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Rкадемнк ТОДОР пввлов
РЕГЕНТ НА БЪЛГI\РИЯ

НАРОДНО ЗНАМЕ И БОЙНА -'ТРЪБА
Христо Смирненски беше рядка лич-

ност и необикновено поетическо даро-
вание. Тих и скромен, всеотдайно
предан на великото народно револю-
ционно дело, тънка естетическа на-
rура II мъжествена воля за борба и
ПОДВИГ - това беше, с няколко думи,
личността на Смирненски, която по-
ради това не случайно можа да ни
остави онова изумително красиво и
същевременно бойно 'идеологическо
наследство, каквото ние имаме сега
в лицето на неговата пое$ия. .

Още като юноша, след неголеми
аигэази, См11рнеи1,;1(11 се определи с
цялото си същество на страната на
своите страдащи' и борещи се „бле-:
лолики братя";' Още като юноша к
до самата си смърт той не престана
да съчувствува на всички народни
движения и 'борби за национална сво-
бода, за демокрация, за соцнаяна
правда и за новата социалистическа
култура, 'която по самото си съще-
ство той си я представляваше като
народна, а не като някаква кастова
култура. ,

Тъкмо поради всичко това Смир-
ненски, който се офqрми и си остана
локрай най-яркият пролетарски пост
на нашето вреяё, същевременно _още
приживе и особено след смъртта си
стана всеобщо приэнатият и всеобщо
любимият наш народен поет. И тъкмо
поради това поезията на Христо Смир-
ненски беше знаме и същевременно
бойна тръба на нашите славни пар-
тизани II на цялото работническо и
всенародно съпротивително движение
до и на 9 септември. И тъкмо затова
от 9 септември насам интересът към
неговата поезия нарасна във всички
народни слоеве до небивали размеря,
като взе да догонва даже ваиянието
на Ботевата поезия, за която никой
от нас вече не може да каже, че тя
е била чисто лично Ботево дело, а
всеки я/смята, всеки я чувствува като
висша манифест;щи11 на нашия народ-
ностен революционен дух и гений.

Хриро Смирненски като поет беше
първq!<ласен реалист, но неговият реа-
лизъм се съчетаваше с ярка рево-
люционна романтика II по тоя ?ачин
рязкв се отличаваше от пасивния и
песи?111сп1•1н11я материализъм, а също
и oi стария тип критически реализъм.
В яицето на поезията на Смирненски
ние за първи път имахме поезия, коя-
го.' като беше стопроцентово идейно
борческа, същевременно беше и .сто-
процентово художествена. Христо·
Смирненски със самото свое творче-
ство разби на пух и прах всички реак-
ционни бръщолевения против об-
шестаено-идейно устременото изку-
ство II всички апологии на чистото
изкуство за изкуството". И тъкмо

;атова той с11 навлече органическата
омраза на златорожците 11 на всички
реакционни кретени и иезуити, които
се опитаха опитват се 11 сега да от-
рекат худdжествеиата стойност на
неговата поезия, като я сведат до
чиста II груба публ1щ11стика.

Христо См?1р11еис1ш беше певец на
героичното, 11а тогавашния възход 11а

пролетарската класа, на революцион-
1111те движения на всички потиснати
11 експаоатирани, като се почне. от
тракиеца Спаотак II се свърши със
Севепния Спартак, т. е. с Великата
руска октомвр111\с1iа революция. Н11·

кой от нашите поети до и след Смир
11е11сю, не е дал такива веn11ко.1еnн11.
пълни с мисъя, револювионно чув-
ство 11 чудна музика 11 ритмика об-
рази 110 наролвите бунтове II герои.
Същевременно, редки са поети у наг
11 11 •1ужб1111а, които така органически
11а свързват общото, героичното 11

революшюнното с .1111111ото, интимно-
то 11 .,11р11'111ото, както това в11ждамР
v с?111р11е11ск11. в това отношение той

може да се сравни само е, Ботев
у нас.

Христо, Смирненски, както в лири-
ческите- си работи, така и в своята
белетристика' 11 особено в сатиристн-
ческите си 'епиграми и други подобни
произведения съкрушително разобли-
чаваше nатрнотарите, гешефтарите,
тиловите герои, полицейщината и мо-
нархизма и възпяваше с възторг и с
ряд?а: убедителност истинския патрио-
тизъм, който у него бе органически
съчетан с великия интернационализъм.
Любовта м'у към своя собствен народ
никога не му попречи да обича всич-
ки поробени и борещи се за свобода,
демокрация и нова култура народи,
в това число и на първо място наро-
дите на С€СР, начело с великия рус-
ки народ - Севе!]НИЯ Спартак. Никой
от нашите поети II до днес не е въз-
пяа така новата революционна, па-
триотична и интернационална Москва,
както това направи Христо Смирнен-
ски в редица свои стнхотвореиия н
особено в знаменитото си стнхотво-
рение „Москва", гдето той я нарича
„сърце от разтопен метал", ,,звезда
на нови времена" и „вулl{аН от плам-
нали дущи,".. и за?ова, ноrуо nppчe-:t.
тете уводното II последното стихо-
твёрение на сбирката „Да 'бъде ден".
вие оставате с дълбокото впечатле-
ние, че Смирненски говори за един
нов ден, който е български, но съ-
щевременно II ингернационаяен ; 11е

той говори за мобилизацията и орга-
низацията на народните черноработ-
нически пластове·- сили не само у
нас, но 11 по целия свят, чувствувай-
ки ги като огромна вулканическа 11

същевремено дълбоко разумна и твор-
ческа сила, която руши старото не
от проста любов към рушението, а
с чувството на любов II дълг към
великото национално и всечовешко
творчество. Христо Смирненски, въ-
преки грешката на нашата партия
през време на Владайските събития и
въпреки положението си на юнкер
от Военното училище, можа с проле-
тарско-ревояюционната си интуиция
да почувствува положителното в тия
събития II даже да се опита да гн
увековечи в своите писания. Съще-
временно Смирненски се прояви като
незаменим сатирик по време на на-
родните борби срещу поrромщиците
на България за съденето на Радосла-
вов II на всички кагастрофаджни на-
чело с Кобургската династия, срещу
Кръсто Керекнцин, Андреl! Ляпчев и
т. н. Разбира се, той плати известна
дан на полемическите си увлечения,
като атакува със същата острота и
безпощадност и такива обществени-
ци, които, всъщност, още тогава,·
а особено по-сетне, в никой случай
11е можеше да бъдат поставяни на
една дъска с Кj,ъсто Керекицин, Ан-
арей Ляпчев и др.

С любовта с11 към · народа, -към
прогреса и културата, с непоколеби-
мата· вяра в победата на народните
революционни движения у нас II по·
целия свят, с готовността си за най-
велики жертви II подвизи пред олтара
на отечеството и на цялото човече-
ство, с непостигнатото и до днес
художествено майсторство, органич-
но съчетано с; най-прогресивната идей-
ност, със своята велика обществена
мъарост и със своята рядка револю-
ционна романтика Христо Смирнен-
ски ни остави едно поетическо на-
следство, което може да се равин
само с онова на Ботева II което съ-
щевременно може да ни обясни защо
11 до ден днешен гой си остава, от
една страна, любимец на народните
маси 11, от друга страна, прицелна
точка нв всичко реакционно и мра·
1<обесничесно у нас.

\С.1е;1ва Ill· 2 efl!.)
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говишнинх ПА СМИРПЕН:СКИ
. ' . .

Годишнина, но' тя не е такава -
с молебствие пред някой аН'алоii, -

'възпял бе той борбата величава -
не чака .помеяи за упокой, ·.

'делата борчески различни биват -
със меч ИJ111

·

със сювого-етреаа ;
и никога борецът не'почива -
живее вечно в своите дела.

О, жив е Смирненски, - че- nламенее
стихът "'У - тътне още като гръм!
И, като житен клас, в душите зрее.
И крепък е, като гранитен хъля..
Тъй грее вярата му в свободата.
Ск.,а.с1111 е тъй духът му възвисен.
T-ьil мощно-твърд стихът му е, когато
ечи с разбунен вик; "Да бъде ден!"
И дойде ден! Червени ескадрони
по северната степ летяха пак.
Н с пламнал меч поведе мивиони,
в Ьерлин победно връхаетя Cnaoтait.

И сенките на Иохан, Роза, Либкнехт --
възмездие велико осени, -
че дойде ден най-после - да поникне
зърното, в подвизите що нъяни,
Каква годишнина! По-жив той днес е•.защото с бъднината се венча, -
към нея песента му се понесе,
устата му когато заиълча,
И ето - ти си между нас, другарю, -
сред борческите наши редове -
в свободната 1111 майчица България,
която свой любим те син зове.
И виж - не морни робн и робини,
а боен трудов стяг напред върви, -
вървят - из фабрики, села II мuн11 -
борците, шо ти с песен вдъхнови. , •
Това годишнината твоя значи:
че Смирненски в сърцата ни е жив, -
и с нас към новите победи нрачн -
към възмечтания живот красив.

ПАНТfЛЕЙ МАТЕЕВ
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които изразяват борческо настроение, надеждно
чувство.

Смирненски като всеки поет, .безспорно 1;;. с
висеше от достигнатите до него успехи а сти-
хосложението. Думите на Маркс н Енгелс, к2·
закк за Рафаел, че в творчеството ек roir
«като всеки друг художник се обуславяше 11Т'

достигнатите до него технически успехи в из·
куствотоь, напълно важат н за Смирненски. 1-'о
Сянрненскв внесе нещо ново, нешо тнпиччо
свое в стиха. ТоН внесе движение .огън, лина-
яика. Тази стреянгелност н напрежение и?
чувствата преминават, макар н на по-друга ос-
нова, н у Гео Милев, я у Фурнаджиев, к -във
всички следващи эначигеани поети. Така, Смнр-
ненскн се домогна до своя форма, която се
слива със съдържанието и звучат в едно. Т1?
излезе от старата снмаоанстнчна фориа н ка re
я напълни с ново съдържание, разруши я, не-
гради пова форма и подготви пътя на новата
лирика.

Сн.тната ритмика, честите алитерации н асо-
нансн, богатата рима, както и уnо"tребата м
думите: нощ, светлина, простор, ширини, новия
ден я други подобни - в един малко по-оёш

лежи, звезда, наместо труп.
Пред погледа вулкаиеи стълб се вдига -
вулкан от подвиг и копнеж,
и виждаш ; цялата земя не стига
едно сърце да погребеш».

(сРоза Люксеибург»).

СМИРНЕНСКИ ··ЧОВЕКЪТ
След 1918 г. l{q,sун11ст11•1еската партия из'л?·

ае, така да се .каже, ОТ коритото Cl/ 11 Се разля

като голяма река в нашия политически. обше-

ствен Н културен живот, Макар II OПOЭIIЦIIOHl/a,

тя на иного места играеше решаваща роля в

общ1шск11те съвети, даже управляваше с досто-

инство важни градски общини (Варна, Саиоков,

Русе, Лом и пр.). Навсякъде се работеше без

образци. Така. беше и в областта на културн11я
Сянрненскн ввема образи не само от раваччни

народи, но н от различни времена. Toii р??у?.1
разбунтувания рнмскн роб («Спартак»), непо-
кориия rладиатор, в образа на 'изригващия Ве· живот.

эувнй ни дава въстаналия народ срещу потис- Болшев11к11те след 18-та година, бяха заети по

· ннците-патрицн, в лнцето на ДелакJiюз _ ге- 25 часа в деноношието, за да се отбраняват

роите на Парижката комуна. Така, чре\ спецн-
' от нашественици н да градят своята нова дър-

·

ф
'

·
жава. И в тях n11тературата II културния живот

ичнн лирични средства, поетът со?, че .
· нсторическоте' развитие се движи само чрез сэ р11звнваше в анг-эавн, лъкатушсния, лутания.
' борбата, която преминава в една неnрекъснатэ Големият Горки и той се. колебаеше. Спомням

· верига, за да свърши с освобождение на човеш- . си през време на конгреса в Москва (есента
•

KliЯ род ОТ ь\:яка,;ксnJiоатацl!Я, 110TИCI/HqecтRO\ 1922 г.), Пр11СЪСТВУВ3Х ТЗМ Н3 СДНО лигератур-

н страдание. в стиховете на Сянрненскн се !I но четене. Явиха се, ако не с1 лъжа, 17 елите-

'вижда, че ако
·

!Ц!Маше
·
бунта на спартаковци, р?тур1111 школи» със свои пред!т,авителн. Даже

'
лелакаюаовцн, ? съветските борци, нямаше и \Jrроqутият тслстоист Черткев чете нещо· 11

да се достигне до новия свят, понесен от Чер- г-жа, Гнпиус - също, като си служеше с един

вените ескадрони. За да се върви напред, от . смешен лорнет пред очнте. Про11зведе1111ята ёя-
· «мрака непрогледно гъст> на еэловешата» иощ ха спабички. Русите нямаха време да се за1111·

иават с )111тературн11те явления, а кама ли да

направляват. творческата енергия 113 писатели И

поети. На JJ°y.дa•1apCKII ТОЖе 11е бе СЪВСеМ ясно
какво .трябва и какво може да .се прави I

В Вългария подожението на ревопюu11онн11те

писатели, тогава \ъщо ·
бе 11еуяс11е110. Обшият

възторг от Руската\ревот1щ11я не' бе достатъ:\

. и да се премине в «новия ден», нужно е да се
смисъл, не идват само като влияние от енмво-

ЛИРИRF\Тf\ нв ХРИСТО СМИРFIЕНСКИ
Н•ца друг поет у кае, след Ботев. тъi! nony

•1•рен, както е Смирненска, Макар да са се ро-
лнпн а различни епохи, велнчнето н на лваи?-
та се крие в това, че те с небивала художесг-
вена сила отразиха и възпяха борбите и стре-
межите на нашия народ в вва от най-важнизе
моменти на новата нн история; Ботев - бор·
бата за освобождение от турско робство и
премахване на турския феодалнэъи н българ-
скота чо·рбаджнnство, Сиирненекн - най-внсо-
кня подем от борбите на работните маси свеп
края на първата световна война, период на
гелеяк яасови сблъсквания, на жестока граж-
д?нска война, когато бе избухнала Великата
окгояврийска революция н се създадоха съ-
ветските социаанстнческн реП)lблнкк, унгарска·
та революция, въстаннето в Берлин, а у нчс- владайските събития и пр.

Затова II аирикага на Смирненски е така бо·
rата с мотиви н емоции, с звуци и ритъм. В
нея кънти евелнкня химн на борбата•, егръ-
яовна иуэнка боslка», тътнат «бури главолом-
НР.», изригва свулкан от пламнали души». из·
дига се енсполинскв десница» и чертае сков
път» към сдвернте на нов живот». Тя е мне-
гообразна, сипна, вълнуваща. В нея се чувству-
ва тътнежът на цялата епоха.

Лирнката на Смирненски нзведнаж стана
внаие и школа за много поети и придоби OHL'·

ва широко значение, каквото само Ботеввата лк·
рнка беше придобила в развитието на нашата пое·
эня. От Смирненски се у•шха най-добрите
наши поети след него: Николай Хрепков, Н.
Фурнаджиев, Асен Разцветннков, Христо Радев·
ски, Младен Исаев, Крум Пенев, Ангел Тодn·
ров, Никола Ланков и др. Влняння от лирика·
та на Смирненски се чувствуват . 11 у вснчк'н
npyrи зкач11те11ни поети след неговото време.

Песн11те на Смирненски не. замлъкваха н през
жестоката борба на трудов11я народ срещу фа·
wнз,sа, срещу германския окупатор н негови re
бъпгарсюr слуги.

Величието на с,..нрненски, завладяващата сн·
11а на неговата лирнка 11де от пълното сл?ване
у него на гражданина с поета, от дълбоката му
и трайна връзка с трудовия наоод.

Докато онезi,
'
поети, които не разбират 00•

щественото раэантие, онЖдат в народа тъ.чпа,
разрушите,1на сила. достойна .за презрение и.,н
пренебрежение, Смнркенск11 вirж·да в ,qнцето на

тъ,,пата творческия народ и неговата ревМ'<:·
ц11онно·nреобразователна с11па, която поми,,
проrннлите. стари каnJ,тапнсти11ески отношеНI•?.

запазили привидно въиш?ня ell б?ясък, за да

изгради ново общество, нов живот.
«В тъ.,пите е скрита душата велика- душµа. на новия свяt>,- •..·

(Т-ълпите)
t;зн способност на с ...ирненски да вкж,,а

двкжущнте\сн.ан на обществото тзм дето се

11амнрат, да· разбира творческата роля на б.1·

рещнте се маси, издига неговата поезия внсn·

ко над съвременните му поети, изпълва' я (
дъ,абоко и свежо обществено съдържание, при'
дава ii емоционална днs1ам11чност и художеrт-
века си.,а. Порад11 ?ова с,,nвестното богатство

н художестве11ата форма на тази вдъхновена
11ир11ка, i,акар да взема някои изра.:'ни"ср'едства
от символистите, прн;;.обнва С"овсе1-1 друr смн·

съ., н звучи по нов, коренно раз,11s<1ен нJч111,.

Думите, смнсловиата му връзка, ритъмът, ри·

иите и т. и. на снмво,iис-:-ите са nо!tбрани, поа.·

редени н употребени да изразят тъжно, убит<>

настроение, чувството на самота, скръб. б-!з111·

zi.ежност, уёещане на потиснатост " nycro1a.

(Тълпата е СJ!едно без.1ушnа•, «Все по-страшно

?a;ia нощ над нас•, сБродя бездомен н самн11•- Димчо Дебе.?янов; сЛедна са11ота•. cH,,is

бродим сам,f Ii r.,ухн жалби унесен_11•, «Б.?уж·

даем ... без път», сПрекоршенн криле те'Ч<а r?.

«Пред очите ни гаснат сияния»; «Скръб1:11

. песни•, «Скръбен здра.», сСкръбнн мъртаn·

ци•, «Скръб ръми•, «Незнаен свят•, «Неиз:

вестни даnн11ки• - Ннко,1ай Лилиев; «Брод •х

самнн н безпътен», «Чужд с·ы• на всичко:t,

с..'lежа самотен•, «Сън без пробуда•, . «Сам?.

«Ах, кой ще ме зарови• - Теодор Трая.?о•).

И 'I См11рненскн се говори за тъ.11пи. Но от
тези тълпи пламти «сияние чу.в.но», сnразж,к

свещен», сутрешен .n.e11», сnодвнr ве.'IИК», cn1Jp11в

кр11лат:.. сновнR свят».
И у Смнрие11ски се срещат: нощ следна•,

)tpal-\ сне.проr.,е..з.но гъст•, но в този мрак пое·

тът не е сам, безп.омен, а схнляди т-ълnи» re

снижат• натам, гърми сраэбунен вик:., са,::.

бъде ден 1•

И Смирненски казва скнli•, но не за да нзра·

зн самотно бродене сред глухи жалби, а .,а

да изрази гнева свещен на «възбунеин въ.1нн•

8 боен рц cpe;i робската тъма•, да изрази,

Чt снадвисва ураrан» н снде ден на съд». за·

woro си ние С)1е деuа на 1о1айката эемяt•

в ношта на снивопнст11те е пусто, 11еднu,

безизхо;?но; те бродят без;?омни, самотни, без·

пътни, с прекършени кри.ае.

Нощта на С>1ирненски е пълна с двкжеиv.r,

кhnеж, бунт. nод.ем; ияиа безпътнuа. не nъ•iН

скръб ,а има борческа ярост, свещен гняв, борба.

Нощта иа символистите ря;?ко свършва с

утро; утрото у тях об11кновеко е временно вц-

ро настроение кпи природна картина.

Нощта на С,щрненскн се разкъсва от свет·

кавиuи, от бури. Тя свършва с утро, с зора с

нов ;?ен и то не като временно настроение. Ht

като nриро.1на картина, а като образ на o?utr·

стаено с:ъстоянне н з,имение. кат('I нс-н1бtж?н.

закnнnчtрРн-. нtnpeo.,n.,н,1 н,хо.;?.

ЗаТОR,1 у cч,tnH('HC'Юf, npntltF.}Ф ffi' rн\l':\f'\.1,i

стите, почти непрекъснато се ре;?уват .1у,rнте:

светлина, слънце. нов ден, простор ширини,

листите, а - и като своеобразно отражен11е 11з

епохата. Чрез кипящото многообразие на с1,:
звучня и р11тъм, См11р11е11скн се стремеше да
отр?зн онеэн емоции, оня ву.чкан от чув?тва,
бликнали в борбата за освобожде1111f на наsn11я

трудов народ, в която, за събаря11ето 11а стария
свят се отдаваха тогава по·rоле.чи над.еж.а}\ па
общите с11ли на межлународното работниqес;:о
.авнжен11е, отколкото на собствен11те сили. Ре·
во,110uионната буря, която се носеше в цяла
Европа, намираше дълбок отзвук в сърцата 11а

тр\•дещите се от вс11чк11 ?транн, защото тя се
двнжеше в осиовата си от общи це,,н премах •

ване на капита.тшстнчес?ата експ.1оатацня ц
разбойни•sеския 11мпернализъи. И ззтова нмен110

Смирненски вземаше образи от борс:<ите на р_аз-

.пичнн народи (сС{вериия Спартак•, «Червените
ескадрони•, «Иоха11», «Карл Л11бкнехт•. «Депа·
к.,юэ• и т. н.1, но т?з11 образи, в същото вре,1с
бяха ?увствува11и като нашн. Всекн наш б,рщ
тогава н всеки наш пцрт11зак11н и борец в 110·

следствие, със своя героизъм, със свое.то er:
беотрнцанне II готовност да се жертвува, сякаw
wе1111еше думите на Карл Либкнехт :

«Ако· слънцето угасне в боевете -

------------

с,,езе сред народа в низините н там с тях в еnно
да се сразбива•, «руши•, и чрез новото строи·
телство и борба да се тласка развитието напред:

сСлезн11 там II с удари вер111i

разбивай, разl\юшквай, руши,
разкъртваn тез пластове черни.
,. • • • • • • • • • • ii

и в бурната пещ иа "борбата
rрамадата qерна хвърпи•

(?Въr.,екопач•)
РнсувайкJJ конкретна картина, Смирненски тн·

рнзнра или изразява qрез нея характерни qертн
на обществени отношения. Toli маiiсторскн умее-
ше да изтъкне общото чрез ед11и11чното. Тоза е

една от основиите nр11ч11ии за голямата значи·
мост н действена сн.?а на неговата ,,крика.

По так,ъв на•1нн, Смирненски фактически да,е
първите голем? образци на нов11я художеr.тя<·Н
реапизъи у нас.
, А' със свонте хумористични стихове, Смнонен:
ски даде блестящи образs?и п на леко-сатири·
,:тична. борческ? ,,крика, наситена с злоболцtв·
ност. В таз11 .,крика, в .една закач.,иво-бодnиза
форма, тоя nълбоко раэкрнва деiiствителио?тт:;,
съвремсшното му полнтнко·обществено сж?п.не:
вие. Нап11сан11 с голямо маiiсторство. с яс•:о
подчертано отноше.нне на nоета към света, 7с1.11

чен, за да се осъзнаят н намерят фор>111те, 8

ко11то да се излее революц11оню1ят ентус11аэъw

от борбите за нов свят.
Димитър Попянов стоеше на своите позиции

непоколеб1111. Покойният Бакалов, чиято внсоц
литературна култура се пр11з11аваше от вснqки,

се оn,rтваше да играе ролята на център за ила:
дите пнсателскн с11л11. Не11стов11ят Гео М11,,еа

развиваше една трескава деятелност във вснq.

юs посокн, упорит, неуморим.

,. Само Христо См11рненски бе тих, възторжен,
скромен.

Монте непосредстве1111 връзки по това време
с 11ладежта и с неnн11те тrтературкн копнежи и

надежд11, ме постав11 в коитакт със Смирненски.
Георги Бакалов иу бе спокров11теля» и тоl! на?.

...

много м11 го препоръчваше за мпадежк11те из,
дання. Общението с нежния пост бе едно осо,
бено удовопств11е и радост. Без да· взема геро-
11•1на поза или прави герои•rнк жестове, C!!Rp•
некскн съзерцаваше, чувствуваше, преживява,
we героичното в работническите борбн. Нещо
повече, той долавяше безсмъртното в rози re·

ронзъм и тJJкаше борците към него • , •

Какъв щеше да бъде Ботев, ако не падна на

Вола, какъв щеше да стане Хр. Смqрненскн, ако
nодлият бацил на наil-nодлата болест не бе се

' загнездил в тези тотпr. любещи човешки тъми- се п11та11е всички с ropec,:?
А11. Jlикot

Б.АЛАЛАТА
-? НА. СМИРНЕНСКИ ЗА БОТЙОН '/·

Христо Смнрне11ск11 в 11аh1ата л11тература с

'прям наследн11к на Ботйова. П6fТЪТ·реnолюцн,1·
нер живее в творчеството на См11рненск11. В ж,
rовата I слънчева ·11 героична поезн? Хрнсто f;?-
тiioв заема достойно място. в цик'ъfа с:Зидарн

\на новия свят•, между геро11ч1111те nое?ш «11u·

хан•, «Смъртта на Депеклк,з•, «Карл }!11бкнех1»
.к сРоза Люксембург», до одата «Xpikтo Бо·
тiiову», Смнрненсюt· е постав?1л и бала?111нат-d

сн поема '«Христо Ботiiов»,· 11аn11сана npe;I 1921

r. и поместена за пръв път на 2 юни с. r., t1

оотйов11я л11ст на Съюза на артнстите, 11уз111dш ·

.. . . '\ ....
·тнте Ii театрап1111те с,1уж11тел11. Реалният nou?
за 11ап11св,шето на таз11 балада не е са?,о годиш:\
юsиата от героичната смърт на поета·революuн·
оиер, 110 к ot една легенда, която предава к9к
Ботltов е бил заловен II откаран на заточешtе,
бива очакван от отново поробе1111я бъпгарсю, 1!3·

роц. Този факт, См11рне11ск11 отбе.?язва като ме·

ПРОЭАтА НА сми.РНЕНСКИ

то .sоето сърце кат слънце ще им светя
през бурната тъма,
а n.,aмъtta на •r.'lаднте души нм: стяга, стихове н днес запазват своята соежа тpafi:1oc'!'.

за да разбият II последната верига Като чествуваме двадесет н трn ГOJI.IIKИ от

на майката земя!• смърпа на С>1нрненск11, трябва да отбележим, то на баладата:

'(сКарJi\Лн6кнсхт•). че неговото крупно значение 11 място в нашаrэ «Съществува JJerc11дa, •1е Ботйов е бsт paHLH.

Ако Смирнеitскн. от друга страна. не мк· нова реалистична щsт?ратура, в нашия култ_,р??,' змовен н Ьткаран в затаор?те на Д11ар"бекнр.

c.iewe и·не .aeйcrayв?UJ'?, не беше свързан-: и?· и обществен\КНВО? ?'еп'Ърва щ?е се й3ясНяВат. А I Достсi1'iJРё?tЕ'ёе оч,щва.?<i·?авJ)?:lиетО tiy».I; .:i.

wите борци, той нямаше да изкове так1,в не;•· нашите ипади поети трудно биха мниалн на· Наистина тази .,егекда е съществувала «до·

вяхващ образ като този ?.
пред, без ла у?воят основно творчествОТ'J na ста вре?••• у нас. Какъв е б11л точио изворът ii

сС>1ърта понякога е твър.О:е жаJ1ка, гопем11л .наш револю,?нонен поет Христо с?sнр· ние не знаем, но той несъмнено лежи в осн.1·

живота - неnоси?1но груб, некски. вата' на онова схващане, че ако Бот-ilов би оста

а в ?ерната проща.,ка катафа,,ка Петк? Буюкп?е• 11 Иван Руж 11ал жив, то тoii 11епремс11110 щял na бъде борац----····-···-----·--···-·-----·--

За прозата на Смир11е11скк би моr.ао да

се напише цяло изследване. В нея се забе·
J!ЯЗва това разнообразие QT теми и',типове,
ко?то е характерно и за поезията на Смир·
ненски. В своите фейлетони,· . кратки раз·
казчета, писма и пр. Смирненски е засегнал
цrли области от ж11вота, отразил е негова·
1а пъстра и многообразна картина. В тях
с• вижда конкретна, жива, в образи и в от·

ношення тая обществено-историческа н би·

това действителност, съвременник на която
беше поетът. Те обхващат .11ичн11rе му nре-
;,,ивявания, нашия народен и социален бJJт,

както и крупните политически и историче·.
ски събития: войните, рускат3 революция, \
острите к.?асови борби у нас и в чужбина
в периода след войните.

По вида си nро'зата на Смирненски би мо·

r.11a да се раздели на две основни групи:
фей11етонио-хумор11стичка н разказвателна
проза от рода на •Приказка за стълбата•.
Смирненски е използувал особено много
първия жанр. Това, което ки е оставил в
областта на феl\Jtетона, посочва неговата
НЗКЛЮЧИТСЛНа дарба да схваща ОТКЪМ Xy>JO·

рУ.стич11ата страна както поведението на

рззпичнн типове от народа, така и по.1ити·

ческото J1ице11ерие к нищожество на наши·
те управници от •раз.,ични бои•. тяхната
противонародна попитика и Jtнчно бецарие.

В феilпетоните' Смирненски е мailcrop на

хумористичната ситуация и иа типа. Със
сnоя хумор тoii долавя дълбоко к правди·
во тнnичк11те черти на своите •съвре?rенни-
цк•: стражари. които своеволничат. калу·
герои, загрижени за благоутробието си, nap·
вснюта в нашия политически живот от ро·

да на r. •Гюро Михай.аов•. който мени
своята боя съобразно цвета на упраепява-
щата партия, добил «лустрото к? ку.пура·
та• като вратар на .1еrация и запазил rpy·
бостта и първичния егоизъм. на простак·.

Смирненски се с>1ееше ,с nр11ятелите си

с хората от покрайн11китz. смееше се k със

с?е си - весело и жизнерадостно. В това
оrношенке забележите,,ен е неговиitт неу·

вяхващ феll.1еток : сК-ак ще си умра млад и

з?,,ен•. В шР?,.? т?я cp"':ta - обществе,но·
nt.:нпнч?с;.?. сониа ,на н б1нова. в кмо n t" ...

дh,?жеше по·т т ref, нат,раше канsо ;ia

>·смива. Но и. в най-.1ею1я xy'IOP на Слsир·

веискн, в каi!·невннниrе МУ вицове прозира

здравото социаJ1но, обществено н nо.?итнче-
ска чувство на поета. изрязъJ1 нз средата
на бледол11ките братя•.дълбоко закърмен с
тяхната любов към народа, към трудещ11те
се, 1-,-ъ>1 -.правдата• н •светлината• и не11а·

в?ждащ всичко rнипо, продажно II пр.:>rиво·
народно, което господствуваше в обществе·
ния и социален живот.

Поради това особе110 важно място в фell:
лето1ште к в хул1ора на Смкр11енск11 заемат
съвремс11ките му политичес1ш събития и на-
шите по.аитиц11 и •държавни мъже•: Радо·
с.,ав?в. Данев, Бобчев, J<p. Пастухов, MИIII!·
си,р Пешев и т. в.

Смкр11енски познаваше много добре на·
шия nолитнчес1ш II обществен живот и на-
:tiите уnравняц11 от миналото с лакейството
им пред двореца я с безграничното им J!И·

цемерие пред народа. Поради това. той
умееше_ в няколко реда само да предаде
характеj),jlстнката иа <РОдолюбеца• д-р Ра·
дославов,\ избям,л в Германия след нацио-
11аJ1Ната катJ1строфа, стан'J1 там собственик
на търговска къща..и по11уч11л чин nолков-
11ик от гермаискат? армия за сзаслугите си•.

Или моралния IJ(lpтpeт н· министър rie-
weв. коilто, изnр?ен пред държаьния съд
•не си спомня дорq. че е бчл някога ?rини-
стър. Не помни I Нито 500·МИЛИОКН!IЯ зае??.
нито контрабанлкте, я11то гешефтите! Забра-
вил човека• (Телефонен,разrовор с Берлин).

Смирненски характер,эираше вярно и
остроумно nо.11нткческите ,парrин . и техните
адепт11. 1

Той схващаше какви злини носч. на на·
шия народ немската династи'\ и усю1ваwе
Ферд11канд. коi!то беше nрсвър\3,1 страната
в свое .?енно владею1е. ,

Съществено мя?т.о в феi!летрннте на
Сюtрненскн заемаха международните отно-
шения - 1,,ирни и репарац11оинн конферен·
Цl/11, отношенията rыr м,,а;хата с-ъветсча р0е·

, публика, окървав?а от rражлансh-ата вoll·
я? 11 от иктервеs,wята. както к тежкото
положение на народите с.1ед войната. Тук
се отнасят •Еn11де?1ии от конференп11и>.
•Политическа зю.rа•, сЕвропеliската нов?
година• н др. Т11пичен за тая серия от феll-
:?етони е •l<арнава,,на приказ11а•. В кнрна·
ва.,ната за.?а на европейските диn:1•,)1атн
нвх.1уват народнт? в своите ;?рипавн костю·
uи. uое:?вотj!авн от мъж в червена Р>·баш·

ка. и смущават естетическото тържество на
Лойд Джорджовци, Хартинrовци II np.
•Ний ли ? Н11й сме Обществото на народ11-
т2 без ?1аска I•

.

Мноrо от фейлетонще 11а Смириенсюs
като •Те,1ефонеи разговор с Бер,,ин», ?На-
рсдио доверие• и др. и днес са запазили
своята актуалност 11 значение. С тия фей·
леrокн Смирненски се добл11жава до Ботев
и Anesio 1<011стантинов к продъ.ажава 'I'ЯХ·
наrа трад11цня в нашата лнтераrура. J<ато
Ботев и като Алеко, тoli използуваше ху,
мора като оръжне в борбата за интересите
на народа и ус?шваше 11еrов11те врагове.

Смирненски виждаше яс110 тия сип11, liOlt·
то стояха зад политическата сцена и които.
дирижираха българската пош1т11ка: r. r.

· Скубачев, Людоедов ·н т. 'И. •nюдоедн•. re·
шефтари- 11 афер11стн, · на които бяха съор-
тац11 бъпгарсюrте управници.

В фейлетоните на Смирненски. както II в
поезията му се чувствува в1шаг11 ясно и
опредедено неговнят "мироглед..и в това 6
също така веn11ч11ето на См11рне11сю1, който
създаде както своята пламенна, оrнеднша-
ща поезия, така 11 своите среi)(и. фейлетони
кпто верен син на народа с11, борещ се н
жадуващ неговия по-добър живот.

Нашиrе съвременни фейлетонисти могат
дз. каучаJ много .от С)111р11енски. Те могат
д? се учат от неrо на остро пол11т11ческо
отношение към цялата съвременност. на
страстна борб. с враговете 11а народа II на
неговото майсторско проникване в действи-
телността, в която II в цребшs?;е прояви на
бнта се ''!вствуват т1ш1Р1ю1те обществе1111
отиошення.

Смирненсiш написа и редица ыалюs бито-
ви, социапюs, разказчета, в които кр11т11кува
своята съвременност и позовава на борба :
сЛюбов към б,1?ж1111я•. •Левск11:. и др. Тук
се отнася nре11расн11ят символ на пороц11те
на це,111я обществен строй «Приказка застълбата•.

Тая nриказ?;а-сатvра 11апомня •Приказка·
та за кротушката• на Шчедрин. Като rолс·
мия руск11 сат11р11к. с?111рне11сю1 трай ю
разоб.1ич11л всички n1я ·l'онто

• е
. · ренеr,sрали,u, своята срела и своите обществени идеа·т,. >1ora t ·1а кажа, с фал

с'!'
w11ва прнстореностова не се отнася цо меке•.

Госпо.gсrву,Ва!Цl)то п,оnо=е'н·и'е"' на •ония
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против новата тирания к обесен от Фердннак<
довата по11иц11я и 'българска реакц11я. Леr!кда•
та за з?т6чен11ето на Ботliова станала толко,1
популярна, че дори жената на поета - Венеrа·

: повярвала в 'това. За това 1ш разказва н едР?

. бележка, поместена към Ботiiовнте съч11нен:1я,

11зпезл11 под редакцията на Иванка БотАова я. I
Kmswrapoв, подписана с ю1нцна.?11те И. Я. (Ип11,

Я11улов). В нея се ·'\азва:
с..• като мо,,ния се,_разиесе вестта, че Боrйоа

е ж11в, жена му, упоена от една тревожна вепи,

ка радост, - вярваща rtовече от всички, qe то1

не е бил н11кога ранен С!,(Ъртоносно, че той е

живял до сега някъде, - готвеше се да му,

представи най-голямото богатство в свеrа -
Иванка>. \

И ка11ст1111а, Вене-rа Ботilова била нзnълннпа
пос.1едната молба на своят съпруг: сГле.1аА

Иваика•. Ботilовата дъщеря no това време, една

11осл?ователна маркс11стка, се б11ла отказала
от цар Ф?рд11нандовата ст11пенд11я. и издържана
от снромошкат:r cir' маiiка, уч11ла в Швейца?u
с6ц11ални \saykи. ·• · .,, ·· '

Тази прекрасна леrеида, резултат на сн.,нt
об11ч кыs творчеството и депото на I Бот11ова,

С1111рненск11 претворнп в ?апада. Първата часr

от тази балада разказва за раняването на nош
и тайната над последшrте му минути. Вторш
част Р.исува заточешrческар участ в Диарбе-
кир, където той, запазил революционната си ми•

съ,,. бnн н където:
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«... като хакджар cpen полумрака nедеи
пламтящият му поглед па блести , , .•

Наnрежек11ето в балаnата с 11ra до купынна·

?1101111ата сн точка в тре"tата ·част - завр ьш•·

нето на поета към с11ежкнll "1>алкан, сде чш
ro ??е_гръдката народна•. Чрез ?авръщането ?и

Бот11ова, Смsrрненски иска наii·;ко II хуаож•·

ствеко да нарисува новото робст о н настъпва·
щото· варварство на олиrарх1rята на стираннт1

· разплуш в срам и. грях•, които 11вея"t охотю
И tJCC1'11TO.

«.. · и свойта подлост н лкхьаv.ство сито,
сподавят· робск11я възбуден pJ».

Какво точно видял Ботiiов при э\връш1н11О
сн, Смирненски не рисува в баладата си. TON

научаваме от п,1а?1тящt1я лик на револ цио,ер.,•
поет:

с.·· В гърди се буря сепна -
възn.1зм11а гняв- в старllя борец,
И ор,,ов пог.1ед странно трепна,
11 ор.?ов 11оr,1ед пак зашепна:
сЩе 81/KlleM I/He: ХЛЯб I/ЛИ CBI/Heu>.

Така С,sнриекскн кай-добре даде образа и1

Ботйова в нашето ереме. Така той изрази наl·

добре как нашите щжолекия с Ботйовско з?а?i
водят борбата прот11в врага на трудешнте се,

Стефа11, Каракосrо•

rope• - •пируващи князе• и господари. ми·

3Ер11ята иа тълпите в подножието на •сrъя·
бата», жаждата за мъст в м,рд11те на мо-

мъка II неговото ликвидаторско при?треs"1
при възлюж1юстта да живее с11ед •ropнirre•
слоеве - са предадени с максц.,1апка 1tково-

мия на средсtвата. пласт11чно 'fи живо каrо

с1швол11чна картина на eкcJoaтaropcкl!I
строй.

Прозата н? Смир11енски заем определено
?111сто в иеrовото творчество. 1f

11е11, ка!l!О

• И В поезията му' се Чувствува ror1,10t0 сърЦI
на поета к неговият изключителен та.1авr,

И в нея също така се разлива, топлата. чо-

вешка II огнедишаща любов и поета h"ЪJI

кеrовите бледолик11 трудещи с братя. ?а,·

то II страстната му ненавист м rоя Ф
ществен и поп11ти•1rск11 cтpoli. 10Ато ГП Ф
рнчаше на глад, на мизерllя II а по.1н111ч?

ско безnn?вие,
ei. з111е1
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,,ПРЕЗ ГРОХОТ А ВСЕВЕЧЕН НА ТРУДА"
(

Рис. от ПЕНЧО ГЕОРГИЕ?

ЧЕРВЕНИТЕ гскялгонн
В_'ympomd '?а светла. ера, с. факе:ш на нова вера,
идат бодри ескадрона с устрем горд и. набег смел,
а над тях кат хищни птици, кат настрьхнала орлици
спускат се и рагпиляват гръм шрапнел подир шрапнел.

Кон изправя се, изцвили; и, отронил сетни с11л1?,

грохне мьртав на земята, някой воин поразен.
В миг уплашен спира коня, но наново той догоня
стъпките на ескадрона, в общии прилuв устремен:

И, развели буйни гриви, над пожънатите нива
като вихър отминават ескадрон след ескадрон.
Под копитата извива нрах на облачета сивн
и премрежва с бронзов блясък огнения хоризонт,

Ето татък край върбите екнаха пушкала скритн
и вълни от кървав пламьн срещнаха се гръд със гръд,
сви се буря безпощадна, зазвънтя стомана хладна -
кратка схватка и наново ескадроните летят.••

л:;?iпете ескадро?и! ·а j,c'mp'i..ita., щ?·?1t"ил1?ни
погледи. са-прихована сэс надежда II любов.
Свил десницата корава, целий свят се днес изправя
стреснат, трогнат; очарован от побе'дния au зов.

Нека в ужас, в изненада рухне всяка черна сграда
на световната неправда, на сподаоения стон,
н човекът да намери зад открехнатите 'двери
мъртви старите химери на бездушния закон.

Ах, летете вий сред -сен и дьжд от огнени картечи,
вий - развнхрени. предтечи на безоблачните дни!
С буря, мълния и грохот възвестете гордий поход
на въэбунените роби, на. червените вълни/

И когато сетний камьк на обгърнатия в пламък
и разплуха древен замьк се отрони в пепелта,
вий слезнете от конете ti земята целунете -
възцарете вечна обич, вечна правда над света.

•

МОСУЛСКИ ПЕТРОЛ В ЛОЗАНА
Лорд Кървон мъж е блаrовидеи,
седи на мекия си стол
и пита мрачен и обиден:

•Тук коя мирише на петрол?

Та ние хора сме салонни,
кому тук е дошло на ум,
сред тия зали благовонни
да вмъкне нефтения парфюм?"

Поанкаре тylt не разбира,
не зпаll и Стандарт-коипанн ;
петрол в Лозана не извира,
а на петрол навред вони!

Измет паша се поусмихва,
но пак спокойно си седи.
А Мусолиии даже кихва
петрола нещо му вреди.

Лорд Кързон дяволито c1111ra:- .Измет паша не е ан чуп 1 -
ТоА струва ми се тук пристига
с петролни иострн от 11\осул !•

- •Те, мострите, са чак в Анrора,
нарочно ги оставих аз,
защото вий сте энатни хора
ще се вмиришете на газ".

••• Лорд Кървон клати се на стола,
.оправя новия си фрак:- ,.Ще трябва значи в Аиадопа
за мострите да цоll;;еи пак".

- .Ше ви излезе много евтин
тоrаз петрояа, джентленен ;
Чнчернч е търговец нефтен
и мисли също като кен",

„Така 11н? Сър Чнчернн, честно
кажете мнението си i"- ,.Така е, нефта пламва лесно,
но твърде мъчно се гаси J

ВИЕПСКИТЕ дЕПА
Под покровителството на ангяийската v. ва XQJ!aRJtcкaтa кр,,.и111 1tИIJO

фи1n1ът .Мизерията па виенекнте деца • е нгран с иебяоа., успех на Запц

Не устроихме днес файф-о-клоктн Променете картините. яоая 1

и жур-фнке Вий нямате, знам Госпожата иска тъга.
и?никюираllте своите нокти Запевяцайте -- смъртна невояя,
и xallдe на кино, мадаи. мизерия вижте сега 1

На платното невиждана гледка:
Виена - великия град -
с кабаретния сиях на кокетка,
с безу11пия свой маскарад.

Заповядаяте - пъстри витрини,
театри, гъапн, светлини i
Разходете се в цветни градини
сред мяадн и анатни жени •••

А.,а внlt сте жена поетична,
с печазна /i нежна пуша,
ще бъде, мгдам, неприлично
душа ви от скръб да зиша,

Над децата беадомнн, безх11ебнн
децата на нъртввя град -
черноцреха всевласгница дебне,
рааискрнла погаед алорад,

Въздъхнете печално, госпожо,
за тия безкръвни 111ща ;
съжалеге от меката ложа
виенскнге бедни деца.

И кажете, нниа добротата
абсурд 'е '/la дtl!!t!\н\1я tвят ?

. ? 1_1.?кР..?.?.атс11ство краl!с"о децата
·
не мрат 11н забавно от r,,ад?

ВЕЛИКИ l\\ИСЛИ НА. МАЛКИ МОЗЪЦИ
Д·Р Дl'IHEB : Бъnrарски•т диnnомат не трябва 11.а се отчаАва. коrато попмтнката

му фалира и сам тoii отиде а архивата. При няяее nопктическо земетресение и арх11•
вата ноже да изпезне на б11n с:аlП'.

I ·*
д·Р РRДОСЛRВОВ: Rрестите нц моята дружина не ме учу.цват; ако беwе no-

эteneн11n nарпамеитът, н•маше да везелевее окръжният затвор.*
МАЛИНОВ: 5амбаWj18 страна сме и това си е I Деitствуааw пи - обаин11811Т

те а ие.цомнс:nие. бе:одеАс:тауааш пи - nponyc:иan си момента. Не ос:тааа нищо .цруrо
ос:аеи заиаnред мо•та парти• да с:а отдаде на nony.rr.peмнL*

КР. ПRСТУХОВ: Един е кусура на днешния с:троА: ноrато с:и с народа - 11• CJI

на вавет, коrато си на аnас:т - не си с народа. (Б. Р. По времето на наnисаапето на
тн11 .мис:nн" от Хр. Смириенс:кн-1919 r. - Пастухо• беше на власт),

Посветена на всички, които ще
кажат: ,.Това не се отнася до мене".- Koll си тн? - попита го дяволът.- Аз съм nneбeil по рождение и вснчни

:?риnnювци са мои братя] О. колко грозно
? земята и колко са нещасгвч хората!

Това говореше млад момък. с изправено
гело и стиснати юмруци. Toil стоеше пред
?тъпбата - висока стълба от бял мрамор
: .розови жилки. Погледът му бе стрелнат
в далечината, деrо каrо мътни вълни на

прид.оw.?а река шумяха сивите rьnпи на ми·

1ерипта. Те се вълнуваха, кипваха миго?,

циrаха гора от сухи. черни ръце, гръм 01

негсщувапие и яростни викове разлюляваха
пъздуха и ехото замираше бавно. м.рже
ствено. каrо далечни rоповю1 гърмежи. ТъР

пите растяха. идеха и облаци жълт прах
зтдепни си11уетн все по-ясно и по-ясно с•

,орязваха на общия с в фон. Идеше ня
?акъв старец, приведен ниско доземи. ся

каw търсеше изгубената си м.1адост. За дри

1авата му дреха се държеше босоного мо

11нченае и г,1р11аше високата ст-ъ.,ба с кроткv
·1ш11 каrо мРтл11ч1ша очи. r,,enawe и с,

усмихваше А след тях идеха все одрипс

пи. сиви сухи фигури и в хор пееха прс

rеrната. поrреба.ан1 песен. Някой остр

ев1!реwе с уста. друг. пъхна.? ръ11е в дж,

?овет€ се ?\fеРше внсоко. дрезгаво. а. о оч1

re му rорешР безумие.- Аз сы• пле?сй no рожденне и вс11чr

1 р и n п ю в а и lfИ са братя I О. ко111

розиа е з•"ята и колко са нещастни х,

?ата! О оне. там rope. вие, ..
Това rOAopP111e млад момък с изправен,

?е110 и стиснати в закана ю»руци.

- Вие ?!разите oнmi rope? - r/оппта Дя·
зол-ът и лукаво се приведе къи момъка.- О. аз ще отмъстя па тия принцове и
князе. Жестоко ще им отмъстя зарад бра·
rята сн. зарад моите братя. конто Н!dат J1нца

,кълти като восък, които стенат по-з11овещо

от декемвриllските вие11ициl Виж гопиrе им

hървави меса. чyll стоповете ниl Аз ще оr-

11-ъстя за тях! Пусни меl

Дяволът се усмихва: - Аз съм страж на

,ния rope, и без подкуп няма да ги предам.- Аз нямам зnато. аз нямам ннщо. с
юето да те подкупя , .. Аз с-ьм беден, дрн·

1ав юноша , , . Но аз съм готов да с:тожа

·лавата си.

Дявопът П:!К се усмN:11а: - О не. аз RP

1лкоз много! Дай ми ти ?амо c:iyxa си!- CJ!yxa си? С удоволствие... Нек? ви

Jra нищо не чуя. нека ...- 1'11 пак ще чуваш! - успокои го пяво

,,т н му стори път. - Мини!

Момъкът се затече. наведнаж пр, крач1

)И стъпала оо космаt?та ръка на пявол•

, дръпна· Стнrаl Спри да чуеш. ка?
·екат там долу твоите братя!

Мо}rъ?;ът спря и се oc.ayma. - Странно:

1010 тР ,д?очнаха 11зведнаж да пеят весе·

ло 11 11,А безrя11ж110 » с? C11eJ1тl .•• Н 1011 Рие, .олs .AJI,. ЖZ1f/!L'I.

пак се затече. Дяtlоnт пак ro спря: - За
да минеш още три стъпала аз искам
очите тяl

Мо11ънът ртчаяно махна ръка: - Но то-
гава аз няма да мога да виждам нито свои-
те братя. пито ТRЯ, н;? конто от·rвам да аr-
мъсrяl

дяволът: - Т, пак ще внждаJП... Аз ще '1'11

дам друrи. щroro по-хубави очпl
Момъкът ъшиа ще три стъп-ъ11а и се вrле·

да надолу. Дяволът му в;?по:11нн: Виж r=
им ?.-ьрвави меса.- Боже мой! Та това е тъй странно: коrа
успяха да се обJiекат топ?.-оз хубаво! А вие·
сто ?;ървави рани, те са обкичени с чудно
алени рози! ..•

През всскн три стъпала Дяволът взимаше

своя маnък откуп. Но иоУЪкът вървеше
roll даваше с готовност всичко. стиrа да

?ткrне там и да отм-ъсти на тия тJ1-ъсти квязе

1 принцове! Ето едно стъпало. само още

щно стъпало и тoll ще бъде горе! Той щ•
,тиЪС'l'Н зарад братята сиl- Аз съм nneбell по рождеяие я всячк11

ОИПЛЮВIIИ,,.- Млаnя мом?;о, едно стъпало още! Сам,

це едно с-м.пало и ти ще отмъст111D. Не

1 винаги за това стъпало взнмаи двоен

n)П: ;iall ,ш сър11ето н naмerra си.

\lомъкъ1 11axna ръка - Сър11ето пи? Н•

за е 11яоrо жестnкоl

Доо.n?т се эасиа rъ?l!Cro. utoш11erяo.

-
Аз не съм толкова жесток. Аз ще '111 да11

в замяна златно сърце и нова .nамет Ако 11t

приемеш, ти никога няма да минеш туй c:n.-

пano. никога няма да отмъст!!ПI за браТl!Тв

си - тия, които имат пица каrо ояс-ьк в
стенат по-зловещо от декемврийските вне-

mщн.
Юношата поrпедв? зепепнте upoвl!'IIIII O'IB

на дявола.- Но аз ще бъда ваll·нещастввя. Ти 1111

взю1аw всичко човешко.- Напротив - наll-щастпнвня .•• Но? С,,.

гласен пи си: само сърцето п паиетrа ся?

Мо!l'Ькът се замисли. черва ся11Ка пеrиа
на лицето му, по сбръчканото чепо се ar-

pol!ПXa мътнн капки пот. roll rаевво саи

юмруци и процеди през зъби: - Да бъ1tеl

Взеъm rнl
••• И каrо мтва буря. гневен и С'ЬРАIIТ,

разветрил черни коси, той мина пос11едвоrо

стъпало. Toll беше вече нail-rope. И яэвед·

каж в Jlицето му грейна ус111mка, очите 11)

заблестяха с тнха радост и юмруците му er

отпуснаха. ТоА погледна пируващите квnе
аоrпедна долу, дето ревеше н прО1Клияаmе

сивата дрипава м.ппа. Поrледва. по внrо 111·

скул не трепва по пицето иу: то бе cвerno,
весепо. доволно. Tolt виждаше дОl!У пра3111'1·

но облечени тъ11пн, стоновете бяха 1e'le
шмвн.- Koll ся ти? - дрезгаао 11 .uyкillO ro по-

'ита ;viвonъr.- Аз съ11 прняц no рожде8118 я &r1>
111Те ,m са братя. О. кмко lфасияа • 1e1QJ11

Н КО4КО ? !il,CIAIIIH 102iI„
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ЗА ПЪРВИТЕ ТВОРЧЕСКИ години НА СМИРНЕНСКИ ?oo???M??!.?????;?.???::?"'??:f?:?
Париж ?е nоJJзувало със славата на крепост на н?i\tal:

11ед
Г?рв:н! В колко дуw11 това име ьэ-

юцнята Хайне ка- с,, а ,ка» нарепуб:?нканскнте идем и реео., · •
н като тоя който сега we раз,:.жа

Ф наменитиrе си net· вика споме '
то емигрант в ранцня, 8 в ·

0 ctзl Хнляпи н хнляди са ко?1унист11rе no свега,
рнжкн пнсиа, описва във висша степен картини

дължат прераждането си на тая нсгори-
и художествено лъвската борба н кървавата 'It· конто

cMaiiкa» е наil·)tонумента,,ното до·
бе„1 на възnнтаниuнте на Политехниката ::d.'I? :::::е::::· за ваияннето на класическите JHf·
ката уличка сСен·Лlартен» през 1832;од '

тературнн прсиввеаения при офор>?нването на
паролата: •да живее реnубт1ката!» а да за·

светеглев н пояитичесхн разбирания у хората..... нэпее всичката си влъч н презрение ·кленмн н '
. Haii дълбоко се е эапечатвло в ума ми това място

къв реакцнонното католическо духовенс?в!:
от ?Майка» където се разказва за сб.1ъскdii·

Хайне нарича духовните семинарни еполитехнн
НЕТО на царската полиция със стачниците. В

ки на обскуранr11э?1а:.. тъй па се
Ето в такава еполигехннка на оёекурантиа- романа преди тоя върховен миг -

бо
'

ма» _: n.,ювднвската семинария - съм се въз· рече - двете страни з?емаха ?ознцин за я, н
...

пнтавал аз Небеизвестннят Борис поп Стоиме- през това време аз. който бях гвърд в С'ЪЧ} в

нов наречен епопскнят господин» в една era ствнето сн към блюстителите на боrоустано;е:
тия. в левия печат - отговор на неговия мръсен ння ред н ааконността, както нн учеха в семн-

1930 сиреч към полицаите взех да се i<'J·
пасквил сБолwевншк11ят мораль, около го- нарнята, • ' '

И
дина ми беше учнтеJ1·възп11тате.1 в семинарията. лебая на коя страна да дам сърцето си. пr,и

На молбата ни нас. благонравниге семинарисги, драматичното сблъскване на полицаи със c,??q.
да ни напъти как да четеи светските писете-и, ннцн я кървавата гонитба, в душата ми сякьш

той ни отговорв да rи четем ва хупожественнге изплака нов човек, както нзплаква новородено

качества на книгите им, К•ТО сн запушваме ушв- - сърцето ми се окъпа в кръв за бедните стач·.

те за техните най-често опаснн полнтнчесь ч нкцн, за потъпканата работническа класа, nµlf-

тенденции, както бнл постъпил велемъдрнят надлежността си към която аз сега за пръв nьj
Одисей с гласа на сирените. С тоя протнвочу- започнах да осъанавам, аз бях вече друг човек

мен серум 8 главата, аз си отидох за аятната в душата мп се родиха нови убеждения. Чужа,

ваканция 8 моето Скобеяево, Чнрпанско. Ка10 враждебен досега, изведнаж .Горки ми ста еа •

мина жътвата, поисках от учнтеля-комуннсг tla · б.1нзък човек, роден брат. Тон сякаш с братсха
снл Стойчев книги за четене. Той м11 каза, ?Р. топлота стискаше ръката ми я ме тупаше С1'р·

има Игнатовото издание на Горки сДа бъде вечно, другарски по рамото. Прехвърлих се да

ден» и с3н'1НН вечернэ на Смирненски н ромая» чета Смирненски. Четях. го на глас я _с. вьоцу-
сСпоржнлов• на Георги Караславов. Тия книга шевленнс. След Пенчо Славейков - поетически
били опасни за мене - непорочния семинарист. корифей за нас, семинаристите - с радостна
«За дете ,.,18 ме взимаш? - отговорих аз нвпъл- почуда виждах, че имало такава прелестна п: е·

неи със самомнение. Аз ще ваема хубавото, ху· эня от български автор.

Да се докоснеш до f.rатерна?1нтс1 конто .10?\··
менгнраг един живот, значи да будиш иърте?ян да говориш с него. Тогава една слуqа1iна :;?лежка, рисунка ипи един текст од1•хотворяс,
анцето на онзи, който трябва да възкръсне noтвоя воля, С>1нрненски очаква своя Сноrраф ОТ·
лавна, време е вече той да започне работа, за
събере документнте и спомените, да анкетира
и жнвнге му съвре?tенннцн, за да очертае по-
вярно и по-плътно неговия жизнен н поетнче-
ски портрет.

Христо Смирненски умря много м.,ад, едва
25-rодншен. Но в краткия си живот, той p•s·
гъна н поетическата си дарба, и борческата си
натура с пламенния порив на .,.,адежкото съо-
це If с твърдата воля на зрелия У"· Първото
стихогвереннв на поета е хумористично. Пу-
6.шкувал го е във в. сК ·80 да е» на 23 априа
1915 годинв, когато е ученик във втория курс
на Столичното гехннчееко училище. И това, н
вснчкнге му други стихотворения, печатани в
тези жьаголнк ху?шрнсnrчен вестн11к, са нанв?tt
н с.1аб1t опнrи на младеж. който започва да cnu·
пнсва» н затова те нямат цена в неговото де ,,о.
В архива на Смирненски, съхраняван от Тод;,р
liopoв, редактор н коментатор на неговите сь.
чинения. се на?1нрат трн документа, J..Онто p.J3:
крнват поета като учен11к, юнкер н студенr.
Запазена е неговата с;У, 16 (Ученн•,еска книж·
ка) на (Изм11рп11ев Хр11сто) учен11к or 11-б курс.
1914/1915». К.1асн11ят наставник на поета, Ст.
Иванов, е имал. може би. неудово.1с-тв11ето :и
впише в края на учебната година 6,1 нзвннепr,
н 2/3 нензвннени отсъствия на своя уqеннк, но

1

и удоволств11ето да нанесе неговия успех: tr->·

торка - по бъ.•rарски II руски езици, алгебра,
rео11етрия. фнзнка, хн?.шя, rсо.,огия, история rf
петрография, шесторка - по френски език "
четворка - no рисуване и краснопнс. Тон 11р•·
минава в третия курс с спрнмерно поведенне и
прн..,ежание». По-късно, поетът е оградил
мо,1нвна криволица числото на отсъствняrа м
е теrли., •1ерт11 на четворките си! Вероя?но е
нека., да се надсмее над себе си. През 1915 н
1916, той пише в ученическото списание сРодна
.,нра», небрежно и набqрже, често пъти в клz.t,
no всичките )!У опнтн в смешки, вицове, napo·
п.ин и сантнмента ..,нн - за слугини н .nамички-
стихотворения, конто проникват в печата. п<,д
псеедон11м1пе Ведба.,, Хризантема, Сър Джеймс
Шокинr и ШоКl!нr, 11редстав.1нват неиздържани
хуморнстнчнн творби, конто по-късяо н с.,м
С,?нрненскн не е харесва,,. Лош спо,?ен за него
е бн.10 н сътрудничеството му в споменатия в.
сК -во да е•. Още ученнк обаче тoii става един
uт наА·це11н1rrе н паодовнти с1,трудн1щ11 на
с:Бъ.1rаран», с който сплита за някодко годн,1к

съдбата си. Де,,ото на бълrарановцюе н особе·
ното участие на Ведба,1 в тазн група заслужа••
наистина сериоsно проучване н nредстамява .1ю
боnнт11а страница от нашата лнтературна н ку.,.
турна нсторня. То осветлява н безнпеfiната лу ·

таннца на нашата тоrаваwна ннтеднгенцня.
През маА 1917 Христо Смнрненскн постъnза

във Военното учн.,нщ? В неговия архив е за·
пазен един а.,,бум: на лругаря 111)\ поr:оiiннят Uн
Ноiiков, в койrо н двамата са писал". Албумът
носи 11еталпа ппочнца с падп11с Poesle, С'Ь·
държа 144 страници, от които само нече1ниrе
са нумериранн; има доста празни и няко,,ко у?н ·

щожеин листа. Рабоrнте в този албум са с,т
1917 н 1918, когато Смирненски е вече сътруд·
ннк на сБългаран», сБарабан» и сСатър» и к.1 ·

гато nродъJJжава хумористичното си творчесiво
с епиграми, диалектни хуморески и весели crJt·
хотворни акварели. По това вре„е, nрез 19!8,
тoii за една година напуска сБъ.11гаран» и уча·
ствува в редаRтнранеtо на сСмях и съ.1зн», з11.:

едно с Крум Кюлявков, Васн.1 Павурджнев, А.,
Жеидов и др. В това издание нмнзат 11 няксn
от неговите работи, вписанн в 10нкерск11я албу?
на Нойков, като сНа 42 набор» н др. С.?сд np-.·
кратяването на сСмях и сълзи», младНЯfl хумо·
рнстнчен кадър заедно с Ведба,,, заработва в
сБарабая», но скоро всички нзоставяr 7оэн вес.т·
ник и стават редовна сътрудннuи на сБъJ1r?-
ран».

В юнкерския албум, Христо Смирненски н Us.
Нойков отразяват в разнп сериозни п хумори·
стнt?нн опятн, юношесRнте сн душевни състJ.11·

ния: R двамата бденуват за «м,,адежкп peRe·
санс». 7ъrуват за отлнтнаJ1а младост, чувс?ву„
ВЗТ' се бts време остарели, пэrнаниця, жнте..,и
на счерея затвор», душата "" е сб.?удннца не,
сретна», любимата им е сцвете на цветята» я ':'-.

н. В 'ТОЗИ сантнмента.чен речник Н.! двамата юн.J·
шн, слънцето е Феб, който морао изгрява и за·
..,язва винаги в «rnyx безвъэврат•, нощта е ?qa.
ровна» или сеълmебна•, зефирът е иепременnо
«."lек». Це„1нят санrнм:епта,пен k наивен сдовесеч
товар на симвоJ1нзма к на бълrарановщнната
отек,1ава nочтк всеки cT)fX н 1·0 rаравк на·
нвен п t.tомtiешкн. От това npe}te са JtetJaraнн r?
с.,ед смъртта на Смирненски стихотворе,;н•
с:Младост» и <сХрнзанте?ш», -rехяяят есенен ток
отговаря напъ.тшо Ra албумния, но превъэхожд;1
юнкерските оnитн на поета.

Юнкерският живот на Смирненски и Hoiiкuв
с отразен в хуморнстнчння отдел ма. техния ;м·
бум, в който' поетът е автор на rодяма част от
стнхотаорен11яТа. "Бойнншкн сънища на моинttе·
та, .1Jазаретн11 мечти, отлускарскн нево.,,н и KOiY·

tfе),КК за . .жор1.а1d.f.?1увкн- и.,дка.1-ектнп.шtснн; като
«Стара Неда•. сЦарнбродска песен>, «Трънсt:а

СРЕЩА-
СПОМЕН ЗА ХРИСТО СМИРНЕ:НСКИ

>

Наскоро с.,ед първата световна война, у дома
qесто идваше То.чсJ Иэмнр.1нев1 починалият 11ре·
ди десетина години писате.1-ху,?орнст-брат на
Христо С>1нрне11ски R б.,"зък прияте., на моя
шypeii. Изказах пред него желание да ви.зя
м:.1а..:хня поет и в един с.1ънчев есенен ден, имах
радостта да посрещна два?шната братя.

За пръв път виждах Сми?ненскн: юноша с
хубаво матово лице, 1·0.1г?,н черни 011н н гъ?:.т.з,
черна като смо.ча, коса. От неrо .?ъхаwе npo·
с.тота н непринуденост; очите му нз.r?ъчвзха 10,
п.1ота н странен б.,ясък. Тоя иомък едва .1н си
въобразяваше, че сле.:? време ще бъде знаме на
прогресивната м.1адеж, дюбнмец на отрудените
н с nоnу.1ярност, която надхвър.,я rран1щ11те на
ма.оката му род11на.

Прн та?н наша среща, той като че .,н nрете·
г.,яше думите си, но когато заговорта:е за Х}'·
дожествената ни „1итерптура и за полнтнческо'iо
nоложенне на Бъ.,rарня с.".ед катастрсфа.,ната
воина, цялата )<у фнrура се оживи н аз оста-
нах с впечат?1еннето, че пред мен седеше човtк
: укрепна., >1нроr,1ед и жнтейска опитност, коя·
то не отговаряше на годините му.

С,?нрненски пишеше тогава предимно в хумо·
рнстнчннте вестнн11н, под псевдонн!1а Ве.1,ба?,.
Стиховете му се от.,ичаваха с изисканата си

Ху)юрът на СJшрненски е лек. неприну-
цен. Toil бнчува не топкова лиц та, колкото
условията, конто ги създават.

Много от ху?1орнстичиите «герои• па Хри·
сто са нещастни хорица, които възб)')!!Дат
повече съжаденне и съчувствие отколкото
желание за пр11сJ1ех. Такива са н изг.,адие·
.111ят чиновник, коjjто търси гевреци по два
за лев. и бедния; баща, който преддаrа на
J1а.1овръстния си син се?1ч1щи за коледен
подарък.че дори и >1а.1ката Жанета, сърце·
то на която е J1а.1ка катафа.1ка. Вснчки те
са добри. кротки и симпатични хора
жертви на жестокото бездушно общесrво.

Сянаш че и саJ1ите сrерои• чувствуват
това от11оw?н11е на Христо К'Ъ)< тях. та не се
сърдят на закачните ?•У и ... обнчат своя
автор.

Точно така. Героите обичат автор1 си.
Обичат го и го познават. защото в повечето
с.1уча11 те не са нз?шс.,ени кун.111. а живи -
11ст11нсю1 живи хора. с душа я сърце. с
п.,ът и кръв. Живеят. Я;\ат. четат за себе
CII н нрllТIIКуват своя автор.

Тая про.,ет попаднах с.1учаiiно ?tежду една
група от живите •герои• на Христо. Бя:r по
работа в едно J1а.1ко крас•1во се.,це. ск·отано
в по.1ите на Р11.1а, където Христо .,с,увашс
пос.1едната rо;\ниа преди c?11,prra си. Седях
в читалището и nреl!Нства:r вестниците. Ни·

форма и духовитост, която избиваше в сарка·
эьм. Toi! печаташе н фей.1етонн, които no своя
размах н непринуденост, напомняха федлетоннте
на Христо Ботев.

Аз наб.1юдавах с жива симnаrня ,оя момък,
С!'lе,;с.nн.ч вече обнчта нг софийското ра60,ан1Jе·
ство и на бу?ната м.11адеж, н не останах нэне·
надан, кoraro с..11ед някоо11ко r·одннн трудеща Со·
фн,r устрсн небнвам народно погребение на
вд:ь:шовення neвe1t на «Червените ескадрони».

Изминаха години, протекоха съдбоносни съ-
бития, ?-tного неща избледняха D nаметта мн. но
срещата ми с Христо Смирненски е още жива
в съзнанието ми - като че го виждам: и cerа:
замнс.,сн, с едва уловима усинв}{а.

Хрнсто Смирненски не нн завеща 1<руnно no
ко?1нчество книжовно богатство - той си отн·
lie много м.1ад и не смоr?а да д-онзпее лебедо·
ват.а си песен, но това, кое.то ни ост2:яУ., бележи
творческия nът на един п.,аиенен м: боiато Jta·
дарен поет, чиято ранна смърт, on.,av.aнa от ruи·
роките народни маси, бе голяма загуба за на·
wата художествена ,,итература.

Днес, едва .,и нна се.,нщс в Бъ.11г.;рюr, гдето
да не знаят ннето му Jt .Аа не са че.,и с.ти::ове
от кеrо.

MRAKO HtlMAR

песен», сМарш на 42 набор». сМноrо е горещо>
н сКоJ1арджяiiска песеа>, пъстрят стран,щкТ<·
на а.1бума с безобидния хумор на 11оета. Инrс·
ресна. макар и наивна, е nоемкатз «Бяrство» -
траrнкомнqна опера в 4 действия с проста фr,,.
ма, но с.чожен състав. Музию1та реквнзнрана.
Действуващи тща авторите (2)». Тя носи u?·
тата 19. 11. 1918. Всяко стихотворение се 11е•

110 мелодията на популярни тоrава cш;rarep,1..,

Завършва със с.,едння текст: •Край н• велнv.о
.,еnната пое'1а. Геронте останаха с 6 n 1/2 н 30
без градска и до днес се мъqат е бастн„1нята?
Но още от този а.,бум. ноетът започва да тьр·
си ссеет.,ина н простор::.. соцна.,,нн мотиви из·
ннкаат а едни сСонет». с ..:ойrо съветва е.1нс
момнqе да остане ла„1сч от сгнъсння разврат и,t

мноrо.,,юдиия rpa;i,», в друrо стихотворение. .:,
говори за ст_оиаха. коitто"е. r-aнaJ1 сболшевшо,.
в трето - двамата автори мечтаnт за скомуни-
стнческп ред», когато сб11 ;?стъпи.• и края lчз
мръсния житейски свят!» 1

Смирненски, обаче, узрява •като хуморист с sr.

соцнално-по.читическн н революционен nor„1с..1

към съб11тнята през студентските си години.
Той следва в Юридическия факултет от 1918 до
1921. Студентската му кн11жка показва, qc е зи·

писан в университета на 7. XI. 1918, под бJ;'А
а факултетната к11иrа 6861 н в ун,1верситстск11я
а11бум - 11340. Издадена е на Христо Дн?:и ·

тров Измнр,1111св, но no ц.se.'tii на мастю1ото ?IJJt·

чп, qe сам, пред квестора, поетът е зачеркr1з.r1

фамк.sното си име Измир,,иев. Бил е освобопен
от такси само за 3.'4 и 5 полуrо4не. Само 11ъ?""
я втори семестър му са зачетени от декана ll·p
Т. Кулев. Не му са разписани първи н ше?ти
семестър. В студентската книжка е запазен ПJ·

знатня портрет на Смирненска: cмyrJto лнце с
ТЪ'1Нlf очи, с бръчка на лявата буза, с енерrи·
чеи израз, с бор'!ескн рс.1еф на свет.,осеикнте.

Хроно.,оrнческата к;?асифнкацня на стихотs<?·
рснията н 11розата показва, че именно в студсdТ·
ските ен ,·одннн, Смирненски става автор н,
по,,итически хумор и nоет на работническата
к.1аса:. През това врене, rоИ с·ьтрудннчн н в

«Бъпrаран», заработва н • «Червен ?.мях::,, с

Крум Кюлавков и Хр. Ясенов (1919) и е в уси·
лена творческа работа: п11ше на ко.,яtlО
трамвая, в печатннцн:тс и в дв11m:еш1е по y.чнuir·

те, защото се отзовава вед11а1·а 11а събитията. Н
хумореск11те му с 11одпнс Кя)1н,1 Ефенд11, Har< л
c„y,·m,ii. Лорд Внлмои н:?и Окър-Кокър, от·

бе„1язват прехода на С?шрненскн от сантнмt:1·

та:,ннк и безидеен към соnиа.rшо-ло„1нтнч?скн;1

и рево.1юцнонно-нзобл11qнте.1н11я сти:? на хумо·
рнстнчното му и поетн•1еско творчество. Cry·

.•
дентът Смирненски взема IIO;IМUl!я1lo всич? 110

.1нти•1еск11 с1,б;J,т,m1 и s, !JP? т'6дорj>оров \ВЪf
дк, че да се направи коме тар ма тзорt1ество1 n

м?r, значи да се напише t тtтпческатг нс?ры1
на онези rод11н11. През ст ентстеото ек, тон ?а·

писа II най-хубавите си рческн ст11хотворенч?·

Горqнво кафе, Иохан, ратqетата на Гавро,u,

. улнчнат<А жена, l(овач'ьт1 Карл Либкнехт, Ч?р·

вените ескадронн, Москва, H11ii, Пpo.1erra на

рnбите, Бурята в Бер;,нн, Въглекопач н дру, ч.

)о;.оито бяха поместени и в сбирката му «Да бъ.it?

ден!• А с тези ст11хотворен11я Христо Смнрне?·
скw влезе в дзубок с буржоазията, с тях мii
ooo.Jtpи волята на борческата работническа к.1•·

са к стана зи,\ар на 11овн11 свят.

в стихотворението си сЮноша• ( 1922), Смчр·

нескк илюстрир? двата erarta на своето развитие:

той идва на тоя с.вят сзаnлекен . . . от ttветната

маАска зора::,, ио скоро внжд.а. че животът 11е

върви по друм от цветя, а ехти от оковни зв Ы{·

т?жи. Този про11ес на творческо и рево,1ю11нон·

но узрява.и? заnо•1ва от края на неговото юнкер·
сr1·во н още през пър,ата година яа студентстflt:·
то ?у е завършен. И тоrнеа загърмяват ж?...,ез·
ните му с;?ова. Поетът вече- не се смее. То?
Rдъхноsено запява химн:а на революцията и CRV·

бодата. И цялата жизнена еперrнw na едпн жяnот
се превръща я борческата во,,я на един народ.
ко?то знае я може да воюва за правото ся 11а

щастие. Отто,·ава Ботевото знаме се развява •
р1,1?ете на Хрпсто Смириеис?и. то н сега п,,ющн
в иеrовкте стихове •• ,

Стефан Стак?е•

дожественото у тия писате..,и, а вредните ifЧ

тенденции ще оставя без внн?1анне•. По.аучах
книгите. То?,овете на Горю1 с разказите за бо·
сяцнте ми направнха поразитс.11но впечатление
с художсствеиостrа си. Уднв.r1явах се. че i\ому·
н11ст ?,оже да rшше художествено. В ссм11nа·

рият.а ни учеха, че ко?1ункстнте само иаnол3у·
ват вауката к изкуството за своята тecнorpЪJI:J

А когато заче?ох «Москва, Москва.,. ти п?к
rорнш, ти, 11ак п?1амтпш ...> аз заnла1<ах. за Тt:Я

Москва, която ту rорн като а.1ена звезда на

мрачния небоск.1он на капиталистическото р<·б-

ство, ту 11ротяrа братска ръка за по?ющ яа нs·
tерзаннте 11роJ1етарии от останалия свят.

Няко.чаii Стаiiкоа

ХРИСТО СМИРНЕНСКИ КАТО КООП. СЛУЖАЩ
Запознах се с него през есента на 1915 г.

при постъпването ми счетоводнтеJI в тога·
вашната най-голям? потребите:ша коопера·
ция в София <Братски труд•. Христо беше
и21t-.1шадият с11ужащ в това предприятие.
Постъпш, е 11а служб;? вероятно през редов·
нпта учебна .,ятиа ваканция на 1915 rод. н
npeдno.,araм. че е продъ.1жава.? да работи
тai,t порадu?нередовните )"tебни заня1ш1 в
техничесиото училi1ще, до постъпването 'му
'във военното уч?.щще. Изnъдняваше наА„
трудните за възрастта му работи на общ ра·
ботник в кмониалния. >?аrазии. Порад? по-
rо.1ямата си интеднгентиост и схват,швост
ПQ·КЪСНО бе привлечен l(ЪМ П0'10ЩНИЯ кан·
це.1арск11 персонал.

И сега си го спомням с неrовия'I сравни·
тедно нисък ръст. мургаво .,нце, с вечна
усмивка на уста, да тича из вс>1чкн помеще·
ния н складове на кооперацията, да задо·
во11ява безропотно желанията, а често и ка·
призите на клиен. и и шефове. С:ьс своята
отзивчивост. голяма нзnълните.11iост, бдаr и
мек характер, а и с:ьс сд?вата си на м.,адеж
с го.1ям поетичен талант. той бе стана;,
истинс1ш любю,ец на liOЛel'И, шефове и
кг.непти.

По това време в кооперацията работеха
около 15 с.,ужащи и служашки. По·rоляма·
н част от тях бяха организирани в профе·
сионаш!ата секция на търговските служащи.
някои бяха ча?нове на партията на тесните
соцна.?истн. но почти всички бяха съчув·
с1веници на тази партия.

Страшните посаедици от националliаrs ка·
тастрофа през 1913 rод„ rолеш?те аю,11н на
партията против в11ъкване1·0 на страната в
общоевропеt1ската война. борбата ii за щ1р
и Ба.,канска федер?щия въодуmеваянаха 11

нас синдикнраиите работниц". да се зани·
маваме не caiio с текущите ни професио·
на,11ни организационни въпроси. но н да

п?,опаrаидираме с всички средства ,1озунrи·
те на партия всред трудещите се маси.
Прокуденият от родното си ·огнище 11 ·хвър·
лен, при всич1ш небдагоприятни ,

тр,у?ови
условия. като н,1ем11нн в раз)1яната. Хр\jсто
бе вмъкнат по този начин в идеите н ?р-·бнте на класата, 1\"'ЫI която той деiiстви е11·

но принадлежеше.
· По това време,Христо вече neчaтawe·l\'l)p•

вонача.?нnте си поетични творби
1!. ?aзlilfч мористичн11 вестници. Даваше ни стихо-

вете с11 в ръ?шпис, или. вече печатани, за да
чуе нашата оцею,а. Трябва да се 11р11знае,
че по·rо,,ямата част от тях, nот,ото и да
показваха, че са п.1од на. rо.?ям зараждаш
.се талант, бпха повече израз на най-разно·
образни дребни пре>1швяваиия н впечатле,
н11я. свойствени на неговата възраст, писа·
нн може би и под влияние на среди, с кои·
то той е общувал извън занятието си .. 'l'ой
ю;аше случаи да констатира слабото въо·
душевлсние в нашата среда от този вид Щ)е·
зия н ца Ч)'е препоръ1,ч за насочване твор·
чесrвото си кы1 идеите и борбите на потнс·
н11тите н онеправданите.

През .?ятото 1916. t'од., поради моби.,изя·
р?нето МИ; се разде11их за це,111 две ,·одини
със Сыирненс?;и. През това вре)tе от изток
изгря зарята на Ве.11iната pyci.a рево?1оция.
затрещяха на заhад тронове на вековни им·
перин. -Б·ьлrарсният народ \прет:ьрпя вов 11.

по-страшен погром от този на 1913 год,-··я
уве.шчи ,своите )·снлня. и борби за. освоt5ож·
дение. При 'I33И oбCT<!HOjln3 -?а ?ICH бе rO:tЯ·
мо удово,Jствие, но не и· ИЗl!енада, че Хри·
СТО С?!ИрНеНСnИ през TIO\ две ГОДl{НИ бе
укрепил' технически. нзциrна:t идейно н no·
ставил ·иа прав път своето го.1ямо постнчно
творчество цо с,?пен да стапе наи-rо:•ям
поет па кдасата и нар.ода с11 през 1а:ш
епоха.

Лазар Мар111нов

- 'l'oii мене! - смее се здравенякът. но
1огава н аз не бях ?,ноrо по-rо.,я)1 от пеrо.- А как те дави?- Къпех?,е се заедно във вира; хее там
rope, над б11чкиджиiiницата. Христо ме на·
ричаше «народняliа• - зарад баща 11н ...
хванаха ме два.1?ата с йордо за 1·.1авата 11 кра
ката н ме натиснаха под во.1ата. ·- Ей така ще в11 давн.11 вас наро;?ющ11те1- С!!ееше се Хрнсто. Becr.10 )IO)tчe беше.

Разrоворъ1 ставаше все по·иепр11иуд?н.
Раз.чистиха се стар11 ми.1и спо11ени:- А?ш пожара в Р11ла·1 По)1ниш пн го
Васо? - обажда се цнн 11урrав нз?ечен
11ъж на 4<>-45 rодинн. В държавната горабях'1е. Движех"е се по една тясна пътекапрез гората От пеете страи11 - rp? ,,адннборове. По.:tиrнсш .111 ,·.,ава да ,н, знднn,върха - шапката ше rн пs.1не.- два:?есет пар•1ета 01 rе:ш ца 11и дадr:tържавата. пошеr.vвах се ?з всн•,ните борчове ШР си n.,?тя .

Христо взе .1:, се ю1кот11
Браво. бе зр?·же Панев зна•ш за. Т?бтова е вай-важния въпрос на мо11еитаl

?-.:жарн )te в зе11ята J!O!Iчетоl А11а падаше
ми се.- А за мене чели :ii! сте? - на„е::ва се
още едни в разговора - за Шаламанd? Ен
че хубавичко ме до1,ара дяволското 11у 110J1·
че! Вървю?е заедно КЪ)I Саръrьо;1. · Раз·
Правюt СИ аз за патилата С ЧуждестрdНИl!Я
.?еrион в Алжир, а Хрнсто току пусне някоя
с?1ешна за горещите арабкин•• в Африка ...
С'1еем се. повече от всички се C)tee и Хр11·
сто. С)1ее се. зака•1а ни. подхвър11я ни :11еrи.
па то?:у седне в ,,рх,1' ня,-пii ,а,1ъ1( 11.1Jt от·
р;?зан rруп i1 по11ва .1? с;-. .iparкa н ...·,нJ ..
('\ей .1,а знае, ti? roH ю1 r,t3nнcntJ,:1 f(iKiJ ·,н?Ш·
но! Мн.10 мо?1Чi..' б?'Ш('!

Н в очкте на зас,?ре,111я вече ш? "'"ан.
закоравя., в то11кова черен rруд и бl!, ,11 из
ба;шаюпе и в А.1жнр 11роб.1яснаха , s.•1зи.
Двz съ.1зн на \llfcra ,J(';lfq и ,,,т:,rнне

rрупата около нас 11ос1с>янно се , вr111·
sаваше. Събраха er още 11ноrо ПОJН? r11 и
,1рияте:ш на ,рнсrо BcPJ<I! б.,,рза за раа·
npaв1t нянон сnо\fенн 1а H:'ro Н:1ноя ,??ач·
f.ia. Някоя шега. Па 1·0 .');,tvftRli R na\1?11:; си.
Ii във всяка дУ11а. въя ·а·rРки cnФ'•h в,,в
всеnн разказ яа nprt>111•.1в ,., .tcrepo1t• ,;.;.11:1
нскрсна н пря11а 0611•1 непрнн.vзРна :кръtкы, ра не Т· rи на.1 •1я поет.

f'еронте ?кърбяха за своя автор ...
Тока В31111р.n:веа

Мен;ду „гер6ит:е" на Христо
i.oro не познавах в селото. До мен се1 при·
б,1нжн един възннснчък черноок мъж и !Н·
принудено заговори:- Вие да не сте сродник па Смнрненсня?- Да, неrовt брат съм.- При.1нчате си. Той пре?.ара ця.1 месец
в нашето се,10. У Васн.1ови беше. Мно1·0
добре прекарахме. Другарувахме с него ...
Ето н Васил.

От съседната маса се премести nрч нас
висок строен м.,адеж.- Значи вне сте би.1и хазаина на Хр11С'Ю?

Васи.1 се засмя:- Да, хазапп. дето го ка3Ват ... Живеех·
?,е дв?мата в една стая, xeil оная там, бя.1ата
?;ъщнчка, увиснала на;? рекат,!

Поr.1еднах през прозореца:
Хубава бя.,а. чиста къщичка, кацна.1а Jiaro

ор.1ово гнездо над стры,ния бряг на Марнца.- Аз бях ПО·?13.1Ъn ОТ него. RO ПO·BIICOli.
Христо беше дребнн'}ък на ръст. но жилав и
як. Често се борехме.- .\ Kah ?:аботсш? Христо в с?.,о?- "Като в с II ч к и .:IР)ТИ. Дохаж,1аше
заедно нас II бичкнджийвнцата, I!

гората за дърва, ходехме 'па реката за nъ·
стърви, а. понякога изirизахме заедно да na·
ссм и овцете - не беше никак горделив.- Не, не това! Аз питам ка?; пишеше roi!I
Къде7- Където се с.,учи: в ;.-:ьщи, при ре?.ата,
в гората, в бнчниджнiiницата. нався;;ъде.
Но повечежо 11ъти ние не го виждахме кога
пише, а с.,ед няколко д»11 прочитахме, че ни
е изпнсаi! във вecl'!IHlia.

Прииждат и други семпи при п1с. На·
месват.,се в разговора:- Аз съм Мн.,ан. Оня за когото пише
Христо в •Куртова по.1Яна•.- А аз - 'l'ai;ьo. Заедно rасих?,е пожара
в Ри:?а. По'1ня ro такова едно дребАн•1ко
нротичко 110.11че беше - кон ;ta вярва, чr
така дяво.?ски ще ни нарисува у вестника.- Тя сърдиш ли се?- Защо ::t• се с:ьрдя? На.,и е на шега? ...
Пъli и не се подиграва а са&10 ни закача ..- ?f?нс пък ?,е дави в Марица! - обаж·
:ia се един. едър )Jъжаrа..- Toll тебе, и11• !'11 меrо1
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...,. . 3/10 ·01 -. лека гъвкав
ра ониите IUl)!бoвe на комун11стнческат,-

. . ' а, изящна, Ще 011 nроцнтнрам eд!l!f

1 София се' устройваха вечеринки, npo·
?P9?vт?si,_,, CJ/f? от това стихотворение: ,

· Хубави са спомените от ·ран11t>то детство. ·

. '"" ' .1.11aia .• . еп...нчевяте 11

..,аедно с братовчедите. с KOJIТO живеехме в чуе цяла ыахапа и

ёеше wабп9нна: хор, срловн песни н декламаu.?и, . душата ти е. бу?uа песен
. -?.чн, като че.ан по,нсжll!)> гааят, ·..·Q,Цва Н'ЪЩа. н с нонто. по11m не се, деляхме,·

. го захвърля. Гук той

Все едно и свщс Н
_песента uа•славея·е. по-зву'lна. венчкс ..епо- с

твори своите първи .пссничкн и првказни..

- .• а,сало11нте -бяха препъанеьн, а пътник чужд 11 ·нензвестен.
.
хубаво. по-лрвкрасн«. Чнсеага радост ·на,,не

•.. е унаояд1е ,в саалкнте приказкн на баба ви. 'бяrа ,, ее крие. когато опасност ro гровч или

пубllнката пре;хнмно от софийската ёеднота . За11у?ан из пусгинята безкрайна винното дете ·-но-· напъ •ва
кеяте като че ли беше нензчерпаер иагоч- чете аюбиите Б

оставаше Н'"
? "·, VA = ·• .... rърд11те 11: r1

u • си 1ш11rи уен и по•в11жен.- - в ......ги ·доволна и- иэназвашв това с.
На своята 11юбов u яъка тайна. заб .

. I -ник , на прекрасни nрнказк,1 и пееви,' А npe- " "

б
,. R равяш, че„:аече не. 011 дете . .

тен се усмиряваше и се ув.,ичаwе в четенето

урнит? овации, с. които посрещаше, к. изпра·
. "ве е · шн к .

. . . . , .. ота11еwе JIii тя.· продъ11жаваwе баща RH. Пре· т книги,

щаше HЗD'l>nl!ll'reлнтe. '
Съжапявам, че не пазя nървООбраэа, да срав-

р д· ро Н/1 бащин дОS!. огрян от ton . ·K«pan цял ден в Т"'"д· roll беw ro
· uи

" JJнre JIЪIIII ,н= южното , .. N • е TOJJ- да 38· у
при =,••е=••та ·се-·ня·,

· " те самите каква огроин · Q С11)НЦе· растяхме ,. б?вnява н с · роците възприемаше с малко усилие 11

..._ ? - в Ючбуна?. бе осно-
·.. д неско

.>, а разпнка·нмаше чаж· . моите-·б ат .
'

.
,, • е •мо .евенте четири деца. во 11

ааи декламаторски курс, .под ръксвсвствотс ••u .. '! поеното стнхоспоженне на една 1·1111· странни:
Я, на. волност II свобода. В оро • ?рато.ачеr.:н?. кЬиrо бяха оетанаnи б?. 1\sщ;

впваги беше отличен ученик.
.

1ртиста ег Н.ародиl!" театър С-rефан -Киров" к;.
· на;:ст:• и това, което· Хnнсто бе cn?11pao1111?. ?

· двор често ев.: събкра_ха ва .игра Никой мощё
·
'би не подозираше . че тови

Обичаше ёезграввчно много птичките' 11

дето десегнна яаадежв -се учехяе.на нэкуствот
д може така леко да елоправяь, «Jia .по- .

.ц цата t>r ципата махаnа.·От всичко най-ввче мълчалив и 'заrр11жсн сзарец как?вто беше .· животвнте, Живееше с техните грижи и ра-

?· декламираме. Раёотехме много под. на ?-.т? ·.
нзrпажда», то бе не само майсторството "У да ·:•т:'?::е II?

привличаше градннаеа с ыно- . ,rоя.баща 'иапееяедък, е внеdъп толкова ра- .. дости. Истински страдаше и плачеше. когато

ствнята н К йто
. ' ' . владее формата до съвърш н·

щ I дръвчета. Там ние обикновено ' пост .и весепi1е в цетсю1тс сърца Всяка вечер с? случваше нещаст11е с някое or м,J1ъбче·

а Jlpoв, ко успяваше с вепн?о тър,,· ryll, защото -тоn . е стоо, t<:i 'бе· 11 за с?, промъквахме· крадеw110?1 Обектът на ва н11е
. тата: конто та

оенне да u11.11аучн да вникваме· в тsорб11·?е ;,
мож?wt да се вживява в 11э· ·wпте най-ч11ан . . . . . . ro чакахме с,неrърпенне да се в:?,рне от • ка грижливо отглеждаше.

ца наwернм·:н?кн· да наразuм по1увству111111ото
жнвяното от друr11те и'· отпосле да ro ·nыnpo· . д1ша беше -о,

жепання, т. 1!.·овощната rpa; J?Рбота. 3ащото эqаехме: че с яеrовото еръ· Неговото JUОбн?ю ?учепце бе Ба.,ю .. с което

и разбраното, Едно ·само нк з?даващ?, JlaA-r.;,nя-.
извежда катЪ свое. Лк<> тоn пишеше на та?qра.

' де11ена 0'1' д11ора е дъ11ы знд, по :...\Цане · нас-м.пва, истинско весе11не ...Братооче· нме беше известен II той междУ вс11чJ<•• дру·

11а грижа: реnер.тоар-?.т. Да сн 11рiinомним, каква
теми к_ато •Мечта•, с n,;пно право това СТ11?'1·

. rap!! QT детш1ство. а в послелствнс orraм.

творе1111е б11 трябвало да се см

· може б11 11 псевдонима му в·ед-Бал.

)СКЪдНа творческа ЛНТераrура имахме тorauaJ . . етне като НСГОUО.'

:i Ботев, и .ПоЛJ1нов, 11 ст?хо&ете сьс соц11:1л1111
Обаче, бихме постаn11л11 в эатрrднеи11е тмку·

В първите песнички на творческия с11 П{)О·

wотнвн на Jlaopo11 и Вазов, ii"· а11тол0Рн?та и?
оате11нте на См11рне11скnl Бн?а се ·чудел11, 'как

б.?ясък roil възпя невинните гладни nтнчки,
. t

АндреАчин.-·всtrчко бе;и3уче110; всичко б.: ке·
да <Х!ясняr тая. особеност.? творчесrво'r-J му,

бездщ1ните зайчета, овдовялата лисица u пр„

зано. сП<1еенtа 11а сокола» 11 -?I>уревестннка• or
э?щото пер_ото му няыаш·е слово за СDбста?,111.

ззщоrо те бяха най-б.чизко до-детската душа.

Горкн и? .ст?эаха от ?аwата сцена. ·но НИ< Цс·
те му страдани!!' 11 ·мечти, а всичко бе·пречупено

Христо растеше '!lа/1-слабнчък между вс11ч·

кахые д? .у_чнм нещо ново, съ?ременно, а тal(OOJI .

под призмата на светоt1111те борб1(t tтрадаю,я н
.1ш ни. Когато. навърши IV отдепение. едва

не се rшwewe от HIIKQfO, д,?у1·иrо, освен от п?
мечти. 1·..

10 годишен налож11 се да про?1ен11 мн?1ата,

JIЯHOB и .Христо Смир11екскн. liиe грабехме ве-
Това ·спо11раnя11е» fl сnо11зr.11ажда11е», ?·?то

:JЗ да·?аякне. Тр11бваше да замине за Соф11я,

стннuит? в .?«>нто те ·ne•iaтaxa, .още ·мажн>1, о,
тоn' се язр;1з11, изра3яоа " отно111е1111ята му ",,и

където бяха'_роднините ыи по майчина .,инм: . ?

nечатарсхото,мастило н ·жадно ., ·разу•1ав.,хkе , .
начяиаеши?е1пое_:r1r. Toli се .мъчеше да ые убс1ш,

Раздялата с родния до?,. близки 11 другар·

,снчко..,
че стихотвореннеs0 ·е ·ыое: важна б11ла ид?,ята,

чета се н?ра311 с голям изблик на 11ежюi чу.о·

Велнаж б>1ха насрочени три ве?ерннки едно·
qувсrвото, .11эразено та}I, а i: формата аз щ,, :се

ст?а. Христо се сбогуваше с всички. Връ· , ,

временно: 8 Ю•tбунар, ,8 Банншора н·в Лозаце?:..
cnpiв? след време. ,Фt>рмата е само въпрос на ·,·

щаwе се по-няколко оътн, за д& се сбогува

Беше сряда;· ррнвечер.. :rpъriiax да ида
уnрап;мение .11 оре11е.: Копко вяра вдъхваха тези

с всекш:о. Намираше гащ,овни ду?щ аа ку· ?

х
np,i · .·му' думнJ,

•1е11цето, 3а птичките..за вси•1ко, 11ори и аа

ристо, угршttен? и см1тена от, 7Dва. ·ко.ет? ще
с

· · Когато 1,iy дадох р·ы,опнса, npeдcтamix на не·
4Мнндерчето мило, в ъгъл.а. .дето се cs,,Jlo•:

искам. рещна? ro на у.111щата, пред Ючбунар,·
к ro да м11 избер? псевдоним II тоn ·ме .бе пosn11·

Мечтата му да в11дн rо/lР'1ИЯ rрад. беше

ската rpa!J,IШa. ?ах_ t,/J л? 11a.nнwe .НЩ!{О за 11?·
· · · ·' • ..

· · -· , •. >·• • • • сал сЕвдарда».-Тук трябва да обяс1111 сн.?ош1ост· А•. Стаwен·08·
сбъдната, .но тъгата му за родн11я град. за

w11те ве?ер1t]!КЦ? ,··? .. . . . .
'

.
·

•• · · " Ро.дsата нtща на Х.расто,с·?арненси"

Той ме r.oie11? 'y'?мiiiнiт,
., та „у да кръщава приятелите И nрнятелкнтr сн

- ?? б.?нзкн И друrарчет•. се 33СНдВЗ и .след две

_ Им?щ ЛИ iсма?
с • ·• • , /: имена на· repo11 '·ИЗ роман11те на Хамсун. no BIICOK 01' наmия РЪСТ. Баба. ,111, КОЯ'ТО Q ОСО· ДI\Те привършваха набързо 'вечеряrа' Я Tl!· ГОДИНИ пак беше между нас. .

_ Ех,.каква'-u?. те?а.J° Тн"?tе
..
nознзмщ ,.ноrо

туА време, ние BCIIЧKII се увл11чахме от· б?с·я· бена Л'!'бов се rрнжеwо 3" цветята беше кра· ·чеха сда се р.!ЗДВIIЖВЗТ.. В,аща Ml\ свиреше 0ТI!ОВО се върна И радос.та,·смехъr и ве•

?обре. Зн?еш: какво.itаА:,iи· се 'отдава.да декла·
цнте на Хамсуиа, ·защото по социален бит. наи· сипа тази винаги белосана стена с много·· нэ. хармощша; пееше. нtr народни песни. и cenocrra в нашия дсм, защото та,r където

• · ··• , · •t·•,на бяхме босяц,1 бройни _сахсюr от ·мnрамф11л11, · wибо·н, слез· · · · б й б

wнраиJ да има н-ещi?' неж'но,-да се'говори nр::Э
·?· · нrрае?_е·зn.едно с нас. Eft?a семейна нrра. в еще то. ewe весе,,о н_приятно. Неговият

Трудно е да се пнwе за друrар, ·за qрняrм, и. пр. и 30рмо ни спецеwе :ца це направиы· ··1'оято вземаха ·уч?стие"в·сн·ч··н части h.a тяi 'смях беще зараз111епен, и. неговата н?из·

СЪЛЗИ, 1 на· края. бурно, , • • ЦIIKO
· ·

n "

Н
който В ежедневието С нищо не е· под<iертз1,а,11 Я naкocr; : ' .

.IIQTQ, бефе любнмат?. НII 'йrра. Тя създаваwJ
. чезващ:1 усмивка - носеше. спокойстзие Н

а дpyrar? су??.".: мн, ..
носн ръио_писа н? Ио· р·азпнчиеrо си от нас. Ние· ro ценехмс много Чудна imaiiQ_тa имRwе. действитеnно. r·?·и · "-дрост в 11аwето се,,1еilство.·

1анl ., ,I-', .. , ,
.· ..

··r uч 11щ:троенне и дуХс:· vv

F!оха1111.т?:Ве?iн; Jeae' от наш.ата ?ена пр?,
?-знаехме, ка?во е н. какво ще бъде, но:с про- !lа\!НЗ от сакс11н с' вечно JJазцъфтliлн цьетя. .

. ';1.'ъi! бе3rрс1жен i: на BOJIJ.!OCТ растеше н на· И n<>-късно, кога10 животът на бежанци

стотата В oб:!OCJ{IITC CII към нас, сърдечfi?т· 'Обичта Kblf цветята на 1.1оята бnба беwе·най· . u.,нят Христо. Той' още 'о.т ·иапък се ОТJ\НЧа·
. ни- поднесе тежn11я . 1tръст на 11епосилнш1 с

цялата r?щин.".. К,,усвот9 И друго да дек11амll· · дружба като с равни иему. той н·,' нanaraw0_ <'е·
. ·

Х
· '

. ' . .

рц, публиJ.<?Та б1tснраwе и нскаще да, чуе
" - _снпнq предадена ,в рнсrо. Много рядко то/\

· ваще със своята живост, духовитост и 7руд на lftJOJ1eтap1111, пак се разнасяше в на·

,, ·· · · бе ·си. Заради туй, ведно с rо.•емня nоет, в i'no· с? вр ьщаше в къ.щи без 11юбнм11я му букет · nix:enocт._. Умееш.е. да, заW!адява сърцата на шия дом 11епрш1удення, с ьрдечен c?1R? на

с,,охан».:- 11, .. ;., .
· · ·

На ((ilкoo. се дJ,J!жеwе-:rоэи ycnexJ З.?nн·.
:мените на· лруrарите сн Xp11?to См11рнеис1:11 ше or' 6епн .мщ?rарити, Щ)е?rове, илн караа1фнля.'· вс?чкн със сооята постоянна весе:nост н под· .Хрмсто, зармяваwе ин и нtte носехъtе по· , ,

тах го вед.н'а_ж;. как.ще. сн обяснн tQвa. Та. .сю·
живtе II к?то ·сърдечен н скъп другар, 9бН:•шн 1.'аэи пщбов към ··цветята ro свързваше със·'.. l(упваща усмивка. Със cвoilcme11aтa сн -зn· , ,.11с-ко несгоднте n 11швота.

жетът не-41' !!З .нашата, родна д?йствнтеnнQс.;: Да
·

приятел i, брцт„ сi19)1ените or и:юстilвеяия бащ\\П .дом. Теан. ·.; начлнвост ·И леиа. ирония, чесrо oб11gawe да тази бодрост и QliJ)a в победата на цобро-.

, · •. София, юни 194.6,rоднна... сr_iо11енн не·се·забравятJ ·
'.

· , . ·•.. ·, ...1;1и.!\разни. с,собенЬ'uен·е. кояrо бях·с двe-rpir -·, на т1равдата се отр•з11 и в нer·'Bara

же го уорекнах за това. Ощ:_е,зву?ат дум..нте му, .
·

•v ? v

.. • , ..
н. Л??· ·.:

, Ето вечер,. сед?,?лн край 'огнището. вие ·, rщ111ш1 по-малка от неrо, но. обгърне. пн те nое3ня.-- l'!охан е наш. l'!охан съм аз, тн, вс;,нчкн р?· . , . . .
, , r , , . . със cno,t бпаi', oorJieд ?· виждаш, че не мо-

бот11нц11,?рцu,.,,,!;1?.Ф!/lа?,1!'1.Щ'/,. ,j!??Ч111?.1},!.IОЕJi ,,., . , , , : " .

-· " .
?---,·---,--·--:--.---·-:..;_, 'жеч? да i.iy се сърдиш. Със своята ·тоалота

Минал по трънлио11я път на живота. Хр11·

?HW?K /:a::e;?;::Jt;?·5::?бQ:??/????-??-' -?n: АIПО[-_СТРАWИМИРОВ · ..зА . ХР?·· ·: СМИРJiЕНСИИ.
,.

. . : t::e::н?:;:?l??я?:?c":кit,B?I?.: ;:i?:.-?:?0 к;:;,а??:в?:r???: с::н:::?: '?

цнте сннн?ернацконапннJ ..., .. , .
. • ,, • · , ·,. , , .... · -?л?J'"''c!i1J1нo· впечаmител ...?и-па ·б ,:_yc_l<!??n-? 1:JЧ.:?!?.!?? знаеше, че идва··

т
.

'К: ' . . . . ' с . . .
' .. ' ' . . ' . ' el{ даре,?- с о ден нов vубав светъл деu --- -- . =-

oraBF. ·H аа се -опнtвах ;да ·рнwа. Qк_урз?:ена . . &CU'f,ЮlЯIJI, жи:111,ен m,ht, на .•,?ир· ;vен_ите:· докт.1тнери 4 · cвenuz, А 8М(!., ,rато въображе1111е, той nесно зВЩJмняwе при·
· ? ' ...

от Хрнсто, дадох·му·да 1;1роч?е елно мое стн· нен.ски е беден, печално · ое?ен. Ca.1io ка1.ва е· тя:· , .1,азiште. които с жадност слуwашё·и..с чудна н. Измнрmrева

хотворение. То.б&езвrлавено с,МечJа•. Сюжет.?, J4.,. zoдuu1eit,. 'той вижда poдtt!lЯ cii Приве•tер. Спуска се трауреН, сдра11,. ,
.увnекате'пност rи прераз'<аGваwе, ка? в по-

мечта за пюбоlf'у· една rнмназ11стка, която 011ie. zрад __: 'Кукут -- ·разруте'н до 6citoвii' .с?tт.ен· снежец, завалява. , , ..вече.то с11уча11 той rи оживяваш? rt видонз·

не позна'llа tов,ичувство, uо·,ясно·сн J!ред?тазя . от 80/llf,U(ne. И _поел.е 6eж?Ht:11l6Q.
-· Cntipa циzулката,2оресте11, 1М4Ч, меняваwе, 1<ат'о пqставяше· ?а герои .:.с Jll!Цa

какъв тp'ilбoil да бъnе, ,?збранникът.ii. Eдlljt .!!ен цре_з ZOpfL. и 11/щнини кr,-1t cet1ep; бе- старец&т ,11,е.1?ощно става. , . ,. 1;1з.кръr'а на б.?и;iкнте. Об:1чаше особе110 мно-·
. ВЪВ В0ЕН"0'Т0 УЧИЛИЩЕ·

CJ!tll каrо )1у :а.адох· ръкопнса,-rой ми носи вест·, . жанс,пво - из чужi11? къщ1t - под_ Изпята .му е песента - на музи.- r? вec1'it1rre
· прнк?зкн, ·в Rонто внасяше 11

Ile •.

ннк •Бъ'лrаран» и мн -сочи мястото, къдеr:, бе Bumoma, бежанотво It IJ уrииища? 11· ·канта!· Настътtла·. е неговата, нощ, eneмe1rr1i па·овоя хумор. Например, спо?шям

Rаnечатано стихотворението ми.· Аз го прочетох в четен_е на чужд?? кшт?, и в опита завалял· "lO -е снеzып. · Това у Христо си. бях с,;все11 малка. а Хр11сто беmе на 6·7

раэвмнувана, , .,да omкptte себе си.. ·• C1tupнe.kcкu ·не-е символ, но поразява rоднви, в н-ъщн · се събираха често учнтеп·

- Това· 11е еЩое ст11хотворен1rе! -Ти сн на1111· · Защо?о коzо е .liOZЛ.O да_ интере; като 1масшtескиnи! симвал1? в и.ай- кнте·11011ежкli 11а иt>ята бр?rоз'шдк?. Bnкax.i

. _ ,. , • сува тук 11од Bumouia, че -НЯIСЪде ня- класическата- noe.1ta, каквато е Бtf?, Христо ·при тях. Сядаше на едно малко сто.,-

сал друrо на ·съwата .тема. ·
кое бежанчё пйше стихове, nurue песни? · блията. . . . чr. и по ·часове rн занимаваше и nасмиваw?

- Как да н? е твое, та аз ca.i,10 ro мапко поо· .(То продава _вecritнu111i целu две zодиш? Гол.я..и. поет.. е Смирнен.cvu. на1•-
·

· . . • т ? • със сво11те щтказкн, в· които в1шам1 влага·

гладих - [!bnpal\ll,X ТУJ<;таме... 1?з софиiiските бнлевардu/1;.. ·
· стина,'w.ля.1? поет! Таи· чер.пи в ,пра·

в . , . , ,,, / n.e и вещо· ново; ·нещо сьое.

деА?т?1:1tепнос:r дt?"!е бях? моите, ?е?таv · Неwвата щ?съл в .Стария .iiyз1i- tедията на .днетното съiцествувание в играта с другарчетата беше волев я за·

също - ,110 формата I, я бе не.?:ова, Хрнстояа -:- lfa,нm• б1t, правила чест tt на най-ода- с т,лна щепа: прос_то гребе I ·

качл?rв.· ·нaмi!J)a!De вннаrн ?ролучпнви nря-

,., ; ; • • . · , ·, . .,
· , , кори на всекоrо; а често в мащш стнхчеrа

л,.и·-.·_,.ТЕ·Р··АТ.УРН.·и ·с·р·ЕЩ',.И .,нпесни·1кн.отраз11ваwесrаиалоrосъб,,т11с

. .

пр_ез деня. Ето. една не!'()ва, друrарк , с:ъба·

. . . .. ря по невнимание свеwника 1 ·. черкваtа.

С Христо Смнрненск11 имам са.мо H!!KOJIКO ,ш.ижка пнрическата поема сМауна·Лоа• на ·, стilувап? на д-Р С.' Каnанджиев. На. нliкмк? ·. ' rеро11пята· още в мнr е възпята от Хрнсrо,

срещи. NJnаднте тоrава nwrepa,ypнн съ· А .. Каралнй•1ев, и аз прочетох к11RТи1<а за · пъти. той. взе М!JЯ ?_тра11а в сспора•. 11nk по· ·· liмпрt>В113"Рана?а песничка б'Ързо се. разна?

rрудющrt в партийния р?ботничесю1 neчar: нея. не държ? една прнм11рнтепна позиц1111. 'З11 ·между, друr11те деца; Смутената Люба, т..,11

Смнр11еж:11н. КарапнАчев, Асен Ра3цветнн· . Нензгnадима ii 'паметта ми остава една жалост, ецва много по-сети·? аз успях'да на-- -се наричаше rероюrята, с ,плач си отива в

ков. Георги Цанев н пекопц1ша дpyi,i ?мах· ;q>yra среща със Смнрн?нсkи, която не бе· печатам във в-к сДума• и в сТрудово-rпът• • · къщи. ·а 3вънJшв1пе r11асче1:а 'хоровu кънтят

Mt 3-4 литературни ?рещн. Те ставаха в we нарочно усwосна. Той беше вече боnе11, ническа ·пнтератур'а•) тия мо11· протести и об-' след нея.

С11нднкаJ111ня .дом. на yn. сСв. св. Кнрн.? и но се разхождаше още из Софн11. Изпращах в11не11ня., .

Методи», в крЗI! на 1922 11 начапото на 192з' ro по сМария Лу11за•. До джамията 'rрябва··
Д б

'
С

· ·

година. Н? im11a ·от.тия срещи а3 про•1етох · шt да опреъr на сушина, защото завапя '· ·а. аз ях rотов да BOIO!,lilM за, , М".Р'!еН·

крнтнчеС!{J _рецензнJJ за току-що напечата· дъжд. Есен пи беwе (1922), нn11
. анна· п о· .с?<И, защото .в неговата пое?ия израстваще н

· · .. · ·· -- · ., I _ - 1Р р познаваwе„себе· си цялото наше спяво поко·
ни11 цнfl1,JI. стихотворе111UJ сЗнмнн - ве.чери•. пет ! !J?З} - fie nомпя. ,Но •разтовора- по1111?я.- - ·

nei'i:1:1.e•- читатели
...ii· riircaтёilii 'i<!!ито ведмаrа

Там беше 'и Смнрненск11. Впечатлението Cl! За пръв m.т Смирненски довери ·н р'lзкр11 ...._. - - - -.- ' .

от критиката ;з.а иеrо то/I ми каза не вед- пред мев свои бо11к11 и Щ'ОрЧС!IНЯ. Дъждъr след първата световн\ ?ойна влязохме В

наrа. а .сетне 11ато се разхождахме по сЦар вмеwе: може би вnarara и мъглата го пред-· ко.?у?i!СТI\Ческата 03РТl\7, !l,Е\Чатахмв.. 11 nap·

ОсвободнJеJJ• - Написа.? сн хубаво. во е.. разпо11аrаше, неrо - бо11н11Я, да сподели ТНIIНИЯ- печат първите .°" работи. '!еrяхме

AЪJ\l'O. - Не поъшя даnн н другите са ми мъката си. Оплакваше се че е ботщ че тряб· реферати II пр.

казцн вещо за прочетената реценз?tя. На· вада се ?iекува1 да се хр?нн добре. а често вя·· Помня· 11 последnата с<Феща• със емир·

скоро, спед преррата от 9 юни, тя изпеэе на· мвп пари дори за nекарства ... ъм,пчахме и . 'Rепскн. 'l'я беwе · .зловеща.,: Поrребаппото

печатана .вс?,в р, сЗвезда•. под 3агпав11е двамата, no'n!c11ar11 от безнзходиостта.
· · шесrвне n0Ji1ip 'ковчега на поеrа no yJI,.4.fц,

сПоет нii безхлебните•. Това бе първnта ми Когато нзnезе статията на Владнмнр Ва· рия Лунза•. наблизо до. Лъвовия 11ост, се

крнrнка на ст11хотворения, С която се проя· CJIJleB .между сектантство II деъ1агоr111!• 8 посрещна С друго ·едио сwеств11е•, връщащо Хриtто ·О;,ирненска нато JIЧfHUН,

вих. Преди това бях 11апе•1атап крнт11чесю1 en, сЗлат:,роf'),, 1922 rод., в която тоя кр11т11к с>. от дълъг· уса1нр11тспе11 набег. отъ11аnо . в ·•

б Не-ви и мои. ·дpyr_ap1i11. qec.o ме сnир·аха

оrз111 за стнхотворен11ето •Гопrота• на А. отричаше истинска дарба на поет 1 емир· пра,с. наюrнто с ухалю, - връщаше се •v

Разцветн11ков. в nитературната притурка на не11скн. аз веднага отидох да искам обясне- дt>ветоюнския-r-11анцзателс11 м-ред на rенер_ал ..по у1шц?rте. за ·да ct!. опланват, qe не могат

•Работнически вестник•. 110 н, с пъпното си н11е ()11' неrо. Трябва да· кажа преди това. че Лазаров ..' . ':t11я .две 11сторнчес1ш шествия · 11а Аrннат сnокойио от 11еrовнте весели к urpll-

1111e (Иво Дъбов). нзме}f(Ду 1\'311 парт11llна п11тератур11а rpyna с? pa:iмii·11aвaxa на
·
Лъвоо11Я мосi' · пред 11а· ви закачки.

Една друrа литературна среща. тоя път в единствен аз защищаврх сЗлатороr• 11 ре· родн11я дом ..•. Тая з.11ввеща среща проко- .. · В Уf1!1д11щс е по?тъпнп· много ма.,ък. едва

Народния дом. в новопостроената сграда, да?=ра ыу. за r<оето ми отговаряха с поди- бя\lаше. че не сюю за· См11рuе1гск11, но и эз н?вършнл 6 rод11н11, Слаб11•11!к II дребничън

устрои Георrи Ба1щпов. Тогава дойде и Ми· rравкн н псувни - за Bn. В1с11.?ев и за мeir„ 1tя11мо нeroRo покопе1ше, 3,.·,работн11че-• -· наil-ыапъi, JI отде.1е1111ето. тoft праве., вnечат-

хаиJ1 Дкмнтров. Бака11ов прочете няколко Зоварих ro. заедно с д·р С. Каэа11дж11св, у. ско? двшкение it за парвда · в Бт,11rар11я ,,е :1е11не с.с своята възnрнемчн_в.ост ?.ъм учс

rпавн от ръкописа· на сБе?:едн по 11зкуствЬ• до•rа му. Колкото и да бях само nоз11ат на дош.,а с"ъртта: •1ер1111ят фашнсr1щ терор.·,,. · н1•ето.
·

ro•. Повд11r11а се :к11в спор окопс? сТенденцня Вл Вас1тев. дошъл на гости у веrо. без да но днес, кос·ато с.,ед ·21-,·од11w1111я ·•?Р Майна мн. ноsто в11нnг11 е под;ранаа.,а ?·

, тенденц11озност в 11зкуството• ме е нaШfll, аз ro обвн1111х за тази му не· i;owмap на фашнз,ш, свободно д11шамс 8 ро-
· ?ас пюбовта към науката. с особен, радос1

Припомням сн. ч? на тая среща Смирпе11ск11 сnр?вед1111ва оценка на С\111рнеuски. Какв11 !\ината 113 поета c?, ..pнcнCl(II, на:? 1<оято нан· са спом?111 н .говори эа първ11те 110,1ент11 01

н някой друr с неrо - Кюдявков, може би_. •арrуме11т11• м11 е nрот11вопостави., в разrо· с,стнс се сбsдна неговия зов: •да б.де д?н!• )·?енt1чесю1я ;ннвот на Хрнсrо.

?тоеwе встрани. в ъ!"Ъllа, разговаряше тихо. всра Шf от 2·3 часа (ед11н с.,едобед), не пом·' 11 1111с можс11 да 1;?же\1„с;1,.111010. 1<оото 11а:1ва Cpeli 1111?роната 1'j>ад11на в нашата ?.ьща r

нr особецо внимаваше. ня. Спомия,1 си. •1с дори ме уверяваше. 'че Данте. кoraro .113.;иза 1._1 лnа w? бя.? ?,it . 1.;?·1:yui н"аше стара 1'(!.1Я>t> с:11111а. ?-ъдето

Трета среща се състоя в ,цома на Гtорrи '1011, Боян Пепев и Казанджиев в11наrн г.1а- из.,язо-ю?с тоrава· • w·t,plш?e npocNPИ· ... Хр11сто' обичаше да се 11зкачва на наi!-внсо·

Цанев. Дойдоха r. Ба11а11ов. Д, Карап11Ачев, С)'Ва,,н з? 1'оыуннст11ческата партия .. , Но 1:ото н т-.нко н.,онче и ot'ra)J .11• пее и се

Ц Б. Митов. Ка'\Ина Ма.11ша. оовсн дома· ·,,оето оrорчение, моето разо'l?роваи11с от " па,, вн.:хях,?е свет.,иiс 311E'():(itt · ·
:,ю.,ее. т.vк, Н!lенво. той эа пръв път uaвen·

н111,:,т? Hяr.i<nnn бrше Н3ЛЯ311В В оrце11ва него като лJiтератj•рен КРНТ!IК ще е ПОде/1·
. '. : ., °Sad l\1tШtllOI НIЖ lll)OЧИta саоето букаарче tl!i&, Че да го

. ..-

дом
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; . .През: месец май на 1917 ·год11на ние полу·
чих11е ?1а·тур11те с11 " н11 прv.браха в казар·
мнте. Boililara бeuie с рсзrара с11. От J\О.1И·
ната на Стру?1а, по Кожух 11.1а1111на. Доi!·
рnнскоуо езеро, Вардарn, Бабуна, ЧерёЗС!IЗ·
тч стена - до Охрид, нaw111,i в1!p1<rli оре·
днваха от бе3брсii1ште ж?prn11. Трябв?ха и
·войници, 11 оф11ц?рн. I!остъпщсм? в illЗO.
Там обработ11ха добре 1: 1:ож1пе, 11 душ11·(е 1111

If пи ра3пратиха по фрыпа. А в ,1uc.pa на
Военното учнпиiце бях:,tе 200. rищ:;,зие\'!1 с
дsеста характера. Пос.?е станахме e;ii:u.

Оrтоrава аз поз11авnм Христо 111,шр·
11нев, който се подписваw.i Всдбаi:. Ton
у•1аствуваwе в редактирането на xy?1oim·
етичния вестник сСмях и с-ь.,зи•. Малъ?·-11
11урrав юнкер, с неудобни ботуши. привечер
заставаше в парка II през зида разrое,ряwе
висо110 с редактора на вестн11ка - П11еро,
един двуметров младеж: •Ведбал

-·
р·•вnще

Пиеро, - npo3a·a, проза-а! - стихове 1шэ
мноrоJ• '

И Всдбаn сядаше на проза. С Васил Па·
вурджиев тогава те дружеха пост<>nнно.

Васка Пепел,
-
както му беше псевдоюшът,

беше 11нсок II много тънък. Аз крнсх, че п11·

w? стихове, но едни път изпратих едно б.ез

nодп?1с, 11 като доАде весмшкът. из w1ю,1ата

настана .ч11тератур11а суматоха. Koil ще е?- питаха всички поети на Воен11ото уч11.111·

ще. Явно е, че не беше Ведба.1, заwото се

пишеше за wколшщнте, а не за юнкерите
По111ня саыо един К.)'Пдет: - •Т11 ця.1 де11

ход11w, кръшна и напета. на rръ.1 цв?1е1щr ,

мъничко набо:m, а аз п,,.1на•1, разкрач?11 з?.,
.чафеrа, 11асоч?ам топа в дясната ro11onal•

После се открих. От тоrава с Ведба.1 ста11зх·

'le по-6111ц,н11. Toll беше мъ,,чn.111в. Бсжан:ц
or Кукуш, зарад11 снро)1аw11яrз. бrw? ?е с1.•

1·.,асuл да потъне в тия ro.,c,111 бот,•ш11.
Смд воАната С,111р11е11сю1 об.,с?J ц11в11.,.

11010 сетрС:, _и всяноrа с 1ш11гн no;t ,11ш1111ща

срещах ro в недобро разпо.10?::1111?- \ cТII·

ховете му rър?1яха по к:1?·бовете.
.,rв 11?1ВШС \IHOro добро nTHOIIJCJШ? ХЪ'1 НС·

го, Но а онова вре\lс Сщ1р11е11ск11 б?u,?
?.111нствен 11 са11 в .щтсрат?·раrа 1111, t(O;JTO

скъсваше с естетиа,?а, Са11. - 110 Jн•с със
с?нриенскн е це.1н111 наро;11

.'Iамар

/.
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и тънат в разврат, но според везните на обществения морав,
не минават за леки жени, когато, всъщност, те са именно
такива. Ton противопоставя тоя тип жени на ония нещастни
жертви на обществените и социални условия, с които се га-
врят н в печата, 11 в средите на това прогнило общество,
където в аействителност се намират истинските леки жени,
заслужаващи укор и презрение.

Стихотворението беше подписано с псевдонима „Вед-
бап". Това, както е известно, беше един от· най-популярните
псевдоними на Сиирненски. А иен не ми се искаше в новото
списание, което си поставяше съвършено други аапачи, ние
да пишем със старите псевдоними. Тия псевдоними (.Ведбал" 11

•на баща ми син") бяха прогърмели барута си из буржоаз-
ните списания, а ние тука започвахме нещо ново, коренно
различно от досегашните списания, което наискваше и ново

l<олкото повече се отдалечаваме от епохата на първата
империаянстическа война, толкова по-ясно се очертава жал-
кото положение, в което беше изиаднала тогава нашата ли-
тература. Никъде и с нищо тя не отрази големите страдания
и нужди на ёългарскня народ. Стиховете миришеха на барут
и кръв, а II прозата се настани прогнилия шовинизъм - 11 то
така, че и днес оспорва своето право на съществуване. l<ол·
кого за хумора - по-добре да не говорим; главната при-
целна точка на неrовнте стрели бяха .презрените" и .нисшн
същества" от работническата II селска класа: слуrиннте, кел-
верите, боаапжиите, файтонджиите, войниците, селяните и
простите, неуки хора. Рядко се допираше той до шаейфа на
някоя дама от хайлайфа н жонглираше с маските на некол-
цина дипломати.

Смирненски, в началото на своето творчество, също плати
навестен данък на този общ поток от бохемски и антисоци-
ални мотиви. Но колкото отиваше по-нататък, толкова по-от-
вратителна му ставаше всичката тази стрелба .не в целта",
както се изразяваше сам той понякога. Синрненски мечтаеше
ва такова време, когато ще иоже да пише както иска· и.ка-
квото си иска. Затова, когато оставаше понякога да замества
редактора на • Българян", тoll бързаше да вмъкне нещо, което
иначе едва ли бн видяло свят, Такъв именно беше. и случаят
със стихотворението за Балан. А когато го поканих да вземе
участие в проектирания • Червеи смях", той просто разцъфна
и първото му стихотворение беше .Везните на морала".

Сред тълпата иногозвучна на престолния ни град
Като сребърни звънчета прозвънява твоя сяях.
И приказва, и примамва той към шумен маскарад
Многохи.,яJ1ните братя на безплътния ти грях.

ЛЮБИМЕЦ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА И ЮНОШИ
Христо Смнрненски е един от наА·любнинтt

поети на българските деца н юноши. Това J?!,
всеки, който няа по-блиакв връзка с тях. д.,.
цата, особено по-големнте, много обичат ца д?·
каамираг стихотворения от Смнрвенски. Не 1!,1·

нава детско-юношеска забава нан вечеричка,
без да бъдат декла1111ран11 стихове от не.r?.- Половината от нашите декламатори ра?tаз·
ваг преди всичко сгнхогворення от Смирненски,- заявява една ръководителка от организация
та сСеоrемврнйче». - Накараш го да декльин-
ра, а то изпъчи гърди 11 - Синрненскн!

Това прави впечатление на всеки, който ?р?-
съствува на детска забава. Макар не всички
стихове на Смирненски да са съвсем разбнрае-
ми за аецата. те ги эаустяsат и ги .:1екла?1„ры1
с гордост - искат да покажат, че, знаят keU!c.
псвече II по-сериоэно от другите! Най-вече де
?ата декламират: •Ка11ънарче-, сДецата», сбрат
четата на Гаврош», •Юноша», а яякон дори и
?ЙС>хан». сЦветарка», сДа бъде ден», сВъrпе·
копачи» н др,

И .докато през фаwнсткнте години името на
Сиирнененн бе съвсем забранено в учнлнща-rо,
j!Hec самите деца нэвецнаж ro почувствуваха
като свой люёнмец, като роден и бJJизък поет.
приеха го в сърцата си и кичат с пика му учеб-
ните стан.·И както в себе, сн те го наредиха до
най-светлите и лю_Онми имена на роднага лите-
ратура, така и на стените поставt!"а портрета
,,у между Ботев, Вазов, .Яворов, Елнв-Пелчн
и др,

Стихотворенията на Смирненски и лика му
са налепени, също така, по_ много детски стен;
ни вестници. Често 11 самия стенен всстиик е
нэаовэн сХр. Смирненскнэ.

• Особено привързани към Смирненски са сеп-
теиврийчетата. Голям брой чети. и дружлю:1!,
дори н в най-загънтенн села, се казват сХрнсТ'о
Смчрненскнэ. И тук великия поет 'е посгавен
между първите наши народни дейци: в някои
училища, заедно с четите c)ip. Ботев>, сГ.. Бен-
ковскн». «Jl. Квровеловь, ?Левскв», сГ. Днм11·
тров» има и чета «Хр. Смирненски». •

СПОМЕн·и ЭА ХРИСТО СМИРНЕНGКИ. ' . . ' .
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отношение към нещата, ново съдържанне, та и нови псевдо- t
н1ши. Наистина, всичко това ивведнаж не можеше да стане, tно поне псевдонимите биха могли да бъдат веднага с?1енени, t
за да бъдем посрещнати и възприети О'!' новия читател по- I
бързо и без всякакво предубеждение. i

Поместихме стихотворението на ?ристо тъlt, както ro i
беше дап тоl!, ·но след отпечатването му аа отидох при него tи му 11sтъкнах тия свои съображения. Thi\ ме изслуша в1ш- !матепно и се съrласн, че това именно така трябва да бъде.
Но с какъв псевдон11м сега да пише? Христо сякаш чувству- 1
ваше, че този негов псевдоним в това ново списание ще ина 1
да изиграе една особена ро.?я в живота му и в неговото 1
творческо развитие, затова не се и решаваше да се спре на tкаквото II да е. Hall-пoc.?e се установихме върху псевдо1111ма t„ Христо См11рненск11", коllто тoll беше вече някъде веднаж tупотребнл, свързвайки го с фамилното си име по едни cool\- I
ствен ca!to на него начин : tНо из улиците шумни твоя смях щoit прозвучи, - Моят корен, както изглежда-каза тоl!-иде от Измир. 1Понесе се шепот смътен и в позор те заклеllми; л от Иsмнр, нnи С!шрна _ все едно. Нека бъде Смирна. tЗа1,.,еЯм11 те, прикове те къ,1то леките жени, Epro _ аз ставам Смириенсю,. +

Оградени с ,1укс II блясък, а прнстъпващи в ТЪ)!И, И второто си стнхотворение, поместено в първия ново- i
„Лека. J<азват... колко странно и жестоко туЯ звучи. rоцишен бро11 на 1920 1·оди11а, тоl! помества вече под псев-

iil<a..; нс·?счни Cd везните на обществениll :,?орал. доннма „Хр. С!шрне11сю1", под коllто печати по-нататък всич- i
Но неправдата е ясна и в присъдата 111tч11,

ките свои работи в „Червен с?1ях".

Че предаид ту;.; не е взето .тежкия ви жълт мета.ч.
· Така от Христо Июшр.?нев - Ведбал се роди Христо

it С,шрненски, коilто остана да пребъде в сърцата на него-
t,: Язът се отпгищва нвведиаж и Смирненски се нахвър.,я вите сегашни читатели и на тия от идващите поко.1ения.

с ярост II го?:чива ирония върху ония, които живеят в ,11кс Крум НЮJ!ЯВ!<ОВ If............................?.....,..........................?.....,................,.-t++ ......+++...++++++++++++........................••••••••$•••+++?>+.........ч.,...,..,...•+

Трябва да беше през 1919 rод. Хрисrо1.
Фо.1 Н някои дpyrll capтl!CTH'IHH• IIHЧilOGТИ

бяха обрааувалн нещо, i<aro естраден rea'
тър. Те бяха, •rастро11ира.1и• в София я
с.,ед една среща с Хрисrо решихме да го-

. стуват и на П,1овдив. Аз се заех да орrани-

.
зира111 ХJ•мористичното утро. Наех салона на
Военпня клуб, пуснах

•
афшпя, paзrnacux

чрез вестниците. Тогава името С!1ирненсни
!If. беше още популярно. Хрнсrо бl!me ощё
Ведба.т. пък н другарите, които идеха .:.. яе·
r•, ие бяха зяаменитости, а още неут,върде·
ни. хумористични п11сате,qи. Между тях, оба·
че, се споменаваха имената на •известни•
стопнчни "р.нсrи, а П.товдив беше грац. със
стари театра:1ни традиции. хора'!'а обичаха
театър и помислиха. че ЩО)J артистите са
стмнчни. първото по рода си в .rрада хумо·
ристично утро ще бъде нещо изк.?юч:rrелно.

Билетите се разпродадоха и аз посрещнах
ме>иrе прияте.?и. В проrраъ1ата беше пред-
видено Христо да чете свои хумористични
стихове. Такива трябваше да прочета ч аз,
nосветенн на пловдивски. знамепнтостп.

Открюше утрото при препълнен салон.
Не си спомням вече кoil чете пръв, по стру·
ва ми се. че аз бях едия от първите. Монте
nс.свещения не допаднаха по внJ•са на стеж·
ката• nубт1ка. Само га.qерията се пообади,
а партера се нацупи. Христо чете свои рабо-
ти. И то!i rоре-долу мина добре. Но с11ед ве·
ro се по11виха снзвестинте стодич?и арти-
сти•. Не си спо?tl'ЯМ вече имената на тези
сценични мъченици. но сн сnомням ?.ак ny,
бдиката настръхма, а след това, взе да тро·
па и да свири. Програмата паистияа се ока-
за безвкусна и хората ,:злязоха из кожата си.
Опитах11е се да ги усцокою,, но резултат1t
пе постиrнах?1е. Те се смятаха за измамени
и издадоха вой: •В,;рне:е ни парите•. rа11е-

р11ята се разде.111 на две: едните се явиха в
маша защита. другите против нас. Някои се

хвърлиха направо 1,·-ы1 сцената да ни бият.
Наши .:1руrари ги спряха. като нм обещаха
ч? парите ще им се върнат.

Христо потъна в зе?1ята от срам. Об:ър?.ах се
и аз нail-iiнoro. защото гостите щяха да en
отидат. а аз оставах в града да нося позора
Н•. нашия з.1опо.1учен rастро11, noiiтo наисти·
в• стана ху11ористичен.

Измъкнах аз гостите си през задните вра
ти на сцената и no нзй-1,ъс1tя път се отзовах
чt в хоте.та. Разп:1ат11х!rе та11 с11етката н:
бърза ръка и преди ;ia ни открият къде с11е
с ;?ва файтона се озовах,1е на гарата.

През ця.,ото вре)tе Христо се червеше
като )tомиче, а нос.,енцето ,iy беше стана?·
още_ пo-,ia.1no.- Такъв cpa!t. братnо. в живота си и
съч виж,1а.т - ;\у!t,ше то-й. Иде мн в зем;?
тэ . да потъна'

И би потъна:?. горкият ако имаше как
С 11ърв•1ят s:iaк ?rolf1e nриятс:ш беэс.1аs11·

н3рас-те пай:rо:1еъ1ият наш пролетарски он а

en: за?rннаха, а аз останах да нося печална·
т? · с,,ава ·на нашето -зло:.,муqно утро.

Тогава, пролетарокнят тт.?овдив не знае·
we, че от ('В2НЛИВИЯТ, млад 'ICB?K. nой·со Че·
теше своиrе хумористн•JИи crnxone, щеше да

цията на сС?1ях и сълан.... т. е. в квар?ира!а
на Стефан Бащаr,жисв - Пнеро„ И аз 11

Христо бяхме от редакцис.ниат• ко.,егия.
Преrдсдахче матеркв.,,ю?. na;;,?·.;e 11 наши-? и седнг,ше да се почерпю1. Христо, се

А.д. ·Смаме1tое
re.1. Първата среща на Христо· с Пловдив
не остави добър сnоъ,ен в сърцето му. Но
затова пън той Cliopo превзе сърцето не са·
мо яа тоя работнически град. но и хилядите
сърца иа отрудените хора в Бъ.,rарня. за
цз станат песните му химни в борбата им
за свобода ч х.1яб. а името на С?1ирненсnи
тяхно бойно знаме. И с . това знаме и тези
химни те побед?ха!

Смирн.t1нени1н.ато юнкер
унифор)1а и изr.1eitrд•we смешно в Шl!J'ОКИ-
те си ботуши. '-

Пиеро по едно време иу каза:- Христо. та,? униформа н тези ботуши
1,.;то че .?ч ти са харизани. Като те r.:ieдa,1
чудя се, как са те пъхнаnи в т11х/- Хм. - засмя се с детската ся усмивка
Христо.- Та не виждаш дн, че цял народ са 1·0

пъхпа.,и в такава унифор!,!а я ·ботуши, без
да го питат иска .1и, не исна .,н? Там,в с
сезонът се. Жените с маркчзети. ние с
?по.?ети I- Представ:?ява.11 си нак ще ко.щш утрr
·?.rлофрен1111те, nато 'отидеш на фронта -
п,цначи 1'0 nan Пиеро.

Едип дея избягахме от Военното учиnищ,
1917 год.). Отпуските бяха забранени пора·
\11 карантина. Тази nарантина nродъ:?жавз·
ше с ?,ссеци. Трябваше да отиде?, в реда?.
Ч)вствуваше s ЧJ';кда кожа под юнnерска?:а

. жжж:ж-----?·'... ··?? .....РЕДАКТИРА КОМИТЕТ
ХУДОЖЕСТВЕН/'\ УРЕД&НИКОЛRЙ ШМИРГЕЛ/\

?
H}.IIATEJICТ80 НА &ЪJIГАJ>СКЛТА РАБОТНИЧЕСКА ПАJ>ТН? (КОМУННС1'И! ?

fТ '\.

- Да ги кот1 пи? Че ка?<во са ми вапр.?·
вили?- Какво ли? Нали се бием за осъщес'ГВЯ·
в.;нс нn. наuиона.:ши 11деали.? - каза иронн?-
но Пнеро. Той беше анархист..- Това го казва .Радославов. но аз ?пъл-
номощно не съм му давал да говори от: мое
и?т! - отвърна Хрнс'Го. . .

Такъв беше .:rой: оби.чаше .хора.а, 11разе-
. ПJ? ВОi!ната 'R 8 ОЧИТе МУ горяха МЪRIIЧКИ
r1дQ)1ъчета-, нанТО"'И3Иираха· OТ"1Щlfo-)t5nбoi.o.
ведро. ·човечно и добро сърце.

Това сърц? той раздаде иа трудещi?я се
сnят. на смуг,qите си · бра:rя. които . се
хвър11яха на бариn,дите, з0 да· отключат със
Са)1ожер-гвата си вратите па новия·де·м. Ден
пъ-рв11 на nравдат·а II на· победнлият народ.

Васи11 Павурджвев

Орrаннзаuuя сСеnтемвр11!1че» за пръв път У,

?ас сщаде. 11ежду друrнте, u пнтературнв
кръжоцм. Един от първите поет11, коАто е ра3.
rлеждан II тия кръжоци, е С.'1ирнеuск11. Та,1 де·
цзта изучават неговата бuограф11я, неrоно11)
творчество, закърмват се от неговата жар. Мно.
го от кръжоците също така оа на1шенува1111

сХр. С11нрненскн».
С какво поез11ята на Смнрненсю1 толкова дО·

пада на народните деца? безспорно, със евс.·;

та замадяваша силе, с.ъс своя nоет11чен пато\·т.
със своята м.1а.1енческа бодрост, която зап?·
нява както сърцата на възрастните, така н н,
въодуmевената младеж.

На своА ред я С.\lнрненски е обича., деца r:i,
Това наА-добре прот1чава от самата ,ry 11оен1.
Много стихотворения иmт за сюжет .1ететс>. В
тях, той дава израз на обичта си •ы1 бед1111 :е
про.?етарскн деца, като поема с,1е.1а защита н,,?
тях я отправя люти стрели на обвhнение 1: ъы

условията, конто rн потискат.
Какво нм даваm от разкоша си,
ти - то.,коз щедър към едни,.
а към бедните Гаврошовцн
жесток от раuни ипадинн?

Такива сwхове. отправя той ?-.-ъм ,·pa.'la
на буржоата, и заключава:

Тн целия скован от злоба си,
О, mу11ен И разбулен град/

В сКа?rънарче• със свйствената ?1у образ,
нает н поет,ична красота, Смириеиски е 11зва,:
образът на !tО?tъка, коRто ло?tн скалата с; чук,
и прокарва нов път през канарите. .

По чудно хубав начин е изрази;, С?шрненс,:н
устрема н? децата напред в •децата»:

С помръзнали ,щuа
· в-разкрляния път

към влака с вик nрч?,
рой дрипави д?ца,
Те пращат му привет
с възторжени очн
и гледат как хвър<!и
живоn.т все напред!

В <Юноmа» се изк.овава щ1рог,1ед у
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и той веqе сзнае защо е роден п за какв? .11

у?1ре».
Любовта къ11 децата-у с?шрненскн npo31ipi

н в редица друrн стихотвореи?я. Тя е· осооо1с
P.JIKO отразена • сПоема за руското дете», напи.

· сана 110 Жорж. Шеиевие. Тук е ·разкрн.1ен, на·
широко братската му обич кы1 стра;?.уш111а
n:еца:

Далеq сред степите безбрежни
в порутен дом пежн дете;
аавън виелнцата снежна
безкраен бя,, саван плете.

?. Е,,о,. MOjl(e бн тая струна на 11скреиа 06?,.
ко,rто трепти в стихове-те ве noera. л:опавяr на·
mиiе-11еца, 1Nt•така, скоро ·оценпn-н та1<1Г/.!'кс,
ro се сроди,?а с uоез11ята на Смирненски. По.1сб·
но на Бqтев, и Вазов, на Горки н Пушкие, Счнр,
нснскн .ра!крн гол.яма ,,юбов ·към подраствашн·
те: това е така присъщо и? rоле?rнте ·.сърца/
Поезията на С?111рненс1ш s това· отноw?ние .1,sэ
ценен урок на, много съвременни п11сате.1н.

Асен Бuсев
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ХР,ИСТО. СМИРUЕНСКИ ·нл РУСКИ. . .
Хр11С'Го Сj1ирненски заема първо ·ш1,сто

между бълrарекнт? поети, превеждан.и·· на
чужди езици както по ко.qичес·;во на 11реве·
дените работи. тъй и no качество на црево·
дите. Осве.н. това. той е и, едва .qи не един·
сrвеният български поет. иа когото са прев?-
денн не с;шо, отде.пни стихотворения, яо и
цяла книга - от началото·до i<paii. Ду?1ата
ми е за сwхосб11р1<ата ?1у •да• бъде демl•

език. с.?едпю? редове:
••. Леле моя

сабя ха11осия/
Море .?юта

одринсnа ракия.
Дори при пай-голяма опитност на eueнry·

а11ен преводач. неп??емевно ще се загуби оча-
рс,ваиието на фолклора, .което се налъчва
or стнхове;е на Яворов. Или. нэпр., ст11хо·•да бъде ден!• излиза в първо българско вете на нашия съвременник ла,?ар. за даи?дание през ?,арт 1922 rод1Jна. второ' изда· жj;ке чужденец да ги почувству,а, д." rнние се появява .през декември същата годи- възприем., · както ги чувствува и възприе·

Р.а. А през 1924· година. кннrа1а изцяJо. из- мз .един ?ълrарнн, с всичката 1щ недоrо·
111133 В Превод На руСКИ (Издание На ГОС· ВореНОСТ .И Rеочакв· НИ, IIO, ПО·СВОе)tу, .ОО•

???:: ??о;:р°:?т ?=:г:;::?;"съ::?е:?я :?·::. ГУ.ЧНII и вълнуващ11 сравнения н образи -
? 'ГОЙ трябва да познава бъ.пгарсю1я се,1с1шДнес излизат- утре.вече не. ?1ожеш ги на?1е- бит много по-основно и детайлно, откопко,ори: Това се отнася абсолютно до всич?и това е възможно за ?дим ч.11жденец. С други!.ИIIГИ, та затова не може да ви служи като думи, той трябва да владее изтънко бъл·h'РИТерии за художествената стойност яа гарски и да 1.11 чете 8 орнгина.?.?.вигата. Но в с.?учая ние има:11е друг кри?;е· Съвсем друг е случаят с преводите нарни, първо, името па . преводача -,. Сергей С?шрнеяски. Неговите стю:ове и на ру()}(НГородецки. един.о,· най-известните съв?тс?;н. не-губят нищо нито or своят, музи?апносr.поети-преводачи, и. второ, сащ1ят. факr, че нито от образността и яснотата иа съд:ър·преводачът не.се е задоволи!I само с отдед· жавнето: На руски, при един хубав превод.нн.стихове. но.е дад превод на ц,я11ата 1шиrа. разбира се. те се ·възприемат като ориrи-За жалост. рускилт превод па сr11хосбирка·

д llanни стихове и в никой случай не авучаrra • а бъде. ден!• отдавна е биб,щографична по-110шо отколкото на български.рядкост и ·У .нас?в Б:ълrария-;не се на· Освен к:tто са?юсrояте.qна книга. в раз·чира. ш:чни съКои бяха причините за, появяването на
ветсnи списания и вестниц11 са

С
пr.местен11 и отделни стихотворения напревода на . Городецки? Мисдя, че на nър· Сщrрнеисю1 като <Първи ?,ай•. «Червеннrеао място ·трябва да, посочн? ме,ж;?ународната ескадрони• и др. у Рас !'еrовиrе стихове сеrеыатика на повечето· с,ихове в сбиоnата.

пос.?е. високата ревотоционна рщ?антнка
рецетнраха ня"олко пъти по радио София

която .1ъха от nоез11ята па (;.'lирненски и
в .часа за руските СЛ)'Шате,,н и се печ?теха

най-сетне. безспорното влияние на сю1в0Jиз·
?ъв вестник •Свободная Болrар11я•' н в
\>\о<:КИЯ бю11етии на М-вото на 1шфор11аua. от. което по онова вре?1е не беше с, ·??,ята и изкуствата.

.

tърси.?а н руск?та поезия. В,нчко ·го?а пра п?еше С!.!ирнепски б.,изъn и .разбирае31 ?а ру,
онеже книгата •да бъде ден• на руски

,ите читате,,и. ,
·' отдавна изчерпана. а и извъм това тя я,

И.11а още едно обстоятедство. което, ·спор?
- ?,ча l!Ъ!!На представа за творчеството н,

?еие, беше от rотшо значение Смирненскi - ;?нри!!нски. желателно е. чиrате.,ще н,

.? бъде преведем на руски. Това е нeruв?i, .. 'J:!i.t?i.ия .С:ъветсnи съюз да се заnознаяr с

1en, м.вкав и ясен стих, i;oiiтo извъ!!реЬl/ ,J:e??ta ва един or най-добрите в , творци
.ноrо се поддава на превод особено на РJ:Ьк'

1Р? ,нови.. преводи. С11ириенскн може i
,азва11 това въа основа на' личния ыи опи1·..., , ?я_б,ва_ да стане едно здрав() звено в нз

!ма поети. конто са почти непреводими чи?r, . ??ждаието на бълrарс-съветската вз?ш1' . IOCT не СЗ)IО защото ТОЙ е т В(rихове са. тъй да се каже. ндио??атичпя. ,n,
1

. ro,,я?r пое .

13 мем, наnр. Яворови,·е •Хайдушки песни, ,
3??ото е до?тоен представите., на наш111

?а1, y.ie се npeae,iiaт. ва кам·ьвто и ,11а е чупw
,а 1 ьк. но боек с:1авянсnи народ.

Валевтня Арсеввев


