коршуми мъчно мо-
жеха да прехвърлят плани-
ната и да ни -намерят, 1111€

отново nродължихме тук по-
чивката си, зимния си сън.

Тук, в това село (ако не се
лъжа, Габрово), аз написах
разказа си „Под южното не·
бе", със сюжет - мъката, rь-
гата на войни1<а по напуснати•
стар !Sиоак Разка:>ът излезr
едно след друго I! три броя »а
en. Отечество Това бе вечr
1<1,м края на май.

К1,м срелата на юни пре:1
селото ни, на п1,т за Струм-
ския Фrонт. мина !lимчоnия -
спомням си добrе - 22 пехо-
те11 Ихтим?нски полк.

Каква хvба11а изченапа и з?
,nама ни слел като нито то!!.
нито аз съм очакмл. че ще er
•ил11м. и то тук, в полите И!!
r.rласица!

На кон npen ротата си. пре-
пасан, пристегнат, с още по-

ря в някоя млекарница, друг
път в Коnривщицата на Буцино-
ви, ИЛИ В друга НЯКОЯ ОТ МНО·

гобройните Копривщици, до1<а-

то една есенна утрин един дъ-

лъг манифест, разлепен no
столичните улици, ни раздели
и запрати един насам, друг на-
там към южните ни и западни
граници. •.·

Цяла зима ние не се u11nяx-
11e, не се чухме с nимча.

Свити, сгушени в едно полу-
разрушено село отсам nойран
11ие -· нашата войс1<0ва част -

·,рекарахме зимата q почивка
Пролетта на шенаnесетата rо-
.1ина бойните фронтове се по-
?живиха. По-късно почнаха и

страшните боеве г.ри Черна,
Гевrели и Дойран. raзropQ се 1t

<:трумският фронт Тогава ни?
?яхме прехвърлени ? nръснат11
сред гръбната четина на 6ела-
сица. Но моята нестроева оо-
та остана долу, отсам, в ?дно

)

буйна и гъста брада - може
дори да се каже, uo! му и <'ТИ·

ваше бойната офиuерска уни-
форма.

Пришпори веднаrа коня си
и се отправи към мене.

Не можеше повече - сре-
щата ни трая само няколко
минути. Между другото, заго-
вори ми и за „Под южното не-
бе". Много му допаднал тоя
разказ. Той бил вече замис-
лил да напише едно стихотво-
рение на същата тема и, ако
го напишел, непременно щял
.?а го посвети на мене

Разделихме се така бързо 11

11еочаю?ано, както се и срещ-
нахме.

Потичах малко след коня
11у и го оставих.

Към средата на ч:ли в .Оте-
чество" излезе ..Старият 6и-
пак" с посве111Рнието....

Слеп дългата и наверно не-
нужна предистория - тази е
малката история на едно no-

свещение. И тъй като след цl!ш1
тридесет години за пръв път
сега се реших да п11ша за Д1ш-
ча - може би от излишната
предnазл110ост, да не се препя
между ония, които тъй много
писаха за него, без да го поз-
нават - ще ми се да t<ажа още
няколко думи.

Срещата ·ни с Димча през
юни беше последна. По-сетне
и нашият пол1< сле:1е оттатък
планината и зае позиции пред
Струма. Вляво от нас Dимчо-
nият полк беше на най-страш-
ното място - пред моста на
Орляк. И когато оттам на пър-
ви, втори и трети октомври се
разнасяще непрекъснатия, де-
1юнощния тътнеж на стотиuи
и хиляди оръдия, когато 6е
потъмняло от пущек, пръст и
кръв цялото небе - аз тrъп-
нех есеки миг за участта на
Пимча.

Няколко дни слеп това пи-
сарят Боnлев от щаба на на-
шия полк - доклалчик 11 коле-
га на димча от Сметната пала-
та - ми праща една 6ележчи-
ца, която пазя и до пнес.

Димчо. нашият голям
поет и прекрасен човек..•

съобщава ми той...
Не можах да дочета Р'

бележ1<ата. ......
В пърnнте дни •"-

на Гlът за школата за з
офицери в София, мннах
Демир Хисар Тук, в елнr
фене, случайно се в11.

Йордан Мечкаров. От неrо
ч11х, че Димчо бил погреl
двора на една чер1<ва, в

'Веднага ме заве.1е на ,.

то. Точно пред олтаря
наредени двадесетина пr
гробове на български >Ф11

Като се гледа към олтарq
6ът на Димчо 6е111е вляr

пърпата реди1tа. Пrom1r
есенни дъждове, ко11то се

ха през ония пни. бяха ·

поизм11л(1 напп11е11те no -
ните кръстове. С х11м11·

,юл116 nовтор11х 11 на.1еf
писаното на П11мчоm1я i·
След това - и на лрупт
стове.

Не П()?1ня ко пко се зае
пред гроба на Лимца.

Но лълrо и слел пrист11r:1
си в София не можех '?

местя мис1,лт? с11 от тов;
ко, свято грООище.


