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Има писатели, които твърде бър-
з• се налагат на вниманието 11а ч11?

тателите, а други дълго остават в
периферията на литературния живот,
неаавнсимо дори от активната сн
творческа пейносг. Понякога голямо
то 11 значимото проиэведение, с кое-
то се завоюва убедително пр11з11а1111е,
идва твърде късно, като резултат на
продължителен авторски опит. Та-
къв е случаят с Иван Хаджимарчев,
който о продължение на повече от
три песетилетия се явява на стра-
111щ1?те на пер11од11ч1111Я печат, прив-
аича вниманието от любителската
сцена, издава отделни книги, за да
покаже иай-сетне истинските си въз-
можиостн чрез едно голямо произ-
ведение, прсдизвикало интерес не
само в нашата ролина, но II далеч
зад 11eii1111тe rра111щ11.

Трудностите. през конто минава
Иван Халжимирчев. не са от субек-
т11ое11 характер. Напротив, целият
му живот показва, че едно родено
дарование води непрекъсната борба,
за да се преодолеят пречкате, поста-
ое1111 по пътя от едно враждебно 11

х11щ1111•1еско общество. Ако се взрем
н ж1tз11е11ш1 път на Иван Хаджимар
чев, не може да не се възхитим от
неговатв горкиевска упоритост в
борбата за преодоляваве на социал-
1111те условия с техните безбройни
последици. Роден е на 2 декември
1897 година в Ч11рпа11 в бедно за-
иаятчийско семейство. Животът не
се оказа твърде ..ласкав към него, а
му поднася цяяата с11 горчилка, ли-
шавайки го от роцителсна ласка 11

помощ, преплагайки му тежки ус-
ловия за съществуване. В ед1111 соё-
стве11ор'Ь'1110 написан документ Хад-
жимарчев казва за себе cit: ..От ма-
лъх останах без родители 11 едва из-
карах първоначално у•111л11ще. Дълго
време бях продавач на вестници, пе-
чатарски чирак, сетне разсилен, п11-

nроф. Георrи Весеnинов
сар в Мирово съдилище, машинопи-
сец в Пловдивския апелативен съд,
тютюиев работник II накрая - фото-
rра до 1944 година." Последната му
дейност е особено продължителна.
Като амбулантен фотограф си изкар-
ва прехраната о вролълженне на
почти десет roд11111t. Като малък за
него се грижи по-голямата му сест-
ра . За нещастие, както родителите
му. така II двете сестри повиват от
туберкулоза, която от ран1111 rод111111
не пощадява 11 нсговия срганиэъя.
Ton мъжествено се бори с коварна-

та жълта гостенка, за която с гор-
чива ирония казва, tie л заставил да
ro слуша. През цялото време на теж
ки трудови условия II постоянно бо-
ледуване не престава неговата твор-
ческа II обществена дейност. Подхо
дящи условия за развитието на своя
талант обаче намира чак след Деве-
тi1 септември, когато започва да ра-
боти в кннгоиадававето. Неговото
здраве отдавна е разстроено II жи-
вотът го напуска, когато се откри-
ват блестящи възможности за твор-
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МЕСЕЧКОВ

СП-ОМЕНИ ЗА

В началото на тридесетте години
група млади хора се събирахз ne·
чер о "Суроn11ч" или о 11Са11 Суси",
Най-въэрастният между тях, също
млад човек, бе малко приведен, със
среден ръст, с глух глас II прияте-
лите му се обръщаха към него с име
то „Клетник" 11л11 „Мадлен" (Клет-
пика Мадлен). Tona бе писателят
Иван Хаджимарчев.

През пролетта К,1ет1шкът изчезва
ше РТ София, за да се появи отно-
во през есента. Той ходеше о Лъд-
жене II по цял ден скиташе из окол-
ността, правеше с1111мю1 11а летовни-
ците, а вечер r11 проявяваше. Така-

до късна есен.
Завърнал се от „гурбет", тоА се

появяваше в компанията ·11 плащаше
разноските за вечерта. Казваше:- Изработих няноя II друга пара!
Зимата ще прекарам спокойно!

Понякога водеше на обед в къщи
приятели. Хазяйката му, бивша учи
телка, бе сготвила кюфтета-яхния
11л11 боб-чорба II гостът доволно се
нахранваше, Нерядко някой, оста-
нал без квартира, пренощуваше при
него. Хазяйката му не протестираше.
По-късно тя стана негова съпруга.

През зимните пр11ят1111 дни, когато
На стр, 5
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15. XII. 1968 г,
rp. Чирпан
цеве 5 сг,

Когато о 1925 година, след завър-
шването на гимназия о моя роден
град В1щ1щ доввох да следвам II се
установих да живея в София, Иван
Хвджииарчев беше ед1111 от първи-
те писатели. с конто се запознах.
И преди това знаех името му - от
едноактната му пиеса „Пропуснали
влака" (1919 година). която често
беше в репертоара на пътуващите иэ
провинцията театрални трупи, 11 осо-
бено от хумористичните му стихотво
рения II фейлетони, подписвани с
псевдонима Клетника Мадлен, печа-
та1111 о разнообраэниге и еф11мер1111
хумористичии вестничета, дето и аз
като ученик правех своите литера-
тур1111 прощъпулки.

В София имаше една среда от п11-
сатели-коиунисти, събрани около ста
рия пролетарски поет Димитър По-
лянов II неговото сп11са1111е „Нако-
валия" - 11 11ме11110 в тая среда аз
заживях II заработих като млад пи-
сател заедно с моите другари Христо
Радевски, Георги Караславов, Мла-
ден Исаев, Никола Ланков II други.
Но имаше II едни по-широк кръг от
леви, прогресивни писатели, конто-
без да са о прякото партийно дви-
же1111е - изявяваха активно своето
несъгласие с фашисткия режим, вен
цеславеха II имаха за пример осо-
бено много Гео Малев, декламираха
Верхарн, изтъкваха съветската ли-
тература II култура, главно Есе111111
н други пости, и изобщо - живееха
със съзнанието на бунтари 11 непо-
вол111щ11, с поглед към друго, светло
бъдеще. Сред тия писатели бяха Д11

АНГЕЛ ТОДОРОВ
заслужил деятел на

културата

митър Хадж11,111ео, Недялко Mece'I·
нов, Борис Светлинов, Панчо M11xait
лов, Вичо Иванов, Борис Шивачев,
Спас Кралевски, Димитър Чаков, С11
меон Мар111100, Георги Хрусанов и
други 11 - на едно от първите ме-
ста - Иван Хаджимарчев.

Като повечето от своите колега
от посочения кръг Иван Хаджимар-
чев живееше много трудно, без уста
новена професия (в онова време
литературата не даваше редовни до-
ходи, писателят трябваше да рабо-
т11 нещо друго). По едно време той
работеше в една печатница, после=-
в тютюнев склад. Най-често беше
без работа, докато се установи на
фотографията. С топа, което пише-
ше във вестници 11 списания, 11 с пя
колкото си книги, особено с повест
та „Маркиз Етан" (1931 година) за
която Георги Караславов написа ре-
цензия, Иоа11 Хаджимарчев с11 бе-
ше създал име, а -току го 011д11ш на
улицата - обвесил фотографическия
апарат през рамо II моли минувачи
те да 1ш направи снимка. За щастие.
по едно време успя да наеме помеще
1111е за занаята с11 като фотограф -
11а една пресечна улица близо до
бул. .,Дондукоо". Но II о топа вре-
ме - чак до Девети септември -
доходите му бяха слаб11. Мноз1111а
бяха тогава безработните, конто днре

ха подоб1111 преп11таи11я, 11 затова
конкуренцията беше rо.1яма. Посеща
вам го привечер в „ате.111ето" му 1t
той м11 казва с тъга: ..Beqe ще зат-
варя)t дюкяна, а още не съм 11ап-
рав11.1 сефте."

Трудно беше тогава за опоз11ц110-
11ера-п11сате.1, за тоя, който не се
присламчва кън фашистката в.,а.:- 11

се стреми да запази своето човешко
11 гражданско достойнство. М11зер11я
11 прес.,1едnашш, а освен това
сот1дю1те нздате.,ства бягаха като
от чума от левите ш1сате.111 •t те
ro.1eм1t ус11.111я II жертви 11здаваха
юшr11те сн. Иван Хадж1шарчев бе-
ше реш11те.1ен прот1шн11к 11а ця.,ата
пап?1ач от приспо:об.1енuн нъм кър·
оаоия фаш1tстк11 режим. Като виде-
ше подобни 11э средата на п11сатеюt-
те в някое заведение, той се изпра-
вяше пред тях и r11 зак„1еймяnаше,
ругаеше ГII С DIICOK r.,ac II НЛКО,1КО
пъти за такива прояви беше аресту
ван и бит в потщията. Имаше от-
крит II дори ыалко невъздържан ха
рактер - не можеше да търпи беэ-
t1естието. Затова и живееше в м11эе-
р11я.

Когато в 1932 година се създаде
а11т11фашнстк11ят Съюз на трудоuо-
борскнте писатели. и11е - де ·ет11-
ната осноnате.пн на тоя съюз - всд..
11ara след заседанието отидохме принего, в неговата „фотоrрафч11й111ща"
както, за да го эавербуоаые всъюза, така II за да увекосечвм съ-
б11т11ето с едва колект11вна с1шмка.
..Вътре е мрач110, да 1tзлезе,? на ули-

на CiD ?

ЕДИН РОМАН

РАЗВЪВИJВА 11noro СЪРЦА
СТОЯН ЩЪРКОВ

НаА-хубавата творба на Иван
Хаджимарчев е детско-юношес·
княl' му роман „Овчар'lето Ка·
питко". Приключенията на бедно·
то овчарче Калитко от село Яrодо·
во развълнуваха много сърца и съз
дадоха световна известност на писа·
теля. За 20 rодннн романът у нас е
претърпял седем издания с общ ти-
раж 110,000 екземпляра - едни твър-
де rопям тираж за нашата литератур-
на деАствнтелност. Освен това кн11rа-
та е преведена на руски, украински лн
товскн, летоиски, естонски, ·латвий-
ски, казахски, мопдавски, словаш-
ки, кнтаАск11, турски - с общ ти-
раж около 230,000 екземпляра.

Литературната общественост даде
висока оценка на романа. Талантпи-
анят български литературен кр11т11к
Петър Пондев направи задълбочен
анализ на произведението. Toil смя·
та, че:

,, ..• този необичаен интерес у ч11-
татеднте на „Овчарчето Кал11т·
ко11 се крие в героичния сюжет на
романа и ра.знообразната му и бога
та откъм приключения фабуп?" ( Пе
тър Пондев, Един приключенски ро-
ман 3а деца и„ юноши, en. 11Септем-
арн", София, rод. 111, ки. 4 от октом
ври 19? rод., стр. 152).

,,Овчарчето Ка.1нтко" е ро·
ман за партизанското движение . у
нас през 1941-1944 година. В исто-
рията на това двнже1111е не ще бъде
споменато никъде за подвизите на
яrодовокня партнза11ски отряд, нито
за приключенията на малкия Калит-
ко. Такъв отряд не е същестоува-11,
такова очарче не е ·имало. Иван
Хаджнмарчев с11 е послужил с
художествената 11змисл_11ца, за да
напише своя интересен юношески ро
маи 11 да разкрие пред подрастващо
то поколение наА-съществе11ите 11дей
но-полнтн'lески черти на тов·а двн·же-
11ие н неговото социално съдържа·
ние. '

.
По време на Втората световна воi\

на Иван Хаджнмарчев е ena·
кунран в село Чепино (сега квартцл
на ВелнRrрад). От това к11т110 ро·
долско село е взет и СЮЖС'l"Ьт на
произведението.

Авторът наблюдава развилнелите
се фашистки шаАк11, които 11здеоател

ствуват, б11ят и убиват. Но roil виж
да и съпротивата на трудещите се.
Най-смелите народни синове поемат
пътя на партизанската борба. Между
тях са II юношите Стоян Платна·
ров, Иван 11\ичев, Тодор Канео.

,,Тогава ми хрумна ндеята - каз-
ва авторът - да напиша книга за
тия мапкн бу11тар11. Спрях се пър-
во на героя. ТоА трябваше да при·
тежава всички качества на различ-
llН мапк11 партизанчета, които взема
ха дейно участие в съпротивата"
( Иван Хаджимарчев, архишш мате-
риал 11, конто сега се публикуват за
пръв път, стр. 3 11 4 на настоящия
брой).

Глав1111ят repoA о романа е овчарче
то Ка.111тко. За читателите образът
на Калнтко е реален, защото е
нар11сува11 правдоподобно. Л11·
сателят влага в този образ всиt1ката
твърдост на непоколебимото бълrар·
ско мо?1че? което не се спнра пред 1111-

що, за да 11зпълш1 своя патр11отичен
дълг към Родината. .

Съдбата на Калнтко не се раэлн-
чаоа от съдбата на много бълrарсю1
деца. От ранна възраст тoil е ратай
на 'IIIЧO си Калнтн11. Баща ыу е заr11-
на.1 при една фабрична злополука 11

Калнтко живее с маГtка с11, която е
работничка .•

Малките овчарчета се събират все·
_ XII де11 около „вековното дърnо'' 11 си
бъбрят „за !(аквото им дойде на ум".
Всяко от тях таи по една детска мъ-
ка 11 ме'lтае по своему за по-хубав
живот. Ка.1итко иска да учи. Toli обо
-жава ?поя учител по география 11

естестnоэнанне, но жа11дармер11ст1tте
арнстуват и бият учителя II това раз·
търсва силно вnеqат.1нтепната душа
на малкия герой. Към неправдата де-
цата са особено чувств11тслнн.

Междувременно партнза11ското дои·
жене все повече се разраства. То
увлича дори мъл'lа.111011я другар на
Калнтко в овчарската несрета - Ра
дуил.

След един безпричинен арес1' l(a·
лнтко намразява още повече фашнсткн
те власт111щ11. Жела1111ето му за бяг-
ство се засилва. Веднъж той подбира
своя другар Аrапн и тръгват да тър-
сят отряда.

Като парт1tза111111 Калнтко с люби·
На стр. 2

nионерСКИЯТ ДОМ

в Чирпан

ще носи и_мнто

на

Иван Хадншмарчев
Др, Дчоектоо,
Иvайки предвид Вашето оъ-гласvвачо nпе.а11ожен""е о ГКна БКП и rк не дкмо, uен-трелн ....ят комчтет на ДКМОне въ<Эоазяеа домът в гр. Ч"4Р·nач д" ноои ?.,,мето на ИВАНХАдЖИМАРЧЕВ - еетоо чаnоnулРрнатn у нао кн ....га .Ое-чарчато Калитко••Тъй като теач в.ъr,0001.-t сереш,..ват от Преза.,,диума нанеропното събоание, ние смесв обърнали о молб"I къмнего да Ви оеsрешат Вlllшиятnион•роки .оом де ""С"IСИ иметоИВАН ХАДЖИМАРЧЕВ.
Уееоени сме, че молбата ВиW!' бъде удовлетворена, вакоето 1-1ещо е най-скоро вре-ме ще получ1.1те потеъожд•·

H1-te or Поезиднума на Народ-ното събрание.
С КОV1сомо11с1<н поздрав:ц-.нтрален комитет наДt<МС Съвет за работас учащ нт• се.

Эам•nредседател: (n)np. Стся-100

На Ju 1112. 1. н,еа гол.
Сч1-1теме уместно Вашето

nредложеч1-1е - ni.-oнepcl,(1,,4Rт
.ао ... йе нос•.- и?етn на ИВАНХАДЖИМАРЧЕВ.

Началник отдал•въэпнтат?,лна раеfота•пои МНП: (n)
М, Хартароки

Друrаои,
В ПDе?\,,fдиума ча Неnодчотос-ьеоание ое nолуч'-1 предло-жение от д""Dектопа на Пl-40·

меоск\.о!я дом в Ччр..,ан, пое-
пратемс ни от UK на дКМО.с което се иска то?l,,4 .аом д
б1....,Де наименувам we, 1-1мето наИВАН ХАДЖИМАРЧЕВ.

Съгласно т. 10 or Праеи11-н1-tка еа nрипожение на Уке-
аа &а наименуеене и nренеиме-
нуеане на об111кти or нацио-нално н местно ?нl'lчемие,
nредседателRТ на Поеэидиумане Н"'D0дното оъбоание ДАВАСЪГЛАСИЕТО СИ пионер-ският дом е Ч1-1рпен де ое име·
нуеа пионеоа„1.1 дом .ИВАН
ХАДЖИМАРЧЕВ•.

Секретао на Преsндиумана Народното събрание: (n)
М, Мннчео

Писатt.1111те Ем•л Кора-
.-о., Иван Хадwвмарчев,

до,а Габе и Петър
Стьnов.
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ческа дейност, Иван Хаджимарчев
по•11111а на 8 януари 1957 година, То
ва с време, когато вече с по.'1у1111.1

приананието 11а талантлив българ-
ски писател.

Макар да е известен r.1ав110 като
бе.1стр11ст, Иван Ха.,жюtарчсn, съэ-
дава най-разнообразно n жанрово
отношение творчество - пише сти-
хотворения, раэкави, фейлетони, 110-

вести, романп, ко>1ед1111. Разбнра се.
в много от тези жанрове той не до·
стига нивото на развитието на бъл-
гарската литература, създала имена
11е само с 11ац11011а.111а, 110 " със сос·
говна известносг. Ton се изявява в
началого 11а своята творческа дсйвост
в същата атмосфера, в която 11з-

пъква блестящият 11 оссnобеждаоаш
талант на Христо См11р11с11сю1. без
раабира се да може да се прави ня-
каква по-близна съпоставка. Трябва
да се отбележи обаче влииниего на
големия световен пролетарски пост
nърху по-скромния брат по перо.
Христо См11р11е11сю1 е исоеикновсио
лнтературно явление, чиято свстли-
11а озарява II другите око.то него.
Хаджимарчев се влияе както прн
подбора 113 теми, така II при възпри
сманего на художествени обрат11,
без да постига силата на художест-
11е1ю n11ушс1111е. И двамата започват
своята творческа дейност, като се
явяват 11а стрвниците на с,1110 11 съ-
що издание - хумор11ст1111111ш nест-
1111к „К'во да е11• Cera 11 110-къс110,
освен с истинското CII име, Хаджи-
марчев се подписва II с pnз.1111J1111

)а НИ[,
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цата" - каза ни Хаджимарчсв. 11

там ни поврели като солдати и нап-
рави снииката, Тя е запазена и не-
че няколко пъти с nуб.тн1куuана ка-
то исторически документ. Не смеех·
ме да отидем при кой да с фото·
граф, за да не 611 да 11ona,111e,1 на
подлец. който тайно би прелая син
мката 1111 на полицията. А Иван Хал
жимарчсв за нас, комунистигс. беше
верен човек.

През цялото времс до Деве ги
ссптсмври той твърдо стоеше на ан-
тифашисткия фронт - като 1111сате,1
11 човек: А след Девети написа най·
хубавата с11 творба за деца II юно-
ши 11Овчар11ето Квлитко"

1 с конто зае
достойно място в българската литс
ратура.

пътят КЪ11 rоnя11ото ПDСТИЖЕИИЕ
псеввоиимн - Венета, Есен. Ваню
Ессняшни. Клст1111ка .\\ад.1е11. В своя
иекрвгък по време творчески път
той търпи 1111терсс110 11 n11д11'1О раз-
n11т11с. като важ1111 111>с?1ом1111 момеи-
ти са Ссптемврнйското а11т11фn11111ст-

ко въстание II Дсвегп септември. Те
з11 моменти о прогрссивна градация
ёслсжат засилването на соц?1а.11111л

патос, твърде 6.1ед n пай-равното
му творчество:

Квкто II повечето 11аt1сш1щ11 1111са·

те.ти, J lo;ш Халжимарчсв започвп
със стихове. В първото му r1с11ата110

стихотеорсние „Светът" покрай 11с-

дооо.1стnото от несъnършснстuото
11а света ·" човешките отношсния.
долавят се 11зоест1111 11отк11 на про-
тест, че липсва правда. В основата с11

обаче ранното стихотворно творчест
во на Хаджимарчев с 11зпъ.1111с110 със
сашиментална слаппикавост, бохемски
настроения, характернн за много от
тогавашните писатели. 11 не много
ор11г1111а.?с11 хумор. Някои стихотво-
рения, печатани през 1918 11 1919 го·
д1111а, са любовии закачки, посвсте-
ни на отделни лица, упоменати в са
мите заглавия. Все пак л111ш11rс пес
полуки II несгоди се показват 11а со-
ниален II класов фон, което .ri111111 от
други стихотворения. 11с11с1та1111 по
същото време, каквото с стихотворе-
нието 11П11смо". Този елемент се за-

?j
Lдецата са търсени събеседници

от писателя.

с чисто
Иван Хяджимврчев расна в го.111·

1111, наситени с големи съб11;1?я. Това
беше Първата световна no1111a, Доб-
рополската кагастрофа II Раломирска
та република. г- -па беше Велнкага
ок гомврийска социалистическа рево-
.11юц11я, която остави трайни слел. 11

в 11аш11я ро.1е11 rpa;t Ч11рпа11.
Роден n бсд.110 се,1сi1ство. ii ван

Хаджнмарчсu прекара 11ерадост110
.1.етстuо. Едоа прскра1111.1 врага на
\ 1111.·а1ш.ето, той се пр1111уж.:1ав? ;\а
i1зкарnа nреn11тан11ето ell са\!. Cr.1;1a
у.11111е11 продаnач 11а nестшшв u ро.1
iшя Cit град. J,J;1.1aitю, DЪ.1МОЖНО?Т :ta
прс:111стnа CCДMltЧlllt re СП11СtНIИЯ 11

сжеJI.11еn1ште nестншщ, тoit по.,у11а?а
своето образова1111е от тнх. Осо6с1ю
"У допа;?аха „К' no :1а е", ,.Барабан",
11Аз з11а,1 nснчко··. ,.Художестnена
седмица'\ ,,Па11ора;1.1а от ця.'1 соят" 11

другн.
По-късво, като nоi11шк-аероп.1аннст

о 1'.дово, пред·ir н с.,ед. 11а1щона.111ата
катастрофа, тоr1 опознава ж11вота с
очнте на сирака н бездо?11111ка. Пра·
011 11 своите първи стъпки в хумора
н сатирата на стра111щ11те на .,I(' no
да е•\ В ху,1орнстнч1ште страшщи
Хаджш,н1р11ев ,;е подn11эаuаше с пссо
до1111ма Ве11ста. Тогаnа Ведба.1 (Хрн
сто С:?111р11с11ск11) 11 .На баща ""
снн · (Kpy?t Кюлявков) още бяха не·
укрепна.111. Всяка седщша нне се от·
праояхме за гарата, за да се снаб-
д11?1 с току-що прнстатна.,ите ссдмич
1111ц11. Tpcnepeilк11 от .1юбоп11тстоо,
търсех?1е ко.1011ката от пос.1ед1111те
стра111щ11 със заr.1аnка „Поща" 11

песиосмиnптеnии
- Как си бе, Ко.,ев?- Добре съм.
-Ами къде от11оаw?- При доктора ...

ВЕНЕТА
В „к· DO да е", Соф11я, год. \1,

брой 216 от 8. Vil 1916 ro;i., стр 4.

. . .
УЧИТЕЛЯТ: И тъй, деца, индиi\-

сюtят слон е много го.11ямо животно.
Toil изяжда наведнъж ед11а ко.,а се-
но ...

ИНСПЕКТОРЪТ: Това е хипер-
бопа, rос.поди11 учителю.

УЧИТЕЛЯТ: Не слушайте, деца,
бача с11 1111спектора. Хиперболата с
още nо-rш1яма от с.11011а. Тя •tзяжд; наоед1Jъж 11ет кола сено.

ВЕНЕТА
в...к· DO да с", Софня ГО,1. \',

3poi\ 218 от 23. \111 1916 ГО;t., стр.

сърце
наr1-nече nестннк „К' оо да с", за да
u11дю1 мнението на редактора Верде·
ла (Алскса11дър Едрев) за нзпрате·
1111те от нас матерна.r?;r н:ш да се пo-
pa,1,na:-i1e па помсстепнте.

След. като rодюште на nоiшата
отшу"яха, председателят на нашето
дружество на квода11ст11те - Ива11
Хаджнмарчеn - uече по·с?1е.10 за-
почна да внася по.111т1(11ескн е.1еме11т11
u творбнте с11. Не с.1учай110 nрн ед-
на среща с..ед 9 септе?шрн доа"а·
та започнахме да дек.rшмнраме ед110
тобшю ст11хотворе1111с от М1111ко Не
?отш. което бяхме 11ауч11л11 u бум·
тежа 11а войната.

И оа11 Хаджнмарчсв прежнuяваше
труд110. Направеният 01111т прн Ст.
Георгнеn (худож1111к·фотограф) да
с11 изкарва хляба чрез фотографня
11е даде резултат. Той не можеше ве·
че да продава и nестш1щr J<ато не·
надежден nродава11 (много четял, а
малко л„1ас11рал). От11де n rолеш1я
град П.1овднn, но r.rrадът и там го
преследваше. През 1919 год1111а пак
се върна в Чнрпзн, където в псttат-
шщата на Ганьо К:олсв отпечата пър·
вата сн коыедня „Пропусналн в.,а·
ка" с псевдо1111?1а Ваню Есеняшкн.
С.?ед тоnа пак 11апус11а род1111я с11•

град. Отново отнде в Пловднв, а от
там - в Софня. С упорнтост II не·
поколебнма воля, бореitк11 се вече 1-1

с жълтата гостенка - туберкулоза
та, н с бедността с11 прн буржоазна·
та n„1аст, той укрепна нато пнсате.11
11 се 11а.10ж11 с псеnдо11·ю1а ен К:лет·
1111ка Мадле11.

Когато 11арод11ата nласт 113 9 cen·
тсывр11 побед11, К:летннкът Мадлен
ахна II нзопка гръмогласно: ,.И на
нашата утща дойде Вел11кде11l'' ?а·
достта му 11ямаwе край. Перото му,
DДЪXJIOOCIIO ОТ IIOBHЯ ЖIIBOT, създа·
де „Овчарчето К:алнтко" 11 „Споме1111
от пионерския .riarep11• Напъ.1но t:сте
ствено ве•1е беше Ива11 Ха;?жнмарчев
да се 11аред11 в ред11ц11тс на пнсате.?·
СКIIЯ СЪЮЗ.

Излязоха няколко 11зда1111я на рома
на „Овчарчето Калнтко". Той преско
чн II родните rра111щ11. Без,ю11ет1111ят
Мадле11 се опар11•111. Въпрск11 тоuа
ма.,ката слава 11е ?tожа да го нзме?
1111, защото той презнраwе парнте,
а обожаваше н;?еалнте. Затова хоно·
рара за петото 11зда1111с на „Ов•1ар·
чето 'Калнтко" той реш11 да го пра-
хоса. Пнса ?111: .,Ще доiща в Ч11рпа11,
Ще събера ыного, много м.1аде>1ш,
011ез11, конто упорпто 11скаха от нз·
дате.,ството да се нздаде „Qn11apt1e·
то Каюtтко" в по·го.1ям тнраж." Хо·
норара той даде 11а тях, за да се ос·
седят ця.,а нощ.

И до пос.1е;t1111я с11 дъх Иnа11 Хад·
жнмарчеr не 11з?1е1111 на себе сн. Toil
сн OTltД.(> ЦJICTO сърне Н Д.}'Ш3

Бор11с ?'ЗJJ/08

снлоа с.r1ед Септемuр11Аското nъста-
нне II пос.11сдuал11те го 1,ъроаnн съ-
б11т11я. През 1924 год1111а на стра111щ11тс
на вест1111к „Зnъ11ар" Хадж11,.,шр11ев
11уб.1111куnа CTIIXOТIIOJle1111eтo „13ър-
1111мс", в 1юето ш1жда н:rnconoтo р;-?з
д,вос1111с 11а света II тежестите.
1..:011то пот11скат н С3'111Я него. :\ с.,сд
две год111111 се поява друго ст11хотnо-
ре1111е - ,,Възнсii, о, ?,узо!" - с hще
110-по,111ерта11а l\.1acona 1'С11,1с111111я. От
една cтpallil са XOl)ilTil със CKЪCШIII
11а?1та.101111. а от друга - Gоrат11тс
ба11кср11. След ,11юго год111111 I Iв,н1
Хаджшм1р11еu наново за11оч11а да ПII·
ше стнховс II то r.1an110 зп деца 11

ю1юш11. Tona става с.,сд Дсвст11 сс11
те,шр11, 1юrпто н посзш1та за ш1.1-
1<11 11 rо.1см11 11an.111зrir 110011 тс?ш.

Ива11 Хадж11?1арчсв се н:швява ti
като дра,1атурr - автор на 1<омс-
д1111, ПOHOll.'111 се през ))33.'ШЧIIО вре-
ме. Първа 11с1·ова к1111га с ед11оакт,;
вата пнссn ,1Пропус11с1.1111 u.11.nкn
(1919). По·късно се 11ояnяuат още
JIЯKO.lKO JICl"ODJI KIIНl'II С l{Oi\lCД.1111 -
11Вуй11ото", ,,Ловецът о бс111птс1",
,,Любовта 1111 прав11 rлспн", .. Въз-
държател1111, 11Нсояр11ата жена11
(1935), ..Ком11сарлт 11 1(0" (1947),
,.Номер тр1111адесет11" ( 1948) 11 дру·
1·й:"i<омсд1111тс, 1111са1111 пред11 Леnстн
ссптемвр11, са 11зоб.rш11с1111с на 6уржоаз
ното общество н 11мат nодев11.11ен

характер, Последннте дое, fшса?ш
с,1сд Осuобождс1111ето от фаш11зма,
се oт.fJ111ianaт с по-добре 11эясне1111
гражда11ск11 поз1щ1111. 1 lван Хаджн·
:-i1ap11en е .iuтop II на „цнн1nта ,.Тн
пръв уб11" (194G). Тя 11,ia за пред·
?ICT Щ)ССТЪШlСШIЯТЗ срещу народа
с.'IСД Септс,1nр11йс1юто nъста1111с.
I le може дn се 1{.1ЖС, че ..1.ра,1атур-
r11,шото lJ'ROp11ccтno на Xi1.:t.Жll\13J}tJl'D
с особено 110ст11же1111е както за не-
го. таю1. 11 за българската драматур-
г11л 11зобщо. То 11е отгооаря на съв·
ре?1е111111те 11з11сква11ш1 на дра,1атур-
г11яп1 11 не от1ша по-да.'IСЧ от .11юб11-
тс.1ската сцена.

Пре,111 Деnст11 ссптс\lnрн lluaн
Хадж11?1ар•1сn създава сд110 з11а1111тел
IIO 110 06C)I бcдCTJ)IICТll'ШO творчсст·
DO: разкаЗI\ - ,, Г.т1а,1, 11 1\111СТСр111111

(1928) ...Стар11ят В'Ь.'11<" (1935). ПОВС·
ст11 11 роыа1111-.,В0доn1>ртеж" (1927),
„Братовчсдк11те" ( 1929), .,Маркнз
Етан" (1931), ,.Топла хрт1а" (1934).
И ту1\ Хnджнмарчсв сн остава п атмос
ферата на града с 11сгоn11те герон 11

11pau11. П11сателят uнжда протнnорс·
чияrа в ж1шота, 11еспраоед.11111юто уст
ройстоо на буржоаз110-каш1та.т111ст11-
ческото общество, задушаването 11а

ПCIIЧКII cneт.ri:11 ItOJ>IШII. П11сате.?н1т
обаче още не се с домоr11а.1 до едно
110-задъ.,бочсно ху.1,ожестлсно 011111<-

na11c в лn.1еш1ята, до ,1аi1сторското
11,1 11зображе1111е.

Ст11хотвор11ото, дра,1атурr11ч11оrо
11 бс.1сч111ст11111юто тnор11есrво 11н

1 lоан Хадж11мар11сn до Дсвеr11 Cl'II·
те,шрн, нсзавнсн,rо от 11зпсстш1 ш?-
достатъц11, 11з11rрава 110:южнтс.1ш1 ро
.,н IJ ЖIIIIOTH. Цс111111 В 11с1·0 са кр11-
т1111111111r с.11с?1с11т. рс:1.111ст11111юто
1шжда11с на жнnотn, tо1щ:t.11111ят 11а

1'0С II I р,1ж:tансю1 IICJl()II\IIIJHl'IOCl'. 11
пес 11.11< 1111сатс.1лт още вс с 1н1мср11.1
себе CII, соо11те IICTIIIICIШ ВЪЗ?IОЖНО·
ет11. Genett ня?..0111 спомс11ат11 вече
юшrн зн nъзрnст1111, ссгн тoii пншс
г.1аu1ю за }1.СЩJ. 11 IOIIOШII: ШleCKltгC
,.Героят Ка.111тко" (19,\6) 11 .Деца.
1·сро11" ( 1916). както 11 1!1111гата
,.CIJOMCJIII от l111ОJ1ерск11я :iarep''
(1954).

Ocfloo110 негово про11звс;\с1111с 11

11afl-ГO.fJЯMO 110CTIIЖCIШC об.?че С РО·
>1а11ът „Овчар•1сто Ка.111тко" (19-16
1953). Той сн остава сд110 от нail·
хубавнтс проюведс1111я от тоз11 ро.?
n нашата литература, доб11ло 11111ро-
ка нзuестност !IC са?ю у нас, 110 11 13

11ужб1111а чрез мноrоброl11111 r1реоод11.
Без да нзобразяuа к.онкрст11а с.,уч-
ка, Иоан Хаджш.1ар11еn с успял :ta
създаде сд110 шщэоко обобщс1111с
око.10 яркня образ 11а Ка.111тко. Ро·
манът „Овчарчето 1(а.111тко\1 показва
сцс1111 на доб:1сст II ссбеотр11ца1111с,

на rcpo1t'J ы.1 11 11.1ешшаща душсш1а
•шстота. Ця.ю10 б11т11с на rеронтс
още предн съб11т1tnта от 1941 до 1941
ГО.:.t.11113 опрс,1с.,я по „1Jor1111e11 път МЯ·
стоrо им nun nе,нката GopGa между
старото 11 11ооото, показа1111 чрез ко11
крс1111 rерон. Хс1дж11мар11с11 тук се нз-
sшяnа като 11спшсю1 художш1к на
с.1овото. Ка.111тко с прнмср на
човешк11 добро,,етелн, 11 ,1облест 11

11сустра11111мост1 с което cncчe.riua
Сll?Н1ат1111те на llCIIЧКII. ,\\акар да за
гноа II да 11е до,1акон жа;?,уn:шата
<.'nобо,н1, 11с1·оnш1т образ остава бсз-
<.'\!Ъртсн II тооа го npnnн ne,1110 жив
11 лсitстосн у11:1ст1111к 11 11згражда11сто
ш1 ношш жщют. Лсната 11 юношнтс
оUнчат тозн рош111 11 се учат or не-
го на доб.,ест II патр11от11зм1. С ху·
·щжестоената сн правда 11 п.1астнч-
1юст на 11зображс1111ето романът „Оu-
11с1рчсто l(n„111тко" уu:111ча II възраст·
1111n 1111татс.1. Аоторът ta\! nнжд.а по
TIIЖCIIIIЯT:t CII II nърху IIIIKOC свое
про11зведс1111с не работи с такава лю
бов 11 nсеот1н1й1юст, като 11епреста11·
1ю ОJНJ.ся попрашш 11 11одобре1шя.

Л11тсратур1юто тоорчсстоо за !Jоан
Ха;р1ш·1ар11сu с 11с само пр11зва1111е,
но II ж11з11с11а съд.ба. Про11з.11яз1,JJ от
народните шrз,11111, той ?11111аrн1 по nc1111

ю1 труд1111 пътекн, за да ст11г11е наГt·
сетне до заnндна онсота. I Iеговнтс по
стюкс1111я са 11аf1-ярю1ят прнмер, че
са?.10 спобо,1а1 а ос111·уrнша възмож110
ст11 зri укреnоанс на та.1а11т11те, кои-
то се раждат сре,1 нripo,1,a.

Едни ромаи разв'ыичва миоrо сърца
От стр. I

мсц 11а oc1tt1к11, изпълнява 11ail·onac-
шiтe поръ11к11 11 стаоа стра1ш1лище за
местните оластшнщ. Малкият парти-
за111ш поставя t1ерве110 знаме на цър-
квата н сс..,о Яrодово, озема пушките
11а горските стражари от пъtтровско-
то лес1111чеiiство, успява да изведе
Верчето о ОТ(Jяда, доставя 11а 1н1ртн·
за1н1те голямо ко.rшчестщ> брашно,
б.,агополу•1но се освобождава от пле11
1111чество, прсодоляоа извънредно
тежк11 обстоятелства, но спасява жи
вота 1ш Гор1ща, нзnършва смел11 ра-
зуrшава11иn •• участnу1Jа акт,шно u
акц1ште 1щ отряда. Пр11клюt1е1111ята·
на l(ал11тко са 11редаде1111 о една уо-
.11екатслщ1 за малк11я ч11тател фабу-
ла, която разкр111щ 1шрсд с подо11з11
те на овча1>чето 11 ш11роката l(артн-
на 11а а11т11фаш11стк3та борба. Подпо
моrнат от ятац11те II от бойшtте гру-
пи no места, парт11за11сюtят отряд 11а

нася съкруш11тел1111 удар11 върху фа-
ш11ст11тс, измъква се с успех от бло-
каД11те II врсследuа11ш1та на власт-
та. В тежката, 110 сnравсдл11nа бор-
ба на 11арода расте II възмъжава
малкш1т nартизашш заед110 с оста11а-
J111те овчарчета Aramt II Раду11лчо.

Иван Хаджимар11ео познава
много добре особе11остите на детска
та душа. Ако събитията, конто p1tcy-
na, са HЗMIICJICIIИ, то IICltXOЛOГIIЧCCKII·
те •tаблюдення върху ма.11юпе пар-
т11зан11ста са съвършено вер1111.

Пнсателнт успява да оъплътн n ,
образа 11а Кал11тко дое ос110111111 чер
т•t: 11уuстоо за безстрашие •t смелост,.
основаващо се 11а .r111ч11ата само111111
щ1ат111}а, 11 способt1ост за бързо съоб.
разяuане с обстановката Jt обстоятед·
стоата, наред със съз1?ател11ата дис·
ц11шн111а n колектива. Тез•1 страни от.
хара?<Тера 1ш Кал11тко са r1ока'За1111
в ор1·а?шчсска връзка с офорr.нша11с-
то на мщюrледа на малкия 1·epoii n
средата на nарт11за1штс. Засл.110 t то
па ,ia Катпко е 11р•1същ 11 rюстош1·
11нят стремеж l(ЪМ знания. To•t 1.1с

престава да чете даже II щн1 теж-
к?пе услоn11я на 11арт11за11скш1 ж11-
uот.

Младежката любознате.ч11ост
разкр111а още по-ярко с примера. 11а
Лrапн, у когото се събужда в11езап-
11а страст 1<ъм образоuа?ше под бла·.:
rотuорното вт1я11ие 11а парт11занката
Гор11ца. г

Калнтко е не само буд110 дете, той
е 11 •1естолюбио. Неговата буйна фан·
тазия 11011лкоrа го увт,,аа о s10110 рис
копа1111 действия. Поради това свое
качество Калнтко r1011я1<0ra е 11ес·
праосд.rшв към споя прttятел Лrани.
1(011траст11райк11 тез11 два образа,

Ива11 Хадж11марt1ео пс1)щ1?ост
разr<рнnа от две стра1111 образа 11а
селското дете, nзсло участие в itcтo
PlfllCCKJtTe събип,я.

,,Ontrapчeтo l(ат1тко11 е ро-
ман на пр11кто,1с1111ето, на 11апрег11а
тата бърза нгра на живото детско
оъображе1111е. Тона прави романа
крайно уn.т1екателс11.

Рома11т11че11 дух про1111зна цш1ото
r1ро11зведс11ис. По11т11 приказна с об
ста11овката 1ia парп,зансюш лагер.
Команд11рът на отряда, червеt1око-
сият у111пел на Катпко, е идеален
образ. Toii е показан през очнте на
Калитко 11 11е случайно • детето му
подражава. Оста11апите· 1шрт11за1111,
особено у,1еш111ката Горшtа, са С'ЬЩО
така хора без 11едостатъц11. Тазн ро
мавтична обрисовка 1ta repottтe и съ-
битията авторът 11зползуnа много спо
лучлнво.

Ор11r1111алс11 110 замнсъл е образът
на П11сар11, общ1111ск11 секретар в се-
.110 Ягодово. Той м1111аш1 като човек
на властта, 110 това 11е му пречи да
ръководн бойната група в селото 11

да подпомага 11арт11за1111те. Когато
с арестуван, той понася стоически
моратшя 1t ф11з11t1ески натиск на
фаш11ст1пе 11 11е разкрива нищо от
дейността 1ш бойната група, а no·
късно избягва при партизаните.

На 3 сеятемвр11 1944 rод11иа две
ПаJ)Пtза11сю, съед1111с1111я се готвят
да нападнат окол11fiск11я град. Пол-
коп1111кът обаче се решава на отчая-
11а съ11рот1ша. В завързалото се ера
же?н1е падат уб11ти и 11яко11 nарт11за·
1111. Между тях са Кал11тко II Горн-
ца. За мадко те tie дочакват осообож
деннето.

На ед110 ю1терату1що четене u Шу
ме11ски окръ1· пионери поnнтали аnто
ра:

,,- И Кал11тко трябваше да ж11-
nее. Защо бе убнт?·- Защо лн? - отвръща Хадж11-
мар•1ео - Борбата с фаш11ст11те
бе жестоJ<а. УбJ1т11 бяха много сме·
л11 момци. Падна убит 11 моят ге-
рой Калнтко. През турско робство
11е станаха л11 жертви герои като
Леnс1щ, Ботев, Кабпешt<Ов 11 още м1ю
го дру1·11. Те дадоха най-скъпото за
свободата - ж1шота сн. За свобода
та жертоува ж•шота си и моят Ка-
лнтко" ( Недщ1Ко Мссс11ков, Срещ11
11а ш1сател11 с деца, n. 11ве,1ернн 110-
u1ш11", Соф11я, год. VI, бр. 1759 от
9. VI. 1957 год., стр. 4).

К1111гата на Ив311 Хаджнмар-
чеп е 1шn11са11а ж1шо и увлекател-
но. П11сателят. пр11тежава способно
стта да разказва 11епр1111уде110. В ро
ма1tа тшсuа дидактн,шост. Обра-
зите са nрнемливн за ма11к11я •шта-

тел, даже ногата авторът си служ11
с хиnсрбол11зация.

С яркото 11зображе1111е 113 отр1ща-
те?11ш1тс герои и зверствата 11а фа·
шнзма аnторът успява да събуд11 у
читател11те чуоство на дълбока не·
навист II отвращение II с това пра-
ви още 110-внуш1пе.чс11 светлия II re·
ро1111е11 път на народната борба.

Като творческа .rн1ч11ос1' Иnа11
Хадж11марчеп е JlllCBЪЗMOГIШJI
актуалността tнt близки по време съ
бития II лшщ, като 11м дава перспск
т1ша, n която те придобиват 11стор11чсс
ю1 см11съл II траii11ост. Авторът 110-
стиrа този сnой уснсх чрез ож11влва-
нс n ;шцето tta овL1ар11сто Калитко
класичесюш образ Eta бъ.r?гарския
хайдутин.

Лнтературоuсднтс отправнха към
автора 1ш 11Оп11арчето l(алит-
ко11 11 11яко11 кр11п11ши бележки,
Особе1ю 1<онструкт1ш1?а беше статня
та на Петър По1щев 11Едш1 пр11к11ю·
ченскн роман за деца и юноши\
отпечатана в cn11ca1111e „Септемвр11Н,
Соф11я, год. 111, ю1. ?. от октомври
1950 год., стр. 151-156.

Учейюt се от практиката ва съвет-
ските автори 11 •1уостuуоайк11 своята
отговорност за възn11та1111ето на под-
растващото nоколен?tе, Иван Хад-
жнмарчеu преработва сuоя ро-
ман, като отстра1·1я1ш много от по-
сочените му слабости. L(етвъртото
преработено издание на романа 11з-
л11за от 11счат през 1953 год1111а. Прс
работката обхваща съкращенин, до
11ъл11еюш, композ11ц1101111и измевен11я

поправки на отделш, текстове.
Пред11 преработката в рома11а се

прокарьаше една необм11слена 11 па·
костна идея за любоош1 увле11ения
на чет11р1111адесет1·одишнш1 Калит·
ко към парт11за11ката?осмок.rшс1шч-
ка Горнца. В четвъртото 11здан11с
този а11т•1реа.'111ст1111ен заr.шсъл е от·
странен. С оглед ицсii,ште II художе
ствени задачи на романа аоторът
съкрати цели глави, които не са свър
за?1и със сюжета. П,о същите съоб-
ражения той преработи заключител·
1шта ,шст от ре11та 1ia командира в
rлаnата· 111(оманд11рът rовор111'. В 1?о-
11ата рсдакц11я на реL1та се подчерта
na ролята на партията 11 колектнn„
ш1я r.1етод нато основен метод в
ръководството 11а парт11занското дп11-
же1111е. Общият дух на преработка-
та наложи да се 11зме11ят 11яко11 заr·
лаоия.

Писателят извършва гр11ж.111п
преглед 11 ,ш езика 11а про11зuедеш1е-
то. Той отстранява 11зраз11, 11е11здър
жан11 в логическо отноше1ше, нзоста
пя отдел1111 текстове, ко11то са труд

1111 за разб11ра11е 11т1 11зразяnат нан„
011тет, 51зч11ст11 про11зведе1111ето от на-
турапизмн 11 груби израз11, от д.ш1лск
TIIЗMJI JI жарrо111111 дум11.

След направената преработка ро-
манът 11а Иван Хаджю,1арчев
;,Овчарчето I Ка.1J11тко" стана
по-хубав n идейно II художествено
от11оше1111е1 композ11цията му cera е
по-стройна, а езикът - nо-11зразнте-
ле11.

В 11ро11зведс1шето обаче същест·
nynaт II рсднца с.аабост11. Несъмне
но 1(ал11тко е един т1ш11че11 „ образ
от съnрот11вата. Духовю1ят живот
на героя с даде11 о 11еrовото голямо
uътреwно богатство със сооеобраз-
11ото съчетаю,е 1ta детския наивитет,
л?обоз11ате111юст, стремеж към ава11
тюрнзъм, благородство, гордост, 11а

ходч11оост, общсстпена съзш1тсл11ос1
11 храброст. Б,шгодаре1111е на т1111

чертн р?дющ подвизи 11 особе1111 Cit
туации, с ко11то попада Калитко, са
nр•tемл11в111 особено n 1?а•tалото 11а

романа. Но наред с това, трябва да
отбележим, че авторът з.r?оупотребя·
па с поставянето на споя герой но-
стояшю в изключителш1 обстоятелст
na. l(алнтко е превърнат (особено
във втората част 1.ш ром.а?ш) едва .11и

не в rлапе11 герой на отряда, в Сдин
стпен 11зnъл1штел на nснчю1 onac1111
поръt1е1111я, като за сr.tстка на 11ero
са nодце11е11и остаf1ал11те nартнзанче-
та.

Прекомер11ото идеалнз11ра11е tta
}(ал11тко е особено очео11д110 при
съпоставянето му с образа на у11е1ш
чката Горица. Докато о няко11 от-
11ошен11я тя го напътствува, с което
авторът прав•tшю показва 11ей1-шта
по-голяма възраст II шко.r?ска подго
товка. в друг11 случа11 Калитко 11з-
11ъкоа високо над нея с 11якаква стар
11еска мъдрост н ош,тност, пред КО51

то Горица трябва да скла11я глава 11

безус;юоно да се подчинява.
Няко11 от нзобразешпе пdложе1шя

в романа са неправnоподобнн. Така
1iar1p11мep: отрядът решаоа да спа-
с11 задържа1111я cвort другар - Пн-
саря, но после съвсем необоснооа1JО
потегля за друго село, за да отмъс·
т11 за уб11т11я партизанин Слав.

Въпреки тези 11 11яко11 други 110-

маловаж1111 11едостатъц11 „Оочар,1е-
то Калитко11 с една от 11ай-сnолу11-
л11в11те к1111г11 11а нашата детско-ю,ю
шеска л?псратура.

Ез11кът в романа с близък ,, 11011я-

тен за ,штателя, хубав II со11е11. Иuа11

'jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiei!B!3!5E!i!iii5:!EE!!l!i!l•!iil!!'Siiiii;;;;;;;;;;;i;;;;::;!!!!!!!El!?!!?=====••••!!l&•IJI .Хаджш,1ар11ев е ед1нt от добрите раз-
? 1<азвач11 в българската литература.

Любим похват на писателя за 1111-

дивидуа.'шзиране рс11та 11а своите re
ро11 е употребата на някон думн 11

фразн.
Сам авторът прао11 характеристи-

ка на ре•1та на дядо Радул по след
1шя на,нш:

"Старецът по11ти не проговаряше
друго, освен това веч110 11 11е11змеюю
„ай да му се не в11деше11• Усамотен
по.11овн11 всн в дебр1пе 11а планината,
той сякаш бе эабрав11л t1овешю,я
език, може 611 дори му беше станал
11з:1ише11.

Родеше л11 се те.11е1щ•, той казr;а-
ше: "Aii да му се не nt1деше!'1 Смок ли
се упt1сше около краката tta краnат:t
It сму11еwе топло мляко от BIIMCTO
на подплашеното ж11вот110, преди да
11ретреnе вле11уrото с тоягата с11, пак
11овтаряшс: 11Лй да му се не внде·
ше!'? Оставаше т, r.11аде11, 1·oii nоръ-
1шшс 1ш внука с11: 11До11ес11 А111 хляб
11 пахар11е 11зоара, ай да му се tie 011-
деше!н

Затуr, децата на горя1111те 11а ше-
га го бяха кръст11л11 11дядо Лitда•1у-
се11еоидешен ( И оан Хаджнмарчео, Ou
чарt1ето Кал11тко, роман, седмо иэда
1111е, Соф11я, 1964 год., стр. 31).

В речта на оста11ал11те герон съ-
що има 11ещо 1111днющуал110: Агап11
обича да казва "екстра!", Писарят
завършва мнсълта сн с фразата „чу
оаш nt1 как?111 дядо Ване употребя-
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ДВЕ СРЕЩИ В ХАСКОВО
Първото идване на Ива11 Хаджи-

марчев в Хасково беше почти непо
средствено след основвването 113
театралната трупа II оркестъра при
НРПС (Независимите работнически
професионвлни съюзи) от моя брат
Янко Георгиев (51п1ч) през 1928 го-
д1111а. Иван Хпджимарчев участвува
тогава в едно литературно четене
заедно с група млади ппсатели от
София. След четенето брат "" r11 до
веде у дома, заедно с артиста Ма·
тeli Тодоров, който no това време
пребиваваше в града 1111. Те бяха
пр11дружава1111 от Генчо Петров. ба
ща на Петър Г. Сиротов. 11 двама-
та бяха почти аръстнпци на брат
ми. Заедно с Желязко Д. Желез1111 11

други "Х.'1аnетш,?·, както се изразя-
ваше брат >111 Янко, са прекосявали
често пъти 1111рпа11ск11тс тесни II кри
ви каллъръмени сокаци 11 са се от-
павали но любимите с11 детски 11rp11
11 забави, Пръснати 11з много гра-
дове на страната, за да търсят свое
то препиганис, този ден за тях бе·
ше голям празник,

Пред11 да прекрачат прага на на-
шата схлупена къщурка, Иван Хад-
жимарчсв ахна от радостна почуда;
„Внжт?. вижте как майсторски с ва
росана къщнцата - просто сnет11.
Личи с11, че тук е пипала с любов
добра чпрпаиска домакиня."

Иван Хадж11марчев беше скромен
11 ма.11<0 свит човек. От бледо.тико-
то му лице се иэяъчваше някаква оса
бена радост, примесеня с едва доло
пима тъга. C11ryp110 неговият сираш
ки горчив живот е дал отпечатък на
душевния ?,у мир. Докато i\laтe1"1 То
лоров беше слопоохот.тип 11 06111,аше
повечко да приказва II се x1Ja;111, то

Клетникът Мад.1е11, вече автор на
няколко художествени творби, не
парадираше, 11е говореше много за
себе си. С прекрасния си характер
той се надигна о моите очи като че-
стен човек. Това мнение се попсиаи
когато библиотеката 11Въ.1rарска .111-
тература" - София, иададе новата
му творба „Ton.1a храна". В 11?я
той отрази с голям замах, със с11.1е11
11 11рон11че11 език мръсния живот на
буржоазната класа II жестокостта Ii
към бедния отруден народ. С тази
си книга той се нзяви като верен
син на работническата класа Зато-
na фашистките сатрапи задигнаха по
най-брутален 11ач1111 осгана.тите съв-
сем малко бройки в издателството,
а авторът Ii бе даден лод съд.

Второто идванв на Иван Хаджи-
марчев в Хасково бе през 1946 го·
д1111а.

I Гашият литературен кръжок, кой-
то през черните фа11111стю1 rод111111
живееше полулсгален живот, разви-
ваше широка дейност. В него бяха
11р11в.1ече11н все синове на работни·
ческата класа. Той водеше корсспон
денпия с много литературпв сили о
страната II създаде б11бтюте1<а „Ус·
мивки" 11 сборник „Проошщня", в
който участвуваха над двадесет .1114

терагурни творци от странага, вклю-
ч11тел110 и от Чирпан. След лъчезар-
1111я ден на свободата кръжокът раз
ви още по-широка дейност. В града
JI О почти всички села 113 тогаваш-
пата Хасковски околия, а така съ-
що и о Чирпан, заедно с местните
литературни творци, бяха проведени
дитерагурни 11ете1111я. В тях участ-
вуваха II много П11сате.111 от Соф1111.
През есента на 1946 1·од1111:1 1111е no·

навихме изтъкнатата поетеса Е?111са·
вета Багряна, писателя Георги Же
чев II нашия Иван Хаджимарчев.
Toil беше наш, защото II ние с Пе-
тър Сиротов сме родени в Ч11р11а11
11 го чувствуваме ёливко до сърце-
то си.

Есен-rа ронеше листата от дървета
та II покриваше земята с жълт са-
ван. В такава една късно-есеина ве
чер в театралния салон на народното
читалишс „Заря11 се състоя литера-
турно четене, което премина при
огромен успех. Това беше голям
празник за Хасково. Ревностният ч11
талишен деец бай Петър Маliмунков,
Петър Г. Сиротов, аз II другите члс-
нове на кръжока се радвахме много.

На скромната вечеря, дадена от
нас на скъпите гости, свиреше тога-
ва1111111ят майстор на акордеона Пико-
да Москов. Искряща радост се 11з·
лъчваше от кротките очи на К.1ет1111
на Мамен, защото стоеше между
нас - двамагв 1111рпа11.1нн, нсrоон
малки род1111 събратя no перо. В сър
печен разговор той шr каза: ,.Още
от малък, та чак до сега, всеки ден
в живота се явявам на изпит - и
като вестникопродавец n Чирпан,
11 като фотограф, 11 като писател в
София, ако мога така да се нарека."
Пр11 изказване на последните ду·
м11 Иван леко се иэчсрвп. ,,Чсстннтс
хора не можеха да търпят живота,
създаден от гнилото буржоазно обще
ство, Законите се създаваха от то-
ва общество II пак от него се нару-
шаваха. Е, как нямаше тогава 011е-
правланите бедни хора да водят бор
С.а с буржоаэното общество за 110·

добър II сносен жнnотl? И 1111е, '1.1а
дите 11есп111 хора на перото, 11е ,10-

nю6им nисатеn и сървечеи в,,rар
Пнсах пнсма на люб11мшt пнсател. Съоб-
щих му 11р11ч111штс за 1юоото издание. О1rак
nax отговор ...

В началото ш1 август 110лу1111х покана зп
колет. Пратка от Иван Хадж1шарчев. !(ак-
оо можеше да 11ма в нсн? Нстърпелнво от
nop11x колета. Имаше кы, 15 екземпляра
от 1юоото нздан11е на „Ou1rap11eтo Ка.111т-
ко". Вс11чк11 бяха с автоrрафн, пред11аз11аче1111
за 11аit-добр11те 1ш1щ11атор11 о подготовката
Раздадох к1111r11те. Беше nразншс. . .

Дuе ссдм1щ11 nо·къс,ю на пътната врата се
почука. В.1езс 011сок човек, малко пр11всде11,
об.,е•1е11 в хубав 1·абард111юu костюм, със зе-
леннкаво па1цесю на ръка. Коснте му бяха
1юсребрен11. Вгледах се в него II нзведнъж
,111 се стори, че съм ro nнжда.r? някъде.- В11е лп сте Иванчо?- Да. Аз съм.

Той ме прегърна II целуна.- Аз съм тооят rшсате.1.
Каква радост мн донесе тоз11 ден. Покшшх

1·0 в къщ11. Здрависаха се с мон баща. Сре·
щата беше трогателна.

Излязохме нз града. Запознах го с чнтате·
юпе на IICГODIITC KШIГII. Срещна се със ста
р11 поэ11ай111щ11. Седнахме в бюфета на rpa·
д1111ата. Вс11чк11 бяха щастл1ш11, •re сме за·
едно с ?110б11мш1 1111caтe.rr. Задаваха му 01,п-
росн от вс1111кн страш1. а той отговаряше
бавно 11 nоследооатстю.

C..ie.1 11яко.r1ко днн го нзпратпхме на ra·
рата. Прегърна всн11ю1 н наli-после мене,
като ?111 каза:- Ще те чакам да ?ш бъдеш rост n Соф
ф1111.

Обещах ыу. Влакът затрака 11етър11ел11-
nо II се понесе напред. От прозореца ма-
хаше със стнснатн ръце 11аuшят люб11м ПII
сател.- Довнжданс. Вс11чко хубаво. От сър-
це. Очакваме 11ова книга.- Ще 11мате.

През септемвр11 взех отпуск. Решнх да
нзпът1я обещанието сн да гостувам на
Иван Хаджнмарчев. Те.?еrрафнрах му. На
гара София дЪJlro го д11р11х с очн. Не го
в11дях. !(ачнх се на файтон, който ме от·
кара направо в дома на писателя. Любеэ-
11ата кака Мара, неговата другарка, със
заснежено-сребристи коси II м11оrод11оптро-
ви OtJHJ1a ме посрещна като спой с11н.

..L. А,111 бате т11 Иван отнде на гарата да
те посрещне - каза тя. - Вероятно сте
се разм1111ал11.

Оставнх куфара с11 11 дамаджаната с
чнрпанскн днмят. След по.,ов1ш час II тоА

„От всичко и преди всичко
най-много съм оби•1ал п.ивота.
С презрение съм гледал на
смъртта, воювал съм срещу
нея и много пъти съм я побеж
давал ..."

Иван ХАДЖИМАРЧЕВ
( из един разговор)

Тоnъ.а ю11сю1 ден. Връща11к11 се от рабо-
та, м1111аnах през центра.rшня парк. На ед·
на neiiкa, близо до фо11та11а, седеше човек,
облечен о с1tв костюм. с посребре1111 косн,
вероятно 11маше 50-55 rод111111. Замечтано
съзерцаваше пред себе си II r.1едаше дnе
дсч1ща, конто с увлече1111с 11rpaexa. Ссд11ах
на отср_ещ11ата пейка. Зачетох се във вест-
ника. Когато неволно nд11г11ах глава, 11оnе-
кът от пейката беше стшrад -11 с бавни стъ-
11ю1 се пр11б...11tжаоаше до дещпа. Пошеn·
на им нещо, след това бръкна n джоба
на сакото с11 н нм поднесе по едно 60116011·
11с. С YC;\lllXll3TII ЛНЧIIЩI се с11р11яте.1111ха С
него. Човекът дЪJJго стон пред. дещп,1. По
зам11слсrrото му л11це се очертаваше ?111.1:1

yc)t11Dю1. Радваше се на децата. ГJ1сдах 11

ДЪ.11ГО мислих кой JIii е TOЗII човек?. .
През август 1953 rодш?а зърнах 11н u1п-

ршште на нашата юшжnрюща 1ш11r:1та „Ов
t1арчето Ка.r111ткон от Иван Хадж11мар1rсв.
J<yn11x си я. Когато се эа•1етох в нея, вър·
нах се назад към миналите ми детсю1 го·
д111111. Изпитах нстннска наслада, увлякох
се II заживях с rеронте. Ре11111х да 11зпра-
тя благодЬрствено писмо на нейния автор
за хубавата му книга. -·

Разказах на баща сн за 1ш11гата. За мое
yt1yдna11e нау,шх, че Иван Хаджш,1ар1tеn е
ч11рпr111ец н негов съучешtк от далечните
уче1111ческ11 гол.111111. Разпитах н други, кон·
то знаят нещо за него. Открих адреса му
11 :-.1у писах. I ;е се мина седмица и зз no-
„1y111tx отговор. От uсек11 ред на ш1с?юто му

.•тп,хашс топло чувство, простота н сърлсч-
11ост. Започнахме често да сн 1111шсм. Ста-
нахме добр11 другари. Водехме задочно 1111-

тсрес1111 разrоворн. Toil се интересуваше
за ро;ошя с11 1·рад, за сво1пе nр11ятс.1ш 11

О.11t-зк11, а аз - за тnорч:ескитс му ш1а?ювс.
1(1шrата "Ов11ар11сто I(алнтко'; отново

11э11сз11а от лаонцнтс на к1111жаршщ11те. В
б11б.1шотею1тс тя беше D ПОСТОЯНIIО ДВШКС·
нне, минаваше от ръка на ръка. Назрn 110·
ва нужда от нея. Тя беше станала IIOП}'·
.'lярна, .11юб11ма книга. На.,агаше се ново,
пето издание.

Еднн ден решнхме да съберем подп11с11
от вснчкн читатели, конто искаха да сн ку-
пят кннгата, и да се обърнем с мо.1ба към
издателство „Народна ку.?тура" да л nре-
нздаде. Слод известно вре?1е книгата 11з.,езе
от печат. Радостта 1ш нямаше граници.

През 1944 rод1111а бушуваше страш
на война. Софня беше 11апа.111ата 11

бомбард11ра11а от непр11яте.1ск11 са·
молет11. Само за няколко дена софн-
янцн побягваха от домовете с11 и се
пръснаха нз пров111щ11ята. Между fie
rълц11те бях II аз 11• се евакунрах
1аед110 със cc.,1cikтnoтo си в се.•ю Че
nшю (сега квартал на Велинrрад),
сред Родоnнте. J<ai;тo напред n стра
ната, така II тука, в това прекрас110
J1стов11щ1ю село фаш11стк11те ла.,ачн.
уб111°щ11 на бЪJJrарския трудоn 11аро;1,
страшно щrл?1сеха. 'З.?одеi1ствата на
п11я1ш жа,щармернстн, цшшлщ1 rю.111
ца11 11 стражарlf не сш1раха ннто за
миг. Арестуваха, бнеха, режеха r.1а-
011те на заловени народшr въста1111·
ц11-парт11за1111. Преследваха техните
ятац11 11 също ги подла,аха 11а не·
бнвал терор II ун11щоже1111е. I lo въn·
реки жесто1,ата разправа 11а са'1О·
забрао11?111те се n.1Jаст11нци, 11асс.1е·
1111ето об11•1аше сuонте rеро11-парт11за
ш1, 11зпъл1ш.111 по онова npe,1e род1111
те балкани II гори. Об1t11аше ги· 11

тайно 11,1 по,1агашс, J{ато r11 с11а6-
дявошс с храна, дрех11 11 ор1,ж11с н.111
r11 укр1rваше.

I lне, nъзраст1111те, яс110 сн даоах·
Ме C.\leTKa. че борбата Ila paбOTlll!l(II
11 се.,я1111 срещу кървавия царс1<0·
фашистки режны нека жертви. А
какво ставаше с децата, с ю11ош11тс,
1111е и..-111 не n11ждах,1е, 11.111 под1tе·
11явахме тяхната по"ощ в тазн бор-
ба. Но не б?Ше трудно да се разбере,
IJC 11 )IЗ.1KIITC моч11ет:? 11 !1.Cnoi'11ш СЪ·

ПУБЛИКУВА

доi'ще. Пр11ятелск11 r-.1c наруга, че не съм
11акал, а съм дошъл 11anpauo. Вснчко м11·
на добре. Гостувах му два д1111. Разведе
ме из столицата, ходнхмс на 1ш1ю1 нз.rюж
611, раз1111 ку.1пур1ш заведения. Запозна ме
с негови nр11ятет1, културни дейци. Вър-
нахме се о къщи късно вечерта, уморе1111.
Легнахме u неговата стая, където работе-
ше. HaдЪJJro сн приказвахме за раз1111 11е-
щ:?, за м1111алото, за нас.тоящсто.-- .

Банка, какъв ЖIIBOT съм ЖIIDЯJJ ... -
11 тofl мн разкри цялата с11 •ювешка траrе-
д11я, 11ерадост1111те сн детски год111111.- Колко nн заnнждам сега. Бъдещето е
във вас. О11акnат 1ш хубавн сдънчевн д1111.

Бях учуден от домашната обстановка
11а ш1сате.rrя. 1\\11спех с11, че 1\ато nнсаф
тел ще живее n голяма нъща с J<о:-?tфортпа
наредба, а то - малка 'нъщнца, без двор,
направо на път застроена. Къщата се съ-
стоеше от стая, кухня II сало11t1е, където
тoi'I ЖJIОСеше със сво11те любнмцн - КОТ·
ката Марко1111 11 кучето Розка. Скро,ша на-
редба - малка бнблнотека, шкаф. бюра
11 две легла. Зап11тах го:- Защо не с11 направи досега хубава
къща? На.111 11а11111те 1111сателн са добре.
Полу•1ават добри хонорари, не е като в м11-
11алото?

Toti м II отвърна:- Ва11ка! Не ми трябва къща, аз въоб·
ще съм прот110 11аст11ата собственост ...

Писателят се засмя. Toil беше разговор·
лнв, възбуден II мн обясняваше вс11чко.

'j

СЕ ЗА ПЪРВИ

Разделнхме се като стар11 nриятс.?11.
Последното 1111 011жда11е беше в Плов·

д1111, където бяхме се уrовор11л11 да се сре
щне?,. Та?1 тof'I сн вземаше 11якакn11 доку-
менти за пенсия. .

В сд1111 ресторант, както се хранехме, той
мн се оплака, че не е добре със здравето.
Жълте1111цата му пиела кръвта от •1ер1111л
дроб, Същата nечер тoi'I сн замина.

Последното му п11смо получ11х 11а 29. XII.
1956 година. То беше r111ca110 с мол1ш 11

кр11в11 редове. Пншеше ми, 'le му предсто11
сложна оnерацня. В т1ш редове 11маше Д1,JJ
бока nяра, 061111 към жнnота. Често cno·
менаваше, че м,юго пъти е поGеждава.11
смъртта II сега пак ще я побсю1. ,.Да ми-
не болестта, ще тн п11ша попече, не м11 <;е
сърд11, n1iлнyna?1 се!11. .

Един януарскн ден на 1957 rод1111а, как-
то с11 работех в с.1ужбата, те.1ефо11ът 113·
звъня. Чух дрезrаn11я глас на uaii Борис
Узунов, голям пр11ятел на Иван Хадж11мар-
чео.- Иванчо, Иоан Хаджнмар11ео почнна!

Не усетих как 01ште мн ов.1шжняха. Ра·
дното ·също съобщн, че след мъ1111те.11110 Uo
.'lедуване е починал писателят Иван Хад-
жнмарчеn, създателнт на люб11мш1 rсроiI-
овчарчето Каю1тко.

Загубата Jfa големня 1111caтe.rr, човека. с
откритото чело 11 1шсто сърце беше тежък
удар за м11оrоброiiннте му четцн, за неrо-
внте u,111эю1 пр11яте.111.

Иван БОАМИТРОВ

път

Иван Хаджнмар·
чев с Ана l(аме·
нова н други uo·
Эt!8ТН.

KAKBI Mf НАКАРА na НАПИША кннrш „ОВЧАРЧfто КАЛИТКО11

що по)1аrзха на партнзаннте, 1..:оrато
станеше нужда. В очите 11\1 с яръ?<
п.11а?1ък гореше 0?1разата към nсск11
папач II убиец 11 )1Ъ.l'JЧ3д11ПО CTIICK3·
ха пест111щ11, жадуnащ11 за отплата.

1(011то с ХОДIIЛ D Четшо, ЭIН)С, 11С

та.\11 о полнте на п.,атшата, n ?1ест1ю
стта „1(лептуза'1 101а 11зкустnс110 езс
ро, съзладено за раэnлеченне. В не·
rоонте б11стр•1, 1<рнсталш1 водн лят-
но време плуват лодк11, пъл1111 с М·
товшщ11. До това езеро през лято-
то на същата 1944 годшtа аз станах
неволен свидетел на една ?шоrо тъж
на картшrа, която II до днес не )IO
ra да забравя! Това беше една вар·
nарска 1<арт1111а, 1<оято за ця.1 ЖII·
вот не ще изчезне от спомените м11.

Ед11н ден видях n ресторанта пр11
езерото, че още or заранта лнеха дnа
ма 11елоз11ат11 с 11ax.1yrreш1 1111ско 11.rд
че.'IОТО каскети II с мрачнн поrледн.
Те бяха сед11ал11 11а първата тераса
rope II пнеха непрестанно. Изпод заn
рет11ат11те полн на палтата 11.\1 ясно
.1111raxa на кръста т1столеп1 с дъ.1·
rн цеnн. Всенн. който rн 011;1,ешс, J1r,1.

ИВАН ХАДЖИМАРЧЕВ
. .

нага сн казваше, че това са 11нu11л·
ш1 пол?ща11 н хората някаксн без·
покойно 11 плахо 11зfi11rвaxa тяХНd·"
та маса.

По едно вре?1е дnамата с, :шаха 11,

l(ЗТО се к.,1атушкаха п11я110, с? ЗtillЪ·
т11ха no ка?1с111111те стъпа.1а нa;to.JJY
КЪl\1 езерото. Спряха пр11 ?1а:rкатз
дървенn скел11•1ка np11 брега, за кон-
то бяха nр1шърза1111 лодк1пе, 11 ПOIIC·
1<аха да се поразходят из езерото.

Едно тр1111адесет-•1ет11р1111адесетrо·
д11111110 мом•1е Стоян•ю Платнароn,
уче11111< от трет11 1<лас (седщ1 клас),
обс.?ужоаше лод"11те. Стоянчо бе111е
.\ШОГО Л1Обез1ю момче JI едш1 от IIЪJ)
nс1щ11те о уtrнл11ще. И на 1юnек чу
?таваше драго да разговаря с него.
I Io сега, когато nндя пред себе сн
пшшнте пол11ца11, тоi1 11а?1ръщ11· чело
н, н:ато разl\1аха ръце, 1<аэа:

На uac лодка не давам, госnо·
да! 51, каквн сте n11i111aл11...Ще вземе
те да се обърнете в езерото II ще се
1rэ?юкр11те до гуша!- Дanaill - кряс11а ед111111ят от no
-11ща11те. - I !11а•1е ще патиш! - 11

"ато грабна от скет1ч1<ата едно rреб·
,,,о, заnлаuштелно го nд11г11а над гла-
вата на .\Ю.\IЧето.

?111еш1кът за\lЛЪ!Ша 11 11с лроду,1а
попече.

Двамата непознати бързо отnър·
заха лодката II се 1<а1111ха п нея. За·
почна-ха да гребат.

Четвърт час по-нъс110 те спо.1у114
ливо излязоха на брега прн дървена
та с1<ел1t111<а. Тогава едшшят от тях
понсн:а да се качн сам о ед11а .\ta.1J1<a
едно?1ест11а лодчица. Лодкарчсто н
тозн път се протнвопостаnн, дор11 с
по-голяма реuштелност.- Не бнва! - ре•1е то. - I le се
1<ачnаi1тс1 rоспод1111с. сега ne11e сн·
гу1шо ще се обър11етс на дъ11ото 11а

езерото!
I lo 1111коi1 от дnа,?ата по.11ща11 не

нскаше ла с.1уша nредуnреж,1е1111ето.
Ед111111ят остана на брега, а друr11ят
незабавно ско1111 о лод1<ата. Но тоi1
не беше направил II десет1111а rреб·
ва1111я, когато лодчнцата се обърна.
И 11еi11111ят nът1111к 11звед11ъж ца,1бур
на 11 потъна о студената оода до

?-ърднте.
За малко nремс п11я1111ят noл11цait,

измокрен като ?111ш1<а, остана с?1ая11.
Другарят му се с\lееше от nee сър·
це върху скет1чката II весело се уд·
ряше с ръце no ко.1е11ете. Хората
от терасата II no брега на езерото
също 11ададоха шу,11111 01exone. То·
на сякаш 11зnсд11ъж раз.1ют11 11 вбес11
окъпа,шя. О1111те му се 11а.1яха с
кръв II свнреnо засвяткаха. То(1 НЗ·
.rreзe на скс„1ята, като пълзеше no
корем 11· оставлше след себе с11 11111·

рока мокра днря. И едва стъn11.1 на
краката с11, веднага се нахnър.111 вър
ху .,одкарчето:- Защо м11 даваш ка.?пава лод·
ка? Тн сн знае.,, 11е тя се обръща!- Ннщо не Cbll знае.,. rоспод1111е,
аз т11 кпзоах да се nor.l'Jeд11e111 ко.1·

жех?1е да търш1ч 11 не ,1ожех ,1е да
не отрази?, C\le.10 безобраз1111я II ко·
руч1111ран жноот It ,1.а не эасrпне,1 на
страната 1ш ,111.1110111пе чсст1111 хора, да
не се с.1сем с тях. Та 11а.111 11 11J1e с,1е
тех1111 чеда?!" . . . В тоза щ1г очите
11а К.1ет1111ка 1\\ад.1е11 заfi.1естяха в
някакпа 11сопре.1с.1е11а радост н .,ека
тъга.

Танъо с11 остана 11 ,10 ;щес о ,юе·
то съз11а1111е t111ст11яr ofipaз 11а чест·
1111я II безкорнстсн 1rовек К.1етш1·
ка ,\\ад.1е11.

lfвпн ПЕНЕВСКJf

Рf\ЗГОВОР
със
СЪПРУГF\Тf\
Hf\
ПИСf\ТЕЛЯ

Като студе11т по бъ.1rарска ф11.10-
.,оr11я n Соф11ftск?1я у1111верс11тет
,,I(л11мс11т Охрндск1111 готвех д1tп.1JОМ·
на работа за жнвота II тоорчестnо-
то на 1111сате.l'Jя Ива11 Хаджнмарчеn.
По тозн случай на 15 ю.,11 1964 го-
дина посеп1х съпругата на ш1сате..1я
Марня П,шпйотова, която iIOtneeшe
n Соф11я на у.11ща „Стара n.1a111111a"
86. Завар11х я да сн по111ша. Тя пър
no се упла11111, защото 11С ,1с позна-
наше, а с.1ед като разбра 11е.1та на
моето 11оссщс1111с, се зщ>а,1ва 11зк?1ю-
1111тс.11ю много.

Раз1·оворът 1111 npoтe'le 11епр1111уде·
1ю II сърде•11ю. Другарката Панаiю·
това говореше бързо, 1ю разбрано 11

.'lоr11ч1ю. В характера ti като 11е 11,1а-
ше черт11 на Иван Хадж11,?арчеu?о·Ы:-
пр11етн от 11род1и1ж11те.11111я нм съоме-
сте11 ЖIШОТ.

"Tori беше д?111ам111111а натура - t-:a·
за тя. - Каквото 11аr.н?слеше, трябва·
шс 11епрсмс111ш да го 11алраш1. Наред
с топа беше много прям, не 11бръсне·
ше" llltKOГO 11 затова IIЯKOII хора IIC го
об11чаха. По характер беше малко осо
бе11 - обичаше да 11рош1з11ра 11 да се
шегува, 1ю в сърцето му 11машс много
доброта II много обнч.

По11якога беше 1tервс11, 110 аз го
познанах добре и живеехме хубаво.
Toil беше крае5ш, имаше м1юrо обо-
жателки, 110 11есто мн казваше:- Мара, като тебе друга ,rяма.

l(аэоаше го 11скре110 11 аз му вяр·
вах, защото го обичах.

Спомням cit, tie умееше да р11сува.
Ед1ш кар111<атур11ст обаче М!' рекъ.а:- Иоа11е, ти май ще ме изместиш.

И Хаджнмарчев престана да р11су-
оа. Толкова беше честолюб110.

с добро •юоешко сър,1е го ПОМIIЯТ

нснчки негови пр11ятешt 11 поз1tат5t."
Неусетно разговорът премина

на друга тема. Другарката Пана-
йотова заговори за себе сн, за ра-
ботата сн като народна уч11те,1ка
n Шнрока лъка II Царнбродско, за
ежед11еш1ето на ч1111овш1ческата
с.?ужба във Върховната сметна
палата, за ж1шота, който прем,ша-
ва.

Това беше първата II nос.,една-
та мн среща със съпругата на ПII·
сатедя. Преди няколко дни, ПII·
шейкн тези редове за 11астоящня
оъзпоменате,11е11 .rшст, аз 11ауч11х
тъжната вест, че тя е поч1111а.'1а
11а 27 11оемвр11 1968 година. В мое·
то сы11а1111е обаче тя с11 остава
все така хубава, ж11э11ерадост11а,
засмяна.

Стоян ЛАЛЕВ

ко сн ш1я11 11 да не n.111заш в нея!-
эащнщаоашс се Cтomri10.

Без да с.1уша none11c, ПIIЯIIIIЯT се
спvсна с диг11атн пест111щ11 върху
мi;11<11л yt1e11111< 11 почна ,1,а ro бне
113 if ·бeз?IHЛOCТIIO.- Не бш"?. не бий! Ile СЪ\1 в11110-
nе11! - в11каше раэп?1:?кан Стоянчо,
като се бранеше с ръце окмо r.?ава·
та, по 1шято ударите се с1шеха 1<ато
градушка. - Вие биете сега, 110 ще
доilде вре\lе вас да бнят!

Тези остри ду,111 на ?1а.1кото мом-
11с ожесточиха II дnа?1ата пол11цаи.
Те 113\IЪКltaXa ш1сто„1ет11rе с11 11 лоч·
наха да го удрят с ..1ръжi1те 11,1, К'Ь·
дето свърнат.

По'1ощ! По'1ощ! - п.,ачеше
,1а.11-:ото ,,0?1чс. 1 lo 11111\oi'I 11е се от·
зоnаnашс на ,10.1Gата ?,у, нито non·
;щrашс r.1ac да го защ11т11.

Же1111те 11 .1сцата no брега на еэе·
рото бързо се разбягаха. Вс11•1ко на-
Оl{о.10 ОП}'стя. Бяха остана.111 само
.1стооr111шпс, които пнеха на тераса·
та щ1 ресторанта. llo II те се С\IЪ.1·
11аха.

А Стоянчо отчаяно п11щсше о ръ·
цетс ?н1 лnамата ..1.жс.1аrа. дърпаше
се, 110 не ,1ожешс да се нзскубнс
Тогава аз се затекох къ'1 n0Cioi1111щ11
те II rн почо.111х ,'Ht 11е Uннт попече

Па стр. 4.
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се хнапа за лявп :t п. ("111,я. 11 11 ,prna- _\ ·П.\. IIJSl юха ,,,.,,
С.1с.1.1111я ?1111· с адски гряськ палнах» на

близо две послслова гс.шо хв ьр.тспи 60)1611.
Калитко re срасна 1.·1,с эсми га, затвори 01111

11 завря глава пол шумпгн, оглушал от взри
вонете Л когато се 0110:шш, той вндя как
един 1'iлад II съвършено исопитен четник т11·

чаше срещу вастъпвашата верига па войска
та.- Витко! 1 [взад! - викна някой, но овя
не чуваше.

Бомбите избухваха съвсем близо до чет·
нпка, който носеше партизанското име В11т·

но, 11 той - изплпшеп до смърт - обезу"я·
.10 скочи на крака II хукна към преследва·
1111те, като ревеше с животински глас:- I le "е убнваilтеl Не и-ис-ка-а-м!

Враговете свосвремеино го хванаха, НЗ·

губил ума II дума.- Toti по..-,удяl - прошепва някой зад
гърба на Кплитко.

С 101111:t II бърза стрелба Л\усата 110uн.111

двама от жпицврмеристите, а J\\np1111, скрит
зад едно дърво прн брега на 011со111111атн,

дълго се цели II улу1111 челото но поцофицс-
ра. Той свободно въздъхна, сякаш от пле-
шите му Uc щ1д11а:1 тежък товар.

Каяптко видя II друго: J\\усата се за.110
ля като подсечено дърво II грохна на земя,
та между двете л11111щ без да издаде звук.
Дружен пойнпшки залп ro беше покосил.
От множсството ра1111 кръвта "У зашумя на
малки фоитпнчета 11 обаrрн пясъка около
трупа му...- Arn, ага! Утрепаха те свипетс - n111ша
Мсстш1, застана на мястото 11а убитип 11 не
пестеше куршумите с11...

В трясъка на куршумитс IJ бомбите овчар-
чето едва дочу гласа на комапдира:- Иди виж какво става с Горица! Тя с
ранена...

Каяитко трепна. В огъня на бол той бе
забравил младата партиэвика. Повлече се
no гърди II тръгна да я д11р11. Знаеше, че
женитс бяха зад голямата скала край брега
на близкия водораздел. Но добре помнеше,
че не бе забсляэал мсжцу тях Горица. Не
Сiешс я виждал от минутата, когато първа
чета тръгна да спира влака...

От първия изстрел още Горица забрави
длъжността си на санитарка, захвърли 11а11-

тага край скалата II излезе на предна w1111-

пия. Тл стреляше с хладиокръвисто на 11з-
питан боец. Нейна работа бе прострелване·
то на подпоручика. Трябваше само да СЪ·
жалявп, че сред врага липсват по-голямо
число 11а11с1л11нц11, за да 11м плати с двойна
мяра,- Така убивахте вис) ... - говореше п1
през ЯДНО стиснати аъби след всеки изстрел,

Горица бе пропълзяла навътре в гората,
ранена в крака. Овчарчето се наведе над
нея По челото 1i блестяха с11т1111 кап11111щ
пот.

ИВАП ХАДЖИМЛРЧЕВ
Решителният ден настъпи. Идеше

голямото, за което овчарчето тъй
дълго бе мечтало. Жадуваше да по-
мирише огъня на боя II желапиего
му се сбъдна.

Партизанският отряд реши да 11а

падне гара Врабец и да обезоръжи
войнишката застава. Планът беше
замислен много хитро, но две фа-
талии грешки на болния паргизанин
Мусата 11 предателството на стрс.11011
ника поставиха отряда о сериозно
11зп11та1111е. Мал1шят Калигко запази
хладнокръвие II се проя ви като смел
н 11шщ11ат11ве11 боец.

,ОВЧАРЧЕТО КАВИТКО
откъс от романа

вместо пари смъртно стиснатите му ше1111
сега държаха пръст.- Тъй .ти се пада! - изпсува с дрезгав
глас 11 60,11111 гърди Мусата.- Удряй, ага! - nнкаше Местан II се
целеше в жвндармериствте с чест пуше-

Неналеен грохот, понесен откъм запад,
разтърси земята. Калитко, който отиваше
да преговаря с врага эад дървените тра-
верси, бе стъпил вече на релсите. Той се
обърна натам, откъдето идеше грохотът, и
веднага замръзна на място. Зсшшнте му
се разшириха като пред внезапна II не„111-
пуема гибел, Протегна ръка II с 110.1ош111
глас продума:- · Другарю кома11д11р, погледнете! ...

Отсреща свсткавнчно идеше локомотив.
За него бе прикачен открит вагон. пълен с
ноi1111щ11 със, сто?1а11е1111 каски. I le само в
товарния вагон, но 11 по самия локомотив
отвън бяха 11ака11с1111 войници- Предателство! - изрева ,\\усата.

И първият изсгрел; който отправи о де·
тящата ловна рота, попадна в гърдите на
стрелочника. Той бе покачен отстрани на
локомотива.

Първо две васукани знамепца - чсрве-
110 11 зе.1е110 - се отърколиха по хълбока
на машииага, сетне 11 самият стре.,0111111к
политна напред 11 тупна тежко в изкопа
npni1 .1111111ята.

Tori беше избягал на шосето II оттам с.ъс
c.1yчni111a ,юторна ко.1а бе ходнл във Ве·
.1eno да предаде акцията на наро.:1111пе nъ-
ста1111ц11.

За всяка партнзанска r.1ава праn11те,1ст·
нота п.1ащаше скъпо II о брой. А.1111111ят
стре.1оч1111к се беше полакомнл. Но той по·
.1уч11 награда от четннцнте - куршу". Л

чсн огън_
Отредът се отдръпна зад дърветата на

в11со1111ната. Прн .'lевня: · флаш· на нърuа че-
та застанаха Л\а11уш, студентът. J\\сста11,
J.\ap1111 11 1\\усата, за да прикриват отстъп·
..1е1111ето на четата. За да не нз11111ше па?ш-
ка сред 11еоп11тш1те ?1ладеж11-парт11за1111, от-
стъпле1111еtо се нзnършн n r?ълсн боеви ред,
спокойно II х,1ад11окръn110. Отбра1111те.111те
обс1шваха врага с град от куршум11. Hali·
много стреляше Л\усата.

Машината спря нзnън pailoнa. Boi1111iu11·
те наскачаха от naro11a, пръснаха се, nъn
nepнra 11 пуснаха n ход карабшш II ръчни
карте•11111щ1. l(арау.1ът 11а гарата добн ку·
раж. Излезе нззад траnерснте ii поднов11
огъня. Послед1111те пет11ма nарт11за1111 бав·
110 отстъпваха, като продъ.ажаnаха да
стрелят.

Ка.111тко, n ръцете на когото пушката пес
n11p110 днмсше, д11rна rлann II norлсдн:?
нататъ1с Видя как помакът т11чаше II стре
,1я111е почт11 прав срещу войската. В тая·
м1111ута тoil сякаш бе забравил всичко на
тоя соят. Спомняше си само злото, което
му бяха nр11•1111111л11 rосподар11, noilcкa 11

поющ1щ II беше готов да умре, 110 скъпо
да продаде своя снромашкн жнnот ....

Ед1ш куршум засегна яодпоручика, той

- Лошо лн ,е удариха?- Кракът м?1 е откъс11ат...сякаш... - нз-
пъшка мом1111ето.- C11ryp110 не е...- Раната rорн, горнl- Наnяр110 не сн ударена много тежко,
ЩО;\I сн се довлякла насам.

Той л xna1ia под м11ш111ща 11 11скnшс да
я 11зпраn11. Горица проплака.- Не мо1·а да те оставя!- Кръnта ын 11зт11ча ...- Чуваш т1 какuа пукотсоюr.а е зад м,р·
ба 1111> Пр11ст11r11а JIM ПОМОЩ... ыpЪCIIIЩII·
те! Трябва да бъда около командира, раз-
бирпш 1111? Пуснаха II картечшщата ... ла_с,
лае!

Ране11ата протегна ръка, леюt11ко нзUъРса
ПОМ'а от 11е.r1Ото с11; сетне п0Гал11 мом11ето• по рамото.- Върв11, м11?11111но, тн сн 1?ужен сега n
боя! - ре11е тя II от11аяно захлупи глава.

Но Калнтко не 11уnаше. Главата "У се
пръскаше от тревога: тoii трябваше да i'1

помогне. И без да слуша, продължи nee тъil
загрижено: •- Те ще 1111 11аст11r11ат II Т/1 ще паднеш n
плен!- О, 1111коrа! I l11кoral ... - отвърна. ужа-
сено парп1за11ката.

Ha11pan11 ус11т1е, ояря се на рамото ыу.
помъч11 се да стор11 крачка. Но не )ЮЖешс
да пристъпи II безпомощно се отпусна о
ръцете на момчето.- Остаnн ые да умра! - зашея11а Гори-
ца. - И.111 вземи II ые застреляй! Не ме

остаuнi1 1J ръцете 11а па?1а1111тс!...
Ка.111тко с>1уте110 се отдръпна. Не ,южс·

111с .1а 11a\lep11 думи да Ji отговори. Л тя про
тяrnшс ръце II мот!ше:- Остnnам без снлн! Кръвта м11 те11е...
I le ме остnвяrt сама! ... Уб111i ме!- Няма да 1с оставя - отuър11:? опчарчс?
то. - Защото з11ам какво ще бъде: 11рс.1.11

да умреш, мръс111щ11те с щнкnве ще те ;iyn·
чат!

Ка.111тко я преrраб1111 11 11on.1c11c нагоре,
без да обръща в1шмлш1с на 11еr11111тс стоно-
ве.

1Парт11зашпе се бяха 11зтсr„111.111. I апраз·
но парт11за11чето обръщаше 01111 11а nс11чю1
посокн за помощ. Са11нтарю1тс също не се

ш1жда..хn.
Стрелбата зат11хnаше. Чуваха се сnмо от·

де.11111 11зстрс..rн1 11 куршу?ште с 1шсuк .,с?я:
ха над Горш1а 11 Ка.111тко. Сст11е няко11
rръм11а 11аб.1нзо. I(а ..,нтко остаnн ранената
11 поnднrпа r.,ава:- ,\\арннl ... Отстъпвай, другарю, 11а?111·

iC зам1111аха нагоре. Не чу .1111 c11r11n.1a- Вндя лн Вер11ето?
J\\0ML1eтo днгна pa?1e1ta.- Ж11nа лн е?- Не nнтaill... Помоr1111 да спас1ш дру·

1·ri?31.?· свърших с него!.. - ;1.опъ.11111 J\a·
J>IIII.

Ка.111тко не разбнраше.- 1'бнх го! Тя ще се зарадва. Cera на
зе'1ЯТЗ ныа CДIIII звяр nо-ыаЛJ(О - говоре·
ше със задъхани м)рдн DОЙШIКЪТ, CПO\ICIJ3-

nai1к11 за пняння подоф1щер...
,\\ар1111 бе готов да помогне. 1 lo няколко

:t?..rшa отноnо разбуднха заспа.11ата с.,с.10-
бсдна тшшша на гората II го накараха ряз·
ко да се нзnърне.- Наблнзоl - едва nроду?1а тoil с раз-
11111ре1111 зе111щ11. Прибягна до едно дърnо.
эату,111 се II nзе да стре.1я.

Калнтко бе забраnнл оръжието сн. Вър·
на се. взе го от мясrото, отдето б? повля·
къ.? Горица, 11 го прекара през ра"о. Прнб·
ра II нейното оръжие ведно със са?штарната
11 11анта. И с 110011 ус11л11я се зае да ,1ъю1с
ранената.

Стре.?бата зад гърба им пак се ус11т1.
Преследва1ште наn.r?нзаха n гората.- Лошо! - мш1а сnеткаn1111110 през rm\·
nата на парт11за11чето. - По петите ш1 оър·
вят.

Наведе се над мо1ш1чето II nporouop11:- Ще 1111 хванат, другарко! Хайде, оп11-
тай се да попълз11ш, а аз да nндя какво
става. Смък1111 се в дерето. А като мрыше.
.,,сено е в тъмното.

Партнзанката го послуша. Оn11арчето сне
пушката сн II потърси с очн войника, 110

Мар1111 не се nнждаше. Предпазтшо разп,-
11а бл11зю1я храст II тозчас се натъкна на
парт11за111ша, който го г.аедаше с широко
отnорен11 011111 нямо н бездn11ж110.- Защо леж11ш тук. другарю?

В0Гt1111кът не отгоnорн II сякаш ыу се ус·
"11хnаше със скована полуотворена уста.- Ранен лн сн?

Другарят пак мълчеше. Тогава Калнтко
с ужас р;tэбра, че за първн път се среша
очи в очн със смъртта. По гърба му пола-
знха леде1111 тръпки.

J\\арнн бе ударен с шепа куршу,111 в об·
ластта на корема.

I(алнтко поклати горчноо г,11аnа. Падна
на кОi1ене, 11адвес11 се над трупа на nap·
тнзашша II тъжно зашепна:- Ето защо се борим 1111е: да ня?,а по-
вече убийства 11 кръn no нашата земя! -
Сетне, като с.аожн ръка на рамото на уб11-
т11я другар, добави: - И с нашата яар·
тнзанска кръв 1111с ще пост11rнем тоnа!

Овчарчето искаше да се отдръпне, но 11е-

що го задържа прн уб11т11я. Сякаш не мо-
жеше да се пачvщ1 на смъртта. ДЪJJro 6.н
седял така, ако· не бе дочул наблизо •ю·
nешю1

• r..,acooe. Тогава 1(ал11тко трепна.
За да не позnолн Гор1111а да попадне n
п.ТJен. реш11 се на една отчаяна хитрост.
Тръгна косо през гората. Извървя СТ?ТJI·
11а-дnес11а крачки, покач11 се на една скала
11 почна да стреля. Но стреляше баnно, ме
тод11111ю, с намерение да привлече огъня на
nоrшнцнте към себе сн. Не се излъга. Пре-
сдедвачнте загърмяха II тръгнаха нататък.
·

Повече от час Катпко стреляше, като
често менеше позицията сн II се явяnаше
в 11аfl-прот11вопо,1ож1111 посокн. отдето не
го очакваха. По този 11а111111 11аiJ·д.обре мо
жсше да се помогне на ранената - да се
нзnлече 11езабе?1лза110 от угрозата, която я
застрашаваше. Беше взел патроните Ji, бе
пр11брал II патроните на J\\ap1111, а оръжие-
то ю1 бе пр11кр11л под ·шумата n гората...

Каква е по-натам,ш11ата съдба 11а

Гор11ца II Калнтко, читателят ще раз
бере едва след като прочете втора-
та част на романа. Те преодоляват
11зключ11тел110 трудни обстоятелства.
Преживяват много пр11ключе1111я, до-
като се пр11съединят към отряда .

nпши КРИТИЦИ

за ивпи

хпджимпрчев
,,Ромонът 11Братоочсдк11тс11 с бе·

лежнто яn.11еш1е о днешната ш1 п11

тература. В него е отразен къс от
спедuое1111ото nрсмс с 11зкустоото
на з11а11нтсп111ш разказоаt1, комуrо
с достъп1iа таiiнnта на романното
тг.орtrестоо...

Някакnn ба.,закоnз суровост 11

свежест .11,ха от ром:ша му, 11якъ·
де долавяме смело раэ1-111щоане на
душата като у Достоевски, друга-
де чувствуваме хума1111ата топпо·
1а II натос на Коро.,енко.(1

(Цветан .\\1111коn, Романът на
наiшне 111111, К11111·оп11с, Софня,
ro.1. 1. iipoil 3 от 5. Х. 1930 ro.1.,
стр. 1)

11Ця ..,ата повест „Марю1з Ета11"
е 11здържана n сатири11е11 тон...
Буржоазю1те лъжи эа 11свобод11а-
та .'11Р111ост'1 n капитал11сти11еското
общество, за "самостоятел1111я гра-
ждашш", за "гордия 11езавнсим
човек". изчезват пред жалките
обезобразени фигури на двамата
ч111100111щ11 ( Въшч1111 и Кръо1111ш-
ки). Лею1ят сат11р11че11 тон е спо-
моr11ал твърде много на автора
да обрисува онези т11nове на
държаuнн ?11111ов1шци, които са
ндеал за rосподстnуващнте факто-
ри n буржоазното общес.тво." .

(Георги Караславов, в. .,Фронт
на трудоnоборческнте ш1сателн
п Бълrарня", София, Маркиз Етан- реце11з1щ rод. I, брой 4 от 15.
Х. 1932 год., стр. 6).

"Романът "Топла xpafta11 на
Ива•1 Хаджимарчео с несъмне-
но доказателство, че неговият
свеж талант постоянно укрепва,
че набтодателността му на тво-
рец обгръща nee по-голям кръг от
ж11вота, че един смел дух 11асоч
na ламтежа с11 към повече кра-
сота II справедливост . . . Той е
съвременен в пълния смисъл на
думата . . . В свqето творчество
той се интересува предим110 от из
TOЧIIIIЦIITC на несправедЛ1180СТ-
та и от причинителите на мизе-
р11ята, конто художествено изо-
бт111ава и поруrава.11

(Васил l(аратеодороn, Топла
храна - роман от Иван Хаджи-
марчеn. n...Победа", Соф1щ rод.
V. брой 228 от 19. 111. 1934 год .•
стр. 4).

нЕд11и от най-популяр1ште кни-
r11 сред •?аш1пе деца са юношес-
ките романи „Митко Папаузоn"
от Марко Марчевски 11 „Овчарче-
то Кал11тко" от И nан Хадж11мар-
чев_11

(За nнсокохудожествена дет-
ска литература - уводна ста-
т11я, в. .,Л11тературе11 фронт", Со
фня, rод. Х, брой I ОТ 7. 1. 1954
rод., стр. I).

..В образа на овчарчето J(ал11т-
но писателят с успял да предаде
11ай-добр11те черти на бълrарс?о-
то дете.11

(Яко Молхоn, 09чарчето Кал11т
ко - реце11з11я. en. "Пла?tъче".
София, rод. 111, ю,. 2 от 15. Х.
1947 rод., стр. 22).

„Овчарчето Ка11итко11 е едно
от добрите произведения на съвре
менната ш1 детска литература ...
Тоя роман трябва да бъде прн·
ветстnуоан като ед11а твор11ес·
ка проява, която чертае 110011 11а-
сою1 11 открива IIOBJI ОЪЗМОЖ110·
ст11.11

(,\\акснм На11моn11•1, Оnчар•1е·
то I(ал11тко - рс11енз11я, в . .,Ли-. тературен фронт", Софня, rод. V,
брой 16 от 18. XII. 1948 rод., стр.
4). I

От стр. 3
1одкарчеtо.

Бях сш1.1ете:1 на 11с1111ко _ ре·
кnх. - ,\\0'111ето ш, пре.1упреждава-
111с, а сега какво искате от него? I le
б11nа .1а re отнасяте така жестоко 11

11еспраое.1.1нnо с с,.1110 .iете!
I lo 11з,юре1111ят по.11ща11 ue;шara

насочи п11сто.1ета с11 къ,-1 1uрд11те ?ш
11 нзреnа:- Л\ах1111 eel Стой настрана, дока-
то т?1 е ,111р11а 1·.1авата!

Стоя11110 продъ.1жаваше да реве за
помощ, като обръщаше r.1ава КЪ\1 те·
расата.

Тогава дnа?1ата яо.111ца11 го rраб·
наха II го хnър.111ха в езерото. За
тях 11я?1аше 1шканво з11ачс1111с ж;1uо-
т ьт на едно дете. Те можеха ?,а го
удавят като кученце. Лодкарчето по
тъна до гуша nъn водата. То нско·
ше да доп.1уnа 110 брега II да побеr·
не, 110 п11я1111тс аrентн взеха да хnър·
лят по 11ero rрсб.1ата от ске..-111чката 11
Стоян110 се потопи във водата ця.1.

Аз веднага 11зт11чах на терасата.
Тук, между остана.,ата пуб.111ка, 11а-
стръхна.1а 11 11едово.111а от сцената,
която се разнrраnаше до.,у, на една"аса rу.,яеха еднн трудоnашкн под·
по.1коn1111к, двама м.1ад11 офнцсрн 11
едни падоф11цер·жа11дар"ер11ст. Подо·
ф1щсрът беше от жандар\lернята,
J<оято квартнруnаше n Чеn111ю със задача да npec.1c,1na 11арт11:1а1111те n
б.'IIIЗRIITC п.1ан1111н.

По,10?111х по.:що.1ков1111ка да се на·
?1сс11 в ска11да.1а np11 езерото 11 rtatJJacн .,с.дкарчето. llo той, без да ?,с
???·?е?;11? :?ори, са,10 избърбори по;1,

KIKB? Mf и1к1,1 IA НIПИША KHHfAJI „ОВЧАРЧЕТО КАЛИТКО"
- Не "" се бъркам n работата!...
Разбрах, че II тоi1 се боеше от nня-

ннте аrе11т?1 11 сякаш искаше да ка-
же: "Оставете ме на м11ра. Tona са
с11rурно детектно11, конто 1юсят в дже
ба с11 спецна.,ни карти, 11здаде1111 11

подп11са?111 направо от царското пра·
внте.,стnо. И те могат да прес.1едЪат,
гонят II бият: могат да ко,1ят мнрно·
то население - мъже, же1111 JI деца-
без някой да нма правото да нм дър·
ж11 сметка!''

Тогава народът жнnееше в пъ.,на
беззаконност JI с всекиго можеше да
се сдучн най-лошото.

Тазн тъжна нсторня с .,одкарчето
скоро стана нзоестна на цялото на-
се.1е1111е от Чепннското корнто. Л след
като на друтата заран Стоянчо нз·
бяга пра партнзавнте, мест1ште жн·
телн взеха с по-зоркн очн да се nr.1e
ждат n свонте 11еnръст1111 c1111onc 11
дъщерн ...

Бедннят зндарскн работник И.а11я
,\\11чеn мн казваше:- И ;юят Васко надува да бяга
прн nартнзашrrе, но още е ма?1ъкt
Затуi1 трябва строго да го пазя n
къщи. Но НЯ'\lа кога II аз съч посто-
янно 11аnъ11 по работа.

И веднъж, вероятно когато над·
зорът в къщ11 не е 611.1 достатъчен,
MO'\ltreтo на зидаря ,1збяrа о п.1а1ш-
ната.

Друг път, по?111я, np11 мене ,1.oi1,1,c

едно 14-15-rод11ш110 селянче - наз·
ваше се Тодор Канеn - 11 м11 нз·
поnяда желанието си да бяга ...
Отrовор11х "У накъсо: ,.Пом11'СЛ11, Тош
ко, 11е животът на партизаните не е
лека работа. Помнели II сетне npa-
шt каквото правиш, 110 1111кому Ht
оt;аждай, че нскаш да ставаш 11е.1е-
rале11 11 да хващаш гората. Защото
подушат т1 те хората на D'1ЗСТ1'а n
се.10, лошо ше бъде за тебе!"

На друrня ден узнах, че същото
мо?tче изоставило колата н воловете
сн 11еnде на пътя в планината II тръr·
нало да дир11 парт11за11ск11я лагер...

Тогава ми хрумна идеята да на·
пиша юшrа за тия малки бунтари.
Спрях се първо на героя. Той тряб-
ваше да притежава всички качества
на раэл?1чните· малк11 парт11занчета1
конто вземаха деilно участие в съп-
ротнnата. Лз нямах 1111какв11 опреде·
лешr представи за л11ч11остта на мол
repo1J. I-lo 11мах вече 11абра11 Gora r
материал за отде„11111тс прояви на те-
зи неоръст1111 храбрец11 п реш11х да r,1
събера n едно II да да" 11я.1осте11
образ на бъдещня repoil - оnчар•1е·
то Ка.111тко.

Д1111 наред тезн предстаn11 зрееха
в душа1а ,1и 1r понякога губех съня
сн заради тях. Те не )Ill даваха no·
кofr IIIITO де11е?1, J-IIITO IIOЩe)I. J Io nз
не смеех още да наппша 1111то рс,1,.

?,алко от ред1щите 11а nъсташщнте 11

стояха край паметн11ка сред площа·
да, въоръже1111 с пушк11, бомбн II пн
столет11. Народът се трупаше около
тях, подаваше им ръка, разговаряше
с всяко едно от момчетата 11 с въз·
хище1111е ги наблюдаваше.

Аз 11.11 направих снн'1ка с апара-
та сн II сетне влязох в разговор
'ГЯХ,

Писателят с най-ма•ките партизаf1чета от Чепино.

Едв,1 ПO·l(ЪCIIO, КОГАТО фашисткото
нrо бе с?rъкнато с помощта на настъ
пnащата Червена ар'111я II партнза·
шtте слязоха с раэLетн знамена n
Чеп111101 аз се реших да се заема ce-
piroзtio със своята пнсате.1ска зада·

ча - Аа nреоъплътя за\lисъ.аа сн в
жнnн художествени образи. Ведна-
га подирих ма.1ките партнзанчета от
чеп1111ск11я отряд - 11арече11 по·къс-
но n юшrата м11 "Яrодоnсю1 nартн-
эансюr отряд". Те бяха 11э.1ез.111 за

И после 1111е мlloro път11 с11 пр11·
казвах,1е. Те м11 дадоха богат ма·
териа,, за партизанската дейност на
своя ма.,ък другар Ка.111тко. Но моя
та главна зада11а беше да вложа в
образа на героя Kamrrкo всичката
твърдост на 11еnоколебнмото бълrаr,
ско '1О)JЧе, което пред 1111що не се
спира, когато npec.,eдna nатр11от11ч-
на це.1 да по"оrне на своята скъпа
родина, на сво11те нзмъче1111 братя 11

сестр11 n борбата за nо·щаст.111в 11

радостен жнвот на nс11чк11 бъ.1rар11.
Дал11 сы, пост11r11а., това с ро?,а-

11а сн, Ь11е саы11 ще кажете, ?тадн
друrарк11 11 друrар11, защото кн11rа·
та "Оn11ар11ето l(а.т1ткон с пнс:ша
само за nae.

/!опи ХАДЖНЛ/АРЧЕВ



Едни ромnи розвъпичво миоrо сърц
му. - Дойде му времето
се простим!

Партизапката го целуна
та" (пак там, стр. 261).

И.1ш да обърнем внимание 11а оня
тържествен момент, когато настъпи
големият 11 светъл празник за наро-
да от колиби, села II градове:

"h\шtaoa втора чета ...
Тук са 1t всички Каяиткови дру-

гари от Сърна бивак, Орлов връх,
Гребена II другаде. Само него го 1111

да Ii помогнат" (пак там, стр, 591 ).
Езикът 11Оочарчето Калит-

ко" има и някои 11сдостатъц11. О ав-
торската реч огделни думи се повта
рят до втръсване. Такива дум11 са:
"между това", 1,11зоеднъж11, ,111e11aдeii

От стр. 2 1111са11сто II преработ-говорност при
" Овчарчето Каянтко",ката 113

11а 11ш1р да с", дядо Тарас - 11сй та
кова нещо", Зсленко казва ,,Ч111е,,·1'\

фабрикантът Мору1100 говори none
лително и накрая добавя .лова с
то!"

\ /п0·ГОЛЯМ3 '13СТ ОТ героите II ро-
мана пронзхожпат от село. Те упо-
требяват И някои диалектки думи,
но авторът не элоу11отребяuа с този
11а111111 11а езикова характеристика.

Писателят използува с голямо уме
ние междуметията. В романа се на
белязват повече от 50 1шзт,?11ш эву
копоцражателни мсждуметия.

Цеяият роман е 11зпъл11е11 с пря-
ка реч. Авторът умее да завързва
разговор между своите герои при
всякакви обстоnтс.,стпа. Да си спо
мшtм J1а"о1111чш1я разговор между Го

рица II Калитко, когато се вамират
n най-крмтичното пояожение:

11- Дай бомбата! ·

110 уста- Той се съобразява с
Ila новия реалистичен
ски прилага о своето
проивведение ОТ псвициите на С О·

ц It а .11 11 с т 11 че ски я р е а .11 11 э ъ м,
В романа е показано с пределна яс-
нота, че героите се борят за 1100

социален строй. Tona с изразено

11011, ,,011еза11110" н отчасти
временно" и .лгеочаквано''. Често non
таряните думи са поставени в пача
лото 11n 110011те редове, с което се Пионерите от гр. Чирпан участв.уват активно в операцията „Бъл

гарска слава". Спецналивираните _отряди от пионерския поnк ,Янко
Иванов". полагат клетва.

най-точно от командира 11а отряда:натрапват още повече на съэнание-
ма ...

Клатушкат се редиците като раз-
аюляио море, тьтепът 11а караб111111-
те не спира, музика II барабани гър-
мят неспирно. Л една майка тича
по релиците II с разплакани очи се
обръща от четник на четник

,, ... докато не rtоставнм кръст 11а

позорното минало н докато не извою
ваме желаната свобода за народа,
ние няма да сложим оръжието II ще
се борим 11а живот II смърт." (пак
там, стр, 59).

то на чигатеяя. Повечето от тях са

синоними, 110 авторът е прекалил
тяхната употреба II се е получило 11.е.

желателно еднообразие 11а речта.

КВОДАИСТИПрикяюченският реалистичен ро
ман е любимо четиво за младия 1111-

тагел поради особения характер 11а
- Няма ли 1·0 моя

м11! Пилето!- Няма ro, майко!- Ще дойде, майко!- Изостанал е, майко!

с1111? Сокола Със .,Овчарчето
Хаджнмарчев

своя роман

Ивансюжета, построен върху множество
ме Вачковчето (Тодор Вачков) 11

Джордж Месеч1111 (Георги Тодоров
Димитров) да се карат в присъст-
вието на Верцела (редактора Алек-
сандър Едрев) ч11il материал да из-
бутат, за да сложат повече свои
творби в 11ов11я брой 11а вестника.
Те бяха любимците на Вардела. Ка-
то 1111 видяха, аамлъкнаха виновно
11 само се спогледаха неуцовлетвори
телно. котешки. Верпела 1111 посрещ-
на 11е11экаэа110 радушно, с прегръдки.
В разговора с особено внимание се
отнасяше към Смирненски. Накрая
С,щр11е11ск11 му даде свой материал-
алсбодневка.

После се разходихме о Борисова-
та градина (сега Парка на -вобола
та), а на връщане си угопорихче
среша за вечерта Иван Хад;,,;11 ·39.
чев II Христо Смирненски »ного '"f?'

тачеха и дружбата им беш- почти
братска Ходеха заедно no ra:11т"J)''V
ми И двамата болелчваха от сз.·11
,1 Съща болест, 11 лвамата се 1PKV·
ваха. Иван позакрепна б таголап-н«-
11а някакъв „cooil режим", както "611
чаше да казва.

На улица ..Търговска" имаше ел-
но кафене. Кафепжията се казваше
бail Иванчо II кафенето носеше него
оото юtе Tona беше тогава Пар-
11аса на Соф11я. По\lеще1111ето беше
малко, само няколко квадрата. Сте·
ннте му бяха обкнченн с всевъзмож
1111 кар11катур11 на тоrаnаш1111 куптур
ни величия. някщ1 от конто са още
жнв11, 11 на първо място карнкатура
та на бай Иоап,ю. l(а...,,енето пр11е,1а
ше 11 11эnращаше пяла София То бе
люб11мото място на И ва11 11 Христо.
където канеха II ме11е no11nкora. Не
е лъжа, че Иnан II См11рненск11 че·
сто са ,.зяпал1111 към дев11t1еската
rим11аэ11я, за която rоворн С,111р11ен-
ски, а Иван мн е казвал колко гев-
реци са изятr.

Н11е. 'IЛад11те

Аз II И ва11 от деца се сnърэах"е
11 до с"ъртта му бях"е почт11 эаед-
110 - в род1111я 1111 град Ч11рnа11, n
Плоnдиn, Соф11я, Чепино II другаде.
Когато 1111 се 11апагаше да ж11вееы
раэдепе1111 no сеыей11и 11 друr11 пр11-
•1111111, 1111е пак поддържахме връзка
чрез писма II гостуnа1шя. Даже през
Първата сnетов11а война, когато
Иnа11 беше оой1111к·аероnлан11ст n?З-dB??aBE==?в•mg?g·?····••&•M&?&a&8?&&???j?E5??S&??hм? are мпам-11rед?u

I

да 11е ми пише. Toil беше много ре-
довен 11 старателен о кореспондевuня
та сн, но желаеше н неrоuите прня-
теюt да бъдат так11nа. Не получеше
ю1 пнсмо навреме, той беше рязък 11

критичен. Така 11ащ111мер о ед110 nн<
мо от Удоnо ми пише: ..Поздрави

_ Уэу11а II му каж11 да nнше. че дяоо.,
шс го вземе, ха! ... " (Отнася се 'HJ

I Бор11с Узу11оn.) А за Н11кола Гарца-
лов ,111 писа: ,,Накарах Георги Же-
чев да помести разказа му 11а тоя
мързеливец, та дано се стресне i.1 да
бъде точен и n писмата си.'• Toil иро

1 ннэираше и мене. когато п11с\lата
мн закъсняваха: .,На Желязко врr·
мето nee не ,1у стига - Желязко
няма време! ..." Той водеше orpo\1
на кореспо11де11ц1rя н всякога смоr·
ваше да бъде точен н да си oc11ryp11
nреые да работи II да n11ше.

От11ачало сътрудн11чеше в раэ1111
хумор11стич11н с1111са1111я 11 nестш1н11.
но 11аi1-ыно1·0 въо nест1111к „К'оо
да е11• Тогава беше на мола да сн
кnода11ст. И за топа този хумор11ст11
чен вестник имаше много сътруднн
ц11 11 х11лядобройн11 ч11тател11. Почти
u 11яла &ьщарня бяха създаден11 ху
морнстични дружества, членовете
на конто се свързваха писмено или
лично помежду си, шш чрез вест·
ннк „к· DO да е". Чнрпанското хумо-
рист,rчно дружество носеше името
111\1.омнн к11кот1• с ръкописен орган
„В недрата на Амура" с редактор
Иnа11 Хаджнмарчеn. В дружеството
оп11заха над десет души, които бяха
редоn1111 сътруд111щ11 11а оест1111к „K'uo
да с'1• Често пъти до къс1ш 110·

щн сме стоятr н съчщште.r?:стnуоалн.
Иоа11 беше 11ай-продукт11ое11 твореu

?????????????????????????????????????????????????? на еп11?ам? На една тетрадк? пр?
• дадена м11 след Девети септември

1944 год11на от Стефан Дженев, 11ма
ше подреде1111 стихове от Първата
светов11а война, поnс11ето от Иван,
11 то nee хумор11ст11ч1111. в духа на
времето п местния военен Фолк.,ор
Епиграми за разни Ар\lад11 11 Ду1-
ц1111ен. любоnш1 посоещення II зяr? •

люосюi эакачкн - повечето печаташ?
във nест1шк "К' no да е11•

След войната Иван се устаноо11
в Соф1rя, к sдето аз учех 1<ато частен
ученик. Tor, жнnееше на ул1ща „Вее
лец1\ аз - "?' "Търговска". Срещах
ме се шшаrн до11буд1<ата 11а ъгьла 1:?бул . .,Дондукоn II уп...Търговска .
При една такаnа среша. в ыо,1е11та,
когато се канехме да тръгваме, Иван
ме дръп11а 11 11эn11ка възт.->ржено:
,.Чaкaitl ... Ще те запозная с Ве.П:-
бал.11 След като се запозн_ахме, Иван
11 См11р11енск11 доста с11 побъбр11ха на
ст1rхотооре11 и р11мов езпк, в мое ч1111

110 nр11съств11е, както бе пр11ето то·
rana, от което II С,111р11е11ск11 не
правеше 11эключе1111е. По едно оре·
ме Христо спря за м11г, ыах11а отсе
чено с ръка II каза: .,Дохай ще м11

ще", което значеше: 11Хайде, ще
ндемf11 н 1111 подхuана интимно под
ръuе. Тръr11ахме към редакu11ята 11а

вестник „К'оо да е". Там заварих-

11отоърд11 още веднъж, че с методаnep11neп111. Иван Хад·
разб11ра много добре

дpaмaTIIЧflll
жимар11е11 на соц11аn11ст1111есюtя реалнзъм може

да се тво(н1 11 пр11клю,1е11ска л11тера·
тура.

Ка.11пко се 110д1111111t. Горшtа от-
голямата r1оз11аnnтел11а 11 111tcii110-nъзвъртя ка?ш11ката.

Сбоrом, дJ)у.rарч?! - по11п1 Gt:з
1·дас промъшш тн II обrър?н, шш1та

Те вс1111к11 знаят 1,ст11щ1та1 110 не
11скат да 11змъ11nат дълго ст?нща.,ш„
та майка, защото с 11ищо не могат

роля .
113 npHKЛIO'ICIICКltsl1111T:lTC.rJll3

роман н се отнася с чуостоо на от„

Из ранното ; творчество
писателяна

:?: ....; ·::..

СТОЛИЦ1\Тf\
,.:if .

-
t-- ,:::?... f?·}.;,:: ,?:;:-.?;,,}?

Градът шуr.ш: мало 11 голямо, c.riя„
110 11 сакато, 11астаю1пн се п схлу-
пена работн.rшица, барака 11л11 тют10-
11ева фабрика - чука, nнка, кашщ1
сJ>Сд об.оац11 от задушл11011 прахоес.
Чука, вика, кашля 111 здраuо стис-
на.rJ ез11к между зъбите си, побелял
като парче захар, се вслушва nъu
11ърлуоащата напън nърху ш1ещ11тс
ш1 хш1лд1t безработ111t братя злове
ща безработна бурн, 11од1·011ена от
11азач11те 11а реда 11 т11ш1111ата.

1 УЛIIЦIITC се 1·ушат между ПIICOКIITC
здания като ..r1е11кавн езици на гра-
мад1111 11удош1ща, rотов11 да погълнат
в сnоята ледена r1ponacт х11ляд11 и х11

лsщ11 праз11оск11тащ11, изnраоенн
пред бсз11зход111tя проб.?tем - r.ria?
дът!

Файто,ш, аnтомобнли, ко?·ш, трам·
11a1t •••
r Кого возят? - Ужаса! ...

Сч)ажари, прнстав11, дстект11п11, 1ш

Ч8.11НИЦ11 ...
Кого rо1rят? - Ужаса!
И ето ги - не са един, д,шма, три

ма, а - сто, дuеста, хиляда! Хиляди
братя като тялото на някаква окър-
павена II парцалива ппща се 1111жат
в шахмате11 строй, а .rieдe11 лъх деб-
не зад тях! Деб11ат стражари, стра-
жар11, стражари - с рево.,шер?1 11

заредени пушки!

литературни твор1111.
живеехме по11т1t п 11епо1юснма. без·
крайна бедност. А..,а ннкой от нас
11е се О1'Чайваше II не се продаде на
буржоазната жълта преса. Нне ра-
ботехме II се борехме със с1rл11а вя-
ра о себе си, че ще 11астъш1 лъчезар
пото слъ1ще на нашата бедна улица.
И не се нэлъrах"е.

ЕСЕН
Вест1111к „Зuъ11ар". Соф11я, 1·0.1. 1,

бpoii 35, 1924 Г., С1'р. 7.

Желкзко ЖЕЛЕЗНИ '
Из творчестворанното

·Сnомеии за 11АПКQ ПfСЕИна писателя

ВЪРВИМЕ на Иван Хаджнмарчеn
Сред 11еоопя 11 сред гр11ж11,
с вяра о утрешн11я ден
т11 ж1шя във бед11а хижа,
към лазура устремен.

И презря във д1111 сурови
11сяка хорска суета,
11 Зовеше ш1 със слово
към човешка красота.

Върв11ме двама по снега,
uърьим и роннме nъэдишю1;
ех, време т1 му е сега
да нямаш дяволски хартишк11?
Навред облспе11 бди градът
от раз11оцветш1те афиши -
театри, балове . • . г.оадът
11 тоА реклама сякаш n11ше.

А търснмс 11иА в тоя град -
между безброii1111те аф11ш11:
,,Ела, да те 11ахра1111м1 брат!" -
ув111 тyii 1111къце не пише ...
И uиж, през някой късен час
nрояс1шл се е с11нкаu свода
11 ти лежиш, скован от мраз,
броящ звезд11 no небосвода...
... Но nак • . . гнет11 те тоз ж11вот
11 псуваш времето nрок.?ето ...
Дор11 принцеса Тура11дот
11е стоn.r1я ти за миr сърцето.

ЕСЕН

Накуn11л съм р11зн, бельо, чо·
pan 11, обуща .да нма?t до t\рая 11а ж11

вота с11. Може 611 ще 11зпад11а n эат
руд11е1111е 11 .... - 11. ?,е съветваше:- At<o т11 паднат повече парн, стор11
н ти същото, ncJrчкo се случва ...

Toil ня"аше деuа, а об11чашс де-
uата.

Пътувахме с не1·0 по cny•taii сед-
шщата 11а кн11гата. На гара Касп11-
чан эаrоворнхме с ед11а ученичка. Де
nоiшата мечтаеше да сн купи акор-
деон. Хадж11марчеn я разп11та от
къде е, какъв успех нма о учнлнще 11

накрая каза: .- Аз ще т11 купя акордеон...
J\1\ом11t1ето го погледна 11з11е11ада110.

Тоз11 1111111шо" шеrуоа mt се.?
Иоа11 "" прошеn11а:- Защо да 11с доставя радост на

топа мом11че . . . То ще се радва по
вече от всеки друг . . . Може да е
тала11ттшо. Колко таланти заг11·
naтl ...

ll1re се раэде.,111хме с деооi1ката.
Мом11•1ето 11е се обад11 повече. М1111а
време II Хаджимарчеn ш1 каза:- Ако 011ona мом11че беше ме nо-
търс11ло, нанстпна щях да му купя
акордео11. То с11гур110 е ПOMIICЛIIJIO,
че се шегувам с него

. .От стр. I

Доitде 9 септе,шр11 1944 ro,11111a.
Toit се завър11а от лет1111я сн ,·урбет
с нспоко„1еб11ма вяра за по-добри дни
11 с богат сюжет - ,,Овчарчето J(а-
литко". Разказоаше, че прототипът
на героя му е мо,1че от Чеn11110, кое·
то помаrа.,,о на nарт11занпте. после
заnършnа r11ынаэ11я II сега е офт1ер.

Хадж11марчсn nостъn11 редактор-
уред1111к о 11эдателстnо „Наредна
.\lладеж", но често се Qп,.11акваше, че
не с гпеда11 с „добро око" от 11я-

ко11. Toit беше 11ап11саJ1 първата част
на "Овчарчето Катrгко", 110 11эдате.1
стпото се двоумеше с печатането на
рома11а. Най-nос.,е го nуб.111куоаха.
М?1ад11ят читател посрещна шшrата с
·11ст1111ска радост. Излязоха II друr11
те части. Тя стана любнма кннrа на
ю11ош11те II претърпя 11яколко нэда·
1111я. Бе 11эдаде11а на руск11, чешк11,
к11таi?ски и друr11 ез1щ11. Тя бе nклю
чена за 1rздаnа11е II n ГДР, 1ю отnе·
чатоа11ето се эабаn11. Най-после се
разбра nр11ч1111ата за не11зп11эа11сто.
Един писател ок?1еве1'ИЛ Хаджимар·
чео, 11зснпал куп нелепости. J<:азал.
че книгата била отре11ена n Бълrа-
р11я " ако ?rскат да си развалят от
ноше1111ята с нас. ла я 11ечатат. Ка-
зал, че авторът с в н?чилост пред
правителството . . . А в съuшто оре
ме „Овчарчето Кап11тко11 и1леэе у
11ас в пето 11эда1111с, нэлеэе 11 11а рус
кн n СССР. И нан се разгневи. 11з·
прат11 протестно писмо до П11сате.1-
сю1я съюз. эaKЗ!III се да се раэпра-
щ1 сач с кдеоетника, 110 накрая не
ста11а нищо.

Витоша се нзп·1h1вашс с нз.,етющн,
Хаджю1ар•1ео от11ваше 11а е.?11од11е·
вен „гурбет" с фотоаrн1рата си, за да
подсилJr доход11те с11 през 311\lата.

Toi1 щнuеше повече през з101ата.
Лст1111те му дн11 н 11ощ11 бяха анга-
ж11ра1111 от а"будант11ата "У фото-
графия.

И оа11 Хадж11марчеu беше сnр11хав.
Понякога се дразнеше от нез11ач11-
тсл1111 11оnод11. Веднъж пред спад-
карн11ца „Цар Освобод11те.1" !-Jе11ко
Балка11сю1, народю1ят художник,
дружески удар11 Иоа11 no шията. Toi1
11эруга II се 11ах11ърп11 върху Ненко.
Вс11•11ш се спогледахме. Иnа11 разбра
грешката с11 11 каза:- J\\разя, м11ого "раэя да "е у.,а
nят за врата.

Ннкоil не се обади· 11, сякаш да се
оправдае, той се обърна към мене:- Заради една такава зака•1ка
прсд11 roдt11111 се скарах с rоде1111ца-
та сн. И се разделнх"е, а щяхме
да се же1111м . . . Може би ж11вотът
ме е 1\аnравнл такъв . . . Какво ху·
баоо съм ондя.1, та ...

Toil бе с1111 на бе,11111 роднтетr. ос-
та11ал сирак още от дете. Hanvc11a,1
уч11л11щс, след като 11зкзроа nърв11
nроrн,ш?энален клас, постъпва на
работа. Б11л чнраче. nест1111ко11рода-

е .,осц, общ ра6от1111к, разr11.1е11 в зс-
' мсделска банка. А освен това -

бо.1е11 от туберку.,оза ...
Tona, 1\оето не е можа.rк да полу-

1111 от уtвмнщето, 11скаше да го на-
1Jа1<са с четене. Об11•1аше Макс11,?
Горки, К11ут Хю1су11 , Достоевск11.
ПcenдOllll\11,T ыу к.,ет1111ка Мад.ое11
се род11 под DЛIIЯHIIC 11а Горк11.

Ненавиждаше охо.11111т7 „мам111111

те с1шчета''. конто не знаеха що с
грнжа. Странеше от тях II се nъэму
щаваше от пос'Г'Ьnюпс 11а тези, кон-
то с цената 1(а л11ч11н у1111же11ия 11

серn11.111ост се до,t0rват до дреб1111
с,1ужб11 1tл11 .111ч1111 облагu. Tor. беше
IICTIIIICIOI прнятсл на OIIIIЯ, конто не
се държаха 11ад)1е11110 11 конто бяха
нскре1111 с него.

Правдата бе твое знаме,
тежък път бе ти поел.
И самотен, и незнае11
търсеше в живота цел.

С будна съвест, с дух 11ем11ре11
и с възторже11 плам о гьрдн
през год1ш11те разм11р1ш
враговете заклейми.

И от бурите в ж11оота -
ти остана несломен,
110 коварна смърт жестока
те прекърши в слъ11•1ев ден.

1\\ар1111 ПОПСКИ
В. ,,Зnънар", Соф1щ год. 1,

33, 1924 год., стр. 4.
броi! =
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За последен път срешнах Ипан на

площад ,,C.JJaвefiкoo". Болезнешrят
му 011д ме разтреоож11: отс,1аб11ап. а
пнuсто му бе доб11ло nъзжъптозеле-
ш1каn тен.- Ид11 при лекар - му казах.- Ще 11да . . . Не само болестта
ме нзмъчпа, но, н 11орядк11тс на ш1-
1<011 . . . Все се нареждат . . . За
лнчшr облаги са готош1 да ·затр11ят
вснчю,. Едно време 1111 гонеха, за-
плашоаха. бяхn nee с n1нrстта, а се-
га пак се промъкват между капкн·.
те. Докога? Мина тях11ото орсме.
сега е друго ТрлбQа да r11 поста
n1ш на мястото ю, ... Да гн раэо·
6ЛIJIШ;\1 •••

Отм1111а разr11еоен.
Иоан ПОСТЪПII в бо11н1111ата Jf O;\IC•

сто да се опра1щ стаnаше nee по·
зле. На 8 я11уар11 I 957 годшrа 1111 на·
пусна заоннаrн.

Т:?К Е БИАА
РОДНАТА КЪША НА ЛИСАТЕМ

ИВАН ХАА 11 М.
1891 -1 5

. . .
Вед11ъж м11 каза:- Вече съ?, nъо възраст, а нямам

nef1c11я. Писатслскнят с1.?юз не сторн
11111110 за мене. Б1rл съч богат. ,,Ка·
„111тко11 ме позлат11л . . . Готовите
nap11 скоро свършват ... Може 611

няма да м11 се отдаде да напиша не·
що 1111тсрес110, може да се разболея,
оснчко етапа . . . И какоо ще правя
тогава? Чакат ме грозни стар111ш...
Да пр11э11ая, страхува,? се ...

Друг път:

Паметна nnoчa
в гр. Чирпан



lИаглед от фасаяатв на ПионерскиА[дом?

пата година гимнасгиците за пър
011 път участвуваха о реnублн-
канските състезания II с успех
мериха сили със сияните съста-
в11 на София, Пловдив 11 други,

С гвлямо желание 11 много ам-
биция работят n11011ер11те, уча-
стннци в драмсъстава, кукления
театър, в кръжоците no ракето-
моделизъм, радиотехника, сръч-
1111 ръце, футбол II други,

Добрите резултати от работата
11а кръжоците 1-111 дава основание
да очакваме, че в бъдеще техни-
те успехи ще се увеличават II ро-
лята им ще расте. Те са място, къ
дето се развиват способности-
те 11а децата. Те са школа за въз-
питание на обществено активни
пионери, които дейно участвуват
о живота на своите дружини 11

отряди. ·създаването и.раэвитне-
то на определени интереси у под-
растващите се извършва преди
всичко в извънкласната пионер-
ска дейност. Тя привлича децата
с разнообразието 1i свободата на
формите с11, със своеобразната об

становка, която се различава от
училищната. M1-t0ro важно е кръ-
жокът да придобие пионерски об-
лик, да създава условия за мак·
симално развитие на инициатива-
та II творчеството на децата. Кръ-
жокът е преди всичко школа за
самодейност и после за обучение.
В резултат на това са 11 нашите
успехи.

С най-дълбока благодарност
трябва да кажем, че пионерският
дом С обкръжен С 01111ма1111е от rк
на БКП, ГК на дКМС II ГОНС.
Израз на това е голямата помощ

11 подкрепа, която получаваме при
осьшестеяване, задачите в пионер-
ската организация.

Внсокото доверие, любовта 11

привързаността 11а пионерите към
1111011ерскил дом ни задължават да
работим с още повече творчество
и упоритост за решаване на голе-
мите задачи, които постави пред
пионерската организация Единаде-
сетият конгрес на Комсомола,

Христо КЪНЕВ
директор на пионерския дом

о град Чирпан

Занятията в кръжока во фотодело и стрелково деле са интересни и полезни

Нашият приятел Иван Хаджимар-
чев, който напусна живота 'М,it лреждевременио, беше кръгъл пролета-
рий, човек и писател 11а протеста
срещу гнета на капитализма 11 монар
хо-фашиэма. И 1111що •1уд110, че 11е·
говото пнсателско поприще аапоч-
11а с разобличаване на буржоазно-
то общество. Са111рич1111ят характер
на първите ыу пецатни повести 11 ро-
ма1111 - .. Братовчедките'', ,.Маркиз
Етан" 11 "Топла храна", издаваши
идейното му пр11съед1t11яоа11с към
борб11те на трудещите се, не оста·
на незабелязан от ред,ща прогресяв
1111 негови събратя о .ч?пературата
през тридесетте гадини на века. Ед1111
стве1ш?, може би, критик, който в
онова време посреща с обстойно 11

въодушевено разглеждане творбите
Ila Ива11 Хаджимарчев беше Цветан
Минков. Несъмнено всред ..меродав
110:ro" )1ъ..1чан11е 11а буржоазната кри
тика миевиете на отзивчивия Цветаи Минков беше изтъкване на единнов белетрист, прояви» се с успехв nроrреснвната литература. Вероят
но от иянанви съображения 11а ?1.1а

Със спомена за миналото
дежка стеснителност, романите 11аИван Хаджимарчев излязоха от
печат с никому неиэвестното дотоrа
ва нме Клетника J\1\ад.ТJе11. Прилага·
телното към това име се превръща
в психографски момент, подсещащ за
ед1111 автор с тежка ж11тейска участ.

Неговият кръг от приятели беше
ограничен, защото имаше проэорли-
востта на психолог да разбира бър-
зо кой е искрен н честен човек II кой
е с душа 11а подлизурка II хитрец.
За него важеше народната морална
максима: ..Кажи ми с кого дружиш,
за да ти кажа какъв си."

През 011ня rод111111 на тежки 11з1111·

та1111я за ярогресивнага 1111 творчес-
ка ингелигенция Иван Хапжимарчеп
го спасяваше евтино платеният :\ty
труд в ед110 фотоагелие сграда
между у.111ц11те „Серд11?а" 11 „Донду

ков". Тогава Иван дружеше с такъв
поет като Николай Хрелков (предитежкото "У заболяване), 110 най-че
сто - с Недялко Мссечкоо II Цве-тан М1111коо. Не липсваха на срещи-те му в посещаваиите от него кафе·
нета и такива предани приятели исвбеседници като Бончо Несгеров,Ангел Тодоров, Вас11.1 Александров,
Вас11,1· Каратеодороо, Mapнil Яго-дов, I(py" Пенев, Петър Горянски,
Иоа11 Руж, Петко Тихолов, ТодорЦенков II други.

Посрещнал Освобожлениь-ь на
страната на 9. IX. 1944 год1111а 11

пречинаванато Ji о историчесни ноn
живот о условията 11а социааиэма,
той не закъсня да се отзове на ли-
тературата с трогатслната с11 книга
за живота и подвига 11а овчарчегв
Квлитко,

Вичо НВАНОВ

ИЗ ТВОРЧЕСТВОТО НА ПИСАТЕЛЯ

БРАТСКА ПОМОЩ
Златко беше тъй окъсан,
че трепереше момчето.
А подметките 11а Гето
зееха като решето.
И 11а Ганкнната къща
покрива отвред течеше.
Плачеше и дЯдо също -
кръста нещо ro ёолеше.
Мъка беше ги обзела:
как ще карат тази зима?
Но за братята от село,
що орат II хранят всички,
от града подкрепа има.

И пристигнаха в недеяя
брнгаднрцн цяла група.
Щом засукаха ръкави -
се.101'0 краА тях се струпа.- Докторе, боли ме кръста!
-Чичко, дрешките м11, знаеш...- Тенджерата мн пробита!
-Мен обувките ми таят!...

Скоро всичко се епраеи;
Златко бе завчас изкърпен,
Гето - със подметк11 эдрао11,
н на Ганкнната къща
спряха маАсторн·зндар11 . , .

ПИОНЕРСКИЯТ ДОМ -
Ifп,ъ, Bl [blb?ЖIJfЛHI ПИ?Нf?[Кn ?п??JЛ

Най-млвшгте строители на со-
, \

Jцнапнзма се възпитават днес о
нашето народно учнаище, възпн
тават се от учитеаите, родители
те, от нласвнте 11 п1tо11ерскн ръко
воднтепн.

Възпитателната работа с nодра
стващнте е сложен II труден про·
цес, хоnто нзнсква от ш101-1ерсю1·
те ръковод11теn11 н учителнте
да орга1111энрат съдържатет10 ця-
•,остната деАност о n11011ерската
орга1111зац11я. 0През nос.,ед1ште год111111 пи -
11ерск11те домове се утоърд11ха
като организац11011но-метод1tt1ес·
к11 центрове за орrаш1знра11е 11

ъкооодстоо 11а работата no кому
?нстическото въэп11тан11е на ш10·

не???о?;ерскнят дом в Ч11рnа11

има ?1алка 11стор11я. Създаде11 е
през 1960 год1111а. П11011ер11те "
ця.,ата общественост са осо?;"?
дово.'11111, •re за п11011ерск?1я д .опреде.,ена ед11а от на11-хубао11
те сград11 в града. В 11ема.акото
11 срао1111тел110 добре уреде1111 за-
ли и каб11нет11 п11011ер1пе 11мат

възможност да се учат II да раз·
wнряоат сво11те nо)наюtя no раз
,'IHЧIIН ДИСЦIIПЛНIНI.

Една ОТ OCHOBJIIITC зaдatllf пред
пионерският дом е прао11л11ото
орга1111з11ра11с и ръководство на
кръжоч11ата деnност. Всяка го-
дина п11011ерс1<11ят дом обхоаща
в кръжоците секциите 11 съста·
внте си окоп? 280 пионери tt ком
сомолцн, разnредепе1111 в 20 гру:
nн с 13 сnец11ал11ост11. J\\11oro ci
тях посещават n11011ерск11я дом
три и попече год1,ю1, ?tзrраждат
си постояшш интереси, голяма пю
бов към спец11аmюстта, нао11ц11
за трудолюбие, nостоянстоо, от-
криват тук своето пр11эва1ше о
живота.

П11онерсю1ят дом разnо.,ага с
от.?нчен каб1111ет no фото-депо.
Под ръководството на оn11п1ия 11

обичан Иван Д11моо кръжо•11111цt1
те развиват много добра деii11ост.
Няма събитие о града, което да
не е м1шапо през обект11в11тс на
тех11111е фотоаnарат11. Трад1щ11011
на е фото11эложбата, която те
уреждат о края на всяка учебна
год1111а. Редов110 участвуват в обя
вените конкурси.

Добре работят II шахмат1?ст11-
те. Малкият Добромир Не11ков
таз11 година за втори път участ·
вува в реnуб.111ка11ското 11ърве11-
стоо no шахмат за ш1011ер11 11 се
нареди на осмо място n шщ1шJ1ду
nпното класиране.

От НЯКОдКО rодшш към 11110·,·р
скня дом работи състао по ху·
дожестос1?а п1м??асп1ка с ръко-
оод11тел Мар11п Комва. J\\1111a-

,.Трака-чука! Трака·чукаl'' -
бне чукът на обущаря.
.,Зэз-зззl Пъррр-nър ... 11у-ка,

пу·ка .. -?
окснженът отrоааря ...

Ето, туА се казва братство-
да помагащ на другари,
та н т11 кога си а нужда,
с помощ да ти опооорятl

ОБИЧАМ
В...Селтеыврнfiче", София, r.од. 111,

б ноемвр11 1946 rод., бpofi 8, стр. 5. нашата страна

Септемврийчетата от 1923 r.
Обичам таз земя прекрасна,
която 1111 род11 11 хра1111.
Обичам въздуха Ji ясен
н кичестите н балкани.

Сеnт?шр11йското въста1111е през
1923 rод11на беше nотуше110 с огън н
)1еч. Фаш11ст11те тържествуваха след
пека'l'а победа. Зало•шаха арест11,
побо11ща 11 11зб11ва11е 11а пле11е1111 оъ-
ста111щ11. Един де11, помня, о ареста
докараха три 11евръст1111 мом•1ета -
вс11чю1 уче1111ц11 от лърn11 к,,ас. Ка·
то nоз11ах едно от тях, np11G.111ж11x
11 ro лопнтах:- Радко, какоа с работата?

Но момчето 11с мн отrооорн.
Едва с,1ед upe>te, когато се срещ·

11ах"е на свобода с Радко, узнах
np1tt1ш1aтa за арестуването 11а малк11
те, конто нне тогава наричахме „сеп
темвр11i\•1ета". Те бнт1 реш11л11 да из
uавят от ареста сыоя .1юбю1 к,,асен
11аставш1к ...

Ед1111 ден по 11якакъо тайнствен 11а-
чш1 учнтедят получ11 о apecra мa.ri·
ка бележка със смдното съдържа-
1ше: .,Утре, когато 011 поведат 11а
разn11т в ч11тат1ще?о, дето заседава
вое111111ят съд, щом ст11г11ете беседка
та в градската гра;щна, ще се разн,
грае нещо, на което вие 11едейте об·
ръща вн11маш1(\ а побегнете от кон·
воя. Бягството 011 ще сnопу•ш, ако
бъдете с,,е.?. В 11а•1а.1ото 11а гората,под ..Черната скала', ще на,1ер11те
1111столет, np11rorneн за nae .. ,"

Затоор1111кът nредnшждаwе, че
присъдата срещу него ще бъде осо-
бе110 те)J\ка, затова 11епрекъс11ато
ы11с,1еше за своето 11збавлен11е. А сполу•1аването на тайната записка желаннето ?1у за бягство се разгорясъс страшна снла. Toii не знаеше койя бе лнсал 11 не се 1111тересуоаше дазнае. Важното за него беше, че 11а,
вън се 11a?1i1paxa хора, KQJJ'l'O му съ·
•1увстоуоаха. ..Е\ероятно това са
nрняте.rш, иоито добре са oб?Nrcmм11
плана за бягството" - утешаваше
се тoll.

През тая нощ уч11телят не спа 11дълго размнш.аяоаwе ед1111стве110 зачуждата бележка, която той бе ус-пял вече да натъпче под дюшемето
на ареста.

На другня де11 тoil бе подкаран
за съда от доа?rа стражари, въоръ-
же1111 с пушки. Из градеца бе 11а·
пълно т11хо. Хората все още се стра-
хуваха да се покажат 11авъ11. А 01111я,
ко11то се ?:,рещаха no пътя, щом в11ждаха стражар1J!fе, 11зб11каляха отда·
ле•1е. Арестуоа1111я1' тайно хвърляшепогледи 11аrорс,11адоле II сн мислеше:
..Не онждам 1111како11 спас11тел11.Някоn се е под11rрал с мене."

Конвоят 11аопезе в rрад11ш1та,дъното на която се белееше чнта-
т1щната сграда, а не се забелязва-
ше 1111какоа жива душа, 11 у•штелят
сн каза: ..Няма сласен11е. Ще лежа
о затвора както вс11чк11 други." И
11зоед11ъж - като 11з11ео11деп1ща 113·зад беседката IIЗCKO'JJJXa TpJJTe МОМ·
чета II се сбор1rчкаха пред краката
на стражар11те, като се караха на
UIICOK глас.- дali мн го, бе, Радко! ...- Ще ro дадеш, да се не караме!

Ч11чо, кажи му да ми даде 11ож
'leTO, беJ , ..- Не ro дава,,, то е мое! - дър-паше се Радко, като се въртеше окръг около стражарите.

докато стражарнте се наканят дапрогонят мапк1rrе, уч11те,1ят бешеразбра., каква е работата II драснапрез гдаоа по nяеъ•шата anen.
Ед11овреме111ю с него зад гърба?1у полетя II Радко, np11cтopei10 подгонен от соо11те доа?1а другари\ ко111'0 продължаваха да крещят. •
Стражарите эащракаха затворитена пушките сн, спуснаха се следбегмца н в ед1111 глас залпаw1гтет10эаонкаха:- Сто.-.? Cтoiil Ще стрелям! Мах·нете се, деца, ще стрелям!
Но тъй като 11маwе опас11ост даубият някое от децата, конто закр11ваха с телата сн учителя, 7е не ?JO·жеха да стрелят на месо, а дадоханяколко 1"3стрма във въздуха.

А момчетата се ro11exa II пречеха
дотогава, докато беглецът кр11вна
зад ъгъла, 11авлезе о една чужда
rрад1111а н бързо зал11ч11 следнте с11.

Пет м?111ут11 след това се врур11а,
ха II друrн стражар11, 110 той беше
ne•re о гората.

Тр11 ,1eceua по-късно уч11те.1ят се
обад·н от Югославия Ila сво11те учс·
ш1ц11, като им бщ1годареше о т1смо
то св, задето му Uяха помоr11ал11 да
се спас11 от дългоrод11ше11 затвор.

Обичам нивите, попята,
горите Ji, реките бистри

11 неnното 11ебе .?ъчнсто,
що буди мнспнте м?1 чисти.

О, колко много аз обичам -
ведно със нейните бапка1111 -
земята, poдtta. що наричам,
земята наша, що Н11 храни!

Cn. ,.Ппамъче", год. I, юt. 2, 25 /JO·
емор11 1945 r., Соф11я, стр. 20.

Hf\Wf\ Г.f\HRF\
Мама дойде и 1111 nпта:- Koll обича nряс11а nнта?
Ганка бързо Ji отвръща:- Аз обичам пита къщна!- Ам11 меде1111 крава11?- Аз бе, мамо, то се знае!- Kon пък - сладко 'от смокн1111?- Азl - 11 също от мал1111нl- Ами топличка попара?- Аз! - пак Ганка изпреваря.
Всичко Ганчето обича,

лод11р вс11чко Ганка тича.
Но когато най-накрая
мама със въпрос я смая:- А за огъня сега
кой ще донесе дърва?
Ганка - плаха II смутена
MIi прошепва засрамена:- Бате, отвърнн веднъж,
Що мъпч11ш, 11алн сн мъж? ...

В. ,.Сеnтемор11йче", год. 11, брой
15 от 8. XII. 1946 год. стр. I
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Възпоменателният лист се издава от
името на Градския съвет за изкуство и
култура, Пионерския дом и Музейния съ-
вет в град ЧИРПАН.
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