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И, ако слънцето угасне вь боеветь -
то моето сърце кать слънце ще

имь свьти
презь бурната тъма,
а пламъка на младить души

имь стига
за да разбиять и последната

верига
на майката - земя!

христо
смирненски
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актюелностьта въ поезията на

1 1 смирненски
пвсень на чучулига - не на славей.

ГЕОРГЪ ХЕРВЕГЪ

д. И. поляновъ I

Ногата вь пурпурь и позлата
На Изтонь бори се Денятъ
И вдйнитзъ на Свзьтлината
Подгонятъ нощний мранъ и гнеть:

Ногата трепетна, засмзъна
Да срзьщне своя Сльнча драгь
Земята вь празнична премзъна
Застава на червений прагъ :

Ногата се Трудьтъ пробужда
Оть робския кошмарь дьлбонъ
И трьгва сь мащехата Нужда
Суровь, намрьщенъ и жестокь,

Тогазь и вв роснитзъ дъбрави
И средь градинскитгь цвзьтя
Замлъква слайюопойний славей,
Посраменъ в» свойта самота.

Невидима, но огнехрила,
Кать лжчъ српдь океанъ лмчи,
Възторжена, сь безумна сила,
Вь мигъ друга птичка. проечи:

Пзьй утринната Чучулига,
Сльнцевестителката пзъй,
Вь дьн» небесата се издига,
Ликува, лtrьта се, лудгьй, . .

... И слуша старий свзъть захласнать,
Отъ трелитзъ и подмладень,
Тазь ппсень огненна и страстна:
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. '"'/\но има нtщо, което буржуазията не

може да прости на Христо Смирненски,
то е именно онова. което прави поезия·
та му тъй непосрtцствено свързана съ
пролетарското движение и съ борческо·
то работничество: поцборътъ на темитt
въ духа на нлзсовата борба. И именно
въ подхода нънъ теиигъ, поезията на
Смирненски отговаря на сполучливото
Вотперово опредвпяне на поезията, като
чувсгвигеленъ барометъръ на времето
(поr:лецното погледнато въ историческа
свътлина, не като абстракция, а като
отговарящо на опрецtлено състояние на
нласовитв сили).

Това, което издига поезията на Смир-
ненски no степеньта на чудно оржжие
въ пролетарската борба, и което напра·
ви Смирненски извесгенъ на всички ра-
ботници. които сrоятъ напрецъ въ тая
борба, е полигич-остьта и антю'елностьта
въ поезията му, неговата чугна отэивчи-
вость и даване хуцожественъ изразъ на
най-крупнитt събития въ пролетарското
движение, и то не само въ ограниченъ,
а въ межцунароценъ „ащабъ. Най-ху-
бавитt творения на Смирненски еж тия,
които обrръщатъ величавитt събития на
конкре гнатв пролетарска борба. Смир·
ненсни не е почти нинвнъ засвгнагъ отъ
идеалитв на Прол?тнулта, който снвгаше,
сnоредь Либсдинский, че „основния re·
рой на пролетарската литература трtбва
да ·бжце работнинъгъ съ главна буква,
абстрантниятъ работнинъ, че сано за не-

-?..й==r?:'-д.а. ..i:? --n,11?оно -с:ъ негс
"'трtбва да се эвнииеване". Тематиката

въ Смирненски ·е много по-широка. Ра-
ботнинътъ у него е напр. Йоханъ, берлин-
ския пролетарий, партиецъ, строго опредв-
пенъ, · а не нвкакъвъ си „абстрактно·
романтичесни образъ на работнинъ,
въплощение на идеалния Пролетарий съ
голtма бунва, лишенъ on, конкретни
черти" (Либединсний). Йоханъ, ето ецинъ
отъ многото борци на германската ре-
волюция. Н;, тая революция, на това
крупно събитие въ историята н.? героич-
ната борба на нъмския пропегариатъ,
Смирненски посвети нвколко стихотво-
рения. Каква по-голвне отзивчивосгь
и 'то навременна, отъ страна ?а поета,
нъмъ събития, които оставиха неизгпади-
ни следи въ сърцата на пролетариата I

Б у р я та в ъ Б е р л и н ъ възсъздава
художествено борбата на нtмснитt про-

прист?пит-Ь набур?уа.зиа.та. литературна.критика.
Смирненсни ще постигне участьта на

Хр. Ботйовъ. Докато поетътъ живtеше
и бичуваше съ огнения си стихъ roe·
подствующигв класи, ,,нритината" го
удостояваше съ своето великодушно
мълчание. Едва презъ послецнитt нв-
колко години тя заговори за него и,
колкото повече времето ни отдалечава
отъ пресния гробъ на поета, толкова по·
нахална става буржуазната

·

литературна
,,критика". Сега вече тя нарушава свое-
то олимпийско мълчание и съ всички
срвцства се стреми да о ч и с т и поезия·

, та на Смирненски отъ нейнигъ остри
революционни бодли, за да може впо-
слецствис да посвгне ? и върху неговата
поп у ля р н о с т ь, и върху неговото
л и т е р а т у р н о на с ле ц с т в о. Но,

? сама безпринципна, тая „критика" е из·
паднала въ недоразумение. Популяр-
ностьта на Смирненски не е нвщо слу·
чайно; тя с органически свързана съ
неговото основно мировъзрение и без·
поренъ талантъ.

Читателя знае. че з н а че ни е то на
всвни писатель зависи отъ неговото
отношение нъмъ съвременостьта, а
м 1; р н а т а за неговия талантъ ни да-
ва широкия размахъ и „трайностьта" на
образитt, които срвщаие въ произведе-
нията Ny.

Това .лтравипо", коего бв ржновоцно
за н а ш а та критика още отъ бО·тt
години, напълно се оправда огъ лите-
ратурното наследство на Смирненски.

Смирненски въ едно и сжшо врене
бtше е сте т ъ и с о ц и о л о г ъ. Като
социопогъ, той даде изразъ на нупне·
жит-В на работническа га класа въ епо-
хата на най-голt.мия нласовъ кипежъ:
като естетъ - той on равда единъ отъ
основниrв тезиси на r-1атериалистичесна·
та естетина, който гласи, че пъп н а,
за в ъ р ш е на, ха р м о ни ч на п о
форма и с ъ ц ъ р ж а ни е по е з и я,
може да даде car-10 една възходяща
нласа, канват,о е класата на нае?1нитi;
работници.

Р,ано,о:"рсилъ отъ обущата си пра-
хътъ · н'а

·
буржуазното идейно влияни·е,

Снирненсни слt литературата съ жи-
вота, поез?ята съ буйннi'Б пориви на
надигащитt се народни r-1аси: въ неr10-
вата поезия ние имаме пълно единство
между формата и съдържанието, межn,у
идеята и художествения образъ. Но да·
печъ да бжце измислена, книжна и без-
душна, наквато е „поезията на съвре·
менната буржуаэия, въ поезията на Смир·
ненски преобладава сж.щиятъ патосъ
и сжщияrь ентусиазы.1ъ, канъвто го·
споцствуватъ въ ржновоцящиrl; борби
на пролетариата: п о п у л с ъ т ъ н а та я
п о е з и я читателя r-toжe да отгатне ри·
тъма на работни,1есното социално дви-
жение за даде• о време и епоха...

„Настръхнала подобно на огненъ
зr-1ей1 прнк?ила пламъцитi; на вулкана,
при първи зовъ на празнична намбанаJ
rотова лавата си да разлей" - у л и-

•
ц ат а „шеGне н:ървавитt си закани"

.,И, rръннаха отвсжде съ изненади,
Преобразена въ своя мощенъ rневъ,
Тя гриви огнени отъ барикади
Разлива прецъ смутенитt отряди
И блика трi;съци и буренъ ревъ"

Смирненснч написа само едно тоr,tче
отъ стихотворения, но всtни единъ
нжсъ отъ тия Сiихове е отнъртенъ отъ
неговото монолитно пролетарско сърце,
всtна една строфа отъ тtхъ говори за
него'вото отношение къNъ съвреNенннТ'Б
гражданени борбч и въ сжщото време
служи · за мtрило на неговия rолt.мъ
талант?;..

Затова буржуазната quasi - демо-
нратична н писателствующа
ц.ия върши една мечешка

интелиrен.
услуга на

собствената си нласа, стремейки се да

Разrромъ.

летарv.и, както и разгрома и. Въ
та нощь на Берлинъ гръмва за
на бецнитt тълпи. Всtка бедна х

откъсва отъ стуцената си rръць
и хвърли всредъ борбата своя с,

Бурята. Срtцъ нея
робитt стоятъ като
скала е мисълыа за

Hi

Нацъ тъхъ се вие гневнохищна Сн ,sно
и съ гладнитt, насища си глада. :а1е1

Заедно съ безименитt герои на
·:pci

манската революция, Смирненски 1:? ?

и героитt, борцитt, които издигна "?'
революция : Либннехтъ, Роза. о? и

Друго по·грандиозно събитие, к
?'

тоя пжть завърши съ успtхъ, ецинсr
по рода си въ историята на работи

cso

сното движение - Руската Революцщ и

намtри въ лицето на политич
актюелния поеrь Смирненски - свой ) tiC

цожественъ трж!Sачъ. Всички перип '°' 1

на тая Революция, мжчнотиитt и r
,,?·

изма й, както и всички акции, ио ?,
свtтовниятъ пролетариатъ устройв

· ,?

въ нейна защита - намtриха ехо •/!
поезията на нашия поетъ. Каква ":fl!

гол'Вr-1а актюелность отъ това 7 - За
"1Ь

лета.реката поезия актюелно се RS.
61

всичКо, коеrо подпомага дi;лото на
;:о.

ната класа, пише Дженъ 1\лтаузенъ. Т
1:1

е разбира се широно взето. Смирне• '
е актюеленъ не само така, общо, т?

?"

актюеленъ, и то политически актюет I б

защото дава ?тепосредствено съ
по,?

'
ческl<"\1; съби1><•, тъхния жествt С

образъ. Така С•1ирненсни ни д'
'1

О г н е н ъ п ж т ь, по случай единъ п л

тиенъ :.онrресъ, две стихотворения ?:

първи май. така той ни накара да чу -91

пс:бецоносния хоцъ на червенитt е
драни; никоrа той не ни даде случа -
нtща. Всtно негово творение идtше .;

вре?tе, то носi;ше с в о ето въ класо '

борба. 1\нтюелностыа на С"1ирненски ·11

се ограничава само до нрупнитt нласс .
·

двубои, сътресения и събития отъ м ?

ду·-1ароденъ харак rеръ, тя сжщо ?
обхваща и по-цребнитt събития въ
шия ежедневенъ жjiвотъ и борба. И>t
въ ху•1орътъ, антюелностыа на Смир ,r
сНи отива До злободневи?то, което 1

•юже да бжце освенъ едно качество "
'повече за поета.

.Въ оrзивчивостьта си къr-,ъ попи·

следва на б та страница

в
пресади .Поезията на Смирненски вър
нейната nпешива глава. Въ най добр
случай, съ тая ненавремена операци}?
буржуазната литературна ·.,нритнка
докаже за лншенъ пжть, н:анва страш
пустота. е наетн.пила въ нейната с

ствена душа! ..
Нито Ботйовъ, ,?ито Хр. Смирненс?

нито който и да било цругь поетъ ·

борческия пролетариатъ неможе да
побере въ ра•1ниr,\; на буржуазни• '
роглецъ: той е толнова т t с е н ъ, що" ·,

отъ саr-1ото допиране до такъвъ поеn

буржуазния мироrледъ се пука по вс•· =

ниrБ с? шевове, чанта изкусно слеr.?

ното стъкло отъ простото допиране ;·

топлата вода.

ИВ. Г. l<ЛИНЧ1\РОВЪ

/



СТИЛЪТЪ НА

?миРнвнслИ
Безспорно, Смирненски е първияrь

1?оетъ на българското работничество,
.ойго създаде х У д о ж е с т в е н а . пое-
·
,.я. Защото пролетарската поезия е

ъ·• д н е с ъ. но тя не е само за д н е с ъ.
1i· тя ще запази своето значение и за

ь бждаще сьмо когато вврно напипа
улса на времето и на борбата и нога·

?) изрази това време и тази борба по
fдожественъ начинъ, по начинъ, бли-
ькъ на борящия се пролетариатъ.

1? Явно е, че е немислииъ пролетарски
1 исатель беэъ здрава, съзнателна про-
1етарска ицеология. Я. Сиирненсни, -

1 вто се изнлючатъ стнхотворенията
1?. л и it н а т а ж е н а, Р и ц а р и с л е д ъ

ой и още нвкои други, които не r-10-

? !ТЪ да допринесать нищо за него, на-
0-:> пролетарски поеть, - въ почти всич-
б:И свои работи е съзнателенъ проле-
tlрски борецъ. Да се говори, че Сиир-
r енсни е умръпъ, преди да стане иде й·

I:! о истински пролетарски поетъ - е
i,t.лa глупость. Защото, както Ри цар и
, лед ъ бой, тъй и всички останали
1 еrови произведения, които не могатъ
;:а бжпатъ взе ·и за пролет а р ска
,итература, - еж писани дълго преди
цr-tъртыа му. Смирненски пв химни на
?рлъ Либннехтъ, на величавия Исханъ,
, а безкрайното море на. берящия се
,вt.тъ. Той създаде великопвпното сти·
?ртворение Б у н т а н " В е з у е и й и,
1
.оже би, най-хубавата, най-живата си

,,
абата - Ч е р в е н и т t. е с к а д р о н и.

0tl а б ж де це и ь не оставя м-всго за
,._инакви спорове по идейната страна на
!?Р· Смирненски. Той е ;;оеть на- класа·

в. не, преди всичко - на партията.
ь Малко по-другояче стои въпросътъ съ
,.fJ и л а на Смирненски.
?/Днешното време е време на машина-
!!, на тръсъна на мотори, автомобили,

r а шума на rолt.мия градъ. Романтиката
,_ мрt. отдавна, безъ каквато и да било
"Jадежда за съживвване. Класовата бор·
а:а кипи, отношrнията еж остри, огсв-
лени, рвзки.
,

Безспорно, това тръбва да опредъпи
,, стила на изкуството. Днесъ навсвкъде
rrь пролетарско:rо изкуство се налага
юнсгрунтивиэмътъ, като сгипъ. Защото

Jрезъ него най-добре, най-силно се из·
.лаэяватъ харантернигв черти не дие'ш-
11Ото време, - време на мощни социал-
1и сътресения и на мощна техника. (:?1

Общото мнение днесъ за стила на
.тролетарснатв литература е: той трвбва
щ бжде динамиченъ, nростъ, - и въ-
тръни това, конструктивистиченъ. У иасъ
taro пръвъ с п о л у ч л и в ъ о п и т ъ за
'гьэдаване на тоя стипъ може да се по-
:;?чи С е п те м ври й на Гео Милевъ.
· Възъ основа на това гледище не мо-
·?е да се каже, че стила на Смирненски
J напълно пролетарски. Ето напримt.ръ:
,Тази вечерь Витоша е тъй за гад ъ ч на

и н в ж н а---
{ато т е м е н у ж е н ъ островъ въ п у н -

н о с р е б ъ р н и води
И надъ с м ъ т н и я И гребенъ, сянашъ

въ б о л к а б е э н а ц е ж д н а
Се разтапятъ въ тънка пара бледи есенни

звезди".
Въ цитирания куплетъ (курсива на-

всt.кжде мой) обраэигв, - безспорно,
хубави, но отъ гледището на чистия
естетизъмъ, - съвсенъ не еж за пра·
летарсно литературно произведение. Тая
нtжность, тия „теменужни, 11 „лунносре·
бърни" изрази не могатъ да подтик-

б о-р б а.
Презъ У3'аса на кървавъ rнетъ,презъ душенъ мракъ и робска тманий, оrненни, летимъ напредъза въздухъ, хл-Ьбъ и свобода.-
И н-Ьма да се сnремъ предъ тебъ
о, 3'адна, ненаситна смърть tвъв 'Ь мрака пламнали р:.sцебеле3'атъ огнения п.кть !
И тамъ, где б-Ьше мракъ и гнетъ
и кървавъ, непосиленъ трудъизрастватъ нови: редъ следъ редъи днесъ въ борбата - оrненъ клубъ_Една наде3'да има J!,Ъ т-Ьхъ,една л1Обовь въвъ т-Ьхъ гори :да пуснатъ огнени крилавъ простора пламна.лъ от-ъ, зори_и въ у3'аса на кървавъ гнетъпрезъ дуmенъ мракъ и робска тмада гръмне т-Ьхния полетъза въэдухъ, хл-Ьбъ и свобода!никола. доронски"МОХАН'Ъ

оть т. я.

.........................................!i:18.........
натъ нъмъ борба. Подобни образи но-
гатъ да се наиврять въ почти вси?ши
стихотворения. които не еж писани на
актуални, политически теми. Въ Без и·

N е н н и т t. д у ш и. въ Ц в "В т а р н а, въ
Ковачът ъ и въ още цвла редица
стихотворения могатъ •да се нвмвр-тъ
подобни принври. Разбира се, понвно-
rа стилътъ възпланва. r,1 ... стччното изчез-
ва и отстжпва r-1 сстого си на рf.алното

на желt.зото,. на бурята, на глада.
Но и та•1ъ образитt. еж сi;кашъ дадени
не сами, а съ проекциитt си върху
съзнанието на поета :

„R надъ Берлинъ, nотъналъ въ ситенъ
снрежъ

н лунни сребросиннаои петна,
внезапно екна лървнятъ rьрмежъ
и ехото въ безумний си леrежъ
раздра задрt.?алата тиш?на."

И все пакъ. 1ози куnлетъ прави мо-
n,що вnечаТJJение. Защо 7 Защото обра-
зитt. еж добре подбрани, и rоворятъ
И9ВЪНредно ясно.

Въ стил о в о отношение произведе-
нията на Снирненски не еж напълно
пролетарски. Той използва буржуазния
литературенъ стилъ - но: р е вол ю-
ц и о н н и я буржуазенъ литературенъ
стилъ, и го овлад"Б напълно. Ч е р в е-

н и т t. е с н ад р о н и, й ох а н ъ, Б у ря·
т а въ Б е р л и н ъ и много още други

неговиятъ ХУМОРЪ
Хуморътъ на Смирненски е хуморъгъ

на работническата класа въ България.
Осъзнатъ оrъ Ботева и класосъзнаrь
отъ Георги Кирковъ. Но Смирненски не
се ограничава нито въ сатиричния тонъ
на Ботева. нито въ журналистичесниТ'Б
рамки на Киркова. Той осъзнава хумора
като изкуство, разработва го и го издига
до висотата и силата на едно отъ най-
мощнитt. оржжия въ класовата борба.
Неrовия1ъ хуморъ е удивително съчета-
ние на безобидната шега съ жигосващия
сар?азы,ъ. Въ него, оrъ най-дребния
вицъ до най-дългата чморесна, звучи
бодрия смtхъ на потиснатия, но силенъ
пролетарий. нойто чувствува своята мощь
и своята историческа правота.

Смирненски съ чудна nроницателность
Y••t.e да вижда смt.шнитt., опъкитi;
страни на живота. Той съ такава худо-
жествена сила ум"Бе да ги извади на
показъ и да ги усили, щото да възбу-
дятъ смt.хъ дори и у тоя, който е за-
с'krнатъ. Отровата на неговия безпоща-
денъ сарназъмъ е разтворена въ меца
на незлобивата шега и се поглъща безъ
rорчевина, но дава пълни реэуmатн,

Хуморътъ на Смирненски безусловно
заразява. защото е художественъ, а ху-
дожественъ е, защото е жизнесъобра·
зенъ. Въ него се разлива трагичния, но
оптнмистиченъ смtхъ на борческия про·
летариатъ, вrледанъ въ живота и виж-
дащъ обективно и най·дребнитt. негови
прояви. Тжгата, която като плаха багра
трепти по Червенит"Б вълни на тоя ху·
r.1оръ, е неизб"Бжната тжга. породена отъ
страданията, въ които тъне работниче-
ската класа. Но тая тж.rа никога не дава
тонъ на смtхътъ, не довежда до nеси-
мизъмъ. Наl)ротивъ I Тя звучи като бeз-

--c;,.rrm, litmrlir'б=pв"-opll?cтpъ отъ ре-
волюционенъ смt.хъ и оптимизъмъ, който
извира отъ борческия устре•1ъ на класата.

Като хумористъ (безъ да говоримъ за
останалото му творчество) Смирненски е
ярка фрапираща индивидуалность. Съ
свои художествени срt.дства, свой под·
ходъ · къмъ околния св"Бтъ. Той никога
не остроумничи; а е естествено духовитъ.
Той съзнателно не търси см"Бшното, а
го вижда беэъ да ще, то му се налага.
Затова съ такава тънка префинена худо-
жественость Смирненски предава отри-
цателннтt. черти на живота. За да жи-
госа избрания обектъ. той никога не
прибt.rва направо до подходящия оби·
денъ терминъ, както би постжпилъ
съr-1ннтелння хумористъ, а обр ... зно съ
безобидни художествени срt.дства ще
предаде коничното П('IЛожение на обекта,
така че обидата става по·снлна, но не
брутална. И затова е убедителна.

Дъt?бочината, съ която Смирненски въ
своитt r-1ноrобройни хуr-1ористнчни сти·
хове, разкази, вицове и фейлетони е
доловилъ и иэкарикатурилъ съвремен-
ниrt му личности и събития, му отрежда
м"Бстото на най·rолtмия досегашс:нъ
проле; арс•и хумористъ у насъ. Какъ ще
се развие занаnредъ хумора на проле-
тариата- това живота ще опредt.ли. На
вс"Бки случай, пжтьтъ е начертанъ отъ
Смирненски.

'

а

r

хр_ радевски
великол-t.пни стихотворения покрай без-
сnорнит1; си ицейни качества, пrнтежа·
ватъ и стилъ (ритъмъ, подборъ и под-
режцане на думитt.. форма), доведенъ
до съвършенство. Затова действатъ тън
силно, тъИ могъщо.

Вnрочемъ, пролетарсниятъ литерату-
ренъ стилъ у насъ тепърва ще има да
се развива, Л. 01-ТОВЪ

J
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поезия
карнавална

Обществото на народигв даваше бапъ- голвнъ костюмиранъ балъ. Церенон-
майстора - стариятъ филантропъ Лойдъ
Джорджъ, предложи:- Художници и декоратори отъ всич-
ни страни да не жалятъ срвцства и си·
ли за по-блвсневото украсяване \?а за·
лата. Необходими еж повече сввтлинни
ефекти, по-разнообразна обстановка, от·
лнченъ оркестъръ, а най-главното рекла·
ната да бжде по·rромка и по-ориги-
нална.

Парижкиятъ му r:омощникъ помнели
малко и навъсенъ каза: Да не афиши-
раме много. Може би балътъ нвма да
се състои въ салонъ „Ген_vа".- Но гази година редътъ е мой, оба-
ди се римсниятъ патриций. Дацохме на-
гине въ Вер :ай, вечеринка въ Лон·
донъ, спиритически сеансъ въ Вашинг-
тонъ и кинематографическо утро въ
Квнъ - нека поне нарнавалниятъ бапъ
да бжде у насъ.- По това нвма да споримъl автори·
тетно заяви церемонмайстора. Твой редъ
е тази година f

Поанкаре помълча малко, извади та·
банёрата си, загледа се презъ прозоре-
ца и проточено каза:- Съ това се помирихме. Но нинанъ
не съмъ съгпасенъ да бжцатъ допустна·
ти на бала и външни лица, нечленове.- Но тогава пъкъ нвма да си по-
криемъ разноснитв.- И безъ туй ще имаме дефицитъ,
тъй че нека поне бжпемъ горди.- Нвиа смис?ъ да работимъ за ндеяl

?ка....бждеJ11ъ.-12„алнст?.-е,.,,-вснчки-спе1<--
гакпи до сега ний само rубимъ. Каквото
иснашъ Мисли, азъ нвна да остжпя.

* ••
Карнавалниятъ проектъ претърпя мно·

го иэмънения. Балътъ биде· отложенъ
нвнолко пжти. Направиха се нвколно ре-
петиции, редъ поправни. Най-сетне тър·
же ствената вечерь дойде.

Улицитi; бвха осввтлени въ разно·
цввтни лампи и навредъ се движеха
бпвстящи каляски и сввтнавични авто-
нобипи. Бвше шумно, тържествено, праз·
нично. Февруаэското вечерно небе бвше
матово и ниско. Едри снвжинки изобил·
но се стелвха по покривитв, въргвха се
нрай бпвстящитв електрически -глобуси,
като бвпи нощни пеперудни, и падайки
по .асфалтовия- паважъ, разтапяха се на
малки водни ивици.

Предъ параднитв врата на салона бв-
we още по-презнично и тържествено.
Тълпа отъ любопитни хора се трупаше
шумно. Журналисти съ нарнети въ рж-
це сноввха трвснаво наса мъ натамъ. По
окопнигв балкони бвха поставени нине-
матографически апарати, а огъ дветв
страни на входа, внвсго факли, плаитв-
ха дебели ленти магнезий и окевнъ огъ
сребро-зеленикава сввтпина заливаше
всичко наоколо.

Отъ салона долитаха тържественитв
звуци на оркестъра. Свирвха сонатата на
братството. Пръвъ пристигна и спрв
предъ входа, звкритъ блвдосинъ авго-
мобилъ съ бъли звезди. Изпвзе леко
приведена фигура, облечена въ дълга
копринена туника, съ перука отъ златни
нждрици и съ сандали на нранета. Въ
дi;сн.)та си ржка държеше сребърно
разпятие, а въ лввата - 13 маски. Че·
тиринадесетата маска - маска напълно

на
приказка
наподобяваща назаретянина Исусъ, бi;·
we на лицето - Г·нъ Хардинrъ, наслед-
ника на Унлсона!

Въ публиката се чу тихъ шепотъ.
Едва изчезна фигурата на Хардинrъ и
Лойпъ Джорджъ пристигна. Той дойде
въ разкошна древногръцка колесница,
теглена отъ двадесетина души. Имаше
ирландци, индуси, египтяни, австралийци,
негри и много други. Облеченъ бъше
въ широка бъла дреха и държеше фа-
нелъ. Изобразяваше Свободата.

Не занъснв и Поаннаре. Той се бi;ше
маскиралъ като ангелче на мира.

Въ малка ржчнв носилка пристигна
японска девойка. Тя наивно бi; скръсти·
ла иэящнигв си ржце на гърдитв, При·
стигнаха и много други, все тъй тихи и
смирени...

Въ разкошно декорирания салонъ, на·
поенъ съ парижки и източни парфю·
ни, срвдъ феерична сввтпина, мвняваща
всвки м?игъ. нювнсигв си, се движеха
маскирани двойни. Малки момиченца
разнасяха въ елипсовидни кошнички бу·
кети отъ бвпи рози. Върху златенъ пие·
цесгалъ, наметната съ тежъкъ мантелъ,
бi; изправена статуята на демокрацията.
Тя държеше палмово клонче, а въ краката
й лежеха нвиопно счупени меча. Орнестъ-
рътъ току-що бi; завършилъ „Сонатата
на братството" и въ въздуха еще треп·
твха последнигв нвжни ноти. Диригента
съ цъпбонъ понпонъ поблагодари на
аплодисментиrt и написа съ едри черни
букви:

,,Финансов? симфония отъ (тинес'Ъ'?
-'Свирете нвщо по-весело, по·игр,:.--

воl обади се Лойдъ Джорджъ.
Диригента се поклони въпросително:

Казачокъ?
Поаннаре се разтрепера : Какъ ?

Казачонъ ? I По никой начинъ I ...
Съгласиха се да бждатъ изпълнени

нвнопно оперетни кжса, а слецъ туй- еконоиичесната елегия...
Прииждаха нови посетители. Впвэнаха

анционеритв отъ марионетния театъръ
„Малко Съглашение". Посрешнаха ги
радушно. Поаннаре се разцвлува съ
единъ отъ твхъ. Усилиха осввтлението.
Хардинrъ поржча да палятъ по-често
бенгалски огньове.

Орнестра наново гръмна. Започна
„еконо?1ическата елегия", Отъ нейнитв
звуци Лойдъ Джорджъ изпадна въ не·
ланхолично настроение. Хардинrъ си за·
пуши ушигв, а Поаннаре се готввше да
се отдалечи въ бюфета, когато въ за-
лата настана тропотъ и смущение.

Влtзе висонъ снаженъ мж.жъ, съ чер·
вена сукнена рубашка, препасанъ 0ъ де·
белъ шнуръ, съ широки сини панталони
и изкаляни ботуши. Тон пристжпи срi;дъ
залата, хвърли наоколо спокоенъ поrледъ
и се ус:м ихна.- Канъ смi;ете I възr.1ути се
Поанкаре. - Та вий нито сте костюми·
ранъ, нито имате Nаска I- Моля ви се, не влизайте ченъ на·
вжтре I Ще изцапате килимитt I - пре·
дупреди го бързо Хардинrъ. Главниятъ
уреднинъ на бала, Лойдъ Джорджъ се
обърна. Съ бързи крачки той се затече
къмъ вратата:- Вратаритi;I Кжде еж вратаритi; и
лакеитi; I Ебертъ I Реноделъ I Турати I
f\длеръ I Гомперсъ I Никой ли нi;на?
Защо го пустнахте? I

Но вратаритt н ланеитi; бi;ха заети.

:. • 7;-I; •- -- •
-
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възходде:нь! вда б.«Кд е
вървят1,, подгонени на тамъ
отъ яростьта на златний богъ.
И мраке стае:а по·дъnбокъ,
тълпигв нижатъ се едвамъ.
За въздухъ жадни еж rърдитt,
очитi; м ол>1тъ свiплина,
единъ 1<упнежъ, мечта една
гори и се топи въ душитt,
и презъ сълзи и кървавъ гнетъ,
презъ ужаса на мракъ студенъ
разбvненъ викъ гърми наврецъ:
.. Да бжде день! Да бжде день!•

Нощьта е черна и зловеща,
нощьта е ледна като смърть.
Въ разкжсаната земна гръд?,
струи се бавно нръвь гор2ща.
Въ .:;имящитi; развалини
безоний демонъ на войната
развелъ е хищно знамената
и мечъ възъ мечъ безсnиръ звъни.
Средъ мрака непрог 11ед>10 гъстъ
стърчи злокобенъ силуетъ
на нънанъвъ грамаденъ нръстъ,
и хи.лядни тълпи отвредъ••

БРАrЧЕТАТА НА ГАВРОШЪ?rq

IПредъ твоитi; витрщ1и блt.скави
на купъ заставаrь често rl;,
и колко скръбь въ очитt. трt.скави
и колко мжка се чете!.. ..

По мра•1орнитi; стълби 11ахлуваше нi;-
канво страшно шеств5-1е, блъскаше се,
напъваше и крещi;ше.

В.сичкит'В ьъ залата изтръпнаха.- Да се затворятъ вратитt I . . . Два·
ма4'рима се затекоха, но бtше вече
нъсно.

Като буренъ пстонъ, въ салона на-
хълта неочакваното шествие. Всички 6-k·
ха зле костюмирани, кални, прашни и
груби. Това бi;ше безчисл?на тълпа отъ
хора съ пон.;?;.сани пан?алони и сини
блузи, съ почерн'Вли отъ димъ лица.
Тамъ имаше l'>1ж.же и жени, селяни и ра·
б_отници, черни, бi;ли и бронзолики -
нi;накво вавилонско смi;шение. Ti; зака-
нително пристжпяха, свили Юl'1руци, и
по лицата иr-1ъ н'ВNаше никакво карна·
вално изражение.

Лойдъ Джорджъ се изправи : Джентле-

мени, каква е тази груба карнавалне\
_шега?- Боже мой, това никанъ не е есте-j

тично I - възмути се Хардинrъ. flзъ съм,
виждалъ карнавални сюрпризи, но...

Въ тълпата се чу несдържанъ ропотъ.
Оркестъра нльнна. Маскиранитi; се от·
дръпнаха плахо по жrлитt. Поаннаре
Хt\Ърли палмовото нлонче н съ разтрепе·
ранъ rласъ зэнрi;ска: Господа, това на
какво прилича? Салона е анrажиранъ
отъ обществото на народитt. Какъ
смt?те да влизате? Кон сте вие?

-· ц
·;qp

:о

Тогава тъ плата настръхна, друженъ :о 1

внкъ енна като нечакана буря, блъсна
.;;u

блi;стящитt полюлеи и страхотно раз· ·$.и
търси залата : ??з- Ние ли? Ние сне обществото на :г,р
народитi; безъ наска I

4



щияB?ГJI
?доле! Надоле! Надоле !

1: студениrt бездни спвзни,
,?;дето тtла полуголи
е гърчатъ край черни сгъни,

r, опваrъ се мишци желtзни
J тtхния уда .ъ звъни
редъ мрака на сграшнигв бездни

? протеста за слънчеви дни,
,,

?

протеста за огдихъ, за воля,
въздухъ, просторъ, ширини.

адоле, надоле, надоле, -
надоле слtзни!

nроnетариатъ
Ц Е Н 3ек о_п а.чъ

Спвэни въ тия мрачни утроби
на хищната майк ? земя
слвзни между братята ?оби
въ морето отъ ввчна тъма,
и твоята лампичка бледа
ще бжце тамъ ярка эвезца,
тамъ снопъ отъ пжчи ще огледа
зловtщия храмъ на труда,
эловвщигв гвзи юдоли,
де нвив ни нощи, ни дни.
Надоле, надоле, надоле, -

надоле слtзни! •

?Н1r...
:on..

о,
н•r- 1\ t _... u

,епе
· тамъ в кове,"' незнаини

1 ei
редили еж пяастъ върху плас?ъ -

'''" твзъ пластове мрачни, безкраини,
<,n просгръни навсжце край насъ,

които животътъ изтжкв
на каиененъ, черенъ килимъ,

,em които еж хладни натъ мжка,
ьсе? а криятъ и огънь и димъ.
pat Слtзни тамъ и съ удари върни

разбивай, разлюшквай, руши,
, н, разкъртвай твзъ пластове черни,

гвзъ робски души !

рисунка оть ЙОРДАНЪ БАРЧЕТО

И въ бурната пещь на борбата
грамадата черна хвърли,
и спри се да видишъ, когато,
срвпъ иракъ и оловни мъгли,
ще бпtс11атъ реки огнестр уйни,
когато червени вълни,
понесени въ !lристжnи буйни,
ще бликнатъ no всички сгрени,
когато, срвдъ бпвсъци нови,
земята ще ври, ще гори
въ огньове, огньове, огнйове
и дъждъ отъ искри I

•

у р

оть АР. ПОПОВЪ
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А Ат
Женихь бп, мракьть, г.,упостьта

пъкъ булка,
11 бпакь свещенъ ги свьпва ниьх-,
подь пrьсепьта на дяголс"а zщzулка
бп, първия им? общи грп,х?.

На брачното легло гъ тазь бе,,ерь
първа

om• мрака „ от• нупостьта
роди се 11е дете, а зла свекь рва
и цензура наева се тя.

Като дете на глупостьта, тя. ала
и znrьБна,

поотинь ума се опъл?ш;
pndeнa м, тъмно с'hскоще вседневно
r.ъ.ttЪ воько сноп11е отъ л,nли

И що?1?ь 6rь веч;, не.мощна и слаба,
непоазна се ycrьrnu тя
и занаслеоникь тази жъптозмбабабо
закон» пе1tатапъ завеща.

Ватуа еь •taca Jltl нейипта кончина
камба11а праsнич110 11е бий -
эамлькна тя а ето хищно з?.нп
отронь съсъ с,nщипиь з,nби.•

Ето тема, която тръбва да се
боти преди всичко на сцената.

рвзра-
Трi;бва

СМИРНЕНСКИ: на СЦЕНАТА
- защото и цо дн есъ на работн.-.чес·
китв вечеринки и утра Смирненски не
се изнася, тъй канта е необходимо. F\

важното е, че това м о ж е да стане. Стига
само да се вложи повече уr-1-hние и по·
вече трудъ въ подбора и разработката

? !Ji._ произведенията на Смирненски.
,-110 днесъ-т?от,,-куцо, J,,l>i,щ,<>--RQ-

вече: Смирненски е дори непознатъ на
повечето работници. Изввстни имъ еж
само нвкои стихотворения чзъ Д1. дмде
день, Прикаяка за стълбата, и топ·

нозъ, F\ Смирненски е оставилъ тъй
много и тъй хубави хуr-1ористични и

други произведения. които отлично
биха заели нвсто въ програмитв на
работническиrt утра и вечеринки.

Причинитi; за това непознаване
на произведенията на Смирненски еж
много; списанията, въ които. е рабо-
типъ той (Червенъ смзьхь, Маска-
радъ, Българанъ), както и Да бжде
день отдавна еж библиографична рi;д-
кость. Ново издание на Да бж.де день
не може да се направи: поради ЗЗД.
Тана че, поне за сега, не може и да.

става дума за запознаване на масовия
пролетарски читатель у насъ съ
произведенията на Смирненски.

Трвбва да се търси друrъ начинъ (не,
разбира се, само да се запознаятъ ра-

ботницитt. съ Смирненски. а преди всичко
затуй, че почти всички негови произведе·
!!ИЯ моrатъ да поспужатъ като добри
оржция въ борбата).

Фипмъ? Радио? - Вепиколi;пно, само
че не цнесъ.

Днесъ тази работа може да се из·

върши на сцената.
Досега на работническитt. вечеринки

и утра се декпамиратъ само нвнолно
произведения 11а Смирненски (Н ад о п е,

У п и ч н ат а ж е н а, П р и н аз к а за
с тъп ба та); повтарятъ се постоянно еани

и схши работи, предъвкватъ се. Пубпи·
ката, - а трtбва да се помни: тя е

почти сжшатв на всички работнически
представления, - слуша, слуша, - и
най·сетне всичко това почва да омръзва.
Пъкъ дори и вепикопi;nната П р и н аз н а

за стълб ат а. която преэъ тая зима
като no занонъ се изнасяше на всички
работнически вечеринки въ София.

R Смирненски има още толкова нного
сжщо тъй хубави стихотворения, - пънъ
дори и по-хубави; - безспорно има
хуморески и фейпетонни работи не
по-лоши оrь П ри к а з на за с т ъ л·

ба т al Трi;бва и м о ж е да се разно-
обр.аз,у? "'enep;ryapa съ изнасяне на
други произведения .\ta Смирненски.

Смирненски на сцена - да. Въ Да
б ж де ден ь има 31 стихоrворения (въ
първото издание), а колко още сериозни
и хумористични има пръснати изъ стра·
ницит\; на Ч е р в е н ъ с м i; х ъ. на
Маска р ад ъ, на Б ъ п r а р а н ъl Трi;бва
да се знае, че изнасянето на една
вечеринка не е лесна работа, и про·
граr-1ата за нея не бива ?,а се „подбира'"
на спу?и и на бърза ржка:

И друrъ въпросъ, новъ за у насъ:
кол ек ти в на та де кла ма ц и я. По-
вечето произведения нсi Смир;?енскн
(стихотворни ипи въ проза) вепиколi;пно
моrатъ да се обработятъ за колективни
декламации. Съ разучването имъ биха
могли да се наематъ работническитi;
хорове, ипи любителски групи. Още по·

добре е дори, ако моrатъ да се създа-

датъ аrит·проп-трупи, които покрай дру·
гата си работа (естрадни театрални сце-
ни, сцени съ движения и др.) биха могли
да развияrъ и колективната декламация- дори да • свържатъ съ движения.
Разбира се, това изисква повече сили,
повече време. повече вдълбочаване въ
?държанието, - но ефектътъ отъ копек·
тивната декламация ще е несравнимо
по-гопi;мъ. •

На Западъ и въ СССР сжществуватъ сто·

тици подобни аrиr-nроп·трупи. И постигна·
титt. резултати безспорFtо еж отъ огромна
полза за движението. Време е вече и

у насъ да се създадатъ нови форми на
масовата аrитацнонно·пропагандистична
(аrит-проп.) дейность. R творчеството на

Хр. Смирненски представлява боrатъ
материалъ въ това отношение. Стига
само да му бжде дадена необходимата
за цепьта форма.

РИЗОРЪ
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лошъ, нали така, чичо 7

Животътъ на С>?ирненсни (Христо, д. Това бt първото смущение въ детска·

Измирлиевъ) е оня животъ, на който та душа на Христо. Първото сблъскване
всъки би завидялъ, но никой не би no· съ сввтовнатв неправда.

желалъ. Тежниягъ, неумолнмиятъ жнвоть Минаха години. Христо порастна и

на пролетария. Животъ, който се закпю- проэрв.

чава въ широкия н н-ьрвавъ друмъ на Разбра, че султанъ има не само въ

неизбъжната и непрестанна борба. Цариградъ. Не само той оковава добри·
Пролетарий, който е пригърналъ цt· тt хора въ вериги.

пия свъть, а нtма нищо свое. И решително мина на страната
Роденъ е той въ Македония, въ гр, онованитв, вестници и викайки хунвахне изъ У•

· 1898 д цитв. И тъй до късно презъ нощьКукушъ. на 30 септемврии г. ет· ,КОЛеКТИВ8НЪ грудъ'снитt си години е прекаралъ въ родния когато, много изморени. съ нищожни r:

б ... а се чалби, поемахме дългия пжть кънь .:градъ. Но следъ алканската воин Христо никога не обичаше да се за-
ф б• и ма. Оппаквахъ r-1y се, че не биятъотзовава въ Со ия като вжанецъ. нимава самъ, Уроцитв си готввше ви·

тt, Mr: rол-tмит,У весгнг 1Опрод81.Щи. ROJtTOотъ тукъ се зареждатъ дни на...J&ао,-с?груm, дpyrap,=D· Заедно съ търпвха ученици - продавачи на ,
неческия мy-,.n61tto1 ь. Ставсf ...'"131!?к?JZ:О: -твх-ь помагаше и на баща си, "коиго ници. .И мене биять". Другъ пж

На'давче и въ сжщого време се записва имаше сладкарница. •
ученинъ въ техническото училище. За- - Тате, иманъ ли работа? - запитва му се оппаквахъ, че не закача

. ..;е1

щото е бедняшки синъ, той, влизвйни въ дюкяна, а дружината
хората,

..
като винамъ спис, "Rзъ знан1·-.11?

Ппамва общоевропейската война и го му чака при вратата.
всичко • ,,F\, вижъ, на това отговора и ·и

отнжсва отъ ученическата скамейка. - Да. Вземи да скълцашъ малко сит-
е песенъ, ако те питатъ какво знае l

Тл?в;,о:ое вб: :а;:??:а с:::: ?анина?Р\а- но захарь. :;?:тъи•?:ст:::и?а:шс:·м:а;:оза::::,/
'с;Седне Христо на работв, а рецомъ съ тв ще купятъ".щото тунъ немирния юннеръ виця оная него и цt.лата му компания отъ невръ-

въ която И въ разговори за ежедневнитt н ,.01гнусота на империализма, проти стни другарчета. Единъ нълцв, другъ ··

насочи после всичкигв си сили. И на- пресвва - за единъ часъ работата е
ди или за предстоящата голвна войн,

-?н

Тамъ жвввхъ прекраснатв си иладосеь _ пусна казармата. свършена. стигахме въ нжщи,
несnокоенъ пролетарски хвинъ - Следъ това влиза въ редоветt на Ко- Получатъ малнигв работници въэна- С8ПТеМВрИЙСКИТЪ
и въ нощьто сждбовна я отдnдохъ мунистическата партия и сериозно се граждението си - по шепа бонбони - С Ъ би ТИ Я 1918п въ снъртъта дори, непрамвранъ, вглежда въ себе си н въ другигв. И и пакъ задружно отхвръннатъ на ули·

почна да залива "Червенъ Сивхъ" съ цата и отъ гаиъ - въ полето да игра-
огнена. поезия. Зареждатъ се фвйлето- ятъ срвпъ хубавата природа.- нитв въ „Народна армия", стиховетъ и Кой анаеl Не бt ли това първата
·разказиТ-В въ „Работнически вестнинъ .. ' проява на любовьта нъмъ "нолективенъ
.,Младежь• и др. После почва редакти- трудъ„

у Христо.
рането на свое списание „Маскарадъ'' и
на 18 юний 1923 г. свършва въ обя- ггървитъ детски пъсни
тията на "Жълтата гостенка".

Hfl•ЧЕРВЕНИЯ
нзичнинъ

1,
Тамъ кж?.ето сь ,еа •еставевъ трепетъ
бие сърuето ва варода мой - ·

седемь шеметна въявв, съсъ шепотъ,
ще облъхнатъ rроба ми въ покой.

I
николвй

ХРЕЛКОВЪ
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А?ъ жвввхъ срсдъ n1;ещн nо111ари-
азъ горя средъ страшно тиmвна,
и въвъ треска трепетна повтарямъ
тtхнвт1; прекрасно имена:
Първата премина въ день ре зиирев-ь,
като <ЪВЬ и въвъ съвя ми съвь;
само въ спомеuъ еияе дивно ,пра
и коси?ба сгпева кося,
Вворвте въ пожарно-ярка утривь
ме пресрещна до разцъфналъ храстъ,
тя обгърна въ mеметъ моя устремъ
и въ кръвьт в ми вл·I, метежяа страсть.
Радость моя, кой те тебъ прокужда,
нагтръ ти си првврвкъ въ моя девь 1 .•
Третята - безмилостната нужда
ме прониза съ погведа студевъ.
Средъ нощьта, въ покоя полуиощевъ
бди четвъртата сестра - мора,
пъпвовластне царства въ мой'!n нощи
и се губи иъ са1sтлота зора.
Страдаmъ ая ти, иойто вврво
овт<1 петата - Борба -
па вз.емв па бждащето ключа
п аабвтвн знаме н тръба.
Шестата средъ мрачната санотвосеь,
но iта В11ра, бди и вечво бди,
вие вървnмъ низъ мрака на живота
nрезъ градиви съ зр1;ещн звезди.

куче 1...:.

Изтокъ въ nурауръ седмата изкъпва
тя ве се пsказвu съсъ с•ова •••
тамъ за сънь въ прекраснитt в mъпв
ще -0броня съ ,бo'!._Чlk...???1,..i'.J.r.шu.=--,,,---;_.., . 2.
За кn,шо сега въ вощьта тайна
маситt рпдаятъ въ моя сънъ -
и разбулватъ пурпурната та6ие,
гледоща n;,езъ мразъ н стонъ и звънъ?
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Спя забрnвенъ, изоставенъ, тжженъ,
л nъ съня ми викне тишина,
презъ която. отъ злиня обнржженъ,
н"liвга кр·l;с ,ахъ на живота: - На I

:1

1,

,е
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И сънувамъ, - яде смутна вечерь,
оrненъ викъ разд11ля сь гръмъ града
и Едянъ, nредъ мълиии,11 изпреченъ,
вика къмъ тиран? кървавъ; - Дай! ••

.следва отъ 2-а страница
ческитi; събития. Смирненски дължи
много нtщо на другия нашъ пролетар·
ски поетъ др. Поляноаъ, който първи
облече въ художествени дрехи нашитt
партийни акции, лозунги и събития.

f\ктюелностьта на См. не е несвър·
зана, отнъt.:ната, своеволна. Тя е обуе„
ловена отъ партийната принадлежность
на поета. Безъ партията, безъ пречуп·
ването на действителностьта пред'Ь
очнтt на партията - Смирненски не би
се изДиrналъ до степеньта на най·жи·
вия, най·отзивчнвия, най·актюелния поетъ
въ пролетарската поезия у насъ. Защото:
поезията трtбва да възсъздава само та·
нива моменти отъ актюелното, които
моrаrь да иматъ гол'Бмо класово значе·
ние и ·то специално за д?ня. f\ тия мо·
м?нти въ класовата борба бележи един·
ствено най·добре партията. С>?ирненснн
жив'Беше съ партията, вслушваше се въ
нейнитt амтюелни задачи и творtше не·
посредствено въ връзка съ rtxъ.
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смирненски
Илинденсното възстание, пла„1нало въ
пазвитt на бунтовническата Пелис, еръ
планина, се раэл"В по цt.ла Македония и
раздвижи будното и население. Но ви·
дt. и отмъщението на победителя надъ
разгроменитt бунтари.

Дълга върволица отъ затворници,
оковани въ тежки вериги, вързани единъ
за другъ съ же11tзни халии, мина единъ
день по улицата. Въ лицето на затвор·
ницитi; Христо позна свои близни ерос.·
ници, учители, съседи - се добри и
мирни хора.- Кой о?ова тtзи нили хора? Кжде
ги водятъ 7 Какво еж направили? . . .- Пtлн бунтовни пtсни противъ сул·
тана I - сбясни нtиой:- Кой е тоя султанъ? Кой r.1y е далъ
право да оковава другитt?

въ
кра.
тка
био

Ниной не му отговори.- Султанътъ е лошъ чов"Бкъ,

с

...................... Помня първитt му пtсни.
Седнмъ въ широкия тремъ предъ i<Ж·

щата и обработваме тютюнъ на листа.
И Христо е оиоло насъ. Съвсемъ нъни·
ченъ още - едва 8-9 гоцишенъ - той
занимава всички работници съ своиТ'Б
наивни детски прииазчици - собствени

изворче, хрупкали росна тревица "'
коr.1у нищо лошо не правили. Но
явява се въ гората ловецъ, убнВА
рия rлиганъ, грабва две малнн rл.,..ri ,чета и ги понасs. съ себе си.

·

...1 • Р

Но спуща се следъ него paэrнt?et ,,r:-ft-P'

та майка, гони го, грухти, а на Ht?
?peJ

викъ се събиратъ всички глигани. С:.?
rанкн и rлиганчета отъ всичкитt. щ .

0Разкжсватъ Т'Б лошия ловецъ н en)· J di
ватъ бедниТБ rлиrанчет?... ""'

?:-G-

Наивна поемна на малко 8-9 ro? - Тм 1

но детенце, но не носи ли тя въ tt(
си първиrt проблtсъцн на бжда
п"Ввецъ и защитникъ на бсцни и ()
nравдани? Не посочва ли тя пн.т1
борбата съ „лошитi; хора" ? •.

много

детство
сблъскванепървото

съ неправдата
човtшка

Д.

юношество
христо вестнико-

продавецъ ;! !?:
- !1Живtехме въ с. Надежда. Ставох, ·it<!'рано сутринь н бързах>?е къмъ rpa"

f\зъ оставахъ да чакамъ предъ r
ската градина, а Христо отиваше
д·во „Куриеръ". Скоро тичешномъ re

на се връщаше, даваше ми една връзка

Следъ разгрома фронтовацитt съ в
иове се връщаха въ София и слиз
при Захарната фабрика, за да търСJI

см"Втка от-ь тия, които ги пратиха И!?,,:
касапница. Срещу тtхъ изпратиха н ю,· .
керитt, между иоито бt и Христо. ·о,

Единъ день, бидейки на пость при с.?·:
Горна-Баня, Христо заспива. Неусе'"о на·?:
обикалятъ го фронтоваци и го наблю·

давать 1,<акъ спокойно и сладко е ? v
сnал-ь . .,Вижте, изпращатъ нашитt деца

да ни избиватъ". Христо се пробужда.
грабва пушната и имъ вина: .ПреАайте
eel" Общъ смi;хъ. "Не, дете 11, наэвать мJ

фронтовациrt и отминаватъ, беэъ Аа ro

заначатъ.умотворения.
Понtкога изведнъжъ изчезне отъ тре· Народътъ е велииодушенъ. За тн• Cir

ма и следъ минутна само се чува звън· бития Христо написа разказа „Очи", ной·

то не се печати ннкжде и е нэгубекъ.ливия му rласъ отъ градината.
Христо се роди и израстна въ срtцата Изначилъ се на най-високото дърво; До колкото си спомнямъ, разказваше за

на еснафино семейство отъ срtдна ржка иацналъ до гнезд зта на птичкиrt, Хри· единъ младъ момъкъ; неговите отво-

въ будния маиедонсии градъ Кунушъ. сто пtе своитi; пtсни, за щъркели и рени очи питатъ, защо еж го убнп,.
Синъ на актнвенъ участникъ въ рево· лястовички, за агънца и вълци. кому е билъ нуженъ негоЕИЯ мпадь
люционнитi; комитети на Гоце Дtлчевъ, Още помня една отъ тtхъ: жадуващъ животъ.
още съвсеNъ мъничекъ Христо долавя· .,Живi;ло сн в-ь гората щастливо се· Т'Sзи н nонататъшннтl; развили се сь·

we шепота за бунrь против-ь султана- мейство отъ rлнrанъ, rлиrанна и де· бития изиграха решителна роля при

изедникъ н сладки ду•ш за борба и веть малки глиганчета. Припкали изъ отърсването на Х.ристо отъ националнэ·
свобода , . гората глиганчетата, радвали се на ху· ма и милитаризма.

Той бt едва 6-7 годишенъ, когато бав?то слънце, гуркали се въ малкото брапzъ му ДОНЧО



нитt на близкитt и приятелитt муI
t

СЪ д руг а рьгъ ''"'· "•• ''""""""" ''"""" '"'"" @ . ·?·· съ -??· " хубость '"" " "'' поразвеселени. Вардианинътъ ни спира и
отговори нищо.Смирненски авторитетно нарежда да напуснемъrради- Fl между това жълтата гостенка не Но сутриныа ми прочете .Безименни

?а ",j.l ната. Тогава Христо излиза срещу него паестевеше да разрушава цробоветв му. души", което излвве впоследствие въ
Но )I Познавамъ се съ него отъ 1921 rод. и му обяснява що за хора сме, че сме &l;ше се..rстановилъ въ Горна-баня на .Червенъ Смвхъ" и 61; посветено на
н? q Приятелството ни, обаче. се роди по· дошли съ специално разрешение отъ но- .нурортъ ·

пишущия тия редове.
rл,., нжсно на една малка, отрупана съ кпи- манданта и, съвсемъ неочаквано, завърши: П ишейни една колективна злободнев- По-сетне, въ София, при една среща,

шета и ржнописи масичка въ печатница - Слушай, старче, освобождението на на въ стихове за en.•Маснарадъ ", ние, обърнахъ му внимание, че самата тема
·нtв11, .Гутенберrъ", гдето по онова време се из- пролетариата е негово собствено двло, набеденитв поети, издаващи това списа- на поемната не позволява тя да бжде
не\ даваше редактираното on, него хумористич- затова ти ще ни държишъ една попити- ние, срещнахме една непреодолима мъч- посветена на отпввно лице Христо панъ

и, 1 но списание „Бълrаранъ". F\нушерната на чесна речь f нотия въ последната стр фа. Положение ме изгледа втренчено съ чернит1; си
t ro, това ни приятелство бвше нуждата отъ И, въпреки упорството на старина, Хри- критическо.

очи и се съгласи - въ сбирката поемната
и en, още нънопно колони материалъ за спи- сто го хвана подъ ржка и съ мжна ro - Ехъ, защо не е тунъ Ведбалъ - излвзе безъ посвещението.

еанието. накара да се качи на музикалната естра- ?:;; обажда единъ.
Той идваше понвнога и въ репекцията

rод, - Ти си запознатъ съ общинснит1; ра- да, застана задъ него и започна да му - Че Горна-баня не е далечъ, добавя на „Младежь". Веднажъ, свкашъ го
эъ с?rботи - ми каза той усмихнато. - Вижъ, суфлира една речь, за каквато горния Жендовъ.

виждамъ и сега, влвзе тихъ, ппахъ,
'1iAau, напиши нвщо за умрвлитв. старецъ никога не е сънувалъ. Следъ единъ часъ ние сме при Хри- усмихнатъ.и <> До скоро преди това азъ, наистина, За всеобщо удивление и въахищенио, сто. Той се усмихва и ни майтапи. Взе- _ Нося ти нisщично•..?тя работъхъ въ общината - огъ зарань до старецътъ се отпусна и проговори -и то ма молива, прочита и довършва стихо- - Нвщично > дай I ..• вечерь пишехъ само смъртни актове. Та така високо, че сигурно се е чувало творението.

Снарахъ му се, че прекалява съ своятаД. Христо не съвсенъ случайно ми искаше чанъ въ военното министерство, като не - Следующия чесъ сме въ печатницата. снромность и че така не бива.

·
да напиша нвщо за умрisлиr!;. И когато изпускаше нито спогъ огъ онова, което Броятъ изпвэе до вечерыа. - Чувай, каза той, това наистина ео на другия день му занесохъ едно „сте- Фаноэни- суфльоръ му диктуваше. Из- ф нisщично. Вижъ, да ти бвхъ донесълъ
ногрефирано" заседание на общинския лезе такава политическа речь, за която

„Червениr!; ескадрони", .Северния Спар
ъветъ, той, все тъй усмихнатъ, като че професорското nравосждие, въпреки не- Когато се видяхъ съ него за после- такъ" или .Презъ бурята", санъ не щъхъ)- усмивката отъ предния день още не бъше прозрачната си очна превръзка, би дало ?нъ пжть, той бвше въ сенеториума да ro нарече нisщнчно: .•слвзла отъ устата му, прочете ржнопи- 12 години затворъ, а може би и смърть. на х. Ивановъ въ Княжево. Заварихъ го fl .нisщичното" бis хубавата негова

са ми :
Стареца обра павритв. Носихме го на въ безсъзнание. До леглото му стоеше приказна за младежа и стълбата, една

- Та ти си наnлесналъ всички попи- ржце донато... докато го изтървахме една стара, nлачуща жена. Това бвше огъ ней-стегнатигв му и поетични работи
ава\ичесни мъргввци. Flзъ нали зная къде на земята - толкова бвхне развълну- майна му. Вънъ на коридора. две мла- въ проза.
rра;fти е силата. Надъ умрвлиr!; 1 вани отъ възторrъ и веселие. ди момичета чуггвха ржце въ отчаяние Т.>й посвшаваше редовно по-интерес-
'Pt И избухна да се снве тъй заразител- А и съ прехапани устни едва сдържаха нитв беседи и организационни събрания,

re
но, че и азъ .сдържания'", както тогава ? риданията си за да не смутятъ съ твхъ обичаше да говори no пвргийнигв рв-

, '
казвахме, се разсмвхъ.

Христо безгранично об'ичаше децата. последнитъ минути на човъна, когото боти, мвнаръ санъ да не бis още ективенъ
зна

Съ тая дописна азъ получихъ хумо- Заварвалъ съмъ го много пжти у дома обичаха повече отъ всичко. Това бъха партиецъ. Но съ особено усърдие иэпъл-
' у: ристичното си кръщение отъ него. му съ желвзна маша въ ржка (друrъ неговата сестра и другарката му. няваше нарядитis за пазенето на клубо-
JЩь·

Сле1,ъ това ние започнахме да се сре- музиналенъ инструNентъ не владisеше). Да опиша онова, което преживisхъ, веr!; и взи•1аше участие въ всisни ми-
'" '

щаме все по-често и no често. Посещ?- да дрънна и да разиграва нisкое дете- нisмамъ сили. тинrъ, денонстрац я и други масови
?ъ

I
ва?и сме увеселителни заведения, устрой- или братовчедче ;1Ли съседско нisное, дош- По?ня са•ю, че отъ тамъ до София акции на партията. Той цisлия сияешеа !?_Ли с•1е е1<сну?эии, р.;узхо1tни _ц.9?..,дQ,Да.,р, купи Чj:РПСЦО ?i!ISl'PJ;!O \Петле? до?? _пеша. Забравихъ, че моrа тогава и сtнашъ ropisшe съ пламъка на""варда и В:ри?свата Jрадина lн

·

нжде или медена яuълн , каквито баща ?ф ?" .се нача на трамваи. 1 сематir М<1Са, -с1s?иl,шъ с,: сливате в1,
ли не.

изработваше въ нжщи. И-Л:Ь буквалния смисълъ на дуната съ нея- и
пж·

Най·харантерното въ нашит'!, лични от- Вецнажъ му отидохме на гости въ Й ОХа Н Ъ слизаше въ нейниr!; недра все по-
ача,

иошения бъше това, Ч'е са01и или въ бичнийната надъ Долня·баня, гдето ра- дълбоко и nо·дълбоно.'"')<онпа,?ия съ други, ние винаги с•1е би- ботеше и се лвкуваше. Танъ живisеше .•. Слisзни тамъ и съ удари верни
,а

вали на ножъ: неnренжсната престрелка съ сео,ейството ?и и единъ нашъ дру- п.,езъ лisтото 1922 rод. бisхъ ходилъ разбивай, разлюшнван, руши,
1ewi

no партийна работа въ Долна-Баня. разкъртвай тъзъ пластове черни,
отъ духовитости и остроти, които страш- гарь, който се радваше на две хубави

тisзъ робски души r

' ; но мноr.о му се удаваха. малки момиченца съ сини очични и ру- Христо тогава бisше на .нурортъ вът? Срещамъ ro веднажъ съ неговата дру- нашата кооперативна бичнийна въ с.си, бухнали носични, нато глухnрчета...rарна Бвше лisтно вреNе. Той въ блуза, Tis бвха неразделни Христсви прия- Радуилъ. Пресночихъ до танъ - да гон? rолоrлавъ, съ шапка въ ржна. Съ тая видя. Намtрнхъ го, нанто всtн\"">rа: тихъ,ойv единствена шапка го помня отъ първия
телни. Той имъ разправяше приказн:и, но

но не печаленъ, съ св"Втли, заr-1ечтаниоrь всичко най-вече обичаше да ги во·
черни

.
очи и съ открито чело, чиято

широка ди за вода на изворчето. И дветis има-
блед!юсть roвopisшe за интензивенъ иха по едно малко сто•?ненце. Xoдisxa
дълбонъ вжтрешенъ животъ . .,Управитебоси. И винаги, що•1ъ наолижаха до лыъ" на бичнийната, др. Лозевъ, бisизворчето, по-r-1алното, Фанчето "(ако се не
наnравилъ всичко, що му ·б'Вwе въз-лжжа), винаги ro предупреждаваше:
можно, за да създаде по-добри условия- Пази се, бати 'христо, тунъ има

коприва.
Трisбва силно да .е nосч1адала нална-

забра-

до последния день - мена, съ
периферия, Nалко артистична.- Та ти не мислишъ ли да пенсиони·
рашъ вече тая меница - го заначамъ.

"" - Че защо ми е друга, когато скоро
за;. ще наложа красноармейска фуражна?
er - Много си дребничънъ за червената

Е армия, дорогой, - r-1y назвамъ.
ю, Ех-ъ, за нея еж потрвбни не rлу-

·пави и rолisмч тisла, както е въ дру·
? t гнтt армии, а гол'БNи и п л а fl.f е н н и
'! сърца.

111: Fl безспорно гол1;010 и пламенно бisше
Зt неговото сърдце.
ю'

fu ·не nомня по нанъвъ случай, редан·
? ционния щабъ на „Бълrаранъ" бisше по·
re наненъ на Qаннетъ въ тогавашния ,.Ви-

енснч рестор?нтъ... Иr-1аше полицейски
? часъ, но за . баннета имаше специално

НОfl.1t.ндантсно разрешение. П'Бсни, пиене,i ядене, закачни, екзотични танци и какво
ii ли. не още иr-1аше. Къfl.1ъ 12 часа, ?oraтi:J
i полицейския часъ бisше прогонилъ всич-

ко живо отъ улициr!;, следъ малъкъ ин-
> цндентъ съ nомощнинъ·дежурния по на·

раулнri;, ние се отправихме нъмъ Град-
<Rата градина да вземемъ малко луфтъ.
Единствения човisнъ, когото заварихме

за закрепването разтроеното вече здраве

та блондинка. защото никога не
вяше да предупреди:- Пази се бати Христо. . .

R. той се см'Беше, смtеше, като трето

на поета, но що можеше да се направи
съ личниr!; срisдства на едннъ скроменъ
художнинъ и !!Ооперативенъ служитель?
Христо обаче не се оплака отъ курортната
си Nнзерия, зарадва се нат9 дете за
пос'Вщението и веднага, като седнахме
въ малката беседка, до бичкията, ме
отрупа съ въпроси за стi'налото въ
Долна· Баня събрание, за _новини отъ
София и за движението въ цisлата страна.
Тогава имаше подемъ, движението се
разливаше като буйна и пълноводна
pisнa изъ цisлата страна и Христо чувству-
ваше съ U;Блото си сжщество неговата
сила и нрасота. f\ нои го изграждаха?
Незнайни, невидиfl.1и, скромни градени и
селени зидари; жадни .:ia свtтлина, за
работа и подвиrъ души; армия отъ
безиненни борци и герой.

Като заrоворнхне на тая тема, азъ
подr-1етнахъ, че върху нея може да се
напише цisла поема или романъ. Христо
ме загледа втренчено съ оrромниr!; си,

дете.

Разхождаме се по булеварда. Среща
ни една госпожица и го поздравлява.
f\зъ го заначаr-1ъ.- Брей, ти плени сърцата на вечни
софиянки, за насъ не остана нищо.- Успокой се, успокой се, щоfl.1ъ ме
познава, сигурно не е тукашна.

Често си спомнямъ тия случай и си
мисля: нима не б'Бше това неговата
сждба - да расте, да се развива, да
пламне, да изгори и да угасне - снро-
менъ, неиэвестенъ, незабелязанъ, непоз-
натъ отъ никого!

ф
7

- ... -

Христо имаше въ висша степень тая-
способность - да се доближи до тебе и,
безъ да те оттласне,. безъ да те одра:на
дори, да те разлюшна. Той ножеше да
удари съ една усмивка, съ единъ поrледъ,
съ едно ржкостискане или съ една дума
право въ „мрачниrБ пластове„

ноито еж хладни натъ мжка,
а криятъ и оrънь и ди„1ъ.

Това е работата и на цi;лото движе·
ние тогава. Да се събиратъ масиr!;, да
се разпалватъ, да се хвърляrь въ пла·
мъцитi, на борбата - ето канва бis за·
дачата на деня. Христо стана изразитель
именно на тая задача и въ „Вжrлеко·
пачи" т?й ни предаде ?исълыа, дина-
миката и красотата на това „раэлюш-
нване'' и запалване на 11черниrБ пла·
стове" съ една вече недостижима въ
цi;лата нова поезия сила :

и въ бурната пещь на борбата
грамадата черна хвърли,
и спри се· да видишъ, когато,
срisдъ нранъ и оловни .,ъrли, 'ще блеснатъ рisни оrнеструйни,
ноrато червени вълни, '- .,
понесени въ пристжпи буйни,
ще блиннатъ по всички страни,
коrат<> срвдъ блisсъци нови,
зенята ще ври, ще гори
въ огньове, огньове, огньове
и дъждъ отъ искри...

Уви, Христо не до>живis дн?r!; на Т1Ь'
жара, а следъ 9 юни жълтата гостеннlJ
"бСЗмълвно стдръпна Завесата ледна„ и

следва на В-ма страница



ЛоВИ ТАКТЪ •богдань овеся"iiинъ
Надь хлапнитзь ааралтени площади
разплискватъ се тревожни внамена
и всrьки градь се буди въ иэненади
подь бронздеипиь етмпки 11а труда.

Желзьэна взьра rрrьй отъ ваьки погледь,
небето тръпне БЪ бодра евзьтлина
и слънцето вь червена блуза слива
и поз11ви раэпрьсква надь св,ьта.

А ний вьрвимь изъ градснит» площади
съсъ на,ъ вьвъ .11ощенъ такть тупти

труоа
евсв нась туптят• и ули1111 и сгроди,
тупти вьзторжно ц,ьлатпа зеАtя.

О, мощен.о маршь . под„ стмпкитзь сти-
хийни

т11 прокънти ••••" всзькоя душа:
ний ,,увстваАtе «акь Bli клубове партийни
т11 преобръщаrиъ нашитзь сьрца.

И като zласъ 11а хиляди мотори,
и като викь на буйни взьтрове
въ гьрдитз» ни градущето говори -
градущето въ а- рдитзь ни расте.

Вьвь вс1Jkи градь по хладниянь ппощади
раяплисквать се тревожни знамена,
св1Jтътъ кънти всрrьдъ грьмь и изненади
и ра?да се а? червена свlтм?на.

чиновникъ
отъ КР. ПОПОВЪ

има ли гевреци сухи
само че по два за левъ?

долу р;у;цетt отъ смирненски!
Въ статията си за Смирненски,

·

пе-
чатана въ този пистъ, др. Клинчаровъ
прокарва една много вврна мисъпь, коя·
то не веднажъ ще ни обяснява на rледъ
неввроятния фактъ, че буржуазията от-
начало по-плахо, а сега вече no·дръзко

посяга
нъмъ Сиирненсни, проявява наклонности
да го присвои, да го изкара едва ли не
единъ обикновенъ буржуазенъ поетъ.
Пролетарскиятъ поетъ Снирнекски, който
-чаредъ съ своята 5,Nранична ll'О()ОВЬ
J<ЬИ"!f'"\;lfOJiтt ,?едОЛИКИ?атя",. така
яростно бичуваше буржуазията и общо-
дtлството - въ нръснитв ржце на еж-
щата тази буржуазия, на сжщитв тtзи
общодtлциl

Колкото и чудно, обаче, това вече
може да бжде илюстрирано съ много
факти, които се редятъ единъ следъ
другъ. Та кой ли ? аботннкъ наистина,
не е останалъ ивненацанъ, когато, ми-
навайки край будкитt, е виждалъ пор-
трета на Смирненски и негови стихове
върху първата страница на Игнатовия
натапогъ, М и с ъ л ь I Сжщиятъ този сец-
миченъ натвлогъ, който така цинично и
провокаторско·полицейскн се нахвърли
върху пролетарската литература въ свои-
тв смtшни нападки срещу РеЛеФ, дава
портрета на най-ярния, на най-пламенния
представитель на ежщата тази литература I

Pt споннятъ ли си широкигв социали·
сти отъ М и с ъ п ь храчката, която хвър-
ли Смирненски върху твхния шефъ, Кр.
Пастуховъ 7

.Сакънъ I Недtй надъ гроба му плюва 1

Заплювкитt еж тукъ играчка I

Той приживе покритъ бt съ храчки,
но панъ не се сввнеше отъ това".

данянъ нвпиновъ

прод-ьл)Кение от-ь седма страJJвц,а
той „отмина наввки въ нощьта". F\ но-
жеше, разбира се, да се спаси. Но Г.
Поповци, IO. Юрдановци и твнъ подобни
самозабравили се бюрократи, не носtщн
капка партийно чувство въ гърдитв си,
не обърнаха никакво внимание на апе-
литв и предупрежденията, които др. Кр.
Кюпявновъ, Хр. Ясеновъ и др. имъ
отправяха за спасяването на поета.
Отговорътъ бt вдигане на рамене. Най·
сетне, нвкой си noerь тамъ щtлъ да
загине безцtлно и беэъ време - заслу-
жава ли да се тревожимъ и за това 7

Но по-интересното въ случая за насъ
е следното. Даже и при това пресгжпно
държане на отговорнигв партийни хора,
Смирненски нито за моментъ не се разно·
леба въ вврата и обичьта си нънъ

даи?еНието, не 'изпадна нито въ паника,
нито въ каnитуланство и никога не no·
мисли да се продаде (не вече за удоб·
ства, а за животъl) на противника.

Христо, подобно на великия си съиме-
нинъ, Ботевъ, не само не се огъна отъ
мизерията и не капитулира предъ врага,
но намври сили да се нзсмtе дори
право въ лицето на вещицата - смърть.
Спомнете си предсмъртната му хумореска
за посвтипата го бабичка, която другъ
просто би нахокалъ и изгонилъ изъ стаята,
Христо се шегува нея, шегува се и съ
собствената си, вече съвсемъ близка и
неотвратима смърть.
Георги Поповци сгрвшиха, но Христо
не сгрвшч, Г. Поповци, IO. Юрдановци,
Лукановци и компания сега еж вече

огролtни, настрr,хнали - - и този нестихва1
митингъ на фабршситзь, които вдигатъ знамена отъ дuJt

всрпдъ страшния шу.1,11, на машинитзь. - Градове - и, вв гр1.

доветзъ, една грамадна маоа, вr,_ която бие непобедимото сър

на б,У.дащето. Непобедимото сърце на утрешния социалист
чески rрадъ. -- Надь зеленитзь площади на полетата па

нощьта - и пада, сь безпаметната тя:нсесть на упори
вrь,совна ярость, мжтниятr, блrьсr,,сr, на ,сr,рвави. ,сr,сни сr,звезди

Селата лtитингстватr,, като фабри,ситrь, по тrьзи безкрай
зелени площади - и навсrь,сжде, навс,ь,сжде трептятr, еле

тричес,си отражения, шулtятr, силови централи, водоп.адиrп
вr,ртятr, колелетата на една мог,Rща, гr,рлtяща индустри
Защото навсrькжде: .- въ градове и села, надъ площади, планини и полета- НЕ ВИЖДАШЪ ЛИ?

.R.НГЕЛЪ ТОДОРОВЪ:

срtдъ
1
Градове

митинга на фабрикит

·т JA

ми нелtuрниятr, вул,санr, на мировr,, шулtенr, ponomr,.

2.
ДА ВИДИШЪ ВСИЧКО ТОВА - да го видишr, като

длань предr, себе си - да видишъ себе си всрt.дъ страшни
шумъ на машинитt., всрt.дъ безкрайни
нестихващъ митинrъ на фабринитt- и да видишr,, ,ca,cr, .махатr, гралtадни криле високи аер

планни ята, следr, които ни,снатr, вrьтрове -
1- и ,ca,cr,, вr, синдикалния ,слубr,, единr, работникr, г

вори за Мар,сса, Енгелса, за третиятr, следвоененr, периодr,, з
Китай и Индия

•

- - когато видишъ всичко това -
•111BY8fl

?1wrкt
?,ШЧt}

Та С.мирненс,си - - това е литературното сr,рце на
бr,лгарс,сия пролетариатr,, което тупти така силно, така
трепетно. - Та Слtирненс,си - - това е вечерниятr, градо,
който - rрамаденъ и задъханъ - чака своето слr,нчево
утро

JO(?w

'IIOOИI
. Jц
.·1111.

!Щ
'ltn.?

• •утрото, което вече изrрt.ва. •
вънъ отъ движението. f\ Смирненски по·
семъ сега става учитель и вдъхновитепь
на движението, става му, ако щете, духо-
венъ вождъ. Идете въ който щете клубъ,
среща, вечеринка; надникнете, въ което
щете младежко нли ученическо събра·
ние; влtзте въ килииr!; и карцеритl; на
затворитt - следъ Ботевъ н, поправо,
еднакво и наравно съ него, Смирненски
е наА·много четения, эаустяваниsr, декла„
мирания и обичания пролетарски поетъ.
Това, разбира се, не е случайно: въ
неrовитt пtсни еж отразени едно вели·
но пролетарско сърце, една прекрасна
човtшка душа и единъ свtтълъ проле·
тарски погледъ. Наистина Смирненски
?.е умрt съ героическата и красива
смърть на своя Иоханъ, но погледнете
тия очи, това чело, тия устни и попи·
тайте се сами: не живtеше ли Иоханъ

• •
въ тоя бледоликъ и мълчаливъ младежъ?

Рtзъ тъй си го и представлявамъ, ,ъй
го и чувствувамъ винаги: Иоханъ, който
нtма възможность, при нашит!; усло-
вия и грtшки, да умре като Иоханъ.
Става ли обаче той отъ това по-малко
велинъ и по·малко · снжnъ оть него?

. т. павловъ

Нас'rОЯЩИИТЪ ЛИС'rЪ е издание Bl
лвтературииа седмичввкъ РеЛеФ,
Отчитавеуо за иеrо става САМО
nредь адмввистрацl!ята ва РеЛеФ,
кояуо ве поема отrоворвость за

суми пратени ва други адреС!J·--18 IОИИЙ 1930седем-ь rодини отъсмъртьта на смирненскп
редвкторъ: ИВ. КЕРЕШК?

печатница ,зем.n. знаме•

..

Храчката, която въ тази епигра?,а U IC

Смирненс•и хвърли на Пастуховъ, отск? ,..м,0 в??дишr, xiiляi' ! стачници, cr,бpall,lu до ts.11,кой водоп?о/:
?;: ?-? ·?рат? ???;\.: ;:ъ,,ФD· ?i-·б,1рЖJ, непобедилiо сr,брание, което гласува своята резолюция

, 1 ето и единъ още по·силенъ антъ: J,
издаденъедориспециаленъ листъ въ па· - гласува ВЕЛИКАТА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ИСТОРИЯТА -
меть на Снирненски отъ редакторитi; - тогава ще mu бж.де mОЛ!СОВа ЯСНО, защо НUй аби?
на булеварния парцалъ де вой ч el Въ чаме Смирненски, защо декламираме неговит,ь стихове
този глупавъ листъ нtкой си Б. Шарен· и защо _ вr,пре,си, че непрестанно ни обстрrьлватъ буржуаз
?:??и:??е:::т;; ::я;;и:;е;?;:?вао: нитrь литературни картечници, вмре,си, че непрестанно ни

мухала на едно неизкоренимо невеже· ЛaЯm'lJ ШUpO!COCOЦUaЛUCmU'teCICUmfЬ U Оnортюнuстuчес,сum,ь ICJ·

ство и глупость. чета, вдигаме високо неговото шумно, обдилtено зналtе: - зна-- Български?тъ народъ, - разправя мето на. пролетарската литература,
господинътъ, - водилъ три войни I Ht·
що, което може да каже само Нtкой
генералъ въ своитt парадни речи; -
защото: не народътъ е _.водилъ" войни„
тt, той е билъ само пушечно месо на
буржуазията. Pt какво да кажемъ за
твърдението, че на Смирненски липсва·
ла вжтрешна идейна оригиналность I

Долу ржцетl; отъ Смирненски I


