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QАИКО &. ЦfРКОВСКИ

Тоя човек е светец за земеделското
движение. Тия дни сдруже?ите земе-
делци от цяла България ще чествуват
паметта му II ще изразят признател-
ността си за неговия подвиг.

Бяла Чернова, родното му село,
украсено or неговия гроб, и гдето Цан-
ко бе любимец на всички свои връст-
ници и съидейници, станало свито за
всички сдружени земеделци, ще се по-
чувствува още един път- гордо сьс
своя съселянин - народен поет, об-<
щественик, .. и инициатора на земедел-
ското сдружаване в България.

Сдружените земеделци, разбира се,
чествуват в лицето на Цанко Бакалов
Церковсни, не толкова поета, писателя
и драматурга, а инициатора, духовния
баща на голямата селена организация
Ь. 3. Н. С. И като такъв, в историята'
на земеделското \движение, Цанко зае-
яа изключително положение.

Цанко бе някога социалист, а llав-
дикенска околия социал11стичесна кре-
пост, гдето много пъти Габровски,
ссциаяистичесни лидер, получаваше де-
путагсни мандат. Цанко, когато'· взе
инициативата чрез написаното -ог него
и _пубт1нува110 в печата възвание -
позив за свикването на аемеделски уч-
1н:дителен нон?рсs rt Плевен, може би
и не ,мислеше за основаването на Зе-
яелелски съюз в тая му форма и по-
литическа ориентировка, какъвто се
роди в Плевен. Там, на свикания
от него учредителен конгрес, той
се срещна с Янко Забунов, учи-
геяя на Александър Сгамболиисюе,
преподавателя в Плевеиското аемедеа-
ско училище на Политическа земедел-
ска икономия 11 Земеделско занонода-
телст во, истинският теоретик, идео-
логът на селеното движение. което иде-
ше да помете градските политичесни
котерии и да. изпрати на попит ическа-
та арена като мощен фактор, ония,
които бяха най-унизени и подгиснати.
От него той чу думи, които извърши-
ха преврат в душата на Цанко и той
решително тръгна по пътя начертан
в Плевен.

r олемите заслуги на Церковсни за-
почват rлавно с факта на инициатива-
та за свикването на първия учредите-
лен земеделски конгрес в Плевен. До
него много провинциални деятели и
111ур11ал11сп1 оплакваха жалката съдба
на селяните, но никой неиа щастлива-
та идея за тоя почин - свикването на
учредителния конгрес. Цанко са„о бе
1 оя, благодарение 11а чиято инициати-
ва се тури началото на голямото ае-
меАелсно движение.

Оттогава до последните часове на
своя живот, Цанко служи беззаветно
на борбите 11а българените селяни с
1 ававтанвото си перо, с мъдрото си
слово и с личния с11 пример.

Историята го вписа в своите стра-
ннци, като всепризнаг народен поет,
писател и драматург. Но в полнтиче-
ската история на България, Цанко
Церковски ше остане пророка, осно-
вател 11а огромното аемедеяско поли-
тическо движение у нас, един or най-
важните 11 първи негови водачи и
превставители и мъ,1е1111н, станал жерт-
ва на своите и 11арод1111 идеи н -uopбit,.

Ние, които познаваме Цанко отбли-
зо, чрез една неразделна друщба 11

сътрудrшчество, свидетелствуваме, че
тоА Ge рядък човек - светия, нписти-
на пророк и борец за правда II С'ВО--
бода.

ПОКЛОН ПРЕД HEI ОВАТА IIAMET
И ДЕЛО!

ЦАНКО БАКАЛОВ - ЦЕРКОВСКИ

ГОЛЯМ НАРОДЕН СИН И ДЕЕU '.

· В лицето на ЦАН?О БАКАЛОВ - UЕРКОВСКИ, Българската работническа партия (ко-
мунисти) почита едноrо от основателите на братския Земеделски Народен Съюз, бореца против
иенархо-реакциснната и фашистка диктатура у нас, певеца на селския труд и селската неволя,

пио?ер и строител на демократичната българска култура.
В деня на двадесетгодишнината от смъртта на UAHKO БАКАЛОВ - ЦЕРКОВСКИ ние

българските комунисти, се покланяме пред неговата памят, която днес, в нова, отечествено-
фронтовска България, България на взелия в ръцете си своята собствена съдба народ, намира
истинско признание, както подобава за паметта ка един голям безкористен народен син и аеец,

вълка ЧЕРВЕНКОВ
Секретар на ЦК на БРП (н),

ДА ПРЕБЪДЕ
ВЕРНИЯТ СИН

ДЕЛОТО НА НАРОДНИЯ ПОЕТ И БОРЕЦ ЗА НАРОДНА СВОБОДА?
НА ТРУДОНА ЗЕМЕДЕЛСКА БЪЛГАРИЯ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ

Д·р МИХ. ГЕНОВСКИ
Ортаю1зац.ио1iеН секретар

на БЗН Съюз

ПОСЛЕДНО ВИЖДАИf
Бяхме подсъдими no еднс ?t също

дело. Hero бяха обвинили, че учасгь,'-
вал в заговор против сговористкого
правителство на Цанков и б1м отреден
и приел да стане .лтрелселате» на ре-
публиката". Такова обвинение му 110.1-
хождаше, защото той винаги е б11;1•

враг на монархизма и дори при едно
отсътствие на Сгаиболийски от Бъа-
rария, Цанко Бакалов, заедно с Райке
Ласкалов, беше отправил писмо .10
цар Бориса, с което го подканяше ла
напусгне България - .,да с11 обере
партакежа". А мене бяха обвяпнли, че
съм бил пр1-1е.11 да стана „секретар на
председателя на Републиката". Всъш-
ност всичко това беше изиисаено. Ед-
но нещо не беше измислено, ни затова
пък 11е беше доказано, Ца11110 Бака-
лов беше посветен в кроежите за на-
родно възстание, кое, о усилено се
подготвяше в месеците преди Н, април
1925 rод.

След атентата аз избягах под чуж-
до име и с чужди документи в Риаскнв
монаст ир, Далеко бях от погледите на
познати, но е?ин ден във в. ,,У7ро'? из ...

лезе моя портрет всред колоните, из-
пълнени със сведения за борвата ин
.лгротив царя и правитеясгвого", Раз-
брах, че н в Рилската обител чяиа да

•се унрJн1 и започнах да се готвя за
беrство през граница, И макар отец
Тодор Димитров, от с. Алдо"нровц114
но, ото сварих интерниран в Рилсния
монасгнр, да беше '"" създад вече
връзки за провеждането ми през гра-
ница, все пан не смогнах да избягам.
Бях арестуван и откаран в София в
Дирекция на полицията. та„ все още
не знаеха истинското ми име. Но дядо
I [анко ме подушн II ние на..ерихме,
колай да се спринажеи, преди да бях
още открит II разпитан,

По-късно бяхме заедно в затвора.
Toi! се привърза към мене II Лазар
Станев, и ми беше предал своя ръко-
пис от романа „Из гънните на с ьрдце-
то". А 110-нъсЕ10 н11 съдиха и заевно
оправдаха, Но, щом го пуснаха от зат-
вора, той залиня, отиде в бплинцага
,,Червен кръст", където почина,

Последното 1111 виждане беше на Ве-
ликия четвъртък. Денят беше хубав.
Грееше навън топяо пролетно саъпае.
В болничната стая беше заду,шно н
извяаохме в градината на боаницага.
Болестта вече беше поразила погаева
на дядо Цанко II аз го заведох като
слепец за ръка до една пейка. Седнах-
ме и дълго говорихме. Дядо Цанко Мlt
разказа за нови 11есн11, конто „пърпат
в душата Aty", като песнопойнн птич-
ки, но ... не можел да ги записва н,е
виждая и настояваше да отида някоя
ден, за .па а,и ги nрОАИКтува. а аз ,аа
по заn11ша. Toll вече н„аше предчув-
ствието, че е пътник, който сноро щ?
01 пътува. Беше отпаднал II сякаш се
беше пр11готв1111 за смъртта.

Когато слънцето се накло1-111 tta за-
пад нъ11 Люл1111, АЯдо Ца11ко взе АЗ
нзn11тва хладнна. Аз го заведох до
стаята 11у II се сбогувах, защото вечер-
та замотавах за Левск11. Като tИ тръг-
нах, АНдО Цанко отвори вратата II с
неснр11та мъна Ate noAtOJIJt:- Нато се върнеш от село, веднага
ела np1J мене. Вземи с11 молив II хар·
тия, за да запншеш r1оследн11те мн
песни.

Аз замшrах за еело н там }'.J11ax 110-
в1111ата за смъртта на дядо Цанко. tie
а1ожах да запиша послед1111те му 11ес-

щ1, за HOlfTO така MIIOГO AIII говор11 JJpft
11аwето последно в11жда11е.
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СТЕФАН тончвв

М111111стър на железниците,
пощите II телсграфнте.ЦАНК? БАКАЛО·В
Цанко Бакалов бе на млнд11 годи-

ни социалист. Но той беше израсъл на
село, познал бе от pa11u неволята на
селото 11 беше се срастнал с 11егов11t\
прост II раановиден в иуэкдиге живот.
Роден поет, мъката на българското
село импулсираше неговото поетиче-
ско творчество, но едновременно с то-
ва тласкаше неговия дух към пбшест-
вените II политически борбн. Та11а тoil
дойде до извода за организиране на
земеделското съсловие в отделна орга-
низация, без обаче да имаше изяснена
позиция върху политическата форма.

Когато аемеце.ясното съсловие за-
почна да се лъчи из полигическигё
партии II да се лута между тях къ•·1
иамирапе на верен път, за да излезе
11з безизходното положение, до което
го бпха докарали царедворските ко-
терии, Цанко Бакалов препоръча ор-
ганизрането на професионална база.
И никак не се поно.'1еба да свика всич-
ки земеделци, конто се бяха вече та-
ка организирали на свой конгрес.

-:-ова бе в годината 1899.

в П.1еве11, вероятно r.ост на Янко
Забунов, Цанко Бакалов се среща с
един млад момък, който му направил
впечтлеиие с особениия си отговор, на

въпроса, който третирали двамата
учители.

Говорейни за nрофесишrашrа орга-
ииэвция на земеделците, момъкът се

намесил и
·
попил ал:_ Ще могат ли, за да защишаваг

своите интереси, земсде.1ците да обя-
вяват стачка по есенната сеитба или
по време на жегва?

Такъв въпрос нито Цанко Бакалов,
нито Янко Забу11ов са очаквали.

И когато Цанко Бакалов се вапъ-
гил към своята Бяла Черква в ушите
r.1y са кънтялп думите и пред очите
му е стоял с вперен в него иронизи-
телен поrлед бледният момък - Алек-
сандър Стамболиllск11.

Цанко Бакалов разсъждавал много
no тоя въпрос - не ден, вва, месец-
или месеци, а няколко годипи.

На първия земеnелск11 конгрес в
Плевен през 1899 г., Цанко Бакалов се

явява с ипсиге за земеделско го сдру-
жаване, за защита на земеделските ин-
тереси, но как, по каква посока, с1

какви средства, той не бе на ясно, За·
щото сдружаването само no себе си
още нищо не значи.

социааистът Цанко Бакалов, оба-
че, е смутен от „защитата на земедел-
ските интереси", която са правили в
първия конгрес такива земеделци, но-
иго членуват в народняшката, либе-
ралната II демократическата партии,

Ton се лута още година, две, как-,
то се е лутало самото движение на
сдружаването, до като чу rre вече въ-
прос, а отговор на въпроса от същия
онзи младеж Стамёолийсни, който ня-

кога го беше така емугил II който се-
га разгръщаше пред отрудена Бълга-
JНJ>1 едпа нова идеология, нова финп-
софня, сочеше нов път за организира-
не II борба, чертаеше с непогрешимо
предвиждане утрешните задачи II ро-
ля в политическия живот на българ-е
скня селянин.

на ухо: - Добре е скроено. - На
веднага след вечерята подал лична
шифрована телеграма, до дядо· Цан-
но, че не смята да се връща вече в
България.

Цанко Бакалов се 11амер11Л' в осоёе-
hО положение и J\П/ОГО часове изгурн?Л
в размишление. МЪ'IНЗ е било за него

ИВ. ХАРИЗАНОВ

СПОМЕН ЗА UAHKO &АкАпов

Ц. Церковски в затвора през 1925 г.

Първите, които написаха възва-
нието за земеделското сдружаване и
свикаха сдружените земеделци на
първи конгрес, не се поколебаха да
тръгнат след един 24-rодишен мла-
деж.,- Аленсалър Стамболийски и да
го подкрепят с всички сили в усилия-
та и борбата му за създаване на мо-
щна земеделска органиаация.

Между тия първи, първият
даде II ръцете си, и ума сн, 11 сърдце«
то си на сдружените земеделци и на
младия Стамболийски, е Ц. Банаяовз

Дядо Цанко Бакалов бе открит ре-
11у6л11ка11ец. Toil мразеше не само
Фердинанда, 110 и Бориса. Той' мразе-
ше 11 „Царство" България. Бе готов
да дар.е мило за драго, но да се каава
Република' България, и'1с'тана, по-смел
републиканец от този, който доказва-
ше защо трябва да бъдем република.
Дядо Цанко Бакалов твърде много се
удивляваше защо Сгамболийскн, след
като бе взел в ръцете си не само
властта, но цяла трудова България, не
прогони Кобурговия- наследник II не
обяви Републиката. Но той издебна
случая.

Когато Стамболийски бе в столне-
вна обиколка из Европа, Цанко Ба-
калов II Райко Даскалов написаха:
прочутото писмо до Борис 111 „да си
обира партакешите от България",

Казват, че на Сгамбоаийскн тази
новина МУ Я пошепнали на УХО през
време 11а вечерята, която му дал Ма-
сарик в Прага. И той отговорил пак

да отговори на въпроса: каква ще е
тая Република без Стамболийски•••

Ако дядо Цанко бе жив II днес, той
пръв щеше да развее републиканския
байряк над двореца...

Такъв политик без маска, бе Цан-
ко Бакалов.

който НА UAHKO U_ЕРКОВСКИ

Годината 1903 rод. бе годила
дълбоко 11дeli110 брожение в левичар-
ските среди. Янко Сакъзов бе хвър-.
пил вече идеята за политичесни кои ...,
промие, която предизвиква силно бро-
жение в социалистическите среди, а
малко по-късно доведе 11 до форма:п-
ното разцепление на социалистичесня-
та партия, В същност голямата идея
11а Я. Сакъзов бе по-друга - да се?
излезе от тесните рамки на чисто кла-
совия и пролетарски социализъм и се
11р11общ11 към битовите условия на
нашата типично селска с.трана. Наио-
типа в смъгните писания на Янко са...

къзов тая 11дея не придоби - очерта.-
шrята 11а една стройна социааполити-
ческа система II доколкото имаше пя-
I<Зква 11деолоr11я тя идеше по-скороr
01 рев11з1rон11стичес1<нте усилия

на Бакалов. Ние бехме ед1111 кружок. от
е11тусиаз11рани соц11алисти, начело
поко1!1шя Гр. Чешмеджиев II всеки
ден се събирахме в сладкарюща
„Охрид" на бул. Дондуков, заедrrо с
1111сател11те Етш Пел1111, Трифон Ку-
11ев II Ал. Божинов, които впрочем
бяха д:rшата на нашите волнодуъши
срещи. Цаико се яви при нас 11е само
с ореола на 11ароде11 певец 11а селски-
те неволи, (,0 11 С тоя 113 селск11 соци-,
алист, което именно ro издигаше в на-
шите QtШ като пионер на HOBJ)TC пъ-
тища, по които неминуемо, J\.tислехме

си ние, социализма ще има да мпне.
Ton бе вече участвувал в nъ11вия кон-
грес на земледелския съюз, бе избран
8 неговото ·ръководство II бе улес1111.11

някаква nубли•ша акция на Янко Са-
къзов и Хр. Габровскн п9 време на:
I<011rpeca, обаче, nopaд1r 11есъr,rасин с
Янко Забунов, ко/\то се обяви за съ·
словrшя характер на дВиже11ието про-
тив социnлистите, той: се бе оттеглил'
за голяма радост на п11сателствующи-
те братя, 1<011то' отново го виждаха· в
своята л11tератур11а среда, както и на
нас, конто в 11еrово тще в1rждахм.е'
човека, който ще nр1rведе 11а дело'
смътните n11саюiя на Янко Сакъзов и
ще улес11и nро!lикваrтето ии в селото.
Но BCll'!KO това не трая дълго. Поети?
чесната и11ту1щ1ш на Цан"ко Бакалов
му подсказа, че по правилно би било
за него да се насочи към самоб11!n111я
характер на. селеното движенне, от-
колкото да се rуб11 В смътните теоре-
тически издирвания на новите пъти-
ща 11а социализма на Янко Сакъзов.

Спомням си II друга среща с неrо,.
ве11е нато А1юшстър, в дО)1ът па Ал.
Д11м11тров, ул. Ш11nка, който ме
свързва стара дружба от времетQ на
11еговото учнтелство из Ду1111ишките
села, когато като сандаш,ст най-Зк-
тивно обслужваше . делото на маке-
до11ския революц11онер. Стана дума
за неговото писмо до Царя, с което
го канеше да абд11кира. Той се сър-
деше на Димитрова, че поради малО-:
душие 11е бнл rroд1<pene11 от своi!те
другари II дебело под•rертаваше опас-
ностите, ко1?то крие „малкото вълче",
което 11икоr·а няма да измени 11а на-
виците сн. И до сега ми звучат него..
витоt. яр·остнн сло,ва 11,а f"евно np_eдy:J
преждение за проявената слабuст от
страна на неговите политичесюr nрия·
тели. Като истински поет на сел-
ските неволи то!\ чувствуваше неnрео-
дол11мu влечен11е към селото II кат,q
такъв· бе nредтС'!а 11а новите 1tде111
kOlfTO ние политиците в11наrи по-къс ...

но долавяме. И тоя 11ме11но случаi! ме
. е навеждал често 111а м11съ11та - до

наrша степен. е необходи,ю в 11ол1tт11J
ческото ръководство на по.1ип1чесЮ1·
те партии да влизат таюrва - ,,широ·
нн души" 1<ато Цанко Бакалов, 1<011то
11е се вдават в теоретичните форыу-
ли, заимствувани от чужбина, но кон-
то благодарение на своята 11нтy11wur
nърв11 откриват самоб11т1111те п-ьт1rща,
по ко11то се движи н.ашето разв11тие.

бернщайниэма на мода тогава, откол-
кото на изискванията на спец1rфичн11-
ните условия на нашата типично сел.J

'сна стран'1. И все пак усилията на Я,' Сакъзов да включ11 селото в каузата
на социализма ни се виждаше r<pai!l!'d
nривлекател11а. Нека не се забравя, че
по това време селото се беше вече,
раздВ11жило II селските метеж11 в дУi•
рnн Кулак; Тръстеник II Шабла очер,-
таваха лявата орие11тация на българ-
ското село. От своя страна II н11е млаJ
д11те, порядъчно размътени от реви-
зионнсти•rеските ус11J1>1Я _на Бер11щаj\\-
11а, жадувахме за един со11иализъм
чисто наш, бъл гарск11, nред11мно

· ,.селски", който да обхване широките
пластове на българското село и с то-
ва да tiзградим от социализма оная·
масова партия, която еf111Нстве11а 611

могла да се справи с пол11т11ческото
господство на личния реж11м на княз
Фердинанда. ·

Ето np11 тия наш11 настроеюrя, ка?
то студент11, се яви пр11 нас Цаrrк,о,

Poдrr те проста селянка-светица; ' Ти пя за веселите луд11-мдад11,
въu бащин дом nрихлушчr, снромен, за хората, ?шез)111те, любовта,
тих,

?·
на ця;r народ с.ърuето си отдаде

11 край брега на тиха а Рос11ца и верен му остана до смъртта!
ти растиа волно кат волен сrих.

-tJ ,t,1, Но твоята съ,а.ба бе тъn коварна - 1Eдrra б'o?1t??al.Z е цел?ца f!Р?ви неnреклошrмата глава:
от висин11те чисти на Париас враrът разбн дружината ти вярна, .

·

и ти удари сребърната струна а тебе във вериги окова!
на твоя яворов, съзвучен саз

Заклщчен във софийската тъмница,,, песента му - mac на пойна птица -8 копнеж no селсю?я. трудящ Н\1РОд,над рощ111те полета прокънтч ;itracнa леко като вощеrшuа
·

и беше лъч в дълбоката тъмнrща
и радост в rлъхналата самота!

От тежък сън селякът ти пробудн,
към нов живот го с песен призова
и бяха чисти като 11зумруди
прекрасните ти приз11в11и слова!
С'Ьс твоя саз ти жалбите 11зnлак?
и радостта на ця11 11арод изпя,
затуй така признателно селяка
сбснпва твоя свиден гроб с цветя.

христов11ят Tlf праведен живот!

Но спомеriът no тебе грее nptceи
и. никога не ще угасне той,

. че твоята. прекрасна, селска песен
1111 води като знаме в мир II бо!I!

И твоят дух жнвее във борбата
11 като пламък във сърцата греi!,
гърми „Другари, наша е _земята'' .
и цял народ след теб вървн 1r пей! .•.

Йосиф Петров

на

ИНАН ХАДЖИМАРЧЕВ
•

СПО.МЕНИ
О111rн or нас, които беха непосред-

стnени сu11..1.ете.1и н жертви на днн'tе
с.,ед атентата през 1925 годнна. 11 до
•1.11ес не !ltoraт 1,.а не чувствуват ужа·
са и .,е.дения повой Н;! с?1ъртта. кога-
то си сnо}tнят за онова жестоко вре-
МЕ'. 1· радът бе потъна., в стонове и
въздишюt, нз всека у,1нца, при всеки
ъrъ.11 във uсска къщ? се срещаха из-
н„1,ашен11 .1нца, нзв.1нчщiн 11ac1t.1a от
.1еr.1ата 1н1 от ?,ракобсснето 110 тога·
вэшн:зт:.? фаu.шст1<а u.1аст. 110 у.1нцитс..
тич:?>:а ?1айк?r с.1с.з. своите 11авързuн11
rшюuе, за;1 конто крачеха изпечените
С3?1.НСТН на C.:I.113 ф.1a11rpaRTII? царе-
дворска система на терор н убийства.
СеJшвн, раUот111щи, уч.еницн, ;кенн,
1·. уч1ш работ?-нщн, дорн н деца ?tък-
н '<3. 11 1Чн1'е н с? чуиаха техните

·н...:? .н рt::1.:ове в псувш-t. като съ-
1 ·5v,з здс.1цн. Работният на·
J)o . с (•riъc1..:? 1J като ;юбнтък в тrirа-
в.нuната ,.Uбщсственн безопасност"
11рн JI·un·m11:1 .\t0ст, nъ.111еше ..,азетата
н..а УЧ!?111щат;.1 и 11111..:ой не бе снгурев
Дс! .!! !'LC ... .l'!РЪIШС f!.111 ОtЪ:\IНС 11:J УТ·
рото. ;}·{jнfkтвзта с.1е?1ва:\:'..: е..1110 с.,е.з.
..: \ ? б?зс ;т,ед.но нзчсззаш1ят,, бяха
НСЩt' 1..:.1то ч,Jд.:Э, с,з.1.а.1енz . е,11111
:t„1ono "'?·11с , професор, )IO .,e.fi;1. дз.,е.
чен „u:ховс 1tо1·u?1ък на Ч„нгнз Х:ш...

Е;щ.1 ••PJI! 11а шrrокнs1 nрозор?ц 11а
fllНIJe·нraтu ш1 1.в:1nт tPa се Jюч\·кз от-
t..:Ъ)I ) lifUfii"t. LT. ?DliX LЪll.1HD11° OtНJ 11

110r.1с...;н"-<. I Ii•cз :.п,тното стък.10 забс-
.,нзах 11еко„11сJ tJнфтJ гр?1б11 ботуши,
KJH! f конто .1еж1.х.J 1;р;1к.1а,.1.ите на 1.

стр?жарско оръжие.- Отворете! Отворете! в11кнаиекой II грубо заблъска стъклото напрозореца .

, Насрещния креват проскърца. Мо-ят съжн.1ец, работник по постройки-
те, се събуди. Той беше един дваде·ет rр.:.?.ншсн младеж, селянче от пла-шшските ссда. с безкрайно весел 11рав
и тnърде находчива ?шсъл. Поr„1ед!fа
.\le с 1(ас.че11ша н рече: ·

-. l(уче,·а ,1н ндват за нас?
lln,11ru1111!- Разбрах! - И r10бърза да от-

вори вр?тата_ с.1ед като· нам-?,кна бър-
":!JНШ\ата к,1.1ните си от работа панта-
.юни.- Ставай! Paзбoii111ruиl - вместо
утрешен поЗ:дрЗв изреваха 11еко„1ко
t:в1 репи r.1acone.

Стаята 1111 се нэnЪ.1ни с З3.1.)'Ш„1нвоъздух от 11ав.1ез.щте унщjю?rсшr по·.аш·:1н. · Ве.:шзrа почуоств},на..х, как вн9с.1 11е v.3ap11 една оторатите.•ща ?ш-
fНIЗ)!3 11_:з uарут, ракия н 11рес11а кръо.Хаза1?к:rта беше uече също на кpa-hn. l кръстн.1ц ръце върху прести.1ка-та or, тя трепереше като тръстнка
f lor.,e.J.ът й, б?зумно-r1.1ах, несnнрн?сновеше нз стаята н се .?спеше от чо.
r-_ек. на човек, от предмет на nреД}tет.
1 я знаеше н.,н чувстоуоаше със своя·ra простоuатз ;\,\'Ura 11а безобидна се·
.1я1-11.са, 1Je, стига да си бе.ден работнИJ<,

:знантч1ш, ученик и.,и седш1н11 в,,а·тт..: те опредс.1л като 11сб.1аtо11а'дежен
11.таш ;ipyro >tссто освен в редове-

те 11а фашистите, а сетне - в уча-
стъ1<а или на ...,об1нш ко„1 !

Т.:)Ва беше така. Беднотията, а за-
едно с това и всеки здравомислещ чо-
век, гледаше с омраза на. ония, които
по един престъпен, разбой1шL1ески по-
хват заехз властта на 9 юни.

С;rражарите трескаnо затършупаха.
Моят другар се възмути:- Tona ?а npa!!li дрех11! - рече
той, кdто' орътна е.1ектрическия ключ
н лампата nръсна свет„111на u полутъм·
нзта стая. - С.1яn

J'
си? Какво тър-

сиш там?' - Млъннн, прост 'К! - ядосано се
оба;,.!! старшията, 1< йто придружава-
ше търсачите, а кам111и1<а му злове1цо
изплющя и се ови око?10 ·лицето на се-
J1Я11чето. .

Б.:шкна кръв по изопнатата. преrо·
рял? от с;?ънцето н uятър 1<ожа на ли-
цето му.- Эuяр!- Дружбаш! ... Твойта м...

Но ).tosп 111>ш1те.1 не м?1ъкuаше.
(тр} riaxa се върху 11ero, съборнха го
пЬрху r.111нения 110:1. и озеха да го га-
зят с 1юдкоnа11и ботуш11. да го бият
J(e:ro свърнат. )Ксната изnt1ска н хук-
на напън. Една rруба ръкn я настнr-
Ш) и я 1юв.1е11с за косите назад.- Тук! Мръсюще! - Б.1ъсна я със
,трашна сн.,з, гърба И 11ропу1<а о
1:.1щ1(шrга стена, тя притuорн очн от
Сю.,ка, сетне 11речу11н ко.,ена и като
подсечена се отпусна на земята.- Убuицн! Пa.1a•11rl ...

На"еснх се II аз. Настъ1111 бърко-
т1ш. Hнuto друго не rю?ннr, освен ня·
к.:1кои 11адащи удари по г.,авuта си,
1<011то ра.зце11ваха сякаш тя.,ото )IИ до:tъно. Hot ?1ежду това, аз чувах шr.какъв 1тк, който достиrаwс от съсед·
IШЯ двор:

- Петре, не бой се! Пnroii в лице-
то нм. ко1·ато посегнат на живота ти!Плюй, сине мой I ...

,Този глас ыи б?ше познат. Това
беше ,·ласа на съседа-хамалин чийто
.::ин Петър също бе В,l]ачен в Тоя миг
извън къщи от друrи палачи.

Друr·арят ми, премазан от ботуши-
те, кач11ха л една камионека и ro ОТ·караха в „Общестn?11ата". Не го видях
попече, не го срещнах и по-късно -
той беше свършил дните си, като мно-
го други невол1111ц11 през rова страш.
i:o вре?1е. • * *

Килията, в която бях въведен, бе
11рстъr1ка11q от народ.. За'Гворниците -
работници, сс.1л?ш, адn01<ати, лекари,
УLJеНJщи и друrн - имаха изплащен
вид 11 НОЖЪЛТЯ)IН лнца Н IJe прилича.
ха на хора. д.\-нпча:оrе през всичкотО
ьрс:-.1е н.,н на ШiС'Ы< r..,ac .споделяхместрахове 11 11адежд11. Никоrl не с?rееше
да говори нисоно- и пред со11учайни
другари no съдба. При пас посояш-10
нмъквt?ха поставени ..-1ица, с задача данроuокират и.1и п.1аш.1т .арестуваните.
(::,щн от тях, като си nридаде отчаяно
11 трепернщо лице. каза:-

С1ед rюгребе11ието на жертвитеот черквата, максдонствуозщвте щенапа;щr:т Обществената а ще ни из-
\Jнят до един!

Това беше жесток, нравствен тор-чоз, който раз.,нч1ш характери раз-:111чно нзжнuяваха.
Когато се с,rрачн и Витоша се об-

r ърна с or 11е11 вуал от за.1язващето
с„1ъ1ще, напрсженнето започна да удя·ra, 110 за кратКо вре11е? Настъпвашеужас11а нощ. Вратите· по дъ.,r·ите кори-дори 11а грамадното здание rюс.1сдова-
тс.1110 взеха да трещят. Чуваха семенскн писъцн неАде далече. които

дс•;тигаха като из гроб.- Из11ас11лват!- Инквизнрат!- Убиват!
Това не са думи, нито шепоти, амислн,, конто пробягват по вледенения?юзъr< и измъчuат кожата на гърба спротивно-ледени ТРЪПl<И...
В?1езапно ключаm<ата протраква,вратата · з,1овещо скърца II на прагазzст2nат нш<олко мрачни фигури с шr.

сто.11ст11 в ръце. Слабата електрическасвет.1ин3 от лампата. спусната от та·
na11a, 11.11 придава призрачен вид.- Стефа11 Иванов! - изреваваедин rшянски глас. ·- Аз! - отвръща през стиснатизъби позоuаният арестант.- Тн? - иронично пита падачът.- L!окторът без к.шентела? ...

Иванов мъ.11•rи.
Сипят се още обидн 11 nuднгравюr.Но „1екарят ·? ?твърд, ..1екарпт г:1едаi!раво в оч11те б.щзката си гнбе.1. Са·

мо едно "''У тежи: 11риказк11те !
Гозн, !<Онто години наред бе тнча,1но бе;?н11тс къщурки на крайния кuар-

п,.1, Ge дава.., помощта си безп:rатно
r.a работ1111l111 и с?;ш11и, дорн бе купу-
uа.-1 със соuстоени средства церове на
пациентите сн ? ,,Доктор Uез к.1ие11-
те.1?'" ! ...- Взе>rи си дрехите! ...

Поuечс нито дума!
Иванов разбира съдбата си. Hero·

nо_то б.?аrообразо лице се сгърчва вrrрезрите.ща гримаса. Той се обръща
n.ъ?? нr:с, нека да ни подаде ръка, но
11яко.жо ръкодръбки се надвесват за-
страшнте?1rю над rдавата -''У·- li11тu ду"а! Болшевик! ..

:..... Бърже излнзай !
·

ПЕЧАТНИЦА КНИПЕГРАФ - СОФИЯ



1. САМОДУМОВТа.:къв
Тревожни дни, оскъдни, смутни,- дн11 на неволи и рани от войните,

11реживяв?.ше България през . 1919 ,·.

tfeдoвoll'Cтno, смут 11 безпътица цару-
ваха тогава между всички обществени
слоеве. Гневът на земеделските ма-
си след революционния бунт от пред-
ната година бе укротен с поемане
мастта, възглавявана от Ал. Стамu'о-
1111/iсю1.

с,1я11ата на властта, обаче, бе ед-
но праздненство, което не задоволи
кипежа на нуждите. Скъпотията при-
тискаше икономически слабите слоеве.
чиновшшите. учителите, железннчu„
риге изпаднаха в беда. Недоволството
растеше.

През есента избухна жеяеэничар-
ската стачка. Голяма част от· учител-
ството я подкрепи пасивно и активно.
В гр, Пловдив се състоя събрание 11а

,учителите от всички степени училища
и решиха единодушно да изразят своя-
та солидарност със стачниците жеясз-
1111чар11. На другия ден всички стачни-
1111 учители бяха уволнени.

Мшшстър на народната просвета
беше Цанко Бакалов. Това жестока
отно!'1е"ие към учителите - стачници
покруси учителството, 110 не то сло-
ми. Една незначителна част се огъна,
отказа се от стачката. Устойчиnнте
посрещнаха с твърдост удара.

Стач1сувах н аз. Бях наскоро пре-
местен в новооткрития тогава Софий-
ски учителски институт. Стачката ме
свари в Пловдив, дето бях отишел да
прибера семейството си. За голяма из-
ненада на връщане в София бях из-
викан от минисгерствого. Сам мини-
стра заповядва да се явя при него:
Директорът с тревога ми съобщи то-
ва, смутен от вестта, че бацил or стач-
на зараза е констатиран- и в повепе-
111111 му институт.- Нищо, г-11 директоре, аз самще
понеса последиците от своето поведе-
ние, казах за успокоение.- Но как си могъя да направиш
това? От министерството всеки ден
питаха за тебе и прели да поемеш
службата си, трябва да се справиш в
нииистерството,

Отидох. Съобщиха ми, че л11ч110

трябва да се яnа при r. иинистра,
Влязох.- l{аква е тази работа, г, Самоду-
мов, - попита г. министра. - Ние по-
рано Ви викахме за ръководно лице в
иннистерството, а Вие сгачкуваге. При
това сте II председателствували стач-
ното събрание! Впрочем, заповядай·rе,
седнете; да видим, как стои тази ра-
бота.- Позволете, г. м-ре, да говоря с
Вас не вече като учител, а като сво-
боден гражданин, тъй като едва що
научих, че всички стачници са вече
уво1111е1111 от служба като учители,- Моля, говорете откровено 1! ис-
крено, защото II мене ме боли раната,
ианссена от стачката II Вам 1-1 нам -
правитеяствого,

бeIIIe той ЮРДАН в. пвкхввв
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АЗ И ЦАИКО
(Бегъл спомен)

мярк"
угри-

Познавахме се от първите години
на нашет о учителствуване: той в с. Му-
сина (търновсно), аз - във Варна. Ца11-
ко беше социалист (него време нямаше
комунисти), аз - републиккнец, и
според д-р Коста Списаревски, най-
старият републиканец в България.
Цанко, Гено Недялков, Н1шо11а Габров-
ски 11 др, образуваха социалистически
кръжок II почнаха да издават в. ,,Сел-
ски вестник", който подготвяше маси-
те в идеологията на социализма. В съ„
щото почти време аз възгласих идея-
та за оргаиивирането 11а земеделците,
11 сам подех организационната работа,
издадох възвание, изработих устав и
np, И когато се разраства органива-
U110J11111я подем, в Баладжа на 16 март
1898 година се свика първия малък
учредигеяен събор, на който присът-
ствуваха около 850 делегати. На този
събор, между другото, се реши II свик-
ването на общ учредителен конгрес,
Настървени, обаче, щабовете на съще-
ствувашиге тогава партии, воради
стихийното развитие на зеиелелското
организиране, .замислихп пъклен план
за неговото париране, l{ато първа мяр-
на те насочиха ударът си срещу моята
свободи, като ме тикнаха в казармата
,,зg да си доизслужвам военната 110..

випиосг", каквато аз бях отбил по
специалните наредби за учителите. Аз
бях възпрепятствуван да изп1,1111я ре-
шението на Балалжанския събор„ В
това време групата Цанко Бакалов, Ге-
ио Недялков, 11 др., издават 11а 20 сеп-
тември 1899 година Възвание към зе-
меделците в България и ги канят в ьв
Плевен на конгрес за 28, 29 11 30 де·
кември. .Това възвание бе публикувано
в „3. зашита", вестника на Янно За-
бунов и агрономите, като в послед-
ствие с? образува специален комите r
за провеждане конгреса, към който се
приобщи II Янко Забунов. Наскоро
бях II аз освободен от казармата 11

поканен да държа реферат като
„пръв организатор на земеделскиге
среди". Конгреса се състоя на опреде-
лените дати и място, при една натег-
ната атмосфера, Цанко, Сакъзов, Габ-
ровски, Недялко ,

' свещениците от
Дъскот, Ми,ха11ц11 11 от Бяла Черква
(Франгов), Петко Ралев от Радиево
(другар на Драгиев) 11 др. - цял щаб
последователи: на социализма, без да.
бъдат делегати, защото нямаха орга-
низации в селата си, се наложиха и
насмалко щяха да превземат 'конгреса.
Това те неможаха да сгорят, благо-
дарение на делегатите от варненския
окръг, които съставляваха болшин-
ството на конгреса II анамешпага ·то-
гава реч на Димитър Драгиев. Избрш
се смесено бюро 'на конгреса, в което
влизаше от страна на социалистите ca-
•io Цанко Бакалов, а другите бяха IO.
Пекаров, Никола Холевич, Янко За-
бунов, Тодор Данев, Иван Неделчев;
Иван Войводов, д-р Корманов II за
председател Дядо коставин or Кара

•••
арнауд (разградено). Заселанията на
конгреса се проведоха в нестихваши
прерсксния не само от социалисти-
те, но и от представителите на дру-
1 ите 11арт?111, които бяха нахълта-
ли като хисни във залата за пляч-
ка. В у11р?в11те111111я съвет бе избран ?
Цанко, обаче, той в знак на протест
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че не се възприе неговото политиче-
ско становище, отказа да взема как-
вото II да с участве в по-натагъшного
развитие 11а новссформирувания Б. З.
Н. Съюз и 11е взе участие II в лесятъч-
1111те борби. Едва на шестия земеделски
конгрес във Варна се завърна и съю-
за, От тогава взсмеше живо участие,
често бе избирац в ръководството му,
стана и министър в кабинета на Стам-
601111йсю1. Цанко бе най-привързания
другар и верен с11одв11ж1111к на Стам-
болийски до последните дни на своя
земен път. Цанко с11уж11. безкористно
на съюза II родината; той възпя се;
лото н земсдепца тъй, както ннкоА
друг rю негово време. Цанко за се11О-:
то и селянюiа, като поет е товц, което
е l{ольuов за Русия.

Живота 1ia Цанка е една в?рнга or
лишения и горчиви нзrштания. Родил
се в охолност, той умря в краl\11а бед-
нотия. Израсъл в ж11теliск11 невоmr -
11ърв11 на голгота. Това което пре?
врата на 9 юни не постигна - 16 anp11,1
1·0 обрече на неизбежна смърт: накле-
ветен от близки негови другари, то/I
бе хвърлен в затвора, за да завършw·
своя земен живот с думите 1111 Христа:
,,ПРОСТЕТЕ ИМ, ТЕ НЕ ЗНАЯТ l{AK-
BO ВЪРШАТ" ...

Но нека завърша спомена
Цанка с неговите собствени

си за
пожела-

С 11ескр11ва11а загриженост ,r дъл-
бока разм11съл, която се плъзгаше по
лнuето l\ty, тоn изслуша дългото 1r по-
дробно изложе1111е на неволите в у1111„

1·е.т1ството и наемни среди, които ги
тласнаха II Доведоха до стачката.- Тя е естествена последица на
стопанските 11 061цествени нед1,з11, с
конто nрав11телството не беше усм110
да се справ11, - завърших аз.

.- Да, да! разбирам Ви. И моя син,
който е же,,езничар, ми каза същото.
Говорих II с моите колеги по това, 1r.o

не се разбираме. Пък II не с време се-
га за криза II раздвоение. Но ще
видим...

r-11 м1шистре, това не мога да сторя,
докато не зная, каква трябва да бъде
ПО Ваше. мнение съабата на 1\tuHTe КО-
леr11 стачници.- Ще бъдат също така в1,1111ат11 на
мtстатn си.- l{ога?- Още днес. Щ дам нар?ждане
още сега да бъдат в рнати, а Вие про-
дължете работата си в Института. За
да не Ви тежи на съвестта. :УО?е да
им съобщ11те, че Вие се връщате въ3
осиов? на това мое qеше1111е.

разделих?,? се. И, досега се
пред погледа м11

ния:
';.
1 .....

,,Ta..:\t на срещната аtоrила.
Дето бели!\ път се вий,
Има гроб. О, пъп111н странен
Ти на гроба се отбий!

!{ръст стори и пок1101111 се,
Труд 1щ халост 11? е той:
Гроба който т.и почиташ,
Гроб сиротен, гроб е ъioll!"

Бе110'1ерковu11, 11е! Бълrар11я е длъ-
}НIIЗ да издигне възпоменателен па-
метник върху могилата, дето е погре-
бан Цанко, на коl\то да бъдат 11здъ11-
бан11 горните стихове на поета и Об-'
ществен11на, за да напомнят на поно-
.?енията. Защото, сълзите на вдов1щ11
11 сираци, ще дойде ден да престанат,
възспоме1rан11ята на другари и прия-
тетt да заглъхнат, но памятта за Цан-
ка завею1 ще се тач,1 от м1шаващ11я
11ъпшн!

Нека му е дена пръст II вечна па?
мят, от негова стар другар

ДЯДО ЮРДАН ПЕКАРЕВ

-· Ще те пречукам! ...
з,,тулват устата му. I-lo Стефан Ива·

11ов говори:-· Сбо1·ом, другари! Бъдете твър-
ди и решителни I Tona са. . . nослед·
ни 11аnъ1111... Дигнете ,-.,ави. . . пред
врага! .. ,

Последните ду"11 замират, задуше·
ни О'Т д?1а11та на палача ...

Теж1<ите стъпки отминават по ко?
р11дора. На11рпrаме слух. Б',,изка вра-
та се отваря. Там, наблизо е з?творе11
поетът I ta111<0 Бакалов Церковскн, там
11екъде се намира II бай Георги Драг-
нев и редиuа още земеделски н работ-
ничесюr водачи...- Цаш<о 11,111 Георги... - продv·
иа някой изтихо.- 1<ъо1ст! ... - обажда се друг
и нзбО;.1{нО прави кръст на гърдите си.

И аз с11 "исля: l<акво прави той -
вдъх11ове111шт певец на българското
се.10 ·, Пре1<?1аня ли гдава. пред па.,ачи·
1'е; к.1етви ли сипе неrооатz поетична
•1ира; 1<ак понася страда1rnята на ссбе-
110дпб11итс си? - И знам. и аз сы1 в

с.ърцето му, когато той изрича твър·
до своето nсеоnрощаващо.

О, с0еще1111а простота!
I { nак се поплачат стъпки. н пак

вие се г.,едаме като омагьосани и?ш

бсзущнс е,11111. nтор11, трети... обре·
чс1ш другари на смърт, си отиоат от
нас. Ко,!\' с сетнешния ред? .. ·

Нш,акi,а коварва ръка грабва сърд·
цата ни. Това е безсн?1ието. че не ?to·
:1,еш да сториш нищо пред с,?ъртта,
1<он1 о дебне всеки еднн от нас. . .

д.\инута-две минават в тягостно
•1ъ.111а11не. Сетне нш<ой въздиша, друг
нита:-- З11аете .,и адр·еса мv? l<oi\тo из·
r.сзс връв, нека съобщн на домашни-
rе ?,у...

Цанко Церковски и РаАко Даскалов

Добро.душнето, което излъчваше
Цанко от м111111стерсюш с·rол, ме удн-
вн II нораз11. За пръв път видях в л11-

цето на мин11стъра човека, който с111/-

за от своето в11соко звание,, за да се

доближи до събеседника cir.- Сега, продължи той, Вие заеме-
те работата си, па се надявам да се

уреди 'Г\>ЗН въпрос.- Но, r-н министре, как ще мога
аз, председателствувал ста'lното съ-
бра?ше, да продължа службаrа cR, ко-
гато .всични мои нолеrи-стачници са
уво,111ен11. Това би 611110 измяна. Не1

\•1•1

жена усмнвка на поета-държавник,
който с топ111111ата на съ'рдцето тър,-
сеше да разтоп11 заледенат.а буца на
стачната дилема, ноято запр11щваше
тогава 11орма111111я ход на държавния
}l(ИВОТ.

Министърът Цанко Бакалов стоеше
несъкрушим 11 безпомощен. .:rой беше.
на пост пред държавата, която бе за-
страше1.?а от пожар. Поетът Цаико
Церковсю1 пренебрегна министъра 11

сам предпочете службата пожароrасн-
тел. Той беше в служба на народа 11

пазеше него II неговото нмущество.

И пак врзтите трещя·т no дългия
1<ор11;1.ор II пие напрягаме слух. .- ,,Вземи си дрехите('! - Това е
ужасен условен знак.

А вън камионет1<ите цлда нощ не
спират. Здооещият ·им грохот не ни
дава покой. l{oro 1111 откарват сега?
l(oro ли дигнаха nак? Един, двама,
трима. . . и ...1и стотиц?1 н хи?1яди?
i ридесет хи.,яди, да! ...

Сетне внезапно еди11 зловещ вик
процепи заспалата за ми1· т1111нша.
Захлопна се врата, сетне друга. Бър·
зи стъпки нзтро110?1иха .110 1<оридора
и спряха нейде да.,ечс. floc,,eдnaxa
;tру1·и, по-тежки н оте1шащи със звън-
11ив зnук. А викът не спираше:- Назад! Една крачка назад! Дnс
крачки назад! ...

Нстъn1? някакво бор11чка11е. Ноnи
врати заг·ьрмвха с отваряне и затва-
ряне. Множество хора 11с1<аха да обу-
здаят ня1<оrо, който nикаше:- Пет кра•11<11 назад! Десет 1<р?•11ш

назад!
Нпкой беше 110.,удя,1.
Баи l(о.,ю - един от другарите. -

1<ой1 о досега седеше облегнат на сте·
ната в :ьrъ.1а, се заиэправя с гръб и

крака II с безумно 11а11реrнат11 очи. По
челото ?1у течеше изоби?1с11 пот. Т()й
протеr·на ръкз, за да отр11е челото си„

1;о се сr1рп н па1< обхо.:?._н оси11ю1 с раз-
?1ътс11 nо1·?1сд.

Всички uбърнаха Ottн къ?1 него:- Г?1едаf1 те! Става нещо с чове·
ica... - прошеп11а ед1111 тнх г.,ас.- Дрu>кте го! . . .

За щ1г го обхващат нпко,,ко •111Ф·

та р1,це. Шеn11ат "У успоко11те.1н11 ду·
""· Но бай Ко.,ю се дърпа r.1еда кы1
11розор?ца II крещи:

- Bec1<u ! Не ходи по перваза, мое-
со мом'!е! Ще паднеш. Веско! ... -
11 цяд се .,юлее от пароксизма на не-
1<аква скрита болк.а.

Полудява още един. Вързваме го
и re, сдагамС отново в ъrъда. Душн-
те ни са разтроенн, .сърдцата замръз-
11з1111, а бият до пръсване. jУжасът е
непоноси?,.

А наnъ11 в мрака зловещия nу1<от
нэ камионетките не cnиpf и: сякаiu . с
к.11ещи тег?1и сърдцttа ни. нашите
?ър;щн, р3з1.:ъсш1и 01 то?1кова неnоно-
си11и напрежения.-· l{o"y .,и е реда сега? ..- l{олко ли незнайни гробове за.
11ълват и заrиват о тази зло1<обна an·
(Н111СК3 НОЩ? .

Нию)й не з11ае. Само едно с ясно,
11е 11абс.1яз?ните през денн. през нощ-
та бнват от1<арuа11и неизвестно де,
гдето rн допършuат, без да оиднт 11

да се простпт със своите б.1изю·1: май·
'"и, бащи, жени, деца...

Вrатите от1?ово проскърцват.- Отварят вратата на бай Георrн.- Отварят вратата на бай Цанко.- чуuзт се 11сд.онз1<азшш шепоти.
Не, бай Цанко IIC отn,1якоха ка-

"IНОИСТКIIТС. I lo с:rнгаха му ония прав·
ственн IIЭПIIТШII-Ш 1-1 мъкн. конто той
нош-шаше като народе11 поет с цяло-
то сн сърце, през тня днн, когато се
.аеешс изо61t.111з братска кръв II гине-
ха 11?й·..:?обр11те II доб,,естнн синове на
11арода!

Ив. Хадж1шар'1еn

О&Щ СЪIОЗ
НА &ъnrАРСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ

основан nрез 1907 rоднна
ул. ,,Ра1<0вска" № 103 - Софип

Телеграфен адрес Кооператор. - Телефони: 2-36-60; 2-36-61 ;
2-36-62 и 2-36-63

Обединява 44 районни кооперативни съюзи, 25.000 кооперации и
300.000 членове - селски стопани. Представителства във всички

Дунавски и Черноморски пристанища.
Извършва доставки и внос на колониални и ъ1анифактурни сто-
ки, ию<уствени торове и препарати за растителна защита, зеые-

делски оръдия и машини, петролни деривати и книжнц
материали.

Организира продажба и износ на всички видове земеделски
произведения : зърнени храни, маслодайни семена и текстилни
влакна, плодове, зеленчуци и градинарски семена, мл?чни и жи-

вuтински произведения и яйца и птици.
Производство на мая за сирене, на сушени и преработени пло·

дове и зеленчуци, на брашна.

ГОДИШЕН ОБОРОТ 80 МИЛИАРДА ЛЕВА.
Ръ?<оводство на трудовите земеделски кооперативни стопанства

в страната.

1
Издава в. ,,Кооператор". -

&АНКА sъnrAPCKИ КРЕАИТ
ЦЕНТРАЛА - СОФИЯ 30 !{ЛОНА В ПРОВИНЦИЯТА

В оста11аm1те градове - представителства при клоновете на Б. Н. Б.

l{ап11та11 11 резеро11 · · · · · .,в. 588,000,000
Пласмент · · · · · · · · · лв. 12,500,000,000

ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ liAHKOBИ ОПЕРАЦИИ. - ТЕЛЕФОНЕН АДРЕС БЪЛКРЕД

---
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JIIОДМИЛ СТОЯНОВ

ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПЛАНОВЕ НА БАЙ ЦАНКО
Когато тоя, минисгър от кабинела

на Ста1?1бол11nсю1, сядаше в „Средва
гора", на масата на rшсаrе-11ите, за
.1н1 обядва, това не правеше впечатае-
нне. Скромността на Цанко Цсрков-
ски беше тъй пословична, че от М11„

иистерския съвет той идваше при 11ас,

11111 ературната бохема, като най-обик-
новен гражданин. Правехме му място
н гой сядаше с присъшага му усмнв-
на, която сякаш казваше: ,,Т11 не гле-
дай че съм министър. Аз съм си оня'

Цанко, който с11 знаете: народен чо-
век, ваш брат". Идваше облечен в съ-
шия вехт 11 износен костюм, който си
беше на гърба му отдавна.

Над масата висеше гояям портрет
на Алеко Констант1111ов. На същата
маса някога се е хранил авторът на

11ЬаА Гавю", 11 веселите му шеги cai

оживявали номnа1шята . .,Средна гора"
отдавна не съществува: там сега се

издига сградата на М111111стерствота

11а фи11анс11те. Но в моята памет жи-
вее спомена за низката старомодна
гостианица, дето се хранеше прелим-
но писателската братия. Тук бай Цан-
ко се чувствуваше свой, близък - той
беше преди всичко писател и после.

министър.
Протестираше срещу мнението, че

Алено в „БаА Ганю" е искал да 113·

образи бъягарския селянин. Не. бай
Ганю не е селянин. Той си е гражда-
ннн и то с много определени черти.
Ако трябва да се определи партийна-
та му принадлежнсст, то той е стар'
стамёоловисг. Това е градски есна-
фин, който е изгубил срама CII и е на·
уч1111 тайните ходове към държавния
бюджег. Той е рожба на Стамоо11ова-
та диктатура. Пък и сам Алено е стра-
дал от тия поаигически черкези.•.

БаА Цанко говори тихо, наведен
над масата, интимно и доверително.
Понякога той идва късно, когато ре-
сторанта е вече празен и тогава е ОСО·

бено сяовоохотвив. Най-любимата му
тема е литераттрата. Да се оправят
веднаж работите, да се сключи тоя
пусти мир, да си отиде на село, да пи-
ше, да пише... Да обработ1vразка,з11-
те си, за да излязат в отделна книга,
Стихотвореиняга му са пръснати из ве-
стници и списания, трябва да се събе-
рат в отделен том. Той живее с ми-
сълга за творбите си, като любяша,
майка за децата с11, ден II нощ все за.
тях. Пиесата, която работи, го държи
в посгоянна треска..•

А каква работа го чака занапред!
Трябва да се напише история на Земе-
пелския съюз. Koll друг ще я напише
ако не той? Toll, който пръв е хвър-
,11111 семето на земеделско сдружаване,
на борба за по-добър живот, за сво-
бода II правда. В главата му се вър-'
тят толкова много теми за разкази, за
стихотворения н дори за едни роман.

Романът ще се нарича „През сИ11ура"
11 ще описва истерията на двама бра.
тя, които се сбиват при подялба н по-
1 олемият убнuа по-маякия "' самия си-
1tур 11а нивата...

Вреието е напреднало 11 ние огла-
гаме разговора за другия ден. Ще се
случи пак такъв тих следобелен час,
когато бай Цанко идва с добродуш-
ната си усмивка, закачва бастуна и
широкополата с11 шапка и сяда на ма„
сата с видима умора с очите,' Върнал
се е от Бя11а Черква. За своето село
говбри с любов II вълнение. В скоро
време ще вземе цяла група писатели
11 ще ги води там: на угощение. Да.1 ви-
дят какъв хубав е народа ни, да' по- '
чувствуват магннтната сила на .земяга.

Бяхме добри приятели и в 11111 сре-
щ11 се привързах още повече към 11е-

го. Здравата му селска душа беше
чужда на дребнавост It литературна
мания, сякаш обогатена от тр:vда и
пречистена от мъката. Той обичаше
писателите и веднъж съобщи с ра-

1J Jt
дост, че да11 11дея НР Стамбо11иllск?1 да
01дели 20 стан в Рялския манастир,'
дето писателите да могат да работят
спокойно през 11еп111те месеци.

Все пак намираше време It за 11и-

тературна работа, макар че грижите
му в управленнето растяха. Писател-
ската страст се бореше със страства
11а общественика ? той съзнаваше, че
втората го завлича, 110 това беше слу-
жба 11а народа и той ця11 it се отда-
ваше.

Какво стана по-нагатън? Годините
минаха неусеrно 11 все тъй неоча?вано
пойде превратът на Цанков, С11ед това
не видях бай Цанко, освен евин едИ11-
ствен път, когато, излязъл от
ра, полужив, отиваше с кояа за гара-
та, за да замине за село. В болницата
не бяха му казали нищо утешително.

Да бъде светла неговата памет и
да не угасва спомена за бай Ца10<0
Церковски, като ед1111 от най-предан-
1111те синове на народа It борец за на-
родна свобода.

РЕВО,IЮЦЩ)ННА ПЕСЕН

Сърдпа мъжки в нас забиха,
кръв юнашка закипя,
дързост мишци ни добиха
дух за борба оживя.

Ж11вот вече не милеем,
кръв гореща 11е щадим,
гордо знаме ще развеем
и на битка ще вървим.

Ей другари, в бой неравен
може всички да измрем,
110 дела с11 в подвиг славен
на потомци ще дадем.

Д11м, барут, тирански орди,
сган свирепа - ние бдим,
нож със нож ще срещнем горди,
удар с удар ще сразим.

Все напред, напrfед в борбата..
Наший дълг е · Лъ11г свещен -
да \п?е11и,l!!?lс1}060дат.а,
за народа да 11змре?!

(Из ръкоп. 11а Церковски)

Късна вечер на небето

месец грее -
тя го гледа, мен съряцето

бий, лудее.

Гледай, гледай, любов моя,

Ц.\НКО ЦЕРКОВСКИ

месец ясен,

п ъэ гэ

Стi/tiия: но още 'здрав н пъргав,
пъдар дядо Кънчо, сбута огън'/( що
гореше на пресекулки пред прохлупе-
ната му пъдарска колиба, отхлупи за·
кипялото бобено гърне, сместено при
единв край на жарта и стана да .об-
ходи още веднаж поверената му хор-
ска мъка,

Тихата цареше около му.
Вчерашният здрач нэлеко пробуляше

високата издигната, сместена между
извитата усойна гора и реката. Бавно
11 мълчаливо , чезнеше обжареното и
заясено с дим и пушаци равнище, кое-
то дружно с обкръжаващата го гора,
спотаено стенеше под непосилния гнет
из дъяголетния аасух. Вяло и беажиз-
нено стърчат: новопосадеиите лозя, на
конто стройните редове едва уловимо ,
се иеркаха доду низ кръглата издиг-
натост. Мрътвипо II сънна дреисга бе
сбхввнало всичко.

Дядо Кънчо хвърли страховит no-
глед в околната пустота, и по стар на·
вик извика:- Из пътя, из пътя, а, а. а ! ...

И повърна се пак в колибата,
Огънят гореше буйно и хвърляше

ярка светлина връх дрипавата колиба,
хилаво повита и потънала в бурен и
диволяк. Над ко.1ибата прехвърча ку.
ку?1явка, на която Фстрия глас злове·
що се разнесе 1tз саыотат2. Изкуку,
p11ra 11 ,1я,10 Кънчова петед зад сама·
та колиба и после кротко се покатери

J\. Б. МИТОВ

UAHKO UЕРКОВСКИ
В съз1,аш1ето на вctt'ЧKII съвреме-

?-нщ11 образът 11а поета, човена н бо-
реца Цанко Церковскн е едно ця11()..

Toll доАде за бъ11гарската 11нтература
в едно време, когато няко11
тетt на западиосвроnеАсюrя

11одража-
1111диви„

затоо-

дуализъм правеха първите опит11 да
скъсат връзката между народ и nнса-
1·ели и да въздиr11ат в култ безжиз\1е-
ния II зловреден принцип „изкуството
за самото нзнуство11•

Поет, белетрист, обществен деен,:
държавник, проявен със еднаква сн1?а

във вtи,1ю1 тия области, тоА остави
дъ11бок спомен на самоотвержен бо-
рец и 11а истинсюt ttовек. Всн?rки близ-
ки дpyrap1t на поета и негови събра-
тя по перо запазват в сърцата с,;
един образ, образа на човека, на „Бай
Цанко'? коАто стигна II до м11иистер-
сно кресло, но нито за момент не се,

самозабрави. Всички си спом1tят неж-
ното сърдце, добра, а душа на неза-
жното сърце, добрата душа на неза.-
бра1111м1111 поет на се11ските иево1111 и
радости, с11ом11ят си неподкуп11ата му

ИЗ .ТВОР?ЕСТВОТО .ПА. ЦА.ПКО ЦЕРКОВСКИ
КОВАЧИ

Rъртят се мощно
,1унове тежнн,
хвърчат 061111110
нснриuи жежю1.

Гърми ешш1ка,
въздухът пари,
възври челика -
бийте другари!

От тез11 пръчки
ще изковеме
саби юнашки
за ново време.

Пушни изая·щем,
пушки март?1ни,
fiopбa да вод11м
зарад nравд11111t.

Огънят nлаъша,
хайде ковете!
За борба сла,на
саби гответе!

(Из ръкописите 11а Церк<>вски)

ЗВЕЗДИЦИ
Всека вечер 11з по11?то
аз се скитам
11 звездите на небето
препро•111rам.

Тази вече две звезд11?и
там липсаха:
взрях се в твоите очици
да, те 9яха!

ДА' р
•11

ПО Нея И ПОВТОРИ f:' ОЩе ПО·ГОI\ЯМО 113·

куство вечерната си песен.- Хм. . . обаждаш се ти .на 11иси'-
цата, ама 1-1яма да я огрее нея петльо-
во месо! - промълви дядо Кънчо. По.
сле той стана, хвана t<роткото живот·
но и го захлупи nод продъненото ко-
рито 6111130 до огъня, и седна пак до
предницата на колибата, опря11 гръб
о стената, вдадено загледан в хъкре·
1цето на огъня бобено гърне.

Зад гърба му се чуха стъпки.
Той иэои ГJ1аоа и нзоиха:- Та ти тука 1111 си owe. снахо?'- Тук. . . r,,едам трева е грабиа,,а
?олни? край на лозето, пък да го при·
теша.- Ами хайде, че )1ръкна.- Ей сега! - промъ11ви дядо Кън·
чевата снаха, и като сложи )ЮТиката
до са?\ия огън, чевръсто засбира раз-
хвърлените из колибата пещи.

Дядо Кън•ю се изви към нея.-· Я Сд\/Шай. . утре да не забра·
вяш за ракия... Ето там бебето, взе-
ми го и утре ми го донеси пъл„но. Сна-
ха му ro взе, тури го в торбата при
другите прибрани неща и се изправи
да забради nровиснадата си забрадка.
Иrъня ясно освети мургавото ii вад.
ttecтo лице, изгорено от петната жега •

и заслабено от осе1<иднео11ня непоси·
.1ен сиромашки труд. То не б11ескаше
с пРеснота и свежест, но из него лъх·
теше здравата и си,1а. И тъмните и

големи очи, които при светлнщ1та на
огъня приемаха особен израз, издава-
ха страст и жажда за живот. Тя за.
върза забра-11ката си и посепi? да взе-
ме тор.Qата и ыотик,?та,· що стояха
сдоже1;111 от11реде it.

-1.Дми Тошка да ти довед?· ли та·
те?""-;" запита тя свекъра си засе?ено
и като че смутена от нещо.- Защо ми е тук! Чувам иска,,
го вуйчо му за ратай Дете, каква
работа ще ? ?'IY завърши, а:\'IЗ като ro
искал, прати го.

. Сна&а му се замисли.
,- Ратай! . . ;11,а бе жив баща ,iy

беки не би 611110 ?р,й, 110... промълв11
едва чуто тя. И lс11ед кратко бавене
преметна торба на рамо, взе мотика-
та и чевръсто защапа по витата пъ-
тека простряна надо.ау всред буйните
1lОЗЯ.

Старецът я изпрати с тъжен поглед- Вдоаица с две невръстни деца е
uста.(ада обвесена на пъдарските му
п11ещи. Какво той ще им остави? -
Пъдарска тояга! . . Да вървят ратаи
да се учат на чужд ХJ1яб, пак всек?
със своя късмет. Той сбута огъня и
гърнето с боба ,:ипе110 закъJ<ри. 'от
къде гората, извита като венец над
самите лозя, 11ъх11а свежа прохлада и
буренът около колибата невнятно за·
шуыя. . . 11з ближните ливади, едва
доловимо долетяха гласове на закъс-
нели воловарчета и мукане на разтн·
рян ,;обитък.

Дядо I<ънчо се зас,,уша вдадено.- Ще белее r11ава тази нощ
промълви той ядовито.

спиш ли?
Сrшш mt? - събуди се
Ратника отруден;
Ставай, не лени. се,
Ставаll, бъди буд.ен.

Ставаll, възвестявай
Новото 1111 време;
Буди, наумявай -
Никой да не дреме.

Буди със перото,
Със огнено с11ово;
Пръскай във се11ото
Съзнание ново.

Пръскай светлината, .

Истината здрава, -
Нека тъмотата
Да се разведрява.

Спиш ли? Събуди се
Борецо отруден; -
Ставай, не лени се,
Ставай, бъд11 буде,?!

а пън аз ще r11едам твоя

образ красе1t.

Месец скоро ще за11ет11

зад горица,

моя месец ще ми свети ,

до зорница!

И счумри вежди, пак стана и при·
таи дъх повторно.

Г11асовете се тъй ечаха в простран-
ните пивад,и? изгубени в ?iрачкавина-
та1.' и поту?1ени зад клодwг'е 'на ство·
.,еlти дърв?н?i По наблизу някъде се
Ч}'?а рижатт?· на коне. и Н;3вякане на I

l<OHCKII букаи.
.- Оня халостник, с бе„1ия кон пак

uie е тук! . . . Ще за11удее нощес' сам!- промълви натъртено дядо Кънчо и
б<ь рзо се повърна в к011ибата. След
малко той излезе от нея с дъ11rата си
t1акмаклийска пушка и, нато се ослу-
ша повтор, полетя надо..-1у 1<ъде лива-
дите. Десетина крачки не сторнл, той
спря стрестнат от появата на една -<.
женска забрадка, която се мерна пред
самия него.-·- Милкано, ти още ли се въртиш
тука? - извика той ядосано при вида
на мургавзт:1 си снаха, която идеше
насреща му със същата пъдна и пре·
метната през рамо торба.

-. Реката придош,,а тате! ... ка-
заха ми конярите, че придошла и ве
можело да се мине.- Х·М·м-м! - Затуй ,111 е тая за
лис до11у, нис ливадето ?... Ще бе.,ее
,·.,1ава тази нощ . . . Че няма и Стай-
ка... Тай наведе огрижено r„1ава икато понижи глас додаде:

' '- Ти, снахо, видя ли Стайна некъ·
де надолу? ·- Мерна "" се човек ?<ъде фи,,ок.
серовите .?озя. . Стори "" се, че бе-
ше той...- Отишеп
придошла? ..
се оная вечер

Cft е!. . . . Та реката
· Видях аз. . . святкаше
к.ъде Балкана, валяло е.

съвест спомнят сн една светла .1ич-

116ст, ?ОЯТО 8 IIЗШJIЯ тъмен If мрачен

ж11вот можа да заllаз11 свЬятс добро-
1 а и да не се овъл1111.

Макар •1е Цанко Церковс1ш, като
сючти всичюt наши поети, участвув&Аи
е11ергнчно в по1111т11ческ11те борби, се

за1111мваше с .1итературата някак си

111щндент1-10, все 11ан успя да 11и остави

едно доста rо11ямо творческо дело,
Неговото изкуство, наго 1tзкуството на

110-голямата \1аст от нашите първ1t
11оет11, черпи своето вдъхновение пре-

ди всичко от народната песен. Роаен
11 отрас11а11 на село в творчес1 вото с?
Цанко Церковск11 11е е засег11ат от из·
нуствеността и фа11ша 11а 11итер'IТУР"
ната ку11тура. В неговите стихове е
изляна направо 11юбовта, нарисуван?
е бъ11гарската природа, дадено е бъ11·

гарското сърце. Със средствата на на-
родната песен тоя поет успя да пред-
стави душата на народа без 11ристра-
ст11е, без ласкателство, а само с една
безгранична нежност. Неговите поети-
чески идеи и средства са прости, но за-
това пък напълно нснрени. В един мо-
менr, ногато дори големи поети като
Яворов, забравяха своята природа и се
0увличаха по модн11 образци от запад,
Цанко Церковски запази сво<1та се11-

ска 11аивност. Можеб11 за мнозина, за.
разени от снобизъм· читатели и цени-
тели, поезията на Церковски да е
твърде сJ1ементар1,а, но затова пън тя
крие в себе си пре11естта на родната
земя н е пре11зnълне11а със свежи и
искреюt чувства. Подобно на rо11еми-
те руски поети Копцов и Никитии и

· Цанко Церковсю1 в творчеството си е
11зцяло народен. Неговите пре11есши
бе11ярски II делийски. песни са пре.11з-
пълнени с чуден наивитет и от тях.
лъха на бъ11гарски м11сю1 цветя. С
много от своите ст11хотворення и с

някои мотиви в тях Цанко Церковски
е в основата на съвременната 11ирика,
дори неговото творчество е пов1111я.10

на такива майстори като Яворов.
Разказите на Цанко Церковски ри-

суват също тана сюжети· из бита на
се11ото. В тях обаче, нма много повече
соц11а11ност II много повече 11аб11юде?-
ю1я. В разказите се чувствува вече и
една оnреде11ена тепде.1щ11я (по-рядJ(а
в стиховете), която взима под крило-
то си страданията на българския се-
.,як, пожаден съчувствено и с пр1tаив
за борба от поета. '

Освен в поезията II бе11етр11стиката
Цанко Церковсюt опита своите сн11н
и в драмата. Особено хубава е него-
вата пиеса „Луди млади", която ви,..
наги е ·имала успех пред публиката.
И тук 1111чат главните качества на пое-
та - поетическо виждане на бъ11гар-
ския бит, 1щеа.аизац11я на СедЯНIПIЗ, ед-
ва забележима сатирll'111ост 11 дъ11бо·
на емоционалнQСт. ,

Беки хората са там по правотни, аса,
ние тук каквито сме станали!

Дядо Кънчо наведе повторно г.аава
It пак я повдигна взрян в снаха си.

Ами кой, 11айш, ти каза за ре·
ката? ...- l<ой. . . para!!; растирили бяха
1<'оне над Стойновоtо к,1аде11че, че те
ми казаха.- Оня, с големия ка11пак - То·
доран - там п11 беше?...- Стори ми се, че го видях таи,- процеди през зъби Милкана.- Там е бил! ..

Дядо Кънчо сои вежди ядовито и
едри бръчки набраздиха чедото ••У·
Без?оыник някакъв, дошъ11 от нейде
си, да110 му се110 парче х,,еб н него 11е

знае как да яде.. . . Череши 11и зазреят,
круши 1111 или дини, се чуят някъде -
Тодоран там - той най-първи ще
заяде ... Че и по ниnя. по ,,ивадн,
пакости дето става,, - той все пръст
ще и,-1а, неговите волове все вътре...
А хората rълчат; Стока им е i- на
пъдар са я nовери11и - п1,даря rЪil·
чат! · .. Месец вече как дядо J{ъ?чо
му е падна11 no дирите, но тоя 11ъt
няма да му избегне от ръцете... Той
хвър,111 пъп с омраза по1·11ед към .1н·
вадите, от където се чуваше звякзне-
то на конските букаи и нато вихър се
понесе надолу.- Ами че не може пи пък тая ве-
чер да, не ходиш, тате! - оба,111 се
Милкана смутена от мисъ.,та. че ще
бъде оставена сама.

-· Не може! . . . Хората гъ.1чат.. •
Пък и тоя син - Тодоран . ходи



?ТОРГИ РАйЧЕВ

U·AHK() ЧОВЕКЪТ и ПРИЯТЕnят?
в всяко ??wщесъ,р има -?HЧIIOCT?,

!КОНТО сгърчаг ВИСО!,:О ИЗ;( другите, 33·
-гова всички rи виждат и запомват за
.дълги години, дори и когато слеанат
-ог общестuе11ата арена, когато си оти-
.даг съвсем от света. Такива неэабра-
:iнв111 образи има всеки народ, р спо-
ре.д различните степеин - и всеки
град, всяко село. И те остават в 11а-

яетта на съвремени.uнтс си н поколе-
нията не само с делата <"И, а и с ф11-

эическия си образ, с някои особености
и външни белеви на nor ..чед, смях, го-
нор, вървеж. . . И когато си отидат,
техния

•
физически образ живее редом

-с духовния.
Аз съм в София от 38 години. Не

сварих тук 11и стария дядо Славейков,
ни Квравелов, нито Стамболова и мно-
эина още от техния ранг, които са жи-
вяли в София, тъпкали са Софийските
у.11щ11 1-1 оставили образа си в памет-
-rа на съвремеииците. Но понякога, ка-
то ходя 110 столичните улици, като
стигна до определени места, дето съм
срещал някого от беяежигостиге R..!

София, току иэвевнвж пред очите м11

изпъква някой образ от миналото.
,'1,\инавам напр. през Градската гради-
на и, макар унесен в съвсем ?р.уги ми-
сли, изведнъж виждам на крачка сре-
щу мене иде високата нрава фигура
на Вазов Той е със сламена гарсо-
нетна на глава, гледа право пред себе
<и II отвре1ме на време поклаща нерв·
но глава, наточели поздравя леко вси-
чки минувачи. . . А в краката му се
плете неговото любимо куче-дебело
тсъсокракс, но живо и пъргаво....
Други път тръгвам no у.т. Витоша и
виждам как на пет крачки пред мене
се развява крупната фигура на няко-
го, с кръгла черна шапка 11а глава,
обяечен в старомпден балтон - един-
ствен в цяла София! - с къса пеле-
ринка върху рамената, спусната до
iiaд лактите ... Стоян Мнхай,1овскн -
вечно сърдитият и намусен гражла-
данин на отдавнашна София...

Или - пресичам площада пред На-
родния театър. И ето там - дето са
сега колоните на прожекторите, виж-
дам две притиснати една о друга мъж-
ки фигури - мургав, висок господин,
прегърбен доста, прикрепя, уловил
псд мишницвга грохнал човек, с едро
лице и глава, с прошарени коси и бра.
да. Немощният едвам влачи единия
си крак, гледа мрачно о земята и СЪР·
цито мърмори нещо под нос ... Пен-
Gu Славейков и Яворов. И,1и най-сет-
не накривеното рамо на Антон Стра-
шимиров, вечно подсвиркващ и зами-
слсн, а вътрешно кипящ като градоно-
,:ен облак...

Редом с тези и мнозина други бе-
лежити обитатели на някогашна Со-
фия, пред пог..аеда }1И много често за-
става и още един. Той не е с гарсо-
нетка II куче, не носи балтон с нане-
-твло, нито е куц, нито е с криво ра-
.ио, сърдит и навъсен. Не, той е тих

и скромен, с омачкана черна шапка и
износено тъмно пардесю. Само коси·
те :\1У са дълги, по някогашната мода,
лицето му покрива тъмнокестенява
брода, с провиснали крупни муста-

вдигне кафяви, е' си очи, кроткият по-
гле.а чизведнfiж оживява II блага ус-
мивка се разлива пЬ цялото му ИЗТО·
щно, с тъмна кожа лице. Спира се.
Заговорва ·- весел, благ, сърдечен. И

ци . . . Цанко Бакалов Церковски -
бай Цанко.

Той не е сърдит, нито намусен. На-
против - върви бавно, замислен и с
наведена към земята глава. Но щом
чувствуваш, че въпросите, които ти за-

дава, че проявеният интерс към тебе
не са нещо случайно и безразлично, а
внимание на близък и сърдечен, на
11рняте,1, на спой. . .

И мисля, че такъв беше към всич-
(Продължава на 6 стр.)
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3А. шнко БА.КА.ЛОВ ЦЕРКОВСКИ
спомени

Първото ми духовно познанство със
Ц. Церковоки е преди 46 години: ко-

. rзто бях ученик в първите гимназиал-
ни класове, срещнах едно негово сти-
хотворение, печатано в en. 11Труд11,
наето ми направи такова впечатаенне
със съдържанието си и с плавните си
стихове, че и до днес помня следни-
те строфи:
Зима иде, мраз на вън,
i 1адат листи пожългелн,
Няма песен, няма звън,
Пойни птички занемели.
Зима иде, мраз на вън.
Тежка мисъл ме сковава
Няма дрехи, хляб, огън. 1

няма, никой ти не дава .

А дечица Бог е дал
те са мили, те са наши .

Бар за тях не е ли жал
О, честити богаташи?

През онова време, когато народ·
ническото социалистическо движение
беше завладяло голяма част от бедни-
те селски и градски маси и интелиген-
цията ни, стихотворения от рода на
това се поглъщаха с голяна жажда
особено. от учещата се младеж в гни-
пааиите, сред която сборниците на Г.
Бакалов 11Jlъчите на поезията" и
..Към свобода" намираха горещ при-

ИЭ твовчветеоте · НА U. ЦЕРКОВСКИ
БОРНИ НА ПОСТА СИ СТОЕТЕ! С А 3 Ъ Т М И

Борба ни предстои, Т11 звънти, т11 кънти,
Борцн, 11а поста 'ёистоете! мой яворов саз! -
Тоз, който устои, Ветрец пек нек дааек
Венци му готвят вековете. носи твоя глае.

Тоз, който в срамен бяг По поля, по нивя -
Остави борческа дружина, - 11 родний край любим
Народен той е враг, ти предай, как страдай
Петно на своята родина. клетник тук един.

Позор 11а тоя син,
Позор народу, що го ражда!
О, нека ни един
От нас такъв се не изражда.

О, нека свят усгреи
Кипи на всички у гърдите, .

И нека фар свещен
Да свети о пътя на борците! .

Борба ни предстои,
Борци, на поста си стоете!
Гоз който отстои,
Венци му готвят вековете.

О, кажи, н? fтъжи,
как вJ1дишаJ.тdi1; J

ЛУД ГИДИЯ

Jlyдo ходи, лудо шета
из село; '

калпак криви, китна кичи
на чело.

На глава иу на две страни
люляна;

бяяа аба с червен гайтан.
два ката.

Червен пояс, червен силях
през него;

меден дивит - паче перо
във него;

Сърмен забун, под забуна
шалвари;

аршин дълго дъното им
наддали.

Шит огърляк, огнен чакмак.
през шия;

тютюна му в цела кожа
кесия.

Чибукът му мегдан дели
за чудо!

Свят се трупа да разrледа
туй лудо.

А то върви, гордо крачи,
не хае!

Бож:е мили, таз гидия
каква е?

е>1. Чини >rи се в първия от тия сбер·
1шци бе поместено 11 друго много че·
тено и изучавано от гимваз11сти и учи-
те.,и негово стихотворение 11Молеnса-
ният'\ в което всяка строфа почва и
свършва със стиха „о, бягайте, хора,
опасен · с:ь3,1 ази" и до6ре представя
отношението на вси11ко консервативне
реакционно към „новите·' хора
борци за народни прnвди,111, - на
които се r.1едаше наистина като на
опасни, носещи някаква страшна ЗЭ·
раза, хора. Все през това време мно-
го четяхме и изучвахме нанзус и дру-
ги стихотворения от. Uерковски - с
лични иотиви, "Венец от рози11 и Др. С
Ht: по-ма?,ък интерес се четеха и раз·
l{&ЗИТе му ИДИJlИИ, от които „Гърбуur.
кс.та11 и "Водата cripя", и&с1аха особен•
го,1я11 успех.

Двайсет години по-пос.1е - през
1920 r. - стана н действителното 'ми
запознаване със Uерковски, когате
сл.;-trаАно жи.,нщната комисия ме на.
стани да живея в същия дом, в коАте
живееше той - на ъ1·ъ11а на уд. ,,Ив.
Вазов'' (тогава Вълкович) н „Цар Шиш
}tан'' (се1·а на мястото на старата къ-
ща е съrрадеи кооперативен дом). Пw-
вото нещо, което ми направи необик.
новено в11ечат.1ение с„1ед нашето за-
познаване и бързо сб,1ижавзне, бе не-
говата извънредна скромност и не·
претенциозност: той и като министър
разполагаше отначало само една
единствена стая в горния етаж на съ-
щата къща и чак 110-пос.'Jе се „разши-
ри·•, като все още една малка стаичка в
до.?1ния етаж, а в държането си към
всички проявнваше оная простота и
демократичност, присъщи са110 на ис-
тинските народни хора - винаrи ус-
луж.,ив, добър и човечен особено вни-

1?1ателен и нежен към децата.
Той беше един от най-б.шзките

прияте.щ на А. Стамб?.шйски, който
често го посещаваше и оставаше на
дъ.,ги разговори при него и, макар
uъншно сдържан и не. тъй активен по
това време, неговите по.?штически въз.
г.о11еди се ценеха и намираха енергичен
израз и n печата: изненадан бях ко-
1·гто случайно открих, че той е ?вто-
рът не редица бойки статии, печата-
ни анонимно (иди с псевдоним не no)1
ня точно) въО n. ,,Победа".

'

Обществено-политическите му 1111·

тереси и анrажименl'и обаче, никога не
можаха да превземат изце„10 душата
"У, да покорят поетичната му пр11ро-
да;, конто се изявя.ваше както в из·
вънредната му непрактичност, в не-
отс,,абоащата ,ry ,1rобов към природа-
та, тъй и в стремежа ?1у към волност,
в бохемските му склонности. И наис-
тина, макар да живееше в града, той
остана верен на селската си природа н
като политик и като писател. Той е
един от първите теоретдци на земе-
делското движеЮ1е, за когото демо-
крацията не бе само убеждение, а жи-
во депо.

а<ато мечка и прави пакости за 100 ду-
ши! Не 1шже... Х11, , . Чакай да 110-
"ar111a барем че тогава...

rl ;?ядо Къ11чо 1?:ьрзо се 1100-ьрна,
к.?ею,а край огъня II засипва бобеиа
с.юрба в копа1ш4та, с които винаги се
гощаваше. После той засърба .,акомо
без да дочака чорбата дл изстине.- Ха, яж и тн - пока,-ш тofi сна4
ха си - яж, пак легаИ... Та дошла,
J<айш, водата ха? . . . Видях аз...
светкаше се онази вечер къде ба.1ка-
ttа.

Ми.1кана преви коляно до свекъра
,:и и засърба бавпо и >rnизraoo.

Дядо 1{1,11чо изведнаж с11ря II се
заслуша вдадено . . . Пос,,е завъртя
ззканите.1110 глава и засърба горещата
•rорба с още 110-rош1ма бързи11а и .,а-
комня...- Ба.;1ка11дн..:ня такън... Отде ще с
'ТОЯ маliчш1 С1111 ДЖ3UЪ?1? Тн снахо,
знаеш .,н от .1.е ?е с той?- Отде . . от б:мкш-1а няк1,де, 110

от r<ои ко.1нб11?
То сн .,н?111, ба.1..:Jн.1.>юн? с.

ni.1a .1а }10ra ..1..: го хвана таn нощ, ще
ru ш1уt13 как се ходи нз хорск?па стока.

Стареца с?1ърщ?1 още попече че.10.
М11.1кз?1а се за}1нс.1и.
Тодора11а тя беше в11ж;ш.1а не ое.1-

11:.?ж: едъf) 11 1рипаn Gа.1ка11джня1 със
снон 111111>ок11 11отурн прнвързшш с ,1а4
зе11 каиш н го.1sн1 рунтав К;1.1пзк, кой-
то бе стана., npitч1111a ;ta го запознаят
н кучст;.1та у сс.,о. Тя винаги i.:c ? эа-
r.1еж..1а.,а у 11ero1 н сега той - бз.1ка11-
дж11nта То.1ора11 - като че дз е от-
пред.е с rо.1с!.111я сн ка.1па1<1 с вш1аrн
l)aзu.,e'ICI\ИTC си обуща II бав1111я CII

,.. ·

o)I

раз1<латен вървеж и не веднаж се е
засмивала тя,1 ?оrато го

?1
в·?ждала /а-

r<ъв развлечел и разклатен"?ато rемин.
Пък и сега на оtях я из?ива, като си
ro с>1исли. Чувала беше още за него.
че е без жена, но вдовец :ш е, жена
.,и е оставил, nак е забягнал по ши-
рока земя - това тя не знаеше и ни-
1<оrо не бе ш1тз,1а. Н що и бе да пи-
та? Ратай, днес тука. утре го няма,- ма.11<0 ли такива село е пocpeuta110
и запращало?

It такъв пакоспн11< да бъде той! ...
J\1\нлкана се дръ'пна настрана .от

унразднената пече копа1-1ка.
Дидо l<ънчо се прикръсти и бързо

стана. После той грабна пушката си
се тъй бърЗо II се нзо1-1 1<ъ11 Милкана:- Ти няма от какво да се боиш...
Е10 там зао11й се с ямурлука и спи.
,н Той посоч11 с прът .1ег?1ото, скъта-
но от набита .1еще1rица; подхвърли.
я?1ур.1ука в краката на снаха си и
11ре11на през .1озята за• къ11 .1иоа11.нте.

Ми.,канi1 ,·о нзпрат11 н се застоя
npaua нскn.,ко 1<ра11к11 пред кол1-1бата
?аг.1еда11а с.,ед него. х.,адоnииата, що.
1ъхтеше нз горските усо11, я задъi,жа
ш1ко.1ко }НIIIYTH вън. Тя се ослушва-
ше, ознраше се око.10 сн в необзирз-
ната нздип-1атост1 сляна II нзрао11сна
сега с усоiiната гора, н пот?с1-1 страх
11еоо.1110 св11 сър;?цето й. Помер11 КЪ\1
посоченото it „1cr10, 110 спря се в 11е-

:1оуме1ше. 1 lсщо я задържаше оъ11, нс-
каше И се да постои така, да пос..,уша
шумо?1енсто на .,озовнтс .1нстооце 11

1а 1101".1еда безкрайното небе, което
със сво11те ,н1.11юн эвезд11чh:1-11 ед.ннстве4
но сега се ясно очертаваше, нзкору.

Kar< оесде11 - иступлен
няма м1tр покой.

Как във скр·ьб живот скъп
трови и пилей;
Нzк сърдце за лице
ангелско милей.

Как душа за душа
искрена трепти; -
за любов - живот нов

нак ми тя шепти...

бено и опряно нnкъде в усойната гора
и в дале'ir'ните nрезречни 'ГОЛИ баири.
Макар и ?е едип 11ът да е замръ'квала
тя така на къра, 110 оставена сега сама
11 вдълбена в едно, 11е'1 и се стори, че
за пръв път вижда такова :\:убаоо нее
бе, тъй nе.1"Jичествено изпито и спусна·
то в безкрай11остта... Тя го гледаше
ненаситно, слушаше шумолснието на
11озооите диета, фучението на усойна'fа
1·ора н някакъв смътен блян я понесе
на своите кри.1Jе, -J тя се зашемети...
Счу се проточен гоьор близо някъде
в .,озето. Милкана 11\)епна като пробу.
дена от сън и бързо пролази в · ко,nи·
бата, деrна 1-1 се смърлуши на леглото,
увита през глава с бащина си ямур-
лук. ***

До.1у, по ·отънканата 11ътена, змнй-
1ю нзннта посред буйно израс.?и лозя
01е?10 вървеше дядо l(ЪIILIQ със СТИС·
ната пушка в жи.1ест11 ръце и с втрен-
чен пог.,ед о б.111ж1н1"Те ?,нnад1-1. Сухо-
то }I}' 11 з?)КОСМЯ,10 .,ице, IIOl<pитo С

брачку.1н н пот, изразяваше е11„1а и
смелост. В него като че прозираше
с.1еда от някаква бш<оrдава уп0р1-1-
тост, 11зб.1нк11а.1а сега за да спомогне
на ед.н11 въжде.,ен б ..,ян, коnто утре ще
1·ръ,ше по четнритех крайща 11а село-
то и ще uъзвестн 11ъдарс1<ата му с..,а-
оа. . . Там, гдето пътеката нзоставя-
ше .,озята н се спущзше по ш1к.1оне-
ннт? .11шади, дя,10 l(ъ11чо спря II се
nc.1y111a nрнтасно око.10 сн. Консюtте
букан все тъ'1 дрънко.,яха. 110 нищо
се не оl1жд:ч.11с още. Той остави пъ-

дсичето. Над самото кладенче се мяр4
каха волно разтиреии по ливадите во-
,1оое. Дядо Кънчо тре11иа, стисна l)УШ·
ката още по-,сипно и задири с, В)i?ен·
чен поглед техните стопЗJ.LИ. Малко
но-доJ,у от оолоnете той забележи
чернина и движение някакво, а по-сет-
не чу спотаен човешки говор.- Те cal - промълви той и се спу-
стна по лъзгавата трева. къде б.аиж-
ния храстов ТУ,фер, дето незабеляза-
но се спотаи.

От тук той свободно виждаше
ония, които с месецн вече дебнеше.

Те бяха десетина несретника, б.'IИ·
жни по съдба и ратайска участ, на-
чуголени около изгаснал огън, къде-
то се печ?ше сег,а нещо. Между тях
беше и Тодоран, небрежно нз,1еврил
.,евентска снага II подпрял r.,ава с
лява ръка.

Дядо Кън1.ю впи свнреп поглед о
него.- I<.1етnз съм давал, снвс, - 1<лет-
uа съм дава.., честно да пазя и ще ми
мннеш ти тая нощ на ръката, за да те
11Gуча как се зян струва хорската мъ·
на! - процед11 през зъби тоА.

Оrъ11я наново светна. Е.111н от ра·
тайте измыша нещо нз. него, което
всички бързо 11ачоrо.1вха 11 .,акомо
эараваха. В въздуха се разнесе ми·
рнзма от печено месо.- Патка ядат! Ах свинете... Ще
101 11з.1езе тя скъпо! .. ръмжеше дя-
:1.0. Кънчо, с.1едеnки с поr.,ед всяко
THXIIO „1011жещ1е.

Скоро печеното се свърш11. и То-
тската н се с11уст11а по краlfння рс„1. доран сташ1 11 ззрзсправя нещо 11а 1111-

щ1 пос.1с.111ото .1озе, 11а:1.о.1?· къ.1е н.,а· сък r.,ac. Нищо не се чуваше. Дядо

Кънчо разбра самj""'по движението на
ръцете им, че се гласят да вземат ло-
зята JНJ глава. TOJ1 скочи като ,?жилен,
преrл,.еда пушката си и припази по-
близо с намерение да •rye на къде те
1·11асят да тръгнат.

Нищо не се чуваше. Той рече да
прилази още по-наб.?изо, но дор успее' да издебне, две тайфи от по трима
души се отделиха от оr?ня и бързо се
отдалечиха една от друга, поели къ-
де лозята.

-- Ах, 1JакЗАте сега! - извика дя·
до Кън•rо и припна след едната дру-
жинка, която бе пое?1а къде ко.-1ибата
му.

Той rн приближи 113 десетина lфat(e
Юf вс„1уша се в говора и?f 1-1 не чу То-
доранова г..-,ас.- С другите ще е? - промъ.1вн
тuи и като възuн по крайния ред на
първото .1озе1 прнпна по днрите 1-1а

друг11те. Лозе с.1ед лозе прибяга тоА
вихрено. j,o.1y, къде дъ..1бокня 11ъч-
той се спря потен и заморен н, ся-
каш за пръв път пое дъх за дu по-
.,,ет,; нзнооо. l(ъд.е геранчет? }IЯрна му
се чuоешка сянка. То11 нзведнаж спря,
прик.1екна II взе пушкатз на ръце yc-
rµ< мн?, поr.,ед.3 си в прнмреженото не·
ЩО, което сега ЯСНО .11111еше, че е ЧОе
оек с го..,ям къ?,пан, приведен напред
къде .,озвте.- Чакай сега, песн cиfle! - нзвн-
Кd дядо Къ111ю н без :\ШОrо (>;)оене
тег.,н спусъка 11а пушката, мерящ пр;.
no н чертшата.

Заг.1ушите.1ен rър!.tеж 11зr1ъ.111н
око?-.н1та пустота.

(Продъ.,жаоа на 6 стр.)
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Нав-хубввите сграници от нашата

история са 11ап11са11и с кръвта па бор·
ците за осnобож..1.сн11ето на б·ьлгар·
ския народ от nетоекоnното робство.
Смисълът на тази борба ясно е изра-
вен в дy\llr're на Левски - .,liilpoднa 11

свята репуб.1ика11•
В тая борба Бяла Черква даде 60•10

Кнро.
С.1Ьоото на Ба•10-К11ро беше иаги-

ческо. Toii увличаше просгия народ,
От 195 четника, които тръгнаха за
Бз.1ка11?. сто II трима бяха от Бяла-
черква, а ocтa11amrre от околните села,
Много от тези четници оставиха ко-
стите си в Дряновския монастнр. В Бя-
.,а-Черкuа ияивше дом без черна за-
брадка. Примерът на геаи борци оста·
ви неиаличими с..педи. 1 яхната смела и
роыантичнз борба вдъхновяваше ила-
лото, свободно поколение, което има-
ше да воли нова, 61ела борба, но не
срещу турските изедници, а срещу
българсюrrе чорбаджни, които заме-
ниха само името на подтисниците. И
тук Бяла Черква даде народния поет,
учител и борец Цанко Бакалов Цер-
ковсни.

,,И звбележете, казва Дд. Стамбо-
.,нilскн в речта си произнесена н,; юби-
дейното тържество, Цанко Церковски
се ражда в Бя.1а-Чер11ва, в едно от
първите села, не само на Гърновски
окръг, който минава за пръв от всич-
ки окръзи о България в просветно от·
ношение, но в едно от върви гс села
на България, едно от първите села по'
просвета и по стопанска култура, той
е рожба на собствена среда, търнов·
ската, белочерковската. коята първа
се пробужда, защото тук има рсвоаю-
ционери, тук има Бачо-Киро, който се
е борил за освобождението на бългв-
рина, заедно с плеаца борци, против
турското робство; тук има револю-
ционна кръв и всеки белочерновец е
закърмен с тая кръв. Цанко Цврков-
ски, дете на това село, на тая среда,
на това будно българско село, което
за дълго време ще бъде образец, се
ражда тук, закърмя се в революцион-
ната епоха, аакърмя се в правдатв, ес-
тествената правда на своята срсда". И
затова, когато дядо Цанко стъпва
в поантическия и обществен живот на
страната, той не може да измери мяс-
сто в буржоазните партии. Само со-
циалиамът може да задоволи неговият
идеалиаъм. Той става член на социа-
аистическата партия и от тук. прегър-
на идеята за републиката като един-
ствена форма на управление аа Бъл-
гария. Неговото схващане :12 репуб-
ликанско управление не е

·
само пла-

тонично пожелание за далечното бъ-
деще, а необходимост за бъэчърския
народ и той трябва да се бори, за да

я иэвоюва, В тази борба дядо I [анко
вървеше u челните редици. НямJ нуж-
да да се спираме подробно на факти-
те, от които може да се види, че той
беше 11ст1111сю1 републиканец. Jle по-
сочим само две обстоятелства.

Ц.1р Фсрдиианд, като всеки власго-
любец с прояви на диктатор, не иоже-
ше да тър1111 чл. I 7 от Консти ;;,?11ята.•
Този член му аабранява да ск..аючва
тайни договори с други страни, Цар-
ските демократи, цанковисти, народ-
няци, обаче, сметнаха, че е обчдно эа
един държавен глава да бъде с>6върз-
ван с такивв уговорки като 'i пя на
''·"· 17 11 се бориха за неговото измене-
111tе. Царят получи карт-блаиш. Те не
проумявахе, че с това се копае гроб
на България. И ето точно туk дядо
Цанко се прояви като смел борец сре-
щу Фердинанда. Както свидегелству-
ват неговите живи другари, гой е об-
ходи.., се..пата от Бвлкаив до J.lyнaoa
(Козирог - Габровско до Белене на
Дуиав), за да агитира против по-
литиката на Фердинанда. Царските
лькен успяха да вземат болшинство
през 1911 г. за' петото Велико народно
събрание. Фердинанд победи. Знаем
какви алини навлече на Българин не-
говата полигика, Ето една поука от
нсторията - късогледи политици, ка-
то Драгиев, не можаха да видят от
къде ще мине колелото на ис горията,
а то ш111а през труповете на българ-
ския народ. Заредиха се войн>', една
('Т друга по-нещастни. 1 ова даде още
повече морални с11.1и на дяда Цанка. 11

неговите другари да изострят борбата
срещу Кобургската династия, която
тикна България в три националпи ка-
тастрофи.

Както е известно след пробива на
Добро поле в първата световна война
ученикът на дяда Цанка, дру.-?1лт зе-
меделски водач от Бяла-Черква, го-ле·
мият оратор Райко Даскаяов, поведе
войниците от Кюсгендил към (офия,
за да смъкват царската династия и да
обявят България за република. !-lем·
ските оръдип н юнкерите посрещнаха
разбу11туоаните оойн11ц11 в В.1адайско-
то

·

дефиле. Акцията на Райко Дас\{а-
лов не успя. Тя, обаче, посочи, че бъл·
гарският народ няма да търпи Ф2рд1t·
11анда. Той бе принуден да абдиr<ира
в по.1за на Бориса. За него Райr<о Да-
сналов казваше: "ВълчJ.о ·вълк ще стз„
не и ще почне да яде". Ренубмшане-
цът не може да. се успокои с r ова, че
един цар се заменя с друг. 1 онара на
каr..шлата не олеr<ва с това, че е сме·
нен нейния водач. Затова и борбата
сре'щу динанстията на Кобурпгге не
преётана. И ту1< дядо Цанко с, сеше в
първите редици на борбата сr.,ещу ди-
настията, против която н.1й-пос_.1едова-

те.11,а борба оодеха кому1111с1111 е. От
това време е
пнсмото на дяда Цанка до цар Бор11са.

. Няма дD цитиране цп.,ото пнсмо, което
носи дата 24 сеПтсмврн 1919 r., а само
най·характерното начало:

,,Ваше Вел11?ество,
Проклятие ще тежи на душа:а мн,

t\Ko в тия 11зклю1аителю1 за Бъ.,гария
времена се спотая и не кажа онова,
което мис.тщ за необходимо да с? каже
и н:?праnи още сега като 11аИ·целесъоб-
раз1ю и най-спасително за ?дър'Каnата
н за вас.

Казвам го сърдечно, иазnам го с
uе.1н-1п с-и ум и душа, казвам б?зщJе·
де:1110 желшощ народното добро.

J<азвам го без эаобнкалю,:
,,Откажете ,се от царения си престол

в полза на една народна република!"
·Ето идеалът на дяда Цанка за дър-

жавното управление. За съл:1ление,
нито Бачо-Киро, който. увисна на бе·
Clll!Kaтa О ТърнооР. IIIITO ДЯДС' Цанt<О,
който бе изпит o;i,; атените !'а Цен-
тралния затвор, нИ'го rайко Пat.кaJ1on,
който бе убит о Прага от шпионите
на !<обурrсl{ата династия, можаха да
виД.ят осъществено делото, за което
се бориха тримата белочерковц11.

Недовършеното де.,о· те u,:?·авиха
на покоденисто с?1ед тях. кое.Т{) ще из-
пълни техния завет. Той е написан· с
кръвта от раните на всичrп, гt."рои,
паднали о борбата срещу 1 урсното
р9бстоо II кървавата реаl{ЩiЯ, uъзг.,а-
??оана от J{обургската династия. Този
завет е, - народна републина!

Ив. Панчев
асистент в Университета

Иван Вазоо

Павkо човеkът и приятелят
(Продължение от стр. 5-та)

ки, а не само към мене. Към мене той
имаше нш<аква особ?на слабост. На
11якп*1ко пъти ми беше казцал: - ,,От
uашнте връстници най-голяма вяра
имам само в тебе и Йордан йоокоо...
Dие сте се;?ски чада - аок направите
нещо, саЬю вие двамата ще го напра-
вите"...

Топа беше отдавна, още преди вой-
ните, но запомнил съм тези дУми, зг·
щотv те винаги са ме подкрепяли в

11р1ттсл11. Проточи се оърволrща от
50-60 дУШИ - BCl!ЧKII IIИЯJ!I! ДО ПО·

следен ,·радУс. l(ъдето ст11гнах,1е, из-
насяха ни nнно с котли. А Цанко бе··

ше улоо11.1 мене II Савата ДобрияНОJ!'
н не ни r1ущаше да се от,делим от не--

го: т- Георrе, тази нощ те искам до
мене... Тука щ естонш! ,,И щом се

откъсвах, надвашс внк: - l(ъде е Рай-
чев? Доведете го! Tyt< го исr<ам ! Така.
осъмнах ?re.

минути на горчивина н съмнение. Вотрн път "е води специално да М!I'
J{ora и къде съм се запознал с · покаже вуйча си. Гоговорил ми беше

Цанка не помня. Връщам се назад и много пъти за този орнгmrзл„ Казва.
го вижде:м все близък и сърдечен ше дори, tJC тряб»а да е наследил 11е-

приятс.1. Впрочем, когато пристигнах що от него. . . ж,шял вуйчото до 45
в София 1<ъм имената, окито тачех - --50 години, като трудолюбив, при-
Вазов п'енчо Яворов - беше 11 него- оързан към и,юта си домакmt. И от-
nото. 'Димит?р Рраrиев беше основал веднаж махва с присмех ръ1<а на вси-
в едно Старозагорско кафене частна чко, предnаа имота на синовете сн и:

читалня. Там се получава nсю?ки спи- удзрва на вессJ, живот по кръчмите...
санил, а по -.онова ·време те бяха none- Намерихме г'о 8 ce..,ot на Обеда rol
че от 20-ЗО! Четяхме ги. ;харесвах поставихме между нас но бях ,1ноr0<
много и Цанковите стихотворения - раозчарован. Не ·беше' оста11а.1ю нищо
ту всели, ту пропити от тиха тъга. от еnнкурийския философ, какъвто ми
Дори направило ми е опечатление и 1,0• описваше Цанко. Видях един дри·
съм запомнил, че в някакво списание
много 11риятелски му се сърдеха, дето
още не е издал обещаната сбирка,
,-1ис,1н - ,,Попски песни". Защото
Цанко навлезе в литературата, t<ато
много обещаващо дарование. Говоре-
ше се за него по цядата страна. И кой
энае да.1и и той, като В.1айкова, не
жертвува пред обществената дейност
11стинскdто си призвание.

'

Водил ме е два пъти n Бяла-черк-
ва. Веднаж по юбилея му. През нощта
л1у текна мисъл - да посетим по ред
дворовете на всичките у връстници и

и·дилиитЕ
(I-la Ц. Церковски)

Певецо селскн, тук разбирам
Душата ти 1i твоl!те песни,
И себе си аз тук намирам -
В 1аэ воля, в тоя шир чудесни.

Пан спомням светли дни. когато
Ж11оях сред чистата природа,

·

)IPtt юшнте, понр11ти с злато,'
С живота честни на народа.

'I .

И слушах песни на жетварни,
И гледах (сякаш беше вчера!)
Мо,шнски 'iузи свежи, яркп
Във праздника на гроздобера.

И 11ях, нат тебе, за полята,
За селската любов 11естита,
И прежиuяваше душата
Ид1щиr,те на Теокрнта.

п ъ
................................................,-- ............,,_,......,,_,__,.................-- ...-------------------

д А р
(Продължение от стр. 5-та)

Чершшата мнгом, изчезна. Дядо
Кън<ю видя, как той - ба;шанджия-
та Тодора11 - се прекатури пронн-
зш1 от куршума на пушката му. Той
изтръпна и на минутата още изтрез-
вя от бяса, който от месец вече го бе
обхвана.,. д.\..нсъ.1та1 че стори убий-
ство, го прнкоuа' на ?1естото. Той ле·
жеше вцепенен, без да има сме-11ост
да стане и оид11 жертвата си. След
вре?,е тоi1 се опоы1н1, скочи и гузно
аа.,азн нз редовете на .1озето към ко·
:шбата си. ?-морен, измъчен от без-
спо1<ой11и ,?ис.,и, той ?два се дотътри
п,о ко.1ибзта и без да дири лer.1Jo,
тръшна се в едииия II ъгъл II дъ.,го
време пуши и пухтя.

И заспа чак на nриrъмване.
* f: ?

На 11згряо с.1ъ1ще дядо Кънчо се
събуд11, 11змъче11 от без11окой1111 съни-
ща и б.1е.1е11 като мъртвец.- Xaii.1e, снахо! .. На къра се не
спи то.,кова 11роговор11 той г.,едай-
ни КЪ:\1 .1еr.1ото, n::: чоето бе остави.,
..ia СШi снаха ?1у.
Тя не се обади.

Без дц повторн понана:-а, дядо l{ъ1-1.
tao краtша нанън от ко.1ибата. Под са.
а.?ата и стреха той зърна коритото и
се сета за пете.,а, зах.1упе11 под него.
Гой бързо отх.1уп11 коритото, но под
него сега -НЯ\lаше нищо. Дядо Къ1tчо
11зб.1ещ11 OtlИ н изведнъж се сети за
снощната ратайска компания...- Сnщш! - нзrъ.,ча той о?;;тро и
като се or.1e..1.a гузно на оJ..:одо си, при-
стъпи напред и по-стар навик извика:

Из пътя, 11з пътя а-а-а!

Гласа му тоя път прозоуча някаt<
нерешително и плачливо се понесе ни?
нанадолнището.- Ха-ха-ха! обади се на прис:,?ех
друг 1·,1ас току под самата колиба.

Дядо Кънчо се обърна II видя ухи-
лс?юто лице на Стайка да се подава
из J1озите. СТайко беше дългогодишен
пЪдар, определен да пази дот,ите по·
1<рай11и1111 на лозята. Той бе обходил
всички .,озя и сега идеше с 11рсметнат
за?К на рамо, с полвешща люта ракия
в пояс и с калпак О(<Ичен с цветя и
лозови листа. Тъй окичен и ухнлен -
той ?шзаше на побащим, дошел След
св&тба да възвести радост на баща ,и
майка.

И още далек Стайко завика...- С ракия ти ида дърто-о-о! Че-
стито, честито!- 1-1 като извади из пояс полвенн·
ца с ракия - додаде:- Ха, пий, че благослови оня па.
костнн?< 'И снаха си.'

Дядо Кънчо остана като гръмнат.- Кан:во се б.11ещеш, бре старо? На,
ракия ти пращат да пиеш и благосло-
оиш. ::!ст тн Тодора11 я праща и снаха
1 и Ми.11<ана. Срещнах r1i т.ам хе·е-с зад
гората, отиваха къде ба„1кана 11 мно-
го здраве ти пращат Ха пий, че б.,а.
1·ос.1ови! - нареждаше ухи.,ен до уши
Стайко и сочеше към дядо Кънча ши.
rueтo с ракия.

Дядо Кънчо счумрено б.1ъсна ши·
шето и )11troм Пj1'И.1аэи в ко?1ибата до
11ег"'1ото на снаха сн.- Кого ,,ъжеш тн бре, обес1111ко !- извика той надвесен над .11er.'toтo и

ядовито дръп1tа ямурлука.
На леглото остана въздебе., орехов

пън, .донесен ?ой знае отгде. и rриж. j

пиво подожен да спи.-- Ах, песия му син! Извика дядо
l{ънчо позеленял от яд и неволно пр?1-
седна с подсечени крю<а на леrдото.
I Io 11зведнъж той ДИ!'!!а глава и яда
му t<ато че бързо премина в гузен
уплах пред мисъдта, че наместо То·
дорана, той е убил друг невинен човек.

'той се хвана за главатз и изJ1езе
вън, убит и смърJ1ушен.- Хей, старо, пий бе! . . . Я го
виж за тех се разкахъои?, ! Иска?1и се,
взе .,и се - пръждома иы глава...
Пий, ти 1<азвам; пий, че благослови!- думаше Стай1<О н като запотирн
пред 1<0.1ибата уби??rя заяк, ухили се
още повече и про ължи:- А,щ знаеш .,:1 друго каl{ВО е
стана.,о? Сrюuщ е1uш убесник е npo·
.1ял кръв.

Дядо Кънчо изтръпна и побеля
I1<ато платно.- Про.1яд кръвта на плашиJ1ото

,ш, - продъ.,жи Crrarii,o. - Снощи
бързишката го бях 11апрао11,1 11 побил
там долу в едно .,озс да п.1аш11 воло.
uар?1етата, а един 11ехраню,1айко го за-
стрелnJ,.

Лицето на дядо !{ънча светна.- J\\1,т1-1ата да те вземе, Стайко,
дш? сам р::шията ! извика той и кат се
изсмн високо, приседна на прохлупе-
ното r<орито II дъ.,го разправя на зяп-
11а.1ия 1·0 Стайко тазнощш?тс сн па-
тн.1а и тревоги...

-· Хайде, Бог дn го б.,агос.,оаи ! _
над11?11а тoit иай-пос?,е- шишето и, ка-
то n:оте1·.1и 11nко.1ко пъти зас?rя се
пак н додаде:

'- добре е станало, че се е отър·
ва.10 се.10 от него и аз от женска бе.,я.

J-IАСТОЯЩИЯТ ЛИСТ Е ИЗДАНИЕ
НА ФОJ-IДАЦИЯ „АЛ. СТАМБОЛИй-
СКИ" - УЛ. ,,ВРАБЧА" № 1, СОФИЯ.

nan старец неинтересен, дори малко-
изумял... 1НО думата СИ ОД ржах! НЗ·

писах голям раз1<аз 11Дядо В,,айо",.
1<ойто по-оосле поправих, като съвсем
се отдалечих от Цаш<ооия образ и го
прекръстих „Смърт".

Срещнах Цанка наскоро след 1<ато-
беш излязъл от затuора. Беше шюго
съr,рушен, отпадиал. Угаснала беще и.
усмиш<ата му.- J{ак си, Цанок? l{акоо правиш?- Добре ... нали ме виждаш! -
поrJ1д11а ме той с влажни очи.

Уморен си малко, но ще мине.
Няма да мнне, Георге. lie вяр-

вам!
Е Цанок, кураж! Бива лн такаr
Не е до куража - имам го.

Здра11ето ,ми разсипаха тези кучета.
Не сыt добре вече.

Разделихме се. ;?звърнuх се да го
онда. Той оървеше все така бавно,
преплитащ крака 11 с наведена глава.
Такъв е остана., в п?1етта ми и до
днес. Сърцето мн късаше безмерна-
мъка. Мислех си: - J{акъв злочест,
бсзу>1ен народ! Няма да се вчовечат,
няма да престанат да се мъчт и погу·
бавт един други. . .' I'еорги Райчев

Излязла е от печат юшгата „По?-
тът на селото". (ЦанкО' Церковскн) -
от Хр. Цанков - Дерижан. Книгата,
съдържа: животоп1tс, творчество 1t
спо?tени. Предшедствуnана е, вместо-
11редговор, с една характеристика за
Uерковски от Ал. Стамболийски. По-
местени ?а две сннмкн на Ц. ЦеркО11-
с1ш п посвешення и отзиви за него,
I<нигата1 обема 6 коли н струва 80 лв.
Доставя се от Фондацията при Б. 3.
Н. Съюз, ул. ,,Врабчµ", № t - София.
За повече от 10 бройк11 се прави 15'/•
отстъпна....

бЪШАРСI бАННАЕМ[ДЕЛСНА И КООПЕРАТИВНА
Държавен кредитен институт

Централно управление в София, с 119 клона и 57 агенции
действуваrци в страната

Капитал и фондове
Гlлаеимеят в эаем11
Пласимент в доставки
Влогове • .

1,693,747,000 лева
24.?32,427.000 лева

9,920,149,000 леоа
42,439,229,000 лева

БАНКАТА:
СНАБДЯВА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И ЗАНАЯТЧИИ севтин кредит за разширение и рационализиране на стопан-ствата им;
КРЕДИТИРА, НАПьТСТВУВА И КОНТРОЛИРА ковперативнитесдружения и. техните съюэи и централи·
КРЕДИТИРА ВОДНИТЕ СИНДИКАТИ за и?вършване строежи

и снабдяване с необходимите им съоръжения·
ОТПУСКА ЗАЕМИ НА МИНИСТЕРСТВА ДИРЕКЦИИ И ОБ-

ЩИН? за благоустройствени и стопа?ски мероприяття и за
постройка иа училища·

ФИНАНСИРА ДОСТАВКИТЕ иа земеделски оръдия и машини,
на ыа?риали за занаятчийските кооперации·

ПРОдА.?А И ПОДПОМАГА ИЗНОСА на земед'елски и занаят-
чииски произведения·

ИЗВЪРШВА вътрешни и'чуждестранни преводи и акредитиви;
депозитни и комисионни операции, както и всички банкови
операции в страната и чужбина·

ПРИЕМА за оползотворение всички' видове влогове и лихвени
текущи сметки.

ЦЯЛА ТРУДОВА ЗЕМЕДЕЛСКА БЪЛГАРИЯ СЕ ПРЕКЛАНЯ.

-ПРЕД ДEJJOTO НА ЦАНКО ЦЕРКОВСIШ



СЕВДАЛИНА Ц. БАКАЛОВА-ВАЧКОВА
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СПОМЕИИ ЗА &АЩА МИ.
Щом пукнеше пролеттта и гората

сс покриеше с листа, ние се пренасях-
ие да живеем в къщата ни извън се-
..яото, в ,,бахчота11, близу до Славеева-
та гора, rдето днес· е гроба на баща
ми. И сега е пред очите ми бялата
къщичка с беседката пред нея и чер-
дака, гдето бе поставен кревата на ба-
ща "''· обграден отвсякъде с бяли за-
веси, за предпазване от комарите,

Мама II по-малките деца спяха в
къщата, прозорците на конто бяха по-
крити с телени: мрежи, а ние. четири-
т е по-голями деца, при хубаво време.
спяхме навън, блиэу до лехата с цве-
тя. м?"а постилаше рогозката на тре-
вата, слагаше отгоре дебел дюшек и
юрган и ние се пъхвахме доволни и
шастливи в легаото. От двете страни
нн постелята ни димяха два жертве-
}ШКа от говежди тор, чийто пушек
ирогонваше комарите.

Безброй звездици покриваха 11е-
6ес11ия свод. Едни падаха, други се
раждаха и ние до късно търсехме
...:ъзnездието - кuачката, ралицата,
голямата и малката мечка, радвахме
.се на светулките, които прелитаха над
сас II също като звездичките светва-
ха и угасваха, докато ни надвиеше
сънят и заспивахме.

Ех, какви нощи! Какъв здрав сън!
Ще ли се върне поне една от тия чуд-
ни 11ощ11! ... Гората се смълчаваше,
Изморените птички си почиваха. Ca-
мо за чухалчето почивка нямаше.
,.Чух. чух" - проплакваше то, без да
намери ответ на мъката си.

След малко и луната се показваше,
чиста, светла. И бавно и тържествено
пропълзяваше по небосвода. На ду-
шата ти е леко. прекрасно ... Иде ти
.ла ааплачсш от радост.

А сутрините? Господи, кога ще ги
.забравя тези сутрини? Слънцето още
пеиз: ряло, а само позлатило изтока...
И птичецата, като под команда, поч-
ват своя дивен хор. Пропява нашият
петел, последван от· петела на близка-
та воденица и денят се ражда чист,
хубав, нежен, като младенец.

Когато първите лъчи на слънцето
ни погалваха по Лицата. ние се с?-
"6у?кдаn1е, защото тате 1.!и приспива-
ше и събуждаше като воиници с тръ-
б? 11ъй като бяхме цял един взвод
хора.

Първата ни работа. след като се
измиехме и облечехме, беше да идем
над 11Яматан и да оберем малините и
ягодите за закуска. И щом тръбата
изсвирваше, ние се спускахме 110 ви-
-тата пътека из гората II веднага се
намирахме пред къщата.

В зелената беседка биваше сложе-
на закуската, към която ние приба-
няхме малините и ягодите.

След яденето почваше работата, за
която имаше програма на къщната
стена. В нея баща ми всяка сутрин
определяше, коя какво ще прави.

В 11бахчата11 се отглеждаха лозови
пръчки, разсад от чернички, които
служеха за жив плет, имаше зеленчу-
кова градина и цветя. много и различ-
ни цветя, а пред къщата се простира-
ше Аех?1 с цветя и в средата дребни
червени нарамфилчета, образуваха
Ц. Ц.

Тате 11с търпеше 1111то една крива
линия. Не. жалеше и разваляше по це-
.111 лехи пипер, та дори 'и цветя, но
линията трябваше да бъде изправена.
Това пораждаше не един път спорове
ыежпу баща ы11 11 майка ми.

Квк обичах да газя из рекичката 11

да поливам тил лехи, или да седя на
сянка под градинските метли в края на
лехата, конто вечер оживяваха и при-
...личаха на мечки, на вълци, на лоши
хора, от които ние, децата, се паа-
шех!.tе. .

Тате имаше хубава черна брада и
носеше голяиа жетварска шапка. Та·

кива беше купил ? н'а нас и ние при-личахме на малки гъбички край голяма
гъба. .Попът с голямата капела" го
наричаха жетварките. конто ita тумби
и с песни слизаха от балкана и замина-
ваха на румане, · Тези жетварки той
възпява о поемата си „На румане".

Баща ми не бе само „Полът с го-
хяматв капела", а и .Л'олстой в име·
нието си", както ги наричаше бело-
черковското учителство. Но за нас той
беше тате, строгият и най-сладък тате,
защото беше справедливо строг и то-
бящ баща.

Припаднеше ли вечер, тръбата из-
свирваше, работата спираше и тате ни
повеждаше 1<ы1 Росица. Той се къпе-
ше винаги на стотина метра по-надо-
,,у от нас и ни лазеше. После ни под-
канваше да излезем и ние винаги без
охота напускахме реката и тръгвахме
за Зак?iи?с· стоплим, той изваждаше
кавала от джобовете си. сглобяваше

· го и засвирваше хорова лесен. А ние
скачахме, играехме, та чак на него му
се доиграваше. Караше ни да го хва-
не" за джобовете II хем свиреше. хем
играеше.

Преди да се сложи вечерята, а и
след вечеря също ни свиреше да игра-
ем или да ловим светулки като за
всяка една ни плащаше по стотинка,
за което по-късно разбрахме, че го е
rrравил, · за да не сядаме по росната
трева II да не се простудим.

А неделите и правдннчните дни?
Какво бяха те за нас? И кое дете наш
връстник ги е преживяло на село?
Това бяхме само ние, децата на поета,
на един от първите туристи. Мама
приготвяше всичко за Ядене, подпо-
могната от сестра ми и мен. Чантите
биваха готови, с жетварските шапки
на главв и с тояга в ръка, тате хва-
щаше за ръка най-малкия от нас, а
ние. голямите, напред и заминавахме
аа екскурзшr. '1

Водеше ни нарочно през лоэята,
когато черешите зрееха. като върве-
ше след нас и строго лазеше да не
късаме от чуждите череши: Когато
апетите ни се изостряха, той се. спи-

раше, разрешаваше да си откъснем
череши и казваше:- От чуждото се бере толкова,
колкото да се хапне. 1

Минавайки край някое лозе. той 1111

спираше, откъсваше един лист от ло-
зата и казваше:- 1(011 ще позиае от какъв сорт
лоза е този лист?- Гъмза! - казва един.- Памит! Даият] - казват друг11.

Ако не познаехме, той ни обясня-
ваше белезите им. Също правеше с
овощните дървета, цветята, птичките,
докато незабелязано за нас стигнехме
до най-високия връх.

Първата н11 работа беше да си по-
чинем. да се нарадваме на околната
гледка и да закусим. Но кому бе до
закуска? Mora ли да изкажа възтор-
га на душата с11. възвисена над зем-
ното, дребно-то, суетното? Окото се
рее надалеко в кръгозора, където де-
пет села се виждат, iато девет беди
пеперуди, накацали в рху равното ду-
навско поле. Росица, извила гъвкав
стан, бавно минава п еэ ниви и лива-
ди и лъщи като вме под слънчевите
лъчи. А птичетата с различните си
гласове? Музика, неучувана музика! ...

Ето го тате изправен, премалял от
захлас. Разперил ръце. той вика от
все сърдце:- Господи. Боже мой! Ти ли съа-
1tаде всич1<ата тая красота?! ... И ка-
то създаде света толкова хубав. защо
не създаде и •ювека по-добър? ...

Напълно споделях възтор1·а на ду-
шата1 му, цо не разбирах "смисъла на
думите му за човека, което по-късно
имах не един случай JI.a разбера.- Ето, това е славейче - казваше
той. - Това е кос. а онова rope що
трепка с криле n небесата и nee тъй
хубаво е чучулига, сладкопойната чу-
чулига.

С„1ед. като наситехме душите си с
всичките тези красоти, ние сядахме да
закуси?1 и продължаваю1е пътя си
нагоре.

Спомени, скъпи, свидни спомени,
свързанн ? ранно детство и още, по-
скъп баща, ще ли ви забравя някога?

Па дядо Цанkо
Не беше твоята звезда щастпива '- от теэ, нои,о съществуват в зод11аRа
родил 01 се наверно тi'" на аиваr?
или на шарената черга пред чердака.

Ала в сърдuето ти тогава още
?дна любов се св1(11а на спирал.а
и ре•1ено било тя да нлоночи
през uелия ти жизнен път страдаnt.'\>П.

Къде не те о-тведе тя в пороя
на тъмtш преизподни, злъч, обрати
и всенн път те връщаше в безброя,
в селяшн11я безброй на твойте братя\

Защото тун при тях ти нявга беше
эа11ър•1е?1 с твърда вяра във доброrо
11 тая вяра пан при тях растеше
и ставаше - за теб и тях - 11 химн и ропот.

Със тази вяра и любов ти с11 о-тиде,
ала след теб остана тя във сноп да грее;- днес селяните има в тебе що да видят
н ти в сърдцата им навеки ще живееш!

Марий Ягодов

ДИМИТЪР ДОБРЕВ

llEttA .3 ЛЕВ?

СЕЛОТО. ЗЕМЯТА и ТРУД'Ы в ·твDРЧЕСТВDТО ИА
ЦАИКО ЦЕРКОВСКИ .

До Церковски писателите за свое-
то творчество са намирали в селото
образи и мотиви за декdратив110 худо-
жествени картини, за поетически бля-
нове, за идилична тобоо с битова
украса - примамливата битова обста-
нов1<2 със своята тишина и непороч-
1юст. U,ер?<овски пръв вижда селото
1<ато извор на истинско · т·µорч<!стnо,
вижда съдбата на селянина в 3аВJ!СИ·
мост от земята, разбира нево„1ите 11у
във в?ковната борба с •1айка rd-Зe.>IЯ
за сух задък. И както в „Мо;rепсаниn'С,
така в·ьв всички стихотворения събра-
ни в „Борчески съзвуци", .,Сrляшкн
въздишки" (,,Проклет бъди=\ 11Тира·
ни1-111, ,,Пред оран\ 11Пътници?1 и др.),
жадува да се подобри хада на ;;еляче-
ството. Така той остави 11ай-з цъхно-
вените песни за живота на тези, които
v.зrреnът на сдънцсто заварва сред

·
нивите, и в лi:тните полунощи 11е сек?
ва притока на сили дг прибере о? ни-
вите зр?лите плодове. cSa тези ч·iрнИI и
11есrоворени работн'Ици, онеправдани,
както никои други работници п:> све-
та, той отдава. сили и жиВот да им из·
nо1ова по-1!овешко съществувание.

Тук именно трябва да се търси ис-
тинския смисъл на творчеството, в
което Церко?ски възсъздава селото,
разкрива силата на любовта· кы1 зе-
млта, дn пш<аже колко тежък е сел-
с?<ия труд в нело?:илната борба за
хл>1б и свобода. А това дава право
Церковски да бчде наречен истинс1ш
селски 11ародеi1 п.оет, най-верният из-
разител иа селото, защото носи в себе
си i?авред се.?сюrя дух.

В uя,1ото си творчество L:,ер1<овски
с безгра11ична любов възсъзд?вu сел-
ския бит. И, нг'Истина, той не fн< бил
писател вън от сюжетите на седото и
1-Je би могъл да израстне с TЗKt19Z го·
лямо обществено значение за нашето
селячество.

. В своите делийс1<11 и бекярски песни,
осве_н поривите на с-ьрдцето, I {ерков-
с1<и изтъква, и социа;шип елtмент,
който обуславя живота II напредъка
на сеJ1ото. Но социалният ео11емент по.
J<онкрепю е изразен n борческите пес·
ни -- ,,Селяшки въздишки" и I J-;орче-
ски съэвуци" -
;,Все се труд'11м за прехрана.
сее пак голи, все пак ннма.
Все децата недоеди,
uce пак скъсани постели" (Път1111uи)

Рnзнообразен. Церковски --· но н,е
особено дълбок - достигна де, 11ълно
uъплотяване на седото, както n свои-
те песни, така в разназюrе „Орнсаии",
,;Гърбушка". "Недоучил11 и др., в ро-
ман, 11Из rъ1,ките на сърдцето" и в
драмите си „.Халосник'\ 11Луди младин
и JIПод старото небе11• l{акто nneзияrra
му е пропита с. жизнена правда и ИС·

креност, тъй н в разказите му блика
простота · и 11епринуденост. А драмите
ш? Церковсни, въпреки своите техни-
чески несъвършенства, са началото на
истинската селска драма.

Верен сии на се,лото. той отразява
в творчеството си най-висшите стъла-
"'"а, до които се издига не1·овотv све.то

чувство 11а селски син. За се.1от:> и не-
говата орис той говори с дъ.абока
об11ч. Любовта му към село-то ? един-
ственото чувство - пред него 01 слаб·
ва всяко друго: това коеrго селuто ис-
1<а, което -rрябва да се даде нd. ce„10-ro
-·- не .може да бъде rpex, 1:азnа саы
1.J.ерковски.

Цн..,ото поетическо творчество на
Церковски може да се нарече пое>1а
на селото. А трудът е едии•1КJf'я1 сти-
sтул за неговия напредък - тоuа доб-
ре разбира писателят. Затова и песните
и разказите )ty дишат поезията на тру-
да, на волята да се творят Gлсга, да
се преодолеят пречките за по-.?обри,
по-радостни дни. l(артината на жизне-
Ниfi път на селото е u рамюне само
на труда. Никакви други страсти, чув-
ства и мисли поетът не при-.,ссва в
пое·зията на труда. Дорн домашните
грижи и радости, като съпътницн от
живота на се.r1яка, не са изяснени, а
само загатнати, те не са самоtтrJйни и
самоцелни )tОтнвИ. Човекът-се?янин е
Даден само 'о момента на своя непоси„
лен труд, В съдбата 113 сраст11,лия С
Земята работник.

Докато в „Полски песнии Церкоn-
ски, каТ'о разкрива красотата и пло-
дът на селскиn труд, и не желdе да
з:1върши своята прекрасна симфония с
мрачни тонове, друго е положението
в бор,1ес1<ите пес1111 на поета - трудът
nече не е радост и• красота, а 11рокля·
тие, мъ1<а, неволя. Сел{кият рзGатиttк
не се опиВа ·от поез-ията на ·земята, за-
щото тирани са го притискали и Цер-
ковски го зове на борба, за да rекнат
неправдите;

,.Дайте си ръцете.
синове· немили,
дайте, та сплотете
ваште м11зди силин.

Сс.аяиинъt в разораната ниu? хвър-
.?я семе, то расте, едрее ·- зърно обе-
щава. Това оплождане на зеш1-rа пре-
изпълва се?1яю-1на с безгрзннчна лю-
бов и той. отправя възторжена благо-
с.11овия, че тя е эакриJ1ница на селяш-
ката съдба:

,.Вълнувай се ни?о.
ти t1адеждо злата:
тебе съм поставил
насрещу съдбата".

?отнвите. в песните от тоя кръг,
кат<то и в разказите, са раэработею1
без големите претенции да бъде изяс-
нена тази дълбока н трагична връзка
между земята и ?ъдбата на селянина,
нито пък намираме 11апълнс, uдухот-
,ворен самия образ на зе,шта. Обаче,
като и,,аме предви,ц, •1е пръв Церков·
ски внася този монументален образ u
>:удожествената .щтература, сред се--а-
ската битова обстановка, ние 11? ма:
жем да не подчертаем значението ?,у
в разои-rието на нашата селс1<3 паезия.

Церковсни е поет и водач на село-
то и като такъв всички ще го съзират
зtl всеки зна,,ителен момент на обще·
стоения, на .,,нтературния ни ра:шой, а
зnуците на неговата гусла ще :,вучат
като напътствен г?1ас, който зоnе се-
.,ото КЪМ ВЪЗХОД.

BACИJI ПАВУРДЖИЕВ

СТРАПИЧКЛ ЗА ИСТОРИЯТА
Зо голююто творческо .1.е110 на Цан·

о;о Церковсю1 11 за богатото лнтера·
·rурно насдедстuо, което той ни оста·
nн, се е 1шса.10 твърде ма.,ко. Ние не
uтдuuамс тоuа 11едостатъч110 внимание
hЪ)1 тuорчестuото на Цсркоuски на
нре11ебрсжсние 11.1и недоумение. По-
.с?оро тоuа с ведостатък 11а це ...,ата ни
...,нтсратурна нстория, конто едва нано·
(':1с..1.ъ1< се зае· с пъ.111ото ?Jзднрuа11е
1норчеството 113 113.lШITC ПЪРUН II ГО·
.:е?щ 1шса7с.1и. Тс111,р11а нашнте ?1нте·
J)3T\'(''JJШ ?tCTOJ}HJllt Ute се роонт D КIIII·
жошюто богатство, което 1ш остаuи
Цгнко Церкооск11, no1111.111110 по щю-
1·0 с1шс311ш1 н оестшtцн, рuзхuър.1ено,
11 тстр::1;tю1те му :'.1сжду- уроците 110

.:.?.псбра II геометрнн, u ·ръ1<опнс11те ?,у
н дненшщнтс. ?,у. 11 когато М-uото на
нщ1од1юто 11росвсщс111tе нз;?.зде 111>·1·

IIOTO cъGpo.'.IIIIC на C1>ЧIIIICIIHC1'0 Шl Цер.
l,011CIOI, 11е1 OUII.ТC IIIIC?la 11 IIIICM3T3 до
него от първенците на 11аш11я ,'lvxoue•1
жнвuт IНlЩ)C?ICTO, IШС ще може?, да
1,11:.1,,11!'.1 1111с,пс.1и н общестuешш деятс?,
1,. tрковска 11 11ъ11н1я му· рьс:r и щ&
i :1з6сре11 ка1шо заrубн щ1шата ку.1-
1ур11а съкроuнщшща с неrоuат;.1 р.111·
11а смърт.

Тук ннс ще нред,адсм 11nко.1ко пвс-
:?.,а uт rо.,с:?.штс нашн ш1сате.1н и ку ...,.
'iSPIIII IIЪf'Н)CIIЦII, СЪDJ)С:\ШЮЩН )13 Цер·
?'JIIOЩ', 'Jil Д:l се. 011.1.11 KJKB3 е 611.,а
· CXJltiTU щ1ене11ю1 33 TIJЩ)'ICCTDOTO 11а
\tсrн,оnскн, Нt?кто II кai<IНt са бн.111 от-
11ошс111шта ?1?ж„1,у него II П. JO. Тодо·
fюв, l le11'10 C.1aucflкoв. Яuороо. Е.11111

l leл1111, С. С. Бобчев и други 'jllЬ'J)BII
хора на нашата ку,,турна обществе-
ност от онова време - год1ш11те 1890-
1!:НО. Тез11 писма. нне взехме от 11и:чна-
та архива на поета.

В 189G r. П. 10. Тодоров е студент
11 Фра111\11я. Между него и Цер1<овски
съществува сърдечна дружба и 1<0-
рсспонденцията rю:'.tсждv им е м1101·0
r.ж11ве11?. I-la 17 ю1ш 1896 r. Тодоров
нише до Церкооски:

Во оно време по?1уч11х твонте ,1Пе-
ча?11ш ч:зсо1н?11• Благодарn тн. брате.
I le тн нн?ах, защото •1рез Ки1Jева 11ау-
1шх. че ще ?ш нншеш. пък то на пук
11 пор?знп н до ден ceii вяма ннщо !
Но 1<'.1i<то II да е. Ето сега що ще те
?ю.1н: 1?о1штаn Гена н.1н 11редсе.1ате.1я
ва ?ICCTIIOTO ЧliT3.1HUtC „н. )((нnот11,
рач,?т .111 :ta 11зд.адзт c,.''.lltt ,,ой ...1.обър
разказ 11Сс:tя11кu11 в сuоята „Ефтнна
бнб.1нотска·1• l{nтo г11 уоернш, tie р·Jз-
?аза го 1н;кат от ,,Де.,он,. "Сuет.11-ша'\
. ИскРан да го печатат_ но моето же-
1а11не е ,1.J се· разпространн меж„1.,у се·
m1111те разбираш "с, оярвам. добре.

L Y.:tOOO.iCТIHte прочетох. 'IC Tll Cil
нздо.1 чрез "Ефтнна · биб.111()Текз11 :toa
пnзказа ! ,./{оетс оочар•1ст·111 н по ..Гер-
1·ьовде11". Не е з.,е. Работи 11 1in11peд-
1J;:нi. (.1C;t месец U\C СН ;tO.t,13. J\i\нoro
,щ се. нека ;ia се внд1ш, зr?туй 1<ъде
10 август нзм?нш през Е.1сна. Та" ще
1щдJ1ш много. . . Поздрап.1лщн1 те
,?ай-сърдечно твоn П. IO. Тодоров.

През I К!П r. Петко Тодоров се е
Jаоърнад в Бъ.1г„1рня. жнnее о Русе н

т?м работи в в. .,Законност''. В едно
свое л11с,ю от 29. XI. с. r. Тодоров
пише до Церковс1ш:

Драги Цанко. Дяво,1 да го вземе -
все1<а вечер се у1<орявам. че не СЪ)I
nиcaJ, на толкова другари, а при все
то.па и на утрото не пиша нзк и така
се ниже времето. Аз тези дни почти
псе чета: руски, фршщуз1<и. бъ111·зр-
ши .. На пусто търся 113 бъ.,гарските
сш1са11ия нещо ново. l(ато че .rrи сме
се заре1{..1Н да не създадем нищо, кое-
то· да зас„1уж11 внимание. . . ({аня се
сега. да правя n. 11Закошrост11• )tccc11e1i
юпсратурен 11реr.1ед. l(азваш да ти
направя не1<ои бе.дс.жки върху стихо-
вете TIJ. Аз - ш:шсрно vсче сн видял,- за стнхоuетс тн в. ,,Бъ..,гарска ·сбнр-
1<а11 отбс„1язах, но тоз1t 11ът няма рс·
шнтс.11ю нищо от теб из списа11ията,
1..1 не:'-13 и що д.а се кзже. С Ге11а се
1н1ж.:?,ах?1е н па1< rовор11хме върху
,.Сu11т1' решихме да 11очнем. Стихо·
11ете тн 11ратих на l l.11111 С. Бобч?n а
J.>аз1·р:1д, ко1iто прави .1и7ера1урен ал-
цанJ.х. Лкu не 110ч11с 11Сонт'\ аз ще
зз\1ш1а за J\t\осюн1 11 та" ще с..1едвам
:,екuш1те сн 110 c.1auni1cкa .,нтература.
Пншн ,ш по-скоро, з?щото до ;:r.ею??,-

нрн незван къ.1.е ще бъда.
Tuoii П. 10. Тодоров

llpc.'i 1899 r. llcт1<0 Тодоров е пече
11 Wucii1tupщ1. Toii с.,едва в Берн. От
1 а.11 той често 1<ореспо11.!щра с Цср-
кооскн. OcoU110 ХЩ)актср1ю е сзно не-
тво ПIIC\10 ОТ 30 IOll!I 1899 r. В него
Годоров 11ншс:

Jlюбсз1шй ш1 Ца111<0.
Особено се ра..1оаа1, ,,е н отговор

ш? IHIC!ilOTO TII :\111 се IIJ)e.1cтaш1 с.1уч?1й
да се 11оразправя и то по·11а.1.ъ.1го с
теб върх} '111oro рзботн. които о-тдав-

на се набират в >?ене.
Аз следн с живо участие, както

българската литература изобщо. тъй
11 твоите стихотвореюtя, що печаташ
из списанията - в частност. А преди
да озсма да ти пиша настонщето, про-
четох още веднъж 11 „Предсмъртните
сонети" и тия стихове що печа'Тн n
1,Мисъ.1'1• Право да ти кажа - ти
трябва да престанеш да кривиш душа-
та си. Ти на мене от13ор11 очите, а
сuьнте затnарнш. Тnо11те „Предсмъртни
сонети" не ми се харесаха, именно
:{arцo'ro са написани от теб. Наnрао-
11еш1ето, на което може бн само ти·
се я·вnnаш представнтед на български·
те· 11оетн - в стихотворната фор?,а да
съз11ронзвеждаш нашня ссдски живот,
вс1·ооата нди.1иt11-1а простота. негова·
та задуше1нн1 .,юбов. неговите же.1а-
11ня, теготн II стрем.,ення. това 11a-

ЩJnn.1e1111e. повтарям, с 1<оето сн сро-
.1.11-1..-1 и зажипел съоършсtшо неразбн-
ры,1 защо го нзнрнuяваш n надуто и
;щ„1а110 стнхотоорство. което се среща
щ1 оссю1 ш?г в Бъ.,rарнn. Тн сн чу-
.1.с1_1 и неподражаем. 11ЗJ.1стш1а, в
..По.1ск11те зоуко11е'4. в стнх'оnете пе-
11nтn1ш u „Мнсъ.1" 11 може бн 'сднн
,'I.CH О .'11Щето тн да ПНДIIМ бъ ...,гарскня
1\о:н,цоn, но же.1ате.11ю е не.1.наж за
u11ш1гн да стъпиш здраво на краната
сн, ...13 тръгнеш по своя път. Пнсате.,,
1,ойто 11отъ11че сnойта 1111.111011,ЗJ'а.1-
но?т, коiiто се под,д,а.1.е на м1шуттtте
u.1сче1111я на тъ:шата, вsнш праоо на
11111'::1ша .111тератур1-1а стойност. Затъм-
11яut1 го npe)teтo, както е.1.1ю зn.з. д.руго
се затъ?шяват събитията. 11скаш .,н
,13 остшшш ти нещо х\·дожестнено,
не1цо .111тератур110, пре,1.стаон същ1щ·
сюtят сн 11оетн11ески образ, без да го
зJбу.,uаш по.1. р.-,зю1 тес11оrър,11t nap·

тизански пердета. Пиши своите се.1J-
скн ндипии, Цаt1ко, защото само там
ти стонш на оисотата на сnоето по-

•.1щженне. 1<0.11ко бих 611„1' благодарен,
·t:ко настоящето )Ш те доведе нзнстн?
на ri себе сн! Познай себе си Цанко!..
Ще ми бъде също много nриятно да
срещна пояоявш1ето в . от.1.е..-111а · книгz,
t<a1'0 на 11ое.,1нте ти, та1<а и на .,Полс1{и
,шуковен.

Р?зr<аз11 дз rшшеш за сС", а 1-12: 1 е
\?ъnетс??t.

Засега се за11и:'.1аоам с не ?tа„1ко
?итература - uэех rоре-до.,у дJ раз-
011р:н1 11c?tCКl!H с'знк. четз, разб11ра се,
.tово.1но ?щого френскн. 11та.1нанскн
;,ус:н1, бъ.1rщJсю-1 11 ccrn nзсх дJ чст3
по .\1а.1ко сръбскн. Ходн н по ,1?ю.(ю1.

Също тoli дово.1110 добре ?ървнт
?юитс .штсратуршt еавяtш1. Аз дono:i.
но 11есто пиша „О•rеркн II картн11ю111,
\\01по ще четеш из сш,са?шнта..ls1тoc
шrс.1н :.1.,? ,е зне,,а с е;нш по·rо.,ям
rруд - ще ш1чс11а дз rrшuu po)1at1.
.. С.1.:.?бшп чонек". А п.ош1стояще)1 тър·
rя нзд?те:1 11.1 11овестта си „Щастне",
които HCl\t1\I да ltЗJ,<!:\I, щ1е.:щ .,].3 се
ЯПНТ ДUi1:Tfl.. ТОМ,1 „011ср1.;11 Н t{i.lPTI-IIIIHI''.

1 lшн? ,шого добрн 1r?·1·arш руен н
1ю.1яцн. Бъ.11·,чн1 не HIIЖ,1,il?I. ?j3ЩO'f0
ЗСНЧЮI Ct.I х.1а11ет111!, 11одържа:?.1 ГO.lЯ!il.:J
1а.1рсс11ов.з.енцшr с бъ.1rnрск11 .1,руrзри.
rI111u..1 с11 •tесто с Стра111101щ1о?н1. Гlй·
сах ,1у д2. 1·0 п·нт??м що ?шс.111 n ьрху
t•б1tl)lHto.111?тu нз ,,J {зро;tо0Uраэооат?.1-
11ото дружсстоо'1• f111cux

·с1,що н на
ri.,?1iкoнu по тоя въ11пос. Много it.O·
Gpc ще Uъ..1с, .ако се цс11тр3.111з11рат,
1,о1кто ш1сатс.111те. тъ1, 11 u..:11чно 110.
l)y ...1.110 n Бъ.1rарня в се захnане е.з.ш1

(flродъ.1:sш,? 11n 8 стр.)
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из ДНЕВНИКА

Цанко Б,1,,1,1ов сн е во.-н., къс .-11ев.
1111к врез 1914 год., ко: ато управленне-
то 11.1 д-р Радославов усилено подгот-
вяше престъпното въваичане r1t1 Ьъ?1-
гария във войвата на страната на Гер-
1,1а11ня - Авсгро-Унгария. Изниква въ-
просът, какво е било отношението на
писателя •1 оёшественика Ц. Ь. Цер-
ковски къи това ново беэуиие 1:1а ця-
яото тогавашно управление?

Ма,ар дневникът на Цанко Ь.

Церковски да е много кратък, все пак
той съдържа важни данни в гази no-
..,..'<:J за съзнатетrото отношенне на

11. Б. Церковсь л :;ч, подготвяната на.
гастрофа на България, а съц«, ;.: "'2

етноше,/\!ето на БЗНС към по.111, ината
на правителството тогава. Ето дока-
зателства за това:

На 22 юлия 1914 год. пнсатеаят-об-
щественик отбелязва в дневника си:
11Ста1,1болнНски ни докладва срещата
с11 с Радославов и от думите му туА
жолавяJ.1\ а именно: 11чак тази вечер
раабираи, че ние ще бъдем пак, които
най-иного ще загубии", Очевидно е,
че се предрича катастрофата 1111 като
участници във войната на страната на
Германия.

В това време Сърбия е вече във вой·
на с Аостро-Унгария - Германия. Ка-
то мисли за това, Цанко Б. Цврковски
етбелязва на същата дата в дневни-
ка си: ,,Захващам да завиждам нв СЪР·
6кrе, че геройски ще паднат".

Като се възхищава от героичната
борба на Сърбия против тевтонците,
Цанко Церновски си спомня за пропа-
ването на втората българска държава
110.1. турците II като ниа предвид, че и
през 1914 г. някой са поддържали да
пааии неутралитет, защото „каквото
ще ,1.а става по света, само нас да не
ваквчат", той отбеляэва: 11Но тъ на не
говореха ли н старите бъагарн при
паяането на България под Турция?

Сърбите ниат Касово поле - ,1.е

нашето? ·

Неутралитет може би и тогава сие
пазили. Жално!"

Ясно е, че писателят-обшественнк
не иоже .1.а се помири с идеята ,11.а

естанеи със скръстени ръце, когато
тевтонците нахлуват и ни готвят ГИ·
iел. Той иска да се борим с тях, па
иакар II да загинем.

Ето защо, като разглежда полити-
ката на Радославов и двореца, която
ни прикачва като сигурна жертва на
колесницата на Гериания - Австро-Ун.
гария. Цанко Бакалов отбелязва на
23 ю.111 1914 година в дневника си: ,.А
ние 'свми се хванахме на Австрийската
въяииа.

Кипя от негодувание, че. пзк глу·
пави хора са начело на управлението".
Ето защо когато някой са предлага·
ли оЗНС '.-а влезе в управаеннето 11а
•·Р В. Радославов, поради тежкото
положение на страната, Цанко, Бака.
лов иарично заявява: .Вэемам думата
н се обявявам против".

Нещо повече, пнсатеэяг-оешестве-
ник с?едн борбата на сърбите про?ив
венците и сгбеляава повторно в янев-
ника си: 11Днво.1скн почван .1.а завиж-

НА ЦАНКО Б. ЦЕРКОВСКИ

t

Ролната къща на Церковски в Бяла Черкв,а!:-·

ЦЛПКО БЛКЛЛОВ ПОДСЪДИМ
В началото" 11а 1926 r. в Софнйскии

окръжен съд се гл?да едно дос га
шумно единофроиговско дело, в кое-
ro подсъдим беше и Цанко Церков-
ски, Исках да видя авторът на „са.
зът", на сърдечните пес.ни. за отруде-
ното II борческо българско село, 11а

прекрасните лирични разкази, на „Лу-
ди-млади.

Труд110 беше тогава да се влезе в
съдебната зала при такъв шумен про-
цес, Грохналото, миризливо, прогнило
здание 11а окръжния съд на бул. ,,Ма-
рия Луиза" беше охранявано от кор-
дон кояни II пеши стражари. Но те не
биха най-страшнатя охрана. НаА·
страшната охрана беше вътре - ,

11Ь
тесните полугъипи коридори, 11з ъгли·
те, до многобройните врати, по бо?·i
лукчнвите стълби. Таз11 страшна охра-
на, това бяха стотиците детективи, на„
стърпени от септемврийските и ощс
нсзаглъхнааите ужасни априлски съ-
бития, това мха професяоналин инк-
ввзигори 11· платени побойници, за кои-
1 о живота на комуниста и земеделеца
не струваше нищо, които се издигаха
в службата според това дали бяха по·
безсърдечни II по-иэоёретатеани в ин-
нвизицонннте „сеанси" ...

С помощта на приятели успях да
вляза в съда.

Незаличимо е първото впечатление.
Той седеше на проста дървена пейна
край южната стена откъм тесния ко-
ридор и разговаряше нещо с м,1ад, ви-
сок момък, много строен и много кра-
сив, но със съвсем слабо оредяла носа.
Този момък беше Асе11 Павлов, който
впоследствие избяга зад граница и
почина в Москва. По едно време ста-
рият поет се усмихна и ю1м11а с глава.
Не можех да откъсна погледа си от
него, Мъ•1ех се да свържа двата обра.
за - образът ·'от някогашни ге анто-
лоr1111 и .у•1еб1шu11 по българска лиге-
рат ура, свеж, волен, с широката хвър-
чаша сагенена връзка, и образа който
гледuх - ·

измъчен, сбръч1<а11, съсинан
от ужас11те в Дирекцията на полиuия-
1а и от тежкия живот в Цеf!трал1111я
затвор. Той беше облечен скром110,,
държеше се нр<Кто, не позираше н не
се перчеше, макар tie ноА1ай всн11ки

,10глед11 бяха устреме11н към него н

името му непрекъснато се шушнеше:
между публиката.

Старият поет rледаще 611аго, добро.
душно, навеждаше се отвреме на вре-
ме нъм другарите сн и им казваше П()
нещо, Те нимаха и се оглеждаха. На
подсъдимата скамейка седяха и двама
сравнително възрастни хора, облеченк
11росто, no селени, с тежки вep1trJf
през рамеиета Това бЯ'Ха заловен11
11артизани. На нянолно пъти поетът се
обърна към тях н очевидно каза не-
що за прокурора, защото те 11 двам?\-
та norледнаха кыt натедрата, откъде-
то· се сипеше обвинението.
Ланеите нn реанuията, от висотата на
съдийсю,те натедрr<, с 1:sезотговорна
лекота обявяваха за „разбойници" и
светлн ф11гури като Цанко Бакалов. И
нато гнусна провокация, като още по-
безотговорно светотатство към памет-
та на десеткнте хиляди убити и умърт-
вени антифашисти в 11родълже11ие н.1
двадесет и една год1ша фаш11стка- ро-
бня, зву•ш днес твърдението t1a ня?а-
нъв „зе?1елепецн от „Зеленото знаме",
че съдиите r1реди девети cen1 емвр1r
добре сн разбирали и гледали рабG-тата. Тъкмо в резултаr на·та?11 „добре
r,1еда11а!' рабmа Цанно Бака11ов Цер-'
kОвски беше на подсъдиаtата скаа,еАка
без да и•1а каквото н да било конкрет-
но обвине11ие срещу него и 1 ъкмо по-
ради този подло мо,пнран срещу него
процес, тоi! прекара месеци ,1арел в
кървгта Днрекu1111 на полищ1ята и при
умъртв11тел1111я режим в Цеыралння
затвор.

Своите показания и своята зашит:?
Цанко Бакалов правеше с тих, спо-
иаен, равен глас, дълбоно убеден в
правотата на едшшата борба на ко,1у-
11исти н земеде.щи, за ноято борба ре-
акцията го беше хвърл11ла в затвора 11,·о беше извела 11а подсъдимата сvа-
"ейка. Той н? молеше, не с? or1paвia·
ваше. Духом той беше б9дър, но ф11·
знчески беше съвърше110 съсипан.

Цанко Бакалов Церковсю, беше
спраода11. Но реакцията беше постнr·
11?ла целта си - няколно месеuн след.
нато излезе от затвора, поетъ r 110•шна
в родното си село.

ГЕОРГИ КАРАСЛАВОR 11
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дам шi тоя самонадеян 11apu.-. Прерн
1.1а.-1к.о мн разправяше еди?,. ко?,о на·
скоро е. би., n Ннш, че к?-: v е.1ш1 чо-
век са се отзова.н1 ва моб1ыv.зJuията
н отиват срешJ омразните шваби с
песни н в.::съкрушимr ш1ра, ч? щr П::>·

бедят."
Затова 1н1е11но, когато писателят

110учава, че Г'ермания-?nстрf'·Унrа-
рня иtкат ·от нас 200.'100 во1iюtкз, за
да ги хвърт1т срещу Сърбия, ЦaitK'J
1:,ака.,ов отбе.,язва: .,На 011 вас 11е-
утра?1итет, скърцdм зъби н ш.:к·:м да
бия някого" .

За Uанко Бакалов f" Сщло яс1-10, че
ние. ПDI-' ·''! :.:?дtfюто щможение, мъ-
'IIЮ ще запази.,, неутра„1итет и затова
сам поддържа, че България 1 рябва
така да действува, че да се очаnыа Ml)·
мента, когато може да се мине на
стр?ната на Тройното съглашеtJие".

Разбира се, Цанко Бака.,ов н? IIC·
ка 'тази намеса на страната на СъгJlа„
шеннето от .,юбов към войната. Не,
той е за разбирателство междv наро-
дите, за сътрудничество прот11в нова-
та война и затова възк..-uш:ва: нКъде
остана всесветската солидарност на
пролетарнята? . . . Просвета, • култу·
ра, цивилизация - де е. тя, де е на-
предъка на ·човечеството? . . . Зое-
рът·човек не стои ди спотаен в rър·
днте на културния човек, дебнящ удо- ·

беи случай да разпука· "привидната
ку.пурна броня н да зареве с вшчкия

НА ЦАНКО

t'H б?1с така юшто бн рева.•1 в най·
т ы1нн;е 11ъ?ообит11и времена?·'

За народните 11редстгu11те„ч1 от
БЗНС Uа11ко Бака.-100 отбе,1язв,1 на 29
ю.1и 1914 годи11а: .,Дошлн от пров11н·
?нята никой от тях наскорu, р?зпрз.
внт за тревожното по.1ожен51.е пп се·
.,ата 11.

Tona е настроението и 'на са?н. re на-
родни представнтели от БЗНС. Като
имат яредв11д катастрофата от 191J
година, земеде.,ските народю-1 пред·
ставите„1и са обладани от с.1едното
според Ца11ко Бакалов: .,Скорошните
нещtiСТНЯ 11„1ашат всички, но I Р: .:а
сн..1оннн на вси[tко само да се запази
Бъ.1rар11я (30 ю,,и 1914 год.). А тя ще
се занази, като бъде против нt:мците,
на страната на демокр?тнчю-rте нара·
ди. То.iJкоз повече, tie Ц?нко Бакалов
Церковскн е убеден, че ще пuбедят
именно те. В рззrовор с Яворон -гой
подчертава по аъпроса за победата:
"Аз казоам, (•te 'ще победя:r) Русия и
ФранuиЯ41•

••

J(ъ:1f края на този ма.1ък .1.1.невник,
по повод на праздннка „Прео6раже-
ние" Ца11ко Бакалов Церковскн отбе·
лязва: ,,l(ак искам да се пре;:,(>разя!
Преобрази ме, Господи! Дай ми взор
ясе11 да виждам бъдещето мvе, бъде-
щето ,,а Бъ,,rарня, бъдещето на
света 11.

Цв. Петков

ЦЕРКОВСКИ
Къде?о д11ес цъвтят селата
и цвят от нлоните ръми,
та1t1 шеrшат името п1 свято
и твоnта песен там ,,звъни.

КъJ1е1 о селските младежи
? се сбират вечер на ;ълnи,

в шума от знамена и речи
и твойто слово там гър„н.

А в селските 1111 гостни грее
от скрина твоя ня„ портрет
със надпис прост: ,.от юбилеи ?А
на нашия любим поет". j
И ето: двадесет rод11ни
от твойта мъчени.шна смърт!
Стопи се времето, измина..
Но сu-ети твоя жизнен път.

И виждам: движат се стотици,
стохилядн... Вървят към теб!
Строят се плътните ред1111н
люлеят цялото поле.

И твойте песни пак се r,еят,
нетленна младост в тях гори.
В тях цроста селска радост грее
н сенокосен дъх струи.

Дим. Гу11дов

11аро.J.На 11,1юстрована библиотека,както бе руския ко?1нтет гра>1от-
Н8СТН.

Стнска>1 т11 ръката твой
П. IO. Тодоров

Колке е бн.,а сърдечна дружбата меж·
д.у АВЗ•tатd кисатели показва и еднанартичка, писана на 19 август 1904 г.•т Петко Тодоров. Той се завръща в
Бъ11гария и скоро пак noeъia към Ев.
tюоа. На път за там той п1,ше доUеркоаскн от Елена:

Цанко• В събота вечер 11а 21 т. и,t бързия трен ще мина краА вашиямцекет II ще за>1ина през София пакno непознати краища. земи! Ако низшареи, из.,ез на павлнкенската гара даеи стиснем ръцете и да те norлeдaai,1в черните. очи. Хай прощавай н до·внж.1.ане!
Твой Петко

1ова пис>10 е дресирано така:
„Господни Uанко Uерковски'1оет и а1,1ернкапскн .,озар, с. Бяла·Черква". По него време Церковскн еотглежда., а•tериканск?1 .,ози за раз.

са,11. - би., пнп11нернст.
Едно п11с>10 на Константи11 Ве.аtч·ков АО Церковскн носи дата 24 август

?900 г:
Увэжае>1нй r. Бакалов.

Неэная как ;ia В11 моля да 1,1е из·
онннте, дето. въпреки две ваши пи-01а, едва сега Ви пиша. Истински
страдам, че по неволя се показах тъй
неучтив към вас. Винете за това един·
ствено тежките обстоятс?,ства,, конто
прекарва11 н конто 4есто ме хвърлят
в такова у1шш1е, щото не ми се. нека
да нохвз11а шtнаква работа.

И аз и Велчев незнаем как да винзкnжем благодарността си за добри·
ната, която ииахте да ни изпратитетолкова скъпи трудове които ще бъ·
датеднн от най-хубавн'Ге украшения
на ,.Jlетописи". По език и 110 заду·
шевно чувство последните ви две пое-
ми са редки произоедения в нашата
поетическа литература,

Моля ви да приемете уверение в
най-добрите ми чувства

К. Ве.а?чков
В друго свое писмо от 18 юли

1905 г. К. Величков изпраща на Цер·
конски покана за записване 2бонати за
неговия превод на ,.Ад1'. а също такs
му съобщава, че поема р?цактирането
на ,,Художник11 - двусед?IИЧНО худо-
п<ествено-литературно издание 11а П.
1·е11аднев, и ro кани за сътрудник.
,.Ще бъда чест11т, ако ми съобщите. че
ще мога да разчита"? на nae. като съ-
трудник. Макар н скромно. но за всич-
ко, което ще се помества ще се п?,аща
хонорар. Само с това условие nрнех да
редактирам ,,Художнвк" - пише Ве-
личков до Церковски.

А ето едно пнс•ю от Пенчо С.1авей-ков до Церковски с дата 15. 1V. 1899 r.
Господин Церковскн! От пратенитеВи напоследък песни могат да бъдатотпечатани 4, 6, 7, 9. 12, 14. 15, 16 и18. но ако ги поправите нпн ако по..:шо..,ите да ги поправя при вре•tе исгода. Фор>1ата н•1 е твърде неспрет-ната„ а по съдържание те не са, как-то изисква иrривня им характер, из·.1ържанн. Извинете. че тоi! набързо

и на кратко ви пиша. Мъка ?iи е даIIHШa.
С поздрав П. П. С.1аnейкев

С С. Бобчев, тогава , ре11актор 11а
,.Български сбирка11, ИЗЛНЗЗШJЭ в
!1?оuднв, пише до Церкооски на 26. II.
·?98 г..

Любезний Церковски!
Редакцията ни е блаrодарна на Г0·rовността и усърдието. с което ни до·r.тавяте оашнте хубави произведения.

1.iнх ви молил да ни изпратите обеща-
н11те по-стари неща.

В портфейла ни има - случайнобеха затул?ни - вашН „3-тринни пес-11и". Ако не са печатани другаде -
ще ги Аечатаме. Те са прекрасни. Отrо.uорете ни.

С поздрав ваш С. С. Бо'бчев
А на 6. XI. 1900 г. Бобчев пише до

Ltеркоnски:
В редакцията ни не е получаваноотдавна нищо от вас. И в чантата нине се намира TOJ!te нищо. Ако ни про·ноднте нещо, ще го печатаме с бла.

1 одарност.
С поздрав, ваш С. С. Боб•,ев

В едно свое писмо д? Церковскн,Антон Страшимиров. който е близък
11 приятел 11а Цанка, го убеждава дасе 11ареди до него за образуване новадемократическа партия без Караоело-nз и да не отива в работническата?
социалдемократическа партия 11подкома11дата на Б.1аrоеnци, Габровскиев-цн и Сакъзовцн. В същото писмо l!a1<рая С?рашимиров пише: ,,ТвоитеМлеварн 11звъ11t1едно се хареса. Тинеще ми се сърдиш, че съм лриинач1м?-3 ДV)Ш".

През 1906 r. се слага rroд печат,.Сборник Бълrаран".
Е,11111 Пми11 янше на 12. IV. с. r. на!..lерковски:

„Цанко. Ние скоро ще турим 110д11сt1ат "Сборник Българан11, дето щесъберем по-хубавите работи от вест-'ника. В„1изат н твоите. Приехме, щотоuсеки автор, 1<9муто по азбучен редще се оттегли место, да си налиwе?поетите в стихове) една къса (от по20 реда) автобиография. каквато и>1атl{ири,, Хр11стов и Пенчо Славейков.
?'V\алко хУмористична. малко подкгра.uателна н по-духовита. Стори н 7Н1 руд эа. себе си и ми я 11зпратн най·скоро. Чакам с 11етърпение. Из11рати инещо ново за сборника.''

Цанко Церкооскн и Пею Яворов саl'Вързни със .(:Ърдеtшо прияте.11ство.
На 28. I. 1906 r. Яворов пише наUа11ка: Драги Цанко. Сtихотворення-та, с изключение на по-rоля,юто ( Съ-нувам .11и?11) ми харесаха. Те са ?1ещоново н решителна крачка напред. Об?.'IC церберите 01:оло "Мисъл•• (ах тезицер(.,ери_ колко душн пнсателс?н теотровиха! Б. Н.) тая година са ОСО·()ено строги н 11е искат да ги допус.нат. Аз те бих посъветвал да ги нз.пратиш, без голямото. било на де·.,tократическн преглед" било на Новообщество". А същевременно i?e носта.вя? без рабmа и rледай да се пока-чи.ш по-високо от там, дето си до-стигнал с тия стнхотоорення.

Стискам ти Ръката твоя Яворов
На 28. XII. i·905 г. Яворсв честити

???:::а година 11а Церковски II му
Недей се вдетинява. амн си гледайработата. Андрейч111, сам се ядосвасега, че no една нещастна с?1учаАностnропус11а,, да тн отдс,1и място (из-1-.1ежда че се касае ;i,o сборника „Ве-

черинкн н утра" Б. Н.) Кои ти е кр11в,че си се забута?·r в онова проклето а·
,ю. Най-подир и ти сам ще се забра·виш.

с;тнскам тн ръката тв,,я' Яворов
В 1909 г. Цанко е в София. Toilедин де11 е 'ГЪрсил Яворова а ,·остн.1·

ннцата. но не ro е тшерн,1. Оста1111.1
.чу бе,1еж1<а. На бе,чежката Яворов от·
1·оваря с друr·а:

,,Здрасти Ца11ко! Едва ТJЗН вечеr>
получ11х записката n,, защото по oбtJ.
ве ходих в гостилницата. Търсих те
н под кревата, но неможах да те н:?·
меря. Да живее Македония!

19. XII. 1909, 8 часа вечер
Явор,,,

А ето още една тъй сърде•та ot·
.,?жка от Яворова до Цанка.

Бре Цанко! В ю1ето на вси•1к?1 .,. ·

чеци. какво е това? Ето, за утре вснч·
{<О е свършено! EJ1a да те в?:tд.Я, че
ннък, като · те срещна. ще те отърJ\а·
..,ям в сне,·а!
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Твой Пено

Бе,,ежката носи да?:.22. 1. 1909 r
Писана е nърху бележТhtк на ynpa1,
1 а на Народния театър. Тогава Яв0
;:>ов работеше та>1.

Писма ... Посивелн nнсма. Л .,;о
J<o много нещо се крие в те:хннте Р??дове за скъпи покоА11ицн н за ве.lН•
хора, които не са вече меж.:?у нас, но
•tиито творчество е завещано на век11•
нете.
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