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Баща ми в мен

110 години от рождението
на Димитър Талев

Цена 1,00 лв.

Братислав Талев, Петър Добрев

– Г-н Талев, литературният критик Светлозар Игов веднъж каза,
че романите на баща ви са критика
към робската психика на българина
и към робския му страх. Не е ли
това малко преиначаване на идеите
на Димитър Талев?
– Не, не мисля, че романите бяха
критика към българина. В тях присъства много силно националната
принадлежност, цялостта на един
общ народ – в България и в Македо-

Братислав Талев е 74-годишен, син
на писателя Димитър Талев. По образование е геолог-палеонтолог. Специализирал е микробиология в Хумболтовия
университет в Берлин. Издал е научни
и научно-художествени книги, негови
методи се ползват дори в Япония.
Работил е в Геологическия институт
в БАН, след което се насочва към журналистиката – в сп. “Наука и техника
за младежта”. След промените възстановява в. “Знаме” и е депутат в
VII – то Великото народно събрание
като представител на Демократическата партия. Днес живее в старата
семейна къща на Талеви в Бистрица
край София.
ния и борбеността на този народ, Времето на социализма беше такова
който защитава принадлежността подлизурство, такова угодничество.
си. Да, в романите има и предатели При срещите на държавните ни глави
и подлеци, но те не са определящи. със съветски дипломати от по-нисък
Тях навсякъде ги има. Да се обърнем ранг, те се стопяваха, разтичаха
към Шекспир – колко предателство и се. Има нещо в психологията ни, но
коварство има там. Вече според мен, Димитър Талев не се спира специалне ангажирам Димитър Талев, дока- но на него. Димитър Талев искаше
то англичаните воюват помежду си да насърчи българина, да му вдъх
много кърваво, но воюват в името не самоувереност и да подчертае
на Англия, ние българите все сме
готови да угодничим на големите.
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Спасихме го, да е жив и здрав
Звънците писнаха, заклепаха и клепалата... Пред всяко
помещение имаше часовой, първата му работа бе да
удари клепалото – който не е чул, да чуе, да се събуди
най-сетне, да рипне и да е готов за работа. Тичаме при
умивалниците, на плаца пред помещенията се е проснал
стар “Доч”, в него виждаме четирима души, водени от
старшина. Тези хора идват от “Богданов дол”. Всеки
разпитва. Едрият е с разголени ръце и увързани дебело с
бинтове. Той е Бумбаров, правил е опит да се самоубие,
носа го спасили. Тук дошъл уж да почине, да вземе чист
въздух, така да се каже. Той не е министърът, а негов
двойник. Другият е малко момче, с късо кожено палтенце,
бил се казвал Свинтила. Какво е това име? “Ако знаеш
името на княз Александър Батенберг, ще се досетиш, че
след него руснаците предложили един друг княз. Той щял да
си продаде княжеството, да замине за Париж. Та аз съм
му роднина, но от по-честните.” Четвъртият човек бе
толкова уморен, едва си произнасяше името – Димитър
Талев.
Свалиха новодошлите, докараха четвърта и пета
група. Натовариха ги, сложиха за придружител един старшина, дочът замина за “Богданов дол”. От новодошлите
избраха само Димитър Талев и го сложиха при бомбаджиите. Те имаха отделна група, състоеше се от комунисти,
верни на властта, нещо само посбъркали. Дадоха му да
носи един лост – около 10-20 кг. Но човекът не можеше да
го държи, падаше. Един му взе лоста – знаехме какво значи
това – милиционерът ще му запише името и довечера я

Йордан Вълчев

бой, я карцер. И пак бой. Бомбаджиите заминаваха първи и
рано. Зарадвахме се – защото идваше щастлива възможност. Зададе се след закуска началникът и ни обяви, че ще
товарим вагонетки, по 14 на човек. 14 се ядва, до 17 часа
ще свършим, дори по-рано.
Какво представлява една вагонетка? – 1200 кила.
Раздадоха ни въглищарските лопати. Строихме се и
тръгнахме към групата на майсторите. Оттам ни
дадоха надзирател и поехме към забоя. Вчера и завчера
установихме пътя за железницата, сега ще товарим от
новообразувания забой. Ще ни се случат може би ден-два
свободни часа. Пътят ни върви право нагоре, към върха
на баира. Ще гръмнат бомбите, ще разчистят земята на
един-два метра, лостовете ще разчистят булованите и
ще започнат да сриват въглищата. Ние се търсехме и
събирахме с Христо Колев Йорданов, и сега сме заедно.
Запомнете това име – той е чудесен другар – секретар
на анархокомунистите. Не разговаряхме, аз предпочитах
да го слушам. Христо говореше много занимателно. Особено за един руски барон, майстор на пчелите. Пчелите,
великата тайна на меда! Днес отново сме с Христо, един
до друг.
Стигнахме до забоя, всеки си избра място. Железницата я нямаше още. Тъкмо бомбаджиите подхващат
крясъците си: “Закрий се! 21, пази се!” Ние се закрихме
зад една могила. Започнаха да летят големи парчета земя
и камъни, ще чакаме до 21 избухвания. Отдолу се зададе
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Единство в една душа
Познавам доста места и селища по Българско – и в границите на свободното
българско Царство и вън от него. Ходил съм и по някои чужди места, по-близо и
по-далече от българската земя. Научих, покрай друго, че народите, като отделните
люде, си приличат. И все пак, те се различават много един от друг. Различава се от
другите народи и нашият български народ.
Има редица неща, по които всички българи, и от Горна и от Долна земя си приличат като да са родени от една и съща майка. Тия неща, душевни и телесни белези,
всички заедно дават онуй, което е самобитно, специфично българско и по което
нашият народ се различава от другите народи.
Песните, които пее народът български, са навсякъде еднакви – и край Дунав, и
край Бяло море, и отвъд Вардар. Каквито и да са тия песни – любовни, хороводни,
бунтовни и пр., от който и край да са, във всички звучи скръб и особен, български
ритъм. Същото е с обичаите, с облеклото и накитите, с къщната уредба. Естествено, има някои различия, но те са повече в подробностите или дошли като чуждо
влияние, а това, което е оригинално и най-старо, навсякъде е еднакво в своята същност. Навсякъде по Българско жените връзват еднакво кърпите си, ония черни кърпи
особено, за които се пее в нашите песни.Те, българските жени, с еднаква приветлива
усмивка посрещат гост в къщата си, с едни и същи думи, по един и същ начин сядат
на къщния праг. Като вземе старец или старица да ви разкаже приказка, ще започне
и ще завърши по същия начин и дори същата приказка ще ви разкаже.
Поразителна е приликата в интонация, в жестове, в стойка, в походка, в черти
на лицата – българите отдалеч още могат да се познаят и дори само по звука на
гласа. От Видин през Врачанско, Софийско, Кюстендилско, Щипско, Тиквешко, Мариово, Меглен и чак до Воден живеят шопи. Който познава географията на тия български
краища, знае по какви естествени пътища, през долини и проходи, са се преселили
шопите по цялата тая област; не пресича тия пътища една преграда, като Шар
напр., който отделя българи от сърби и арнаути. Срещнете ли шоп от Врачанско или
от Мегленско и го заприказвате, той по същия начин ще прошавне с щръкналите си
мустаци и по същия начин ще почне:
– Е, па…
Земеделските сечива и къщните вещи, които са ни останали от векове, навред
по Българско се наричат с едни и същи имена. Земята се обработва по един и същ
начин, еднакво силна е у всеки българин обичта и привързаността към нея. Няма
сила, която би откъснала завинаги от земята му селяка от Пелагония, също както,
да речем, шопа от Софийско равно поле и Витоша. Би загинал като изкоренено старо
дърво.
Още по-дълбоко е сродството и приликата между всички българи в техния душевен мир, в начина и средствата, с които нашият народ изразява или, също тъй, крие
своите скърби и радости, мислите си, тревогите, съмненията, вярата си, своята
мъдрост. Едно научно проучване, с тая цел, на бита, народното ни словесно творчество и пр. би установило нещо наистина самобитно и единно у всички българи по
цялата българска земя. И всичко туй става ясно за всеки, който прекрачи границите
на българското отечество на север, на юг или на запад: ще види, че излиза от един
свят и влиза в съвсем друг свят.
Преди известно време попаднах в един град в подножията на Стара планина.
Заведоха ме в един стар дом. Още като прекрачих прага на двукрилата порта, обзе
ме дълбоко вълнение. Нима чудото бе станало и аз се връщах след двадесет години
отново в бащиния си дом далече там, отвъд Вардар? Край широката пътека цъфтяха същите цветя, същите бели, варосани стени и широките модри ивици около
прозорците, дървената стълба за горния кат трепти от чистота. Въведоха ме в
гостната стая: ето миндера и кръглата маса по средата, завесите на прозорците,
полицата и кадрото на Екзарха в ъгъла, ето и другите кадра по стените и “Битва
под Ляо-Янг” – с какво учудване и страхопочитание се заглеждах преди много години
в надигнатите щикове на руските войници и в жълтите лица на японците! Вратата
скръцна, влезе стара жена с черна кърпа на глава и аз едвам се въздържах да не извикам: – Майко! – Сякаш родната ми майка, която склопи очи без да ме види за последен
път, бе дошла да ме посрещне сред дълга, дълга раздяла.
В. Зора, 22.VII. 1940 г.
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Спасихме го, да е жив и здрав
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С първородния си внук Димо, Бистрица, юни 1965 г.

Баща ми в мен
Oт стр. 1

историческата му принадлежност и
цялост. Не случайно в творчеството си той се върна и към Самуил.
Сега македонистите се мъчат да
изкарат, че той е македонски цар, но
пропускат много показателния факт,
че не ние, а византийците наричат
император Василий – Българоубиеца, а не Македоноубиеца. Има много
други исторически факти, които са
неопровержими.
– Тоест – целта на Талев е поскоро да върне вярата на българина
в него самия, отколкото допълнително да я разклати?
– Да, именно така е. Аз ценя Игов,
но тук не е прав. Не виждам сюжети
и мотиви, които да го подкрепят.
Бегло е засегнато нещо подобно.
Особеното е с аргументи да бъде
разгърната тази дълбока увереност
в българина. А аргументите са част
от живота на хората, на народа,
който е живял тогава.
– Талевият съвременник Христо Огнянов нарича неговите книги
„освобождение на българския дух“,
имайки предвид времето, в което
излизат. Той сравнява дейността на
баща ви по времето на комунизма
с тази на Паисий по време на турското робство. Днес ние като че ли
малко неглижираме този момент.
– Да, разбира се, точно така
е. Нямате представа каква жестока драма беше. За толкова кратко

време – от 1941 г., когато успяхме
да си възвърнем Македония, до 1944
г. – краят на надеждите. Отделно бяха и ударите срещу баща ми
– веднага след Девети септември
– затвор, после два концетрационни
лагера, от които се върна полужив.
Едва го спасиха и ни изселиха в Луковит. През цялото това време той
нямаше възможност да публикува
каквото и да било. Тогава майка ми
работеше като тъкачка, бобинарка
в една фабрика за килими, по цял ден
между дреповете. Тя ни прехранваше.
Баща ми виждаше нейната мъка и
жертвоготовност, а същевременно
в него с голяма сила напираше тази
творческа съдбовност – да разкаже
това, което е дълбоко в душата му и
негово дълбоко убеждение.
– Въпреки всички тези ужаси,
някогашната критика твърди, че
именно социализмът е направил
Талев писател.
– Да, аз често повтарям истината по този въпрос, защото не
се знае. Панталей Зарев често казваше, че Димитър Талев е прегърнал идеите на социализма и чак след
това е достигнал до творческите си
върхове. Първо той не е прегръщал
тези идеи и второ, на ръкописа на
„Железния светилник“ стои датата
4 септември 1946 г. Подлистници от
него, които представляваха повече
от една трета от романа, излизаха преди 9 септември 1944 г. във

железницата – 5 по 14 вагончета. Чакаме края. Когато
краят дойде, локомотивът вече щеше да завие към
нашия табан.
Изчакахме да изгърмят всичките 21 заряда. Отгоре нашите се развикаха: “Открий се, свободно-о-о!”
Ние незабавно уловихме въглищарските лопати, една
лопата тежеше 8-10 кг. При товаренето ставаше
17 до 20 кг. Въглищата сякаш сами попадаха върху
лопатите ни, улеят добре подпомагаше свличането
на черното злато, още веднага след Освобождението
новата ни държава бе определила тези въглища за
сто-двеста годишен резерв. Ние сега ще го прехвърлим на руснаците, които си пазеха своите резерви.
Ние с Христо работехме бързо, докато погледнеш,
ето ти две вагончета. По едно време лопатата ни
досегна едно палто – човешко тяло, някой бе паднал в
улея и бе тръгнал надолу. И двамата с Христо започнахме да викаме колкото ни глас държи: “Седми забой,
прожектор, паднал човек, паднал човек!”
Прожекторът започна да се върти към нас и се
освети целият забой. Не беше само палто, беше човек
– Димитър Талев. Христо бръква в джобчето си и извади
малко огледалце. Стар пандизчия, знае какво може да
му потрябва. Допря огледалцето до устните и носа на
Талев. Извика: “Жив е! Дай си клечката!”Не знаех защо
трябва клечката, но веднага я извадих от джоба си. С
тая клечка чистехме лопатата от калта. “Разтвори му
зъбите, може би си е глътнал езика!” Зор видях, докато
победя устните и челюстта. Разтворих устата. “Не го
е глътнал, слава богу!” – извика Христо и почти скочи
върху корема на Талев. Свиваше и притискаше ръцете
му към гърдите, но безуспешно. Тогава направи последен
опит: със своя дъх вкарваше и помпаше в устата на
Талев. Това продължи дълго, може би 10 минути. Направи
ми впечатление, че бързо, почти тичешком пристигна
и самият Николай Власик, началникът на цялата група.
Надойдоха мнозина, нали е за човек? Пристигна и надзирателят, и нашият милиционер. Димитър Талев започна да
мърда ръката си. Христо продължаваше спасителните

вестник „Зора“. Романите на баща
ми не са плод на социалистическия
реализъм, а на узрялото творческо
можене на писателя. Преди „Железният светилник“ е и трилогията „Усилни години“. Разбира се, писателското
майсторство е много по-зряло в покъсните романи, но то идва с възрастта на писателя, а не със социалистическия реализъм. Но аз харесвам
много и „Усилни години“, там ясно
личи романтизмът на баща ми.
– Приема се, че трилогията
„Усилни години“ е силно повлияна
от Вазов.
– Да, но само в известна степен
– тематично, като националисти и
патриоти. Близостта и влиянието е
може би в този романтизъм, който
го има и в „Под игото“. Но то е понаивно конструирано. Вазов заслужава да го тачим дълбоко, но като писателско майсторство „Под игото“ не
е най-високият връх.
– Според критиците „Железният светилник“ е един от малкото
български романи от европейска
величина?
– Разбира се, но ако ние и държавните ни институции бяха с ясното
съзнание, колко важно е самосъзнанието за това какво представляваш,
то те щяха да направят опит да ги
представят пред света. Книгите на
Талев не са преведени на френски, да
кажем. А точно от френски литератор Димитър Талев е представен

Йордан Вълчев

си действия. Най-сетне той отвори очи. Жив, жив! Извадих клечката от устата на Талев. Някой запя:
Изгрей, зора на свободата,
зора на вечната борба,
изгрей в душите и сърцата
на всички роби по света...
– Стъкмете две тарги като носилка! – рече омалаксано Христо и се обърна по гръб.
Николай Власик рече:
– Отивам при телефона, ще се обадя на началника...
Двама души се бяха заловили да сковат двете
тарги. Обърнах ги обратно, така бе по-удобно за
лягане. Намериха се две-три дъсчици, заковаха и тях.
“Постелете шинели!” Нахвърлиха се пет-шест шинела.
“Да се постоят по двама носачи!” Изтъпаниха се пояки. Отново екна:
Изгрей, зора на свободата,
зора на вечната борба...
Някой се провикна:
– Бурно-о! Не се плашете!
И продължихме:
Тирани, чудо ще направим,
ний чуждо иго не търпим,
с юнашка кръв ще ви удавим и пак ще се освободим!...
Друг се обади:
– Да, но все сме си наши!
Обади се и трети:
– Но комунисти, болшевици!
Песента глъхнеше. И я повтаряха. Димитър Талев
лежеше на шинелите. Нови герои донесоха очилата,
сухарната торба и лоста. Пристигна и Николай Власик
заедно с милиционера и надзирателя. Някой каза, че на
началника Васил Гершанов нещо му станало, направил
се на добър, милиционерът казал, че почти е свършена
работата в забоя, и Гершанов казал, че може да си
тръгваме... Спечелихме ние от седми забой. Можеше
за се сковат две тарги и за Христо Колев, но нищо,
той се стегна и се нареди до носачите. Спасихме
Димитър Талев, да е жив и здрав!

като лауреат за Нобелова премия.
Има хора, които го оценяват, но
повечето не го познават, защото
романите му не са стигнали до тях.
Тук е нашата трагична съдба – повечето нобелови лауреати са от англосаксонските нации. Това е нормално,
езикът е мостът, той представя
дадено творчество.
– Не мислите ли, че Димитър
Талев е твърде слабо представен не
само в чужбина, но и у нас. От произведенията му в училище се изучава
само „Железният светилник“, вместо цялата тетралогия, в които
виждаме зрелия Лазар и събиращия
в себе си всички борби на българите
– Борис?
– Според мен целенасочено се
избягват тези образи. Това е пак
нашата липса на национална самоувереност. Ще дам най-елементарния
пример – гларусите по морето и
контактът им с чужденките. Мухльовци, които надуват перки, но щом
срещнат някое по-интелигентно
момиче веднага започва угодниченето, приплакването. Това се усеща
и в хората, запретнали ръкави да
управляват България.
Много тъжното и голямата
творческа драма е, че татко си
отиде много рано. Малко преди да
почине, той каза, че в съзнанието му
вече се е родил образът на следващия,
последен роман от поредицата. Той
щеше да засегне Балканската война

– най-важния момент от съвременната българска история. Тогава се
връзва този жесток възел, от който
продължаваме да страдаме. Татко
беше вече готов да седне и да го
напише, щеше да е готов за шест
месеца. Но те не му достигнаха.
Там Борис щеше да е централната
фигура. Димитър Талев няма прототипи, но казваше, че много нещо от
него самия ще има в Борис. Щеше да
е много интересно как писателят
се приближава до съвременността,
а оттам и до себе си. Може би,
ако Димитър Талев беше доживял да
напише романа си за Балканската
война, щеше да обясни и защо ни се
случва всичко това днес.
– Какви бяха мечтите на Димитър Талев за България?
– Вижте, той почина 1966 г. След
смъртта на Сталин имаше известно омекотяване на болшевишкия
режим, но перспективите не бяха
много добри. Светът все още беше
замръзнал. Промените бяха в дълбока
перспектива, СССР имаше най-огромната армия, ядрени ракети. По мое
усещане у татко преобладаваше болката за тази наша нещастна съдба,
за всичко, което загубихме. Но имаше
и надежда, че ще се случи доброто.
Така и като беше болен – никога не
споменахме болестта, с нас беше
надеждата, че тя ще се преодолее,
ще се отложи.
– А какво мислеше баща ви за
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На помощ да ни е златниот!
Писма от Димитър Талев до писателя Димитър Спространов
Драги Митко,
Как се случи да ти пиша тъкмо в деня на
светаго Климента? На помощ да ни е златниот! Мисълта ми за свети Климент е твърде
много свързана с тебе – види се, поради книгите ти, които четох напоследък.
Тъкмо се канех да ти пиша тия дни и ти
ме изпревари. И по-добре така, защото ако бех
ти писал преди да получа последното ти писмо
– моето писмо би било твърде горчиво. Сега не
толкова. В началото, като се върнах от София,
бях много спокоен, а сега пак започна да ме дълбае неумолимият свърдел. Върнах се след редица
срещи с тебе и с други приятели и близки люде,
напоен с тамошната атмосфера, с наново оживела илюзия, че като че ли нищо не е станало, но
тук всичко това започна да изчезва. Чувствувах се дълго с тебе, с други мои люде, но после
започнах да дочувам отдалечаващи се стъпки,
все повече, докато стана около мен пак празно,
студено, видях се пак сам с горката си жена и с
децата си, чиито очи се пълнят със сълзи като
става дума за София. Аз не зная как да те убедя,
но вервай, че ако не си ти и предобрата ми
балдъза Веселина Станишева, животът ни тук,
изгнаническият ни живот, моят и на цялото
ми семейство, би бил твърде много по-тежък.
И тоя път, и от това ти писмо ме облъхна
твоята дълбока добрина, твоята сърдечност,
твоето човеколюбие и ме стопля, ободри ме
като слънчев лъч. Каква братска загриженост
за мене е всяка твоя дума! Не зная как да ти
благодаря.
Много се радвам, че си започнал вече и
сметаш да подхванеш още по-усърдно работата си над твоите инати. Работи, Митко,
да ги направиш все по-хубави! Заслужават още
много усилия тия хубави рожби на душата
ти. Не бива нищо да те смущава и най-малко

насаждането на македонизма в
Македония?
– Ядосваше се. Имам едно старо
евангелие, където е записвано родословното ни дърво. Дядо ми е записан
Талев, така е записал и децата си.
А днес братовчедите ми се казват
Талески. Питам защо? Това е резултат на дългата асимилационна политика на сърбите, още от времето на
кралство Югославия. В романите на
баща ми са описани действията на
сръбски четници, които не се спират
пред нищо, дерат хора живи, убиват
деца. Това не е литературна измисли-

неприятностите, които имаш сега с издателството. Нали и друг път сме си казвали – ние
ще изпълним докрай своя дълг и това, което
е наше призвание в живота, пък другото не е
наша работа.
Тук аз сега повече чета. Намерих у хазаите
една малка библиотека и нема да мирясал,
докато не прочета каквото не съм чел. Не
зная какво да правя със сътрудничеството
ми в “Изгрев”. Виждаш и ти, че некак не върви.
Чантата на Трифуна, изглежда, наистина е
бездънна. Поговори, както и са сам мислиш, с
бай Георги. Виж какво ще стане и с “Български
преглед” – Цветаров ми каза, че не било много
сигурно излизането му за в бъдеще. Книжката
с “Лазарина” получих – благодаря и на тебе и на
Цветарова. На стр. 1, ред 2 в последния ми разказ има една опасна грешка при преписването:
писано е слета, а трябва да се чете селата.
Имай, моля ти се, грижата да се поправи тая
грешка, но кой знае дали изобщо ще види бел
свет и това разказче.
Поздрави нарочно Госпожа Василева. Дали
е говорила с Марчевски, както и той пожела?
Ах – излизането на “Железният светилник” е
съдбоносно за мене!
Всичко оставям, драги мой Митко, в ръцете ти и се надевам и вервам, че всичко ще
направиш и много повече от това, което би
могло да се очаква от един приятел. Такъв си
ти, с такова ангелско усърдие те е надарил
Господ.
Най-сърдечно поздравяваме Госпожа Спространова, тебе и малкия Владимир всички ние
тук – жена ми, аз, децата ми и ви носим в сърцата си заедно с най-хубавите си надежди!
Твой Димче
ЦДИА, ф.613, а.е.33, л.1-2

ца, а жива съдба. Баща ми реагираше
много болезнено и много гневно на
новия македонски език. За него това
беше една опасна измишльотина. И
днес виждаме резултатите. Татко
ме заведе през 1943 г. в Прилеп при
братовчедите ми. Спомням си как
отворих вратата на големия им
двор, поех по калдаръмената улица
и стигнах до една рекичка. По едно
дървено мостче стигнах до другата
страна, още си спомням разлятия
пясък по коритото на реката. Там
имаше момчетии, които си играеха,
ловяха риба. Аз веднага влязох в кон-

Публикуваните тук писма са част от 19-те, написани в гр. Луковит, където
Димитър Талев е изселен заедно със семейството си през август 1948 г.
Слушал съм изказвания на Димитър Талев по радиото. Много характерно за говора му беше екането. Затова в предлаганите 19 писма се срещат думите: требва
(вместо трябва), вервам (вместо вярвам), сметам (вместо смятам), надевам се
(вместо надявам се), нема (вместо няма) и др.
						
Владимир Спространов
8 декември 1948 г., Луковит

Драги Митко,
Просто ме е срам, че не отговорих още на
първото ти писмо, а ето получих и второ твое
писмо откакто съм се върнал тук. Зная, че ти
нема да ми вържеш косур, но требваше веднага,
на време да покажа, че ти съчувствувам братски в грижите,
огорченията ти, които споделяш с мене с
такова доверие. Уволнението на невестата ти
е наистина едно голяма неправда и защо пък
да се случи на хора като вас! Но, както и сам
казваш, здраве да е.
Не ти писах толкова време не защото не
мисля за тебе и не ме засягат грижите ти
– напротив! Не ти писах защото, откакто сме
се върнали от София, съм в особено състояние
– нещо, което се случва с мене понякога доста
често. Загубвам охота за каквото и да е, дори
и не ми се живее. Не е отчаяние, а нещо, струва
ми се, по-лошо, безразличие. А зная си, това е
тежка душевна умора. Зная също и това, че
ще мине. Но ти прощавай, братче, че поради
тая твоя слабост проявих съвсем незаслужено
пренебрежение съм тебе – към тебе, който все
тъй и при най-големи свои собствени грижи не
ме забравяш и имаш все тъй присърце моите
болки.

такт с тях, разбирахме се прекрасно.
Да, смешно ми беше, че стринка ми
казва лаица на лъжицата, но това
бяха разликите. А сега се разбираме
трудно. Близостта между днешните ни езици е извратена, изкълчена.
Много е трудно да се усетят нюансите. Мен дори не ми се ходи в Прилеп,
в къщата на дядо ми. Просто ме е
страх да не се разочаровам.
Срещал съм се с много хора невежи, включително моите братовчеди,
които смятат, че са наследници на
Александър Македонски. Нищо общо,
това е непознаване на историята.

Значи, ще требе още да чакаме, ще требе
още да вися във въздуха, да вися на тоя кръст.
Може би пък и така ми се пада. Най-лошото е,
че може да изпусна тоя хубав случай с “Модерно
изкуство” за “Железният светилник”. Но както
и да е – ще чакаме, щом требе да се чака още.
Пък ти, братче, подбутвай, доколкото ти е
възможно. Бих те помолил да видиш и Камен
Зидаров. Ах, Боже мой, какви главоболия ти
създавам!
Когато научиш нещо за родния ни край
– пиши ми, моля те, както в последното ти
писмо. Само една болка е постоянна в мене и
винаги еднакво силна – тъгата ми по родния
край. Дали тая засилваща се носталгия се
дължи на възрастта ни? Едва ли. Винаги е била
все той неотразима. Но откакто видех свещената земя преди неколко години отново след
една разделя от над двайсет години – раната
ми се разтвори още по-дълбока, още по-люта.
И аз вервам, като тебе, че ще дочакаме ден
пак да видим бистрите води на Охрида. Не ме
изненадва това, че тук били доволни от държането на охридчани и сега – доколкото познавам
Македония, в Охрид живеят най-благородните
наши люде, което впрочем не е случайно.

Димитър Талев трябва постоянно
да е в съзнанието ни, защото той е
историческа принадлежност. В една
своя статия той казва, че в миналото са корените на настоящето и
често обръща поглед към историята.
Оставаме ли верни на възгледите
на Димитър Талев или ще изказваме
предположения какво би било, ако той
беше жив? Може би, когато един
ден и Македония влезе в Европейския
съюз, ще има възможности за много
пряк контакт. Но може да се случи и
обратното. Може да се окаже, че признаването на Македония като независима държава е било грешна стъпка,
че така сме се отказали от общата
си принадлежност.
-Издава ли се Димитър Талев на
македонски?
– Без да ме осведомят, дори са
превели баща ми на македонски и го
разпространяват дори в САЩ и Канада. Издали са първо „Илинден“ – там я
няма Султана да повтаря постоянно
за българското начало. Татко би ги
сграбчил за гърлото. Той не възприемаше македонизма, не можеше да го
понася и беше прав в това. Той беше
много сдържан, но нещата се усещаха, също и в творчеството му. Може
би това му съкрати и живота.
– По обясними причини доста
слабо познат е творческият живот
на баща ви преди 1944 г. Какво ви е
разказвал той?
– След гимназията баща ми посещава лекции в чужбина по медицина
и по философия. Разбира, че това не
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го вълнува и точно в деня, в който
почива Вазов, баща ми се връща
от Австрия и слиза на Видинското
пристанище. Следва тук българска
филология. Имал е много авторитетни преподаватели – професорите
М. Арнаудов, Б. Пенев, Л.Милетич,
Ст. Младенов, Ал. Балабанов и др.
Те искат да го привлекат като научен работник, но той решава, че
неговото поприще е писателството.
Издава книгата „Сълзите на мама“
– много мили разказчета за деца. Аз
ги харесвам много, в тях има нещо
много меко и нравствено – за отношението към дома, към майка, към
Бог. Баща ми не беше много религиозен, но споделяше напълно моралната страна на християнството. По
това време е привлечен във вестник
„Македония“ като коректор. Бързо
става редактор, главен редактор и
дори директор. Годините са много
бурни и това е било много рисков
пост, опасността е била страшна. Най-малкото предният директор
тъкмо е бил убит. Но баща ми го е
приел като дълг. По-късно са разпуснати всички партии, включително
македонските дружества и вестник
„Македония“ също спира. Впоследствие баща ми отива в „Зора“ и заедно с Йордан Бадев води литературния
отдел. „Зора“ е най-авторитетният
вестник тогава, вестникът на интелигенцията. „Утро“ има по-голям
тираж, но е и по-масов.
– Идва 1944 г. и баща ви е вкаран
в затвора. Има легенда, че е оцелял
На стр. 4
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На помощ да ни е златниот!
Oт стр. 3

Както сме казвали и друг път, има едно
генерално спасително средство срещу всички
душевни болки, работата. Ето ти си почнал,
тия дни се готвя да почна и аз. Колебая се
само върху кой сюжет да се спра от редицата
сюжети, които са назрели за работа. Разкази за
“Изгрев” едва ли ще пратя скоро – нека задълбая
в по-голямата работа, която ще започна тия
дни, пък после ще видим. Виж засега, моля те,
какво ще стане с “Пролетно утро” и гледай да не
се загуби и септемврийският ми разказ. Дано
дойде некак ред и за “Последно пътуване”– Хайде,
да си обявим нещо като съревнование и взаимно ще се насърчаваме. Така ще надвием всички
болки и ядове. Да, точно така е, както е казвал
баща ти, а моята покойна майка казваше:
– Работа, сине, красота!
Знаеш ли как ме разведри тоя ми разговор с
тебе – писмото ти и това, което аз ги пиша?
Това е добър признак – утре ще бъда сигурно
още по-добре, още по-ведър душевно.
Най-сърдечни поздрави невестата ни, на
тебе и на малкия Владимир от всички тас тук!
Твой
Димче
28 януари 1949 г.
Луковит
ЦДИА, ф.613, а.е. 33, л. 6 и 7
Драги Митко,
Ето, ти виждаш какво става с мене. Много
и много мъчно е човек да се отчае съвсем.
Значи, некои там чиновници си играят, просто, със съдбата на един писател! Ами другаря
секретар? Ако ти не беше го подсетил, и досега
той кой знае още колко време не би се сетил за
мене. Като че ли се касае за най-дребна работа.
Не, след всичко това аз вече много малко вервам, че ще дигнат възбраната от моите книги,

че ще ме върнат в Съюза и ще ми позволят да
работя. Все пак ще видя още тоя път – ако не
ме върнат и сега в Съюза, ще счупя перото си
и ще требва да потърся друг начин, за да изкарвам един залък хляб за децата си.
Четох във вестниците, че годишното
събрание на Съюза ще стане на 5 и 6 март. Моля
те, проучи да видим какво требва да направя аз
по тоя случай, за да не стане тъй че аз да излеза
виновен, ако и тоя път не ми върнат членството. Дали не е нужно да подам писмо, макар че
миналата година подадох. И дали на това събрание ще се решава съдбата ми или ще се състои
друго, допълнително събрание, на което, според
досегашната практика, ще се приемат нови
членове и евентуално, ще се връщат стари,
изключени членове на Съюза. Ако е нужно, аз
бих могъл да дойда там, но не зная дали сега, за
това събрание, или за другото, ако има друго.
Моля те също, да влезеш във връзка с Георги
Константинов, за да видите какво бихте могли
да направите заедно, а и с други некои мои приятели и такива, които са проявявали добра воля
към мене. В никой случай не бих искал ти сам
да се излагаш заради мене, както ми пишеш.
Поговори, поговори ти с Георги.
И прощавай, много прощавай, че ти създават
толкова главоболия, но ето брат, ти си единственият, който имаш така присърце моите работи и
така усърдно ги подтикваш. Господ да те възнагради за голямата ти доброта!
Най-сърдечни поздрави на Госпожа Спространова, на тебе и на малкия Владимир от
всички нас тук!
Твой
Димче
20 февруари 1949 г.
Луковит
ЦДИА, ф. 613, а.е. 33, л. 15 и 16.

Баща ми в мен
Oт стр. 3

по случайност, а негов съименник е
бил убит от новата власт?
– Баща ми започна да плаща за
своето родолюбие. Един друг журналист по съвпадение се е казвал Димитър Талев. Той нарочно е носил очила с
голям диоптър, за да прилича на баща
ми. На много места, даже в албанското посолство, се е представял за
него. Дори през Втората световна
война е взел пари от италианците,
за да направи репортажи за Албания.
Помня, как един ден по тази причина
дойдоха и арестуваха татко, но полицейският инспектор каза: „ама това
не е този Димитър Талев“. Баща ми
после излезе с официално опровержение в „Зора“. Но въпросният съименник не е убит от комунистите, успява да се измъкне. Тази история малко
се драматизира. Започва обаче един
много мъчителен период за нашето семейство. Мъчеше го старата
стомашна язва. Когато по-късно го
оперираха, докторът каза, че и игла
не е можело да се прокара през долния
отвор на стомаха му. Но той никога
не се оплака и не показа, че е болен.
– После баща ви е изпратен в лагер.
Какво знаете за този период?
– Вече болен, баща ми е пратен
в Куциян. Хранят се с варени кочани
зеле без никаква мазнина. Майка ми
го спаси. Тя беше много предана жена

и съпруга. Спомням си как сваряваше
захар, карамелизираше я и слагаше
на бурканите етикети от близката
аптека. Уж, че е лекарство, тя вкарваше тези буркани в лагера, за да го
подсилва по някакъв начин. Иначе с
тези кочани той щеше да умре, той
просто не би могъл да се храни с тях.
Майка ми постоянно беше по затворите, търсеше начини да му изпрати
нещо и ние с брат ми практически
гладувахме. Спомням си летата на
улица „Добри Войников“, тя беше с
калдъръм, и ние по цял ден боси, само
с едни черни гащета и се храним с
по една филия с олио и червен пипер.
Това беше – сами. Аз се чувствах
много свободен, грях ми на душата, но татко беше далече, а мама
не можеше да ме следи постоянно.
Постоянен беше страхът ми за него,
но момчешки, аз бях на 11-12 години.
Тогава светът се възприема различно. Мама беше изключително жертвоготовна. Успяваше да превъзмогне
дори майчиния си инстинкт, за да се
грижи за татко. Спомням си, в училище веднъж раздаваха по една кесийка
с 40 бучки чехословашка захар. По
пътя до вкъщи аз не издържах на
изкушението и си взех една бучка. Аз
нося вкъщи 39 бучки, но мама научила
от една съученичка, че са дали по 40.
А с тези бучки тя спасяваше татко.
Всъщност мама е разбрала от Ани

Драги Митко,
Много се радвам, че сте добре вкъщи,
че малкото ти синче расте и се развива и е
такава радост за тебе. Радвам се също, че си
се отървал от работилницата и си зает с работа, която ти подхожда и ти е по-присърце. Не
изоставяй и новата си пиеса. Дано като дойда
по-нататък да я намеря завършена и да имам
удоволствието да я прочета.
Какво да ти кажа за себе си? Ти сам виждаш,
че моите ядове не се свършват и стават все
повече и все по-тежки. Последното ти писмо,
макар да не ме изненада, удари ме като чук,
беше нов удар за мене. Разбира се, ти съвсем не
си виновен затова – такава е самата действителност. Вече съм много, много уморен. И все
пак трябва да се живее.
Същият ден, в който получих последното
ти писмо, бех се обадил на Караславов по
телефона. Каза ми, че бил в провинцията и че
се е върнал преди три дни. Моят роман бил на
масата му пред него и сега вече щел непременно да се заеме с прочитането му. Помолих го
да не отлага повече и ми обеща да не отлага.
Добре, но ето ти ми пишеш, че издателството
немя да издава вече книги като моята. Моля те,
срещни се, ако ти е възможно, още един път с
М. Василева и нека ти каже какво е точно положението. Требва ли да сметам, че ми отказват
издаването на романа? Какво мисли тя сега,
какво би ме посъветвала?
Ако требва да започвам работата пак от
самото начало – т.е. сега да се обърна пак към
издателството на Съюза или към “Народна
култура”, аз не зная, просто, как да започна,
към кого да се обърна. Кои се занимават в тия
издателства с книги като моите? Моля те,
осведоми се и по тоя въпрос, та да зная какво
бих могъл да направя. Но най-напред ще трябва

Руменова – дъщерята на Борю Зевзека, когото пък убиха след девети. Те
живееха до нас. Борю го застрелват
в Борисовата градина и го хвърлят

да имам една определена дума от М. Василева.
Ами какво да правя с книгите в ДСНМ? Още
откога е казал Бурмов, че е прочел “Отец Паисий”, но ето още не е изпратил рецензията си.
Това е, че сега е ваканция, всички ще се разпилеят, но как ще минат за мене, за семейството
ми тия един или два месеца? Пък може и пак да
пропуснем сроковете за тая година.
Много и от все сърце ти благодаря, драги
Митко, за всичко, което правиш за мене! И
прощавай,брат, че ти създавам грижи и главоболия, като че ли са ти малко собствените
ти грижи и ядове. Ето пак ще те помоля да се
видиш още един път с М. Василева и да вземеш
от нея един определен отговор. Сега аз, при
това положение, както ти го изложих, не зная
как да постъпя.
Твой Димче
12 юли 1951 г.
Луковит
ЦДИА, ф. 613, а.е. 33, л. 25 и 26
Драги Митко,
Нито през ума ти да минава, че мога да
ти се сърдя затова, че ми пращаш все нерадостни вести. Та бих ли могъл тъкмо тебе да
укоря за бедата, в която затъвам все повече,
тебе, добри човече, който, очевидно, имаш тъй
присърце моята незавидна участ и толкова
много се стараеш да ми помогнеш, да ми бъдеш
полезен? Имам приятели, които съвсем ме
забравиха вече, имам такива, които, чувствам
го, гледат да се махна най-сетне от главите
им и аз дори и на тех не се сърдя, та на тебе
ли? Не им се сърдя, не ги обвинявам – никакво
удоволствие не е да си свързан с несретен
човек, да виждаш отблизо несретата му, да се
измъчваш заедно с него. Ти, брат, си друг човек
– ти си човек надарен с добро сърце и тъкмо

в Перловската река. Такива неща се
случваха тогава. Днес социалистите
станаха бизнесмени, но миналото не
се прощава току-така.

– След това пък ви изселват в
Луковит?
– Това беше изключително мъчителен период за нас – цели чети-
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сега виждам аз най добре това, сега, когато
съм в беда.
След няколко дни се навършват цели три
години от както сме прогонени от София. Да
знаеш само – впрочем ти знаеш! – как минаха
тия три години! А става все по-лошо. Отдавна
вече разчитаме само на работническата надница на жена ми, а с идването на по-стария ми
брат семейството ни вече се увеличи с още
един човек. Всичко си доизгриза вече, всичко се
докъса. Тебе мога поне да ти се оплача – ходя
вече почти бос по улиците. За проклятие, тоя
месец правят някакъв ремонт във фабриката
и жена ми не отива редовно на работа, едва ли
ще й се съберат 15-16 надници за целия месец.
Какво да ти пиша повече и защо да те тровя и
измъчвам, като зная как присърце вземаш всека
човешка мъка.
Най-лошото е, че сме изселени тук, в това
малко градче, дето нема никаква възможност
да намеря и аз некаква работа. Друго би било
в София, друго би било, впрочем, и за писателската ми работа. Опитах се да сътруднича
от тук на “Литературен фронт”, но не върви.
Изпратил съм пет неща, а беха поместени само
две. Не съм там за ми кажат кое не харесват и
защо не го харесват, за да мога да се поправя. А
може ли да се пише със страх, че писаното едва
ли ще се хареса и че усилията ти ще останат
напразно? Така може да пише некой начинающ,
млад автора и не такъв, който гледа и да изкара
залък хлеб. Тоя страх съвсем е сковал вече и
мозъка и сърцето ми. Не виждаш ли как проф.
Бурмов преценява моя “Отец Паисий”, който
при това, бе решително одобрен от друг рецензент. Много трудно се работи така и съвсем
друго е да си там, да възразиш, да обясниш и
пр. А идването ни там сега става много мъчно.
Съобщена ни бе нова една наредба, според която
не можем да напущаме града без разрешение за
околията – от околийското управление, за окръга – от окръжното управление, а за другаде в
страната (София и пр.) – от министерството
на вътрешните работи. Тъкмо се бех наканил
ри години. Наскоро сложиха плоча на
къщата, където живеехме там : „Тук
живя и работи Димитър Талев“. Тук
беше изселен! Съучениците ми страняха от мен, за четири години никога
не съм отивал с някой от тях до училище, или пък съм се връщал. Избягваха ме, да не говорим за момичетата. Но това ми закали волята, всяко
зло за добро. Бяха обаче много тежки
години, особено за майка ми. Нощни
смени, фабриката беше извън града,
а тя беше 30 годишна жена. Едва
сега си давам сметка за всичките
страхове на една млада жена, която
тогава приличаше на Джина Лолобриджида. Тогава не оценявах това, за
мен тя беше мама, която дори понякога ме пляскаше с машата, защото
бях много непослушен. Беше много
предана, през целия си живот. Когато
татко почина – нея едва я спасихме,
тя се срина психически. Още откак
завършва гимназия тя е с татко. В
две жени виждам елементи от физиката и душевността на майка ми – в
учителката Дона и в Ния. Мекотата,
топлото излъчване. Баща ми категорично нямаше прототипи, както
смяташе Коста Църнушанов, но в
общия живот, в контактуването се
запечатват близките елементи, те
са в личния опит на писателя.
– Какво става след като ви връщат в София?
– Тогава направо ни свършиха.
Четири години и половина живеехме в
Бакърена фабрика. Някой път изпусках

за дойда през септември във връзка с моите
работи, но дали ще ми разрешат?
М. Василева, въпреки добрата й воля, не
беше достатъчно настойчива и допусна да
минат почти две години за “Железният светилник”. Аз най-напред държа за него – за “Светилника”. Бих взел некой превод от руски, но само с
твоя помощ или с помощта на Г. Константинов
– да го прегледате, за да не се пропусне некоя
грешка. Марчевски може би ще ми намери и
друга работа сега, когато ще ръководи цело
издателство, но дано се нареди нещо с “Железният светилник”, та да мога да продължа работата си с тая редица мои романи.
Сърдечни поздрави на целото ти семейство
от всички тук!
Гвой Димче
21 август, 1951 г.
Луковит
ЦДИА, ф. 613, а.е. 33, л. 30 и 31

Драги Митко,
Благодаря много за поздравите и благопожеланията по случай Нова година и Коледните
празници! Също и аз, от името на целото си
домочадие, поздравявам сърдечно невестата
ти, тебе и малкия Спространовец и дано се
изпълнят, и за вас и за нас, всичките ни хубави
благословии!
Да, братко, преди две седмици получих от
издателство “Български писател” десет хиляди
лева – аванс срещу хонорар. И да знаеш само
колко навреме! Едва днес писах на директора
на издателството, че съм ги получил, понеже
очаквах и некакво писмено съобщение от тех
– не знаех как точно се е стигнало до тоя аванс,
макар да ми писа ти, че търсят ръкописа на
моя “Паисий Хилендарски”. Сега, пак от твоето
писмо, узнавам как стои работата.
Ех, дано потръгне некак най-сетне, че нали
знаеш докъде съм стигнал. Ще почувствувам
здрава почва под краката си, ако “Български
писател” издаде и двете ми книги – “Паисий

мотрисата и трябваше с трамвая
да отида до перифериите на София
и оттам през едни работнически
жилища, през ниви и после пак по едно
шосе да си стигна до вкъщи. Случваше се някога да си загубя обувките
в калта, нищо че винаги ги връзвах
много здраво. Беше тегава, жилава
кал и като вакум ми ги засмукваше.
Къщата ни не беше измазана, около
прозорците нямаше достатъчно
хоросан и имаше огромни дупки, виждаше се двора. Духаше страхотно.
Мивката беше от бетон и вътре
водата беше на буци лед. С тесла я
чупехме.
-И въпреки всички тези несгоди,
баща ви пише такъв епохален труд?
Какво го движеше напред, какво му
даваше сили?
– Тази безкрайна преданост и
обвързаност с родния край. Не като
място, където си роден, а с цялото
родно духовно пространство като
цялост. Извън творчеството, всичко, което представляваше той, беше
тази неистова любов към родината,
към родната общност.
– Вие наследихте баща си в журналистическата дейност, в началото на промените бяхте и политически активен. Какво ви отказа от
политическия живот на прехода?
– Да, по стечение на обстоятелствата аз бях и народен представител. Много бързо усетих, че повечето
хора са отишли по сметкаджийство.
Видях към какво се стремят много

Димитър Талев, Никола Фурнаджиев, Елин Пелин и Ангел Каралийчев през Седмицата на
книгата, Добрич, 1943 г.

Хилендарски” и “Въстанието в Чипровец” или
поне само “Въстанието в Чипровец”, която е
значително по-голема. За нея имам писмен договор с издателството на ДСНМ. Кажи, моля те,
на Георги да побутнете в тая посока – за двете
книги или първо за “Въстанието в Чипровец”, но
разбира се, ще бъда доволен и само с “Паисий
Хилендарски”, ако не може иначе. За ръкописа
на “Паисий Хилендарски” ще се погрижи моята
балдъза В. Станишева. Тя ни беше на гости за
Нова година и уговорихме да прибере ръкописа
от Бурмов и да го предаде на Георги.
Много съм развълнуван. Като давещ се,
който вижда как му подхвърлят спасително
въже.

хора и по пътя си се плюят и ритат.
А бяха хора на СДС.
– Вие възстановихте и вестник
„Знаме“?
Шаржове на Димитър Талев и
синовете му в дома на Братислав
Талев. Снимки: авторите
– Той изигра много голяма роля
Демократическата партия да се
обособи като най-голямата партия
тогава. СДС все пак беше съюз от
партии. Оттам познавам много от
така наречените дисиденти – Петър
Берон, Жельо Желев. „Знаме“ беше
едно много рисковано предприятие. Аз
използвах познанството си с много
хора в Полиграфическия комбинат, от
работата ми в сп. “Наука и техника
за младежта”, та те ми отпускаха
хартия. Натрупах страхотни дългове, срещу които стоеше моето име.
Бях си гарантирал затвор за десет
мои живота. Партийните функционери нехаеха. Но да не ви разказвам...
Най-силно ме докачи амбицията „кой
колко и докъде“, а никой не мисли
за цялостта, за основните неща, с
които започнахм... Вдигнах си шапката и се пенсионирах. От депутатството дори не си прекарах телефон.
Не исках да си използвам властта.
За това някои може би днес ме смятат за глупак. Имам издадени научни
и научно-художествени книги и над
1000 статии, но днес вземам ниска
пенсия. За жалост повечето ми пари

А ти си все същото прекрасно момче. Ами
как иначе, щом можеш да се радваш толкова
много на чужда радост.
Специални благодарности от моя Владимир
за захарта, която ни изпрати.
Твой Димче
3 януари 1952 г.
Луковит
“Въстанието в Чипровец” е към 18 авторски коли, а “Паисий Хилендарски” – към 5-6. “Български писател” да поеме изцяло ангажимента
на издателството на ДСНМ.
Същия
ЦДИА, ф. 613, а.е. 33, л.35

от нея отиват за лекарства. Това
пак е национална социална политика.
Цялата държавническа конструкция
е погрешна.
– Днес има ли някаква промяна
в политическия живот, или както
казва в една своя статия баща ви,
българските партии са едно „спекулантско, грабителско сдружение“?
– Положението е много тъжно и
трябва да се вложат много усилия,
за да се поправят тези неща. Корените не могат да се премахнат, няма
да станем англичани и германци, но
можем поне да сме достойни българи. А ние имаме много достойни
личности в историята. Днес някои
показват качества, но като цялостна личност…Аз поне не виждам!
Още откак бях депутат твърдя,
че две са посоките, където трябва да
вложим много сериозни усилия – образованието и здравеопазването. Говорим си за възпитанието и здравето
на нацията. Не си ли възпитан и не
си ли здрав – какво си? Болен мухльо.
Много важни са възпитателите на
един народ. Те дават идеите. Къде
са нашите идеи? Ние само се присламчваме. Тоя мърльо Доган – защо
го оставяме да се вихри в политиката? Като казвам мърльо, аз не го
подценявам, той е много сръчен. Но
и плъховете са много интелигентни
животни. Ами Симеон? Той трябваше да дойде наистина като национален обединител, да бъде такъв, за
какъвто се демонстрира. Но нещата

се оказаха други. Затова аз не съм
много голям оптимист за бъдещето на България в Европейския съюз.
Имало е общоевропейска общност и
при Карл Велики, но тя се е разпаднала
при първото по-сериозно сътресение. Това става на няколко пъти в
историята.
– И все пак, как виждате България след десет години?
– На голям кръстопът съм, между
надеждата и отчаянието. Страхувам
се от сцеплението между отделните
държави, настроения и сили в ЕС.
Страхувам се, че ще се обособят
различни островчета на влияние.
Ние нямаме национална политика, национална концепция, национална
кауза. Тя трябва да бъде формулирана
и да се направи достояние на всеки
гражданин. Нито една политическа
сила досега не се е справила с това. А
други имат, Турция има. Страх ме е,
че един ден на французи, на германци
ще им писне да носят България на
гърба си и ние ще си останем да
тлеем и гаснем. В момента нямаме
с какво да задържим младите хора в
България. А имаме и сериозни етнически проблеми, нима циганите са
интегрирани в нашето общество?
Това не е расизъм, а демографска
политика, за която трябва да се
държи сметка. Но има и надежди
– контактите с Македония например,
се разширяват.
22 Октомври 2007


Кой гасеше “Железният светилник”
Талантът е рядкост, него трябва систематически и внимателно да поддържаме.
Ленин, Владимир Илич,
в писмо до “Правда”, 1913 г.

Когато след 9 септември бе спрян в. “Зора”,
зет ми Димитър Талев остана без работа.
Не закъсня и изключването му от Съюза на
писателите. Дните бяха тревожни и Димче
живееше с чувството за несигурност за себе
си и за семейството си.
На 18 октомври 1944 г. се отидох привечер
до сестра си. Влязох в черния вход на апартамента и видях двама цивилни агенти. Видях и
моя зет в момента, в който напъхваше ръката
си в ръкава на връхната си дреха. Очите му
горяха в тревожно напрежение, погледна ме и
ми каза: “Отивам, Веса...” Взеха го “за справка”.
Бедната ми и храбра сестра. Какво й е било в
тия дни, докато открие дирите му в Дирекцията на народната милиция! Тя не падна духов,
разчита се още на другия ден и можа да разбере
къде точно се намира Талев. Започна да виси с
часове пред дирекцията, понякога с дни, за да
предаде завивки и храна – ругана, обаче непоклатима и несъкрушима във волята си да спаси
своя Димче. Децата бяха малки – Братислав на
11, а Владимир на 5 години.
Когато по-късно Талев беше преместен от
Дирекцията на милицията в Централния софийски затвор, Ирина ставаше в тъмни зори, за да
му приготви кошница с провизии. И все гледаше
яденето да е топло, да е добре опаковано, нищо
да не се разсипе. По това време беше въведен
милиционерски час. Тя бързаше да е готова и да
тръгне рано-рано.
В затвора зет ми остана до края на април,
оттам мнозина бяха преместени съвсем за
кратко в Дома на слепите, а след това – в
лагера “Бобов дол”.
Докато Талев бе в затвора, разрешиха само
веднъж свиждане с близките му. Беше някъде
през пролетта, процесите на Народния съд
вече бяха започнали. На свиждането отидохме
двете и взехме с нас малкия Владимир. Зет ми
се зададе от един коридор, който страшно ми
заприлича на железните тунели в цирка, през
който въвеждат лъвове или тигри на арената.
Димче стъпваше бодро, усмихваше се, беше
стегнат външно и вътрешно. Покачихме пред
решетките Владко, а зет ми попита Ирина дали
ще бъде съден. Тя го успокои. Свиждането беше
кратко, тоъ погали Владимир и с нищо не издаде
душевна слабост. Усмихваше се приветливо.
През август 1945 г. зет ми бе освободен
от лагера в “Бобов дол”. Бяхме щастливи. Ех,
беше без работа, на нали вече е свободен и сред
семейството си!
хх
По онова време мъчно се пробиваше път
– Талев беше заклеймен с прозвището “великобългарски шовинист”. Каква ирония на съдбата,
боже господи! За безграничната му любов към
Македония, за безмерната болка за разпокъсана
България, той биде разпъван на кръст, а когато
почина през 1966 г, бе изпратен като народен
писател, като “последния възрожденец”...
И така се нижеха дни тежки, мъчителни, за

да станат още по-черни при идването на маршал Тито в София през 1947 година, октомври.
И за да се осигури маршалът Димче веднага
с Митко Михайлов, Аспарух Миников и много
други македонци бяха арестувани и изпратени
на принудителна работа в мини Перник, рудник
“Куциян”. Този път пък за какво? Стоиш си
вкъщи, не смееш да шукнеш, търсиш препитание за семейството си и хайде “страшните
комити” на лагер!
Това беше едно страшно изпитание и мъчение преди всичко за Талев, но не по-малко и
за семейството му. По-късно (след освобождаването му) той казваше: “Този път пухнах
морално, защото не виждах по каква логика на
събитията съм тук.” Това повторно изпращане
на лагер за малко не покоси живота му. Този път
в лагера бе забранено да се пращат колети.
Ирина не преставаше да търси начин за
спасение. Този път бяха помогнали обединените усилия на писатели (Г. Константинов и Г.
Караславов) и на македонци (Тодор Попадамов,
Христо Калайджиев и Г. Кулишев). Ако не беше
тяхната намеса, Талев не би се върнал оттам.
Но как се върна! Изтощен до краен предел, с
жълто-кафяв цвят на лицето, с отекли нозе и с
тегло само 46 килограма.
След няколко дни проф.Васил Цончев го взе
при себе си на лечение в Окръжната болница
(тази при Сточна гара), за да го полекува. Това
беше през февруари 1948 г. Димче постепенно
закрепваше, опитваше се тук-там да намери
работа, но напразно. И ето, в края на лятото
нов удар, и то много жесток – дойде изселването. На 28 август 1948 г. семейството замина
принудително за Луковит.
Когато изселваха семейството от София,
романът “Железният светилник” беше вече
написан и предаден на Г. Караславов. По това
време бе написана и книга за Паисий, която зет
ми беше дал в ръкопис на проф. Бурмов за мнение. Но както е известно, “Железният светилник” излезе през 1962 г. Светилникът пролежава
в чекмеджето на Г. Караславов няколко години.
Много тежък беше изселническият период
за семейство Талеви. Те бяха особена категория
граждани – над тях тежеше административна
мярка. За Талев нямаше никаква работа – можеше да чука чакъл по шосетата, но това би го
убило. Ирина, която беше по-крепка, постъпи
на работа в местната фабрика за жакардови
килими и пътеки. Работеше на две смени дневна
и нощна. Димче оставаше вкъщи и готвеше. А
какво можеха да сготвят те по онова време
– единствено фасул и праз през зимата. Дожаляваше им на съседите и понякога им подаваха
някое яйчице, брашънце, парче питка.
В началото на изселването Димче прескачаше няколко пъти до София, за да се срещне с
някои хора от Съюза на българските писатели.
Казаха му да пише. “Железният светилник “
лежеше в чекмеджетата на Г. Караславов и
Камен Зидаров, повестта за Паисий не беше
одобрена от Бурмов.
Когато излезе заповедта на милицията, че
изселените нямат право без нейно разрешение да
се отдалечават от мястото, където са въдворени, на повече от 12 километра разстояние,
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Веселина СТАНИШЕВА

Димитър Талев със съпругата си, ок. 1940 г.

положението значително се влоши. Зет ми и
сестра ми не можеха да дохождат вече в София.
Талев подаваше молби за разрешение, но те оставаха без последствие. Именно тогава зет ми ме
помоли с една отворена картичка да отида при
Христо Радевски (по това време председател на
Съюза на българските писатели) и да му разкажа
за положението, в което се намира Талев. Отидох
при Радевски (тогава съюзът се помещаваше на
пл. “Славейков 1”) , предадох му това, което зет
ми каза, а той отговори, че не му е известна тази
мярка на милицията... И пак никакъв резултат.
Мярката остана да тежи върху гърбовете и здравето на изселените...
хх
За последен път отидох в Луковит, за да
посрещнем заедно Новата 1952 г. През февруари бе върнато софийското жителство на
Талеви.
Димче пристигна на другия ден в София,
а Ирина трябваше да изтърпи още няколко
месеца изгнание до завършването на учебната
година, за да завършат синовете им учебната
година в Луковит.
Семейство Талеви нямаха собствено жилище, пък и да имаха, то би било заето от чужди
люде, които мъчно биха могли да извадят по
онова време. Щяха да живеят временно у нас,
като аз им отстъпя моята стая. Но за беда

по това време собственикът, нашият хазяин,
продаде апартамента, който заемахме с мама
и тате. Новият собственик ни осъди да го
освободим. Това стана на 2 август 1951 г.
Настанихме се в две стаи и хол в кв.
“Модерно предградие” – в едната стая зет ми,
сестра ми и двамата им синове, а в другата
– мама, тате и аз. Къщата беше паянтова,
неизмазана отвън, с единични прозорци, с малка
кухничка, цялата в цимент и с клозет на двора.
През процепите на пода се виждаше мазето. А
кал – до глезените. В тая къща Талеви трябваше да прекарат повече от две години при неимоверни несгоди. В тая съща дойдоха и първите
им радости...
“Железният светилник” излезе на бял свят.
Всеки може си представи с каква радост бе
посрещнат първият ласкав отзив от критика
Георги Константинов във в. “Вечерни новини”
за първата книга от четирилогията.
Един ден, докато пътувах в трамвая към
стадион “Васил Левски”, случайно дочух разговор
между две жени. Едната казваше на другата, че
четяла някаква много, много хубава книга, след
малко добави името на Димитър Талев, но преди
да го изрече, каза: “На онзи, македонеца...” Това
беше моята първа среща с читателските възторзи, които се разляха като вълна из всички
читалище в София и цяла България...

Политическата полиция в България не е от вчера
Дирекция на полицията
Отдел Държавна сигурност
19.IV.1940
Задача № 27
До господин началника на отделение „В”
РАПОРТ
Донасям Ви, господин Началник, че от направените най-подробни проучвания на горната задача, се установи следното:
1. Димитър Талев Петров е роден на 14.09. 1898 в гр. Прилеп
– Македония, жив./ее/ на ул. „Паскал Паскалев” №1..По занятие
журналист, понастоящем сътрудник във в-к „Зора”. Талев е
женен и има две деца по на 7 и 2 години – момчета. Завършил
е славянска филология. Родителите му са починали. Има брат
пенсионер – бивш учител, живущ в гр. Горна Джумая, другият

Ровейки се в архивите на МВР научих много неща; едно от тях е, че следенето на интелигенцията e c корени в миналото. Шести отдел на ДС има своя образец още преди 1944 г. И тогава писателите са следени: притежавам донесение
относно Гео Милев, донос – рапорт открих и за Димитър Талев. Разликата между политическата полиция преди и след 9
септември е в последствията; за Талев от този рапорт не е последвало нищо, но все пак е бил държан под око.
Марин ГЕОРГИЕВ
му брат е търговец железар, живущ в родния си град Прилеп.
Димитър Талев е отбил военната си тегоба в пехотата при I
областно интендантство и се е уволнил в чин ефрейтор. В миналото е редактирал в. „Македония, бил е близък и доверен човек на
Ив. Михайлов и е взимал живо участие в македонските борби.
По-късно, а именно от 1928 г., той по лични свои съображения
се настанява на служба като дописник в редакцията на в. „Зора”,

където е и сега. Пише повечето разкази. По характер е буен,
нервен, но към професията си е привързан и много трудолюбив.
Почтен и добросъвестен. След напускане редактирането на в.
„Македония” Талев не се е проявявал в други партии или каквито
и да било организационни среди. Разузнавач № 65, V група
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За Димитър Талев и съвремието ни
Почитаеми дами и господа,
Аз не знам какво съм заслужил тази
голяма чест, днес пред този форум на
българската интелигенция да кажа няколко думи за моя бележит съгражданин
Димитър Талев Палисламов, освен че той
беше приятел на нашата фамилия и често
идваше в нашата квартира на бул. “Скобелев” в началото на петдесетте години.
По това време аз бях ученик в горните
класове на гимназията и, разбира се,
увлечен от своите младежки пориви и
проблеми, не обръщах особено внимание на личностите, предимно македонци,
които в дългите софийски нощи, изпълнени със страх от репресивния тоталитарен режим, дебатираха за демокрацията, за тежкото положение на хората,
за насилията, за надеждите.... Но уви,
поради политическото безсилие на тези
интелигентни хора, писатели, художници,
артисти, лекари, хора специалисти в своя
занаят от различните слоеве на софийското общество, дебатите не даваха
плодове и оставаше само надеждата.
Това осъзнавах по-късно. От всичките
тези бележити за българската култура хора за мене тогава най-интересни
бяха разказите на двама вече престарели
илинденци за борбата с турците и описанията на родния ми град Прилеп, който
бях напуснал с фамилията си само на 6
години. В тези “къщни разговори”
моето внимание привличаше Димитър Талев, понеже интересно разказваше
за някогашния Прилеп и неговите жители
шегаджии. Той тогава не беше в моите

очи физически забележима личност, като
например Ангел Узунов, брата на войводата Димитър, със сребърните коси и
синьо-синия стоманен поглед, или гордия
илинденец, войводата Велко Пецанов, със
снежнобелите, увиснали над ушите коси,
сключени вежди, пречупен нос и мъжествено засуканите бели мустаци. Талев беше
обикновен човек, слабичък, с оръфан тъмнокремав костюм, на чието слабо жълтеникаво лице доминираха очилата му. Писателката Вестала Тимчева, която често
идваше на гости при майка ми, беше също
увлекателен разказвач, но у мене и сестра
ми будеше непреодолимо желание за смях,
когато импозантните й бузи, прекалено
начервени, трепереха при споменаването
на махленските случки във Велес.
Много от тези бележити хора бяха
бисери на софийската интелигенция.
Понякога идваха у нас Трифон Кунев и
Ангел Каралийчев, добри приятели на баща
ми Лемето. Това беше, накратко казано,
част от творческото представителство в нашата квартира.
Днес, когато честваме 100-годишнината от рождението на големия прилепчанин Димитър Талев Палисламов, не мога
да не си спомня за бай Коста Църнушанов,
също бележит прилепчанин, който найдобре до днес написа житейската история на писателя Талев. В този последен
век на второто хилядолетие стотици
благородни хора от Македония: писатели,
поети, художници, певци, историци, генерали, министри, министър-председатели,
академици, учители, лекари, инженери,

Припомнено
Съществуването на Съюзна република Македония
от три десетилетия е политическа реалност. Но признаването на Съюзна република Македония не означава и не
може да означава отричане на историческата истина.
Всички ние сме съвременници и свидетели на създаването на Кипърската република, но у нас дори
не се е и породила мисълта да оспорваме гръцката
националност на Омир - макар той сам да е черпил
с пълни шепи от кипърските легенди и митове, да е
използвал такива думи, които и сега са се запазили
само у кипърския народ...
"Историческа истина и политическа реалност"
14. 12. 1978 г.
Литературен фронт брой 50 стр.3
От дълбока древност хората от лозарските райони познават и прилагат най-простия и най-сигурен
начин за размножаване на лозята. За тази хилядолетна практика българският народ още в края на миналия
век има своя славянска дума – „отвод”, „отвеждане” и
толерантно кооптира турцизма „далдърдисвам”. /.../
Как се прави „отвод”, „отвеждане” на лозата? От
корена се превива до земята млада, хубава лозинка
и на подходящо място, избрано от опитния лозар,
се заравя в земята, за да се вкорени и пусне филиз.
Когато заровената клонка пусне собствен корен и от
филиза покара нова, самостоятелна лозичка, тогава
лозарят прерязва връзката с корена майка. След това
и Господ Бог не би могъл да съедини отново двата
корена. Опитните лозари знаят и друга практика,
когато върху един сорт се ашладисва друг сорт грозде, след което никой не може да различи новия корен
от корена майка, стария от новия плод!
Ако преди години някой ми беше казал, че отводът
/далдърдисването/ е удобен и се прилага за откъсване
на отделни народностни групи от тяхната нация и за
превръщането им в отделен, нов народ, то просто
бих се изсмял на този човек. /.../
Не знам дали княз Метерних е разбирал от лозарство, или не, но това не променя същността на
въпроса. В 1815 г. Метерних предложл на своя император Франц абсолютно същия метод за откъсване
от полската нация от тяхната майка родина и за

работници, сладкари, фурнаджии и други,
всички те участваха в развитието на българската култура, политика и стопанство.
България ги прие и им даде братски приют.
Но те достойно се издължиха, ставайки
част от историческата културна стратиграфия на България, но и на Македония.
Останаха в общия пантеон на културата.
Как жалко звучат днес повиците на “неразумните юроди” за разделянето на този
пантеон от онези, за които не са важни
фактите (те сами говоря), ами интерпретациите и интерпретациите на интерпретациите. При това като че ли чувам гласа
на още един прилепчанин, приятеля на моя
прадядо Коне, владиката Методи Кусевич:
“Послав им ангела хранителя, еже отразите
злия замисли и противодействия и разрушите лукавия съвети и коварния съглашения,
мислящъх и совещающйх нам зла, видимъх и
невидимъх явнъх и потаенъх влагов.
Почитаеми дами и господа,
Аз виждам, че днес, когато се трудим да изградим в нашите две държави,
Македония и България, демократически
и културни общества, когато е нужно
изграждане на доверие между нашите
народи, рушено цели сто години, то сега,
повече от когато и да било, е нужна
толерантност и култура на политическия диалог. А кой ще го направи такъв,
ако не интелигентните хора, хората без
предразсъдъци, благородните хора. Да им
помогнем в това. За мене е жалко, че
делата на прилепчанина не са известни в
Македония. Хората в Македония, нашата
македонска интелигенция, не познават

Петер ЮХАС

германизиране на галицийските поляци: „От поляците
не бива изведнъж да правим немци, а отначало и преди
всичко – истински галицийци, за да престанат да се
считат за поляци”. /.../
Дяволски гениалният план, разработен от Метерних, станал дстояние след публикуване на събраните
му съченения /1880 – 1884 г./, бил възприет и приложен от изтъкнатия сръбски дипломат, акредитиран в
Истанбул – Ст. Новакович.
Стремежите на българите в Македония за съединение с майката родина Ст.Новакович иска да
пресече по изпитания Метернихов метод: събуждане
на локалния патриотизъм, развитие на местните
традиции, култивиране у населението на „изкуствен
национализъм”. /.../ Ето как сръбският дипломат перифразира цитираните по-горе думи на Метерних:” Тъй
като българската идея, както е известно на всички,
е пуснала дълбоки корени в Македония, аз мисля, че е
почти невъзможно тя напълно да се разколебае, като
противопоставяме само сръбската идея. Тая идея,
опасявам се, не би била в състояние като чисто и голо
противопоставяне да потисне българската и затова
сръбската идея би имала полза от някакъв съюзник,
който би бил рязко против българизма и който би
имал зад себе си елементите, които биха могли да
привлекат към себе си народа и народните чувства,
като ги отцепят от българизма. Този съюзник виждам в македонизма”.
Както става ясно, македонизмът на забележителния идеолог на великосръбската идея Ст.Новакович
изпълнява същата роля в Македония, както галицизмът на Метерних в Галиция или по-късно молдовизмът в Молдовия. Понятието „македонизъм” добива
плът и кръв чрез пробудения локален патриотизъм
и изкуствено стимулираните местни традици. По
същите причини то пуска корен и в съзнанието на
българите, останали откъснати от майката родина
след Берлинския конгрес, и „македонската идея” надделява над българското национално самочувствие.
„За далдърдисването на народите”,
в-к „Литературен форум”, бр. 36, 06.09.1990 г.

Александър Лепавцов

Димитър Талев в кабинета си, ок. 1942-1943 г.
Талева. Как е възможно това? Ето, възможно е. Защо днес някои разделя една
култура и с каква цел се прави това?
Нима Иво Андрич или гениалният Никола
Тесла могат да висят разпънати между
сръбската и хърватската култура? Ясно
е, че не. Те принадлежат към двете култури. Тази моя квалификация важи за едно
историческо минало. Друга квалификация
на нещата идва с формирането на македонската държава, официализирането
на македонския език (такъв, какъвто е,
което е друга тема) и официализирането на македонската нация, съвременен
факт и очевидна реалност, настъпила
след 1944 година. Днес за мен е също
неприемливо да не се признават тези

неща. Друго нещо са общите корени на
българската и македонската литература
в историческото минало, пълно с трагичните и познати събития, които определиха различното развитие на народа.
Дами и господа, аз не зная как ще
приеме тези думи духът на Димитър
Талев, как вие ще приемете това, но аз
искрено изказах, което мисля. И понеже
това е така, аз моля тези, които не са
съгласни с мен, да опитат да ми простят. Благодаря.
Скопие, 22 септември 1998 г.
(Слово при честването на Д. Талев на
23 септември 1998 г. в Народния театър
“Ив. Вазов”)

Мaкедонците

Александър ПОПОВ

Всяко лято посрещаме гости от Македония. Все по-често общуваме с тях. Все
повече се опознаваме, за да стигнем и до щекотливата тема за народностната
принадлежност.
Има сред нас патриотари, които грубо и недодялано се мъчат да докажат, че
македонци не съществуват, че има само и единствено българи. Това е погрешен
подход. Попаднали в Сръбско-хърватско-словенското кралство след 1918 година
/от 1929 г. Югославия/, македонците бяха обявени за „южни сърби”, без особен
успех за асимилаторите. След 1945 г. Титовият комунистически режим заложи на
македонизма и с всички средства на еднопартийната диктатура постигна много
повече. Българският език, историята, културата и държавността ни бяха отречени
и охулени. Режимът не се поколеба да използува и крайното средство – физическото
изтребление на най-будните и влиятелни хора с българско самосъзнание.
При тия обстоятелства българите в Македония постепенно се стопиха и накрая
„изчезнаха”. А според анкетата на Международната комисисия на Карнегиевата
фондация от 1914 г. те съставляваха две трети от населението със свои училища,
църкви, общини. С годините израсна ново поколение с македонско самосъзнание,
отстоявано с твърда убеденост и патриотична гордост.
Общовалидни международни споразумения признавата днес правото на на
всеки народ и индивид на самоопределение. Като се съобразяваме с тях, трябва да
зачитаме и уважаваме това право на македонците. Онова, което те нямат право
да вършат , е да определят със задна дата народностната принадлежност на бащите, дедите и прадедите си. В своето време те са се определили достатъчно ясно
и категорично като българи. Да посегнеш върху народностното самосъзнание на
предците си е кощунство с паметта им.
Многозначителен факт е, че в Източна Албания има редица селища с мюсюлманско население, което се определя днес като българско и търси подкрепата на държавата ни в образованието, културата, икономиката. Останало след 1918 г. извън
пределите на Югославия, то се е отървало от принудата на сърбизма и македонизма,
съхранило е родовата си памет и принадлежност.
В новите условия на независима държава и демократичен преход гражданите на
Македония преоткриват с изненада непознатия за тях истински образ на България.
Един пример: творчеството на Димитър Талев става все по-популярно там. Виден
македонски писател нарече Талев „Лев Толстой на македонската земя”. Такива вълнуващи срещи и открития ще се случват все по-често. И все по-рядко ще четем писма
с трогателното откровение: „Ма боли да се кажувам дека сум македонец, а знам,
дека сум бугарин, дека татко ми, дедо ми и сите мои предци биле бугари”.
Този човек едва ли е чел „Български буквар” от 1868 г. на македонския възрожденец
Кузман Шапкарев, където почти дословно е заявено същото. В Република Македония
беше отпечатано за пръв път неподправено издание на сборника „Български народни
песни” на братя Миладинови. Не е изключено един ден да сепояви и оригиналното
издание на „Български буквар”.
Като домакини на гостите ни от Македония не можем да сторим друго освен
да им предоставим точни свидетелства за общото ни минало. Да ги посрещнема
не само като гости от чужбина, но и като братя – топло, радушно. И най-важното:
да превърнем най-сетне благословената ни от Бога земя в сигурно, уютно и привлекателно място за достоен живот. Едва тогава българската идея ще спечели нови
съмишленици не само в Македония, но и в целия свят.


Палач по стъпките ми

Бр. 4, 2008

(откъслек)

Въведоха ме в канцеларията на затвора. Отсреща, край една масичка стоеше
наредникът – сърбин, началник на стражата, с някакъв плик в ръце. На стената зад
него висеше стар стенен часовник – часът
беше десет без пет минути. Под часовника
беше окачен стенен календар и върху четвъртото бяло листче черни знаци: 1919
– октомври – 30.
– Ето писмото – каза наредникът и
подаде плика накъде зад мене. Аз се обърнах.
В ъгъла, зад мене стоеше млад, едър мъж,
с натискат над очите шайкач и остро
завити нагоре тънки мустачки. Облечен
беше със сръбска войнишка куртка и бе
въоръжен с карабина и войнишки нож. Взе
писмото и го скри в един вътрешен джоб
на куртката си.
– И внимавай да не избяга! – каза строго наредникът. – С главата си ще отговаряш.
Тоя зад мене се ухили. Хиляди студени
игли ме пронизаха. Какво значеше строгият тон на наредника и неговата заплаха?
– Къде ме пращате, господин наредник?
– попитах аз.
– Ще пътувате за Прилеп. Хайде, тръгвайте!
Затворът във Велес, дето бях престоял едно денонощие, бе на левия бряг на
Вардар. Преминахме моста и навлязохме в
чаршията – аз напред, а на няколко стъпки
зад мене вървеше конвоят, с карабина в
ръка. Едвам се държах на нозете си – дванайсет дена бях прекарал по затворите в
Ниш, Скопие и тук, във Велес, дванайсет
дни и нощи в тъмна неизвестност.
– Да наемем един файтон – се обърнах
към конвоя – Уморен съм, пък и късно тръгваме, ще ни настигне нощ на пътя.
– Не може – отговори той.
Сега аз узнах, че той бил от бандата на
Йован Бабунски, който бе изпил кръвта на
мнозина българи в тоя край. Защо ме бяха
предали в ръцете на един главорез? Защо
ме подкарваха към Прилеп толкова късно
– в тоя кратък есенен ден ни предстоеше
75 километра път, през стръмнините и
завоите на Бабуна. Защо не иска той да
наемем файтон, когато и за него би било
по-добре? Какво значеше строгата заповед
на наредника на затвора “Внимавай да не
ти избяга!” Та аз не можех да избягам – то
се виждаше.
Бяхме стигнали вече към края на града.
Срещу нас се зададе приведена бабичка с
тояжка. Тя бавно пристъпваше и ме гледаше с тъжните си, насълзени очи изпод черната си забрадка. Когато се изравнихме с
нея, тя дигна ръка да се прекръсти и едвам
чуто промълви:
– Ох, синко! Горката ти майчица...
Аз бях сигурен, че днес ще умра – ей
сега, на стотина стъпки вън от града
или може би довечера, когато падне мрак,
някъде там, из стръмнините и долищата
на Бабуна. Моят пазач вървеше три стъпки
зад мен.
***
Борих се за живота си с всички сили.
Да бях имал и най-слабо оръжие, да бях
имал макар едно мъничко ножче, аз бих се
хвърлил върху моя палач, за да го убия или

да ме убие. В такава една борба бих умрял
по-леко, щях да отхвърля поне за няколко
мига смразяващото ме бреме на моето
безсилие и безпомощност. Аз се задъхвах
от гняв срещу моя убиец – той беше очевидно по-силен от мене, той ме държеше в
ръцете си и може би щеше да ме унищожи,

напречни пътеки, но аз отказвах, та и сега
се учудвам на онова красноречие, с което
го убеждавах, че е по-добре да се върви
по шосето. Ала и тая игра най-сетне взе
да ме уморява – твърде тежка беше тая
подла игра пред смъртта. Минали бяха вече
часове и ние бяхме извървели голяма част

когато пожелае. Бих го разкъсал с нокти, за
да почувствам още веднъж радостта, че
живея, за да почувствам в гърдите си силата на живота поне за още няколко мига.
А в същото време вледеняващият камшик на моето безсилие срещу карабината
на моя убиец с жестока настойчивост
усмиряваше гнева ми. С погнуса от себе си
се виждах аз като наплашено куче, с подвита опашка и покорни очи. В своя безсилен
гняв, в своята слабост и отчаяние, аз се
мъчех да хитрувам. Опитвах се с хитрости
да изтръгвам всеки нов миг от живота си,
който цял бе събран в дулото на пушката
на моя страшен спътник. Вървях винаги
по средата на пътя, като се надявах, че
моят палач ще чака да тръгна по края или
да се отклоня, за да може да каже по-късно,
че ме е убил при опит за бягство. И наистина той на няколко пъти ме подканяше
да изоставим шосето и да тръгнем по

от пътя. Огромният масив на Даутица бе
останал далече зад нас, а пред нас Бабуна
разтваряше тъмните си обятия. Очевидно, моят убиец бе решил да свърши с мене
през нощта и някъде там, из Бабуна. Тая
моя последна нощ беше вече близо.
През целия този октомврийски ден небето бе облачно и еднообразно сиво навред.
Нощта настъпи неусетно и бързо – без
нито една багра на запад, без нито една
звездица. И аз си мислех – може би е добре
така, може би без болка ще премина от тоя
непрогледен мрак в мрака на небитието.
Ведно с настъпването на нощта, все
тъй неусетно започна да вали дъжд. Скоро
пътят се покри с широки локви, в които
затъваха нозете ми. Студени струи вода
лазеха по лицето ми, по гърба, по ръцете.
Дрехите и оръфаните ми обуща прокиснаха.
По цялото ми тяло пълзяха студените и
мокри пипала на невидимо чудовище, което

лъхаше в лицето ми своя вледеняващ дъх.
Защо се бавеше още моят убиец? Види
се, чакаше нещо или търсеше по-удобно
място. Когато за миг се пробуждах от
тъпото безразличие, в което ме приспиваше умората и непрогледната тъмнина,
аз исках да извикам в лицето му и може би
виках на себе си:
– Свършвай по-скоро, убиецо! Защо се
бавиш още?
***
Неусетно, ние се бяхме отклонили
от шосето. Вървяхме по съвсем неравен терен, затъвахме в локви и шуртящи
потоци.
– Накъде ли се залутахме? – изръмжа
през зъби моят нежелан спътник.
Надежда погали лицето ми. Той няма
да посмее да ме убие де да е. Той трябва
да устрои убийството изкусно, за да се
вижда, че ме е убил при опит за бягство.
Започнахме да се изкачваме по някаква
височина. Внезапно, той залитна и тупна с
коленете си в мократа пръст. Чух ясно как
плесна в калта пушката му. Без да му мисля
повече, аз понечих да се втурна в тъмнината, макар преди това да не бях мисли
да бягам – струваше ми се невъзможно да
избягам пред дулото на една карабина.
– Стой, стой! – изрева в нощта и в
шума на дъжда моят убиец. В гласа му
прозвуча обвинение и заплаха.
– Свърши се – Помислих си аз, но не в
страх, не в гняв, не и в отчаяние, а в някакво безкрайно скръбно огорчение.
Очакваният изстрел не последва.
Бях направил няколко бързи стъпки
напред и изведнъж пред мен се разтвориха
две светли очи – осветените прозорчета
на някаква сграда. Спрях се. Тук бе хребетът на височинката, по която се изкачвахме, а малко по-ниско, на около петдесет
стъпки пред мене, светеха двете прозорчета. Моят омразен другар ме настигна и
ние двамата се спуснахме надолу.
Това беше Пешин-хан, при Църници.
Влязохме в затоплена стая. Около
огнището бяха насядали четирима селяни
– закъснели дървари. Сториха ни място и
ние двамата седнахме един срещу друг край
огъня. Лицето на моя конвой бе намръщено
и зло.
– За Прилеп ли пътувате или оттам
идете? – попита един от селяните.
– За Прилеп – казах аз.
– След един час тръгваме отново – се
обърна към мене конвоят и ме погледна
право в очите.
– Що бързате – се обади пак същият
селянин. – Времето е лошо, утре ще пътуваме заедно. Ние караме дърва за Прилеп.
А най-младият от селяните, който се
бе изправил зад гърба на моя палач ясно ми
даваше знаци да не се съгласявам да напуснем хана преди разсъмване.
Аз не усетих как бях сложил уморената
си глава на рамото на седящия до мене
селянин и бях задрямал. И никога в живота
си не помня по-сладка дрямка от тая на
рамото на моя незнаен брат.
в. Зора, 17.ІV.1941 г.
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Завръщане
Навлизаме в малката уличка, дето някога протекоха безгрижните дни на моето
детство. Води ме по-старият ми брат,
който през тия двадесет и три усилни,
кървави години не напусна родния край. На
устата му трепти усмивка на доволство
и тиха гордост:
– Ето, всичко е тук и такова си е,
каквото го остави. И ние всички сме тук,
стари и млади, и децата, които се родиха
по-късно – неизменно верни чеда на родната земя, на бащино огнище.
Отсреща, сред мъничкия площад, играят купчина деца. Негли себе си виждам
и своите връстници там, сред малкия
площад, дето всяко камъче ми е познато и
всяка тревичка край стените, всеки праг по
дървените порти наоколо. Чувам познати
гласове в припряния детски говор – това
не е ли гласа на Ицето, който надуваше
гуша като патарок в детския си гняв?
Бих искал да приседна там, при тях, с боси
нозе, с изподраскани колена и с догоре пълни
джобове зелени сливи. Ще дойде и Къндакот
с опитомена чавка на рамо.
– Къндак, жи'ти майка, дай да я подържа
малко!
Къндакот не дава чавката. Избухва
свада. Тогава на прага на портата се показва тетка Манда, с чорап в ръце и дълги,
лъскави игли между пръстите й.
– Що се карате бре колобани? Ха играйте!
Спираме се пред родната ни къща. Прозорците на горния кат са затулени негли
със същите бели завеси. За миг, в унес,
дигам поглед към високите прозорци и
търся, чакам да се помръдне бялата завеса, да се покаже там скъп образ. Никой не
ме очаква и все пак тук се връщам аз след
двадесет години, след дълги години в мъка,
в борба и копнеж неутолим. Не се помръдват белите завеси – през тия двадесет
години смъртта прекоси пътя на мнозина
мои близки люде, стопани в тоя дом сега са

Родната къща в Прилеп

други, чужди люде.
Прекрачвам стария протъркан праг – о,
колко висок бе някога и колко пъти съм си
очуквал голите палци на нозете в лудешки
бяг за по-голям комат сладък пшеничен
хляб след игрите! В двора е тихо, само
чешмата шурти в мраморното корито.
Мама е вече покойница, но аз очаквам да
се покаже тя на каменните стъпала пред
входа, както някога – с шарена престилка
и с запретнати ръкави да ме посрещне и
да ме попита:
– Върна ли се, сине?
Плочите са измити тая сутрин, дворът
е грижливо пометен, чиста зелена тревичка расте между камъните, старата лоза
е подкарала нови листа. Пристъпвам към
чешмата – коритото и стълбите са наоколо изтъркани със ситен пясък и там, на
белия мрамор все
още стои издълбан надписът:
“Тале П. Палисламов, 1889”. Това
е името на баща
ми, благородните
нови стопани на
родната и къща
не са заличили
тоя скъп за мене
спомен, не са
изтрили тоя опасен през черните
робски години
български надпис. Ето и градината с каменна
ограда и там под
навеса, хамбара
и същия тайнствен полумрак,
там се крихме в
дъждовни дни и,
сгушени един до
друг в сгъстилия
се мрак, тихо
си разказвахме
чудни приказки
за надземни и
подземни люде
и царства. Там
бе колибката на
моето куче, там
негде криех гълъЧешмата с мраморното корито в двора на родната къща
бите си и ето

чувам в тишината гласа на старата ни
кираджийка баба Безцена:
– Иди учи, Димче, иди учи! Стига с тия
гълъби от сутрин до мрак.
В двора се показва възрастна жена
– сегашната стопанка на къщата. Тя е превързана с черна кърпа, както мама някога,
и приветливо ни кани:
– Повелете, влезте!
Нашата някогашна дневна стая е същата: с долапите, с мусандрите и с двата
прозореца към двора. През тия прозорци
виждах за пръв път света и помня, когато
трябваше да се подигна на пръсти, за да
погледна вън, после когато рамката стигаше до брадичката ми, до гърдите ми и как
всяка година ставах по-висок. Пролетно
време току пред самите прозорци цъфтяха
едри, алени рози. Тук обичаше да седи татко
в празнични дни, с разтворено Софроние на
коленете си. Тук седеше той когато заболя
и веднъж каза на мама развълнуван:
– Видях там на клончето чудно птиче.
Не съм виждал до сега такова шарено
птиче! Чакам го да дойде пак, но не идва.
Около един месец по-късно, татко умря.
Ала и сега го виждам аз, все тъй седнал до
прозореца, виждам го ясно в тоя блажен час
на завръщане в родната къща.
Но нека идем при мъртвите. Ние няма
да ги видим тук, дето всяка вещ и тишината дори в празните стаи ни свързва със
спомен за тях, за отминали дни. Напразно
се ослушвам да чуя познати гласове, познати стъпки горе по чардака, да чуя познато
хлопване на врата. Шумове и звуци заглъхнали завинаги в бащиния дом и все пак
завинаги ще звучат в душата и в спомени
най-скъпи.
Светлият юнски ден бавно гасне. Белите кръстове греят неподвижни в привечерния зрак, негли сега по-ярко блестят буйно
разцъфналите се треви край гробовете,
аленеят див мак и нежните розови цветчета на шипките отсреща, низко над главите
ни тъмнеят разлистените гранки на благоуханни акации. Ето гробовете на татко, на
мама, на сестра ни любима и непрежалена,
и други още гробове на скъпи близки, стопили се вече в тая света земя. Присядаме
смирено на дървената пейка – без сълзи,
без думи. По белия мрамор потрепва сяй от
запалени свещи – светла, неуловима сянка,
бързо пробягващи лъчи от незнайни далечини. Това е, може би, споменът незаличим

за най-хубавата усмивка и топлия блясък
на мили очи, които са бдели над люлката
ми и винаги са ме гледали с еднакво силна,
всеотдайна любов.
– За вас – чувам гласа на брата си – те
скърбяха най-много, и мама и Мария. За
вас двамата: най-големия и най-малкия. Не
можаха да ви видят в последния си час, в
часа на последните желания.
А ние и двамата бяхме тъй близо – разделяше ни само непреодолимата ненавист
на потисника.
В гърдите ми напират синовни думи,
сърдечни братски думи, и с трепет слагам
ръка върху хладния мрамор. Искам да им
кажа, че съм вече тук, че се върнах при
тях. Зная – те няма да ме чуят, но нали
са ме очаквали до последния си час, нали са
копнели за мене с обич и скръб, в тия дни
мъчителни, в часа черен на вечна раздяла?
Покой цари над гробовете, свят и дълбок като ведрото родно небе над нас. Покой
обладава душата и сърцето ми, разтуптяно, в спомени светли, мисъл след мисъл се
раждат мъдри и чисти, молитва смирена,
благодарност стопля гърдите ми в тая
тиха среща с милите покойници. Скърбях
за тях, както и те са скърбяха за мене приживе, ала ето и болката стихна в утехата,
че най-сетне запалих свещица на техните
гробове.
Брат ми стана от ниската дървена
пейка.
– Живяха честно, трудиха се, отгледаха
деца... Нека ние живеем и умрем като тях.
– Нека и ние... – повтарям в ума си и аз.
И гробовете са опора и подтик в живота:
да бъдем като тия, които са живели честно и са умрели храбро, като тия, чиито
гробове ни викат и ни привличат с неотразима сила.
Високата трева шуми в стъпките ни.
Изкачваме на височинката над гробищата
и оттук се разкрива необозрим простор:
широка Пелагония и сините планини наоколо. Далеч нататък, между зелените гънки
на полето е селото на дядо ми, а тук, съвсем близо пред мене е Прилеп и родната ми
къща. Небето все още светлее над главите
ни и ето за този светъл привечерен час
копнях двадесет години – цели двадесет
години, цял един живот.
в. Зора, 6.VІІ.1941 г.
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Българският кръстопът
Романът “Железният светилник” започва
показателно. “Силният като мечка” Стоян Глаушев е някак отделен от домочадието си, от
общите му действия и чувства, “все го държаха някак настрана”. Това “настрана” предизвиква
уж случайни събития, които отвеждат Стоян
на пътя, устремен към неизвестно ново битие.
Всъщност на кръстопът, разбиран не толкова
като топос на избора или на безпосочието,
колкото като ситуация на “вътрешния човек”,
този, който приема битието със сърцето
си, този, който превръща безизходицата в
“себе си”, насочва външния свят към лоното
си: “Който работи, за себе си печели и никой
не ти дели залъка. Блазе им на гражданите!
И там най-добре можеше да се скрие Стоян
– никой нямаше дълго да го чуе, да го види
между толкова народ”. В “Железният светилник” кръстопътят изначално е заложен като
нескончаеми срещи на различности, при което
хоризонтът на пътника постоянно се мести.
Всяка ситуация на среща предполага нова чуждост, разкриваща нови и нови възможности за
избор. Така Талевият човек още в началото се
предпоставя като вечно незавършен, очакващ
изпитания, които ще го разширят като кръгозор и ще го мотивират към провокация на
чуждите пространства. В този смисъл не само
пътят, разбиран като външни срещи и събития, праща послания на пътника, но пътникът
праща послания на пътя. Така Стоян се спасява
от участта на вечния чужденец, на обречения
да се изгуби скиталец. Героят е осъзнал, че
светът е множественост от различности и
същевремнно е разбрал, че неизвоюването на
постоянния топос на личната екзистенция е
обричане на безродна и опустошена съдба. След
множеството безпосочни скитания из града,
Стоян е прибран в дома на Султана, която все
“скрита” и “скрито” го наблюдава, докато го
въвежда в старите хаджи Серафимови сараи
като жених. Кръстопътят се е окзал промяна на хаоса, на кризиса, станал е начало и на
историческото, и на екзистенциалното време
на човека, превърнал се е в културоформиращ
фактор на раждане, цялост, хармония. Кръстопътните Стоян и Султана са най-малкото
безпосочни и изгубени, обратното – събрали в
себе си смислите на миналото и бъдещето, те
полагат настоящето в съ-мислие и отварят
“опита на сритостта”. Застанали на кръстопътя пред множествеността от избори, героите вътрешно знаят, че трябва да прекрачат
неизвестното, да превърнат многото посоки в
една, да извършат прехода “от... към”. Докато
“от” се познава, изживяно и изпитано е, “към”
е винаги неизвестно, но затова пък е избрано
“със сърце” и в този смисъл “към ” е желание
да присвоиш чуждостта и да я направиш “от”,
да я превърнеш в начало и раждане: “... някакъв
огън се разпалваше в сърцето й – копнежът й
за щастие, грижата за дом, за децата, които и
тя, родената жена, трябваше да роди...”
Стоян и Султана се женят и така спояват
в едно различности. Венчае ги поп Данаил,
защото в неговото “чисто, човешко сърце”
грее “любов към ближния”. Всъщност Стоян и
Султана прекрачват само външни, лицемерни и
несъществени обществени норми. И двамата
са дълбоко традиционни хора, подвластни на
българската кръстопътна съдба. Те чувстват
“със сърцата си”, че трябва да помирят противоположностите, да обединят доброто и
злото, и чрез тях да дадат смисъл на фактите,
на външния свят, който ги атакува с външна
неоснователна злонамереност. Кръстопътният човек, обединил в себеси полярностите, вече
е поел напред по пътя, пак към неизвестното и
новото, но вече с надежда за съзидание: “Да се
подновиш за нов живот” – заръчва Султана на
Стоян, преобличайки го като гражданин”.
Кръстопътният човек е амбивалентен.
Той помни това, което е било преди и знае,
че промяната само ще даде посока на нови и
нови метаморфози. Кръстопътният човек по
принцип е раждащ човек. Така Стоян и Султана
раждат деца след деца – всичките гледани с “
бликнала радост в сърцето” или откъсвани от

“сърцето” чрез смъртта. И у децата на Глаушеви се залага вечният кръстопът – единството
от добро и зло, границата между битието и
небитието, метаморфозите на човека, който
от множеството посоки е подхванал една,
прекрачвайки промяната и устремявайки се към
неизвестното ново. Кръстопътят най-малко
означава колебание, а вяра в себе си, “скриване”
в себе си, подчиняване на външния свят на
собствения смисъл, фокусиране на посоките и
тласъка им напред по пътя на живота. Кръстопътят е граница на различността, а след
избора, – извор на ново приобщение, което
запомнило старото, метаморфизира в начало.
Дъщерите Нона и Манда, женейки се, напускат
бащиния си дом със “зачервени клепки” и сълзи,
запомнили завинаги предишния си живот и
готови да се върнат към проблемите му винаги
щом стане нужда. Но свили свое гнездо, те вече
са отделени, отчуждени от предходното си
битие, преобърнали са го в ново начало. Приседнали до постелята на ранения Лазар, “Манда пак
спомена децата си, Нона – злата си свекърва”.
Толкова и двете са отдадени на новата посока,
че Султана злобно констатира: “Чужди кучки са
те веке, чужди”.
От челядта на Глаушеви “тия две деца,
Лазе и Катерина, й създаваха най-много грижи”.
Те са в истинския смисъл кръстопътни хора,
събрали в себе си разрушението и сътворението, доброто и злото. Тяхното присъствие
плаши именно с вътрешната си конфлисктност, която провокира, но и която води до
умиротворението. В кръстопътните души на
Лазар и Катерина всъщност е заложена окрайнеността, те извършват вътрешно движение
в себе си, при което различните моменти
от външния свят, освен че са провокирани
от вътрешното търсене на посоката, но и
в крайния си резултат стават тъждествени
на самосъщността, постигнала пълнотата
на движещото се начало. Крайността е вече
различие от предходното, но крайността е и
овладяната посока и избор, тя не се различава
от покоя, защото е постигане на собствената
завършеност. Кръстопътните ситуации на
Лазар и Катерина имат характера на следване,
на отричане на предходното, но и на раждане на
новото от предходното.
Катерина от малка расте “непокорна и,
кажи го, луда”. При срещата си с нея гостуващият в къщата на Глаушевци монах усеща ”някаква
неясна още сила”, а сбогувайки се с Катерина,
произнася: “Боя се за тебе и за всички, които
ще те срещнат... Запази я, боже, от грях и да
не става оръдие на греха”. У Катерина очебийно
са се събрали и дяволът, и богът, нейното
сърце е персонифицирана кръстопътност, то
се стреми чрез избор да даде посока на обединените противоположности. Носейки глобалните
кръстопътища у себе си (добро и зло, живот и
смърт, традиция и бунт), Катерина е максимално жертвен образ и тъкмо чрез себежертвата тя е обречена да постигне умиротворението, изкуплението и подновения космически
ритъм. Катерина проблематизира битието, но
за разлика от Султана, го проблематизира чрез
грях. Самата тя се залага като жертва, като
пресечна точка, която включва метаморфозата на предходното, прекрачването и началото
на примирените противоположности. Затова и
Султана, осъзнавайки “със сърцето си” жертвената участ на дъщеря си, се оказва в лоното на
същия кръстопът. За да изкупи греха, Султана
застава на ръба на всички противоположнасти:
“Бог не би одобрил да се убие заченат плод в
майчината утроба – който е сгрешил, трябва
да изкупи греха си, а не да го крие. Бог беше
много строг и тя потърси помощта на лукавия, но можеше ли да има вяра в него! Пресвета
Богородице, ти си майка, смили се...”. Изправена
на кръстопътя между живота и смъртта,
Султана се мъчи да даде единствена посока
на многопосочните възможности: “Борбата
започваше отново. С кого – с бога, с дявола,
със смъртта. Срещу тях беше само волята на
една майка”. И когато кръстопътят е преодолян благодарение на пожертваната Катерина,

Султана “пак се изправи на нозе като боец за
последната битка”. След смъртта на Катерина
“болката й беше все тъй люта, до самото дъно
на сърцето й, в една и съща рана, която не бе и
престнала да гори, да се облива в кръв, но сега
Султана беше по-бодра, по-смела”. Чуждостта
на греха е усвоена, дяволът и богът са умиротворени и кръстопътят е отново покой, символ
на поетото, подновеното битие.
Пожертваната от Султана Катерина е
изкуплението на греха, възстановяването на
космическия ред. Но самата Катерина е заложила жертвата в началото на своя път, на своя
избор. Тя умира не по своя воля, но от смъртта
й се ражда нова, друга обединяваща хората
радост. След като научава за станалото, Рафе
Клинче се запилява някъде, но “като се върна
отново, нахвърли се на работата си и скоро
започна да пренася в новата църква готови
части от иконостаса...“ Рафе Клинче ражда иконостаса, на който “преспанци много се радваха”
и който вплита в едно земното и небесното,
възторга и болката, живота и смъртта. Катерина се е преродила в образ от иконостаса, в
божествената светлина на успокоената трансценденция. От апокалипсис кръстопътят е
станал отново посока, раждане, градивност.
Общност, преодоляла индивидуалните съдби и
сляла ги в задружно усилие напред.
Кръстопътят на Лазар Глаушев е друг.
Той, както казва Султана, страда “за народ и
вера”. Затова и в кризисни ситуации “Бог ще
му помогне”, не Лукавия. Житейският път на
Лазар е всъщност откриване, проглеждане за
истини, които нямат алтернатива, не могат
да бъдат подлагани на съмнение. Като кръстопътен човек той транспонира у себе си
историческото време. Историческите събития, които облепят неговата лична жизнена
ос са закономерни случайности: склонността
му към науката, прескачане на регионалното
и съпоставка между ценността на родовото, етническото с чуждите етноси, борбата
за църква, училище, обществени структури и
управа. Лазар се превръща в историческа фигура, защото има не само съзнание за мисия, но
и за приемственост – и в личен, и в родов, и в
обществен план. Той максимално се вчувства в
това, което прави и така историята избягва
участта на марионетъчна пиеса, а се превръща
в срещи на жизнените, социални и етнически
отношения между хората. Личното представлява и родово, и социално, и историческо
изземване на чуждостта и превръщането й
в център на своето изначалие. Затова и в
тази книга чуждостта (разбирана във всякакъв
план) неотстъпно е побеждавана и преливана в
“сърцето” на “своята” изконност. Чуждостта
е краткотраен проблем за талевите герои.
Кръстопътните ситуации на Лазар са бавно,
но сигурно откривателство на самия себе си,
като “себе си” означава не само индивид, но и
род, общност. В личната си житейска ос Лазар
драматично се бори със сърцето си, избрало
Ния, вместо Божана. И когато съдбата му
помага да вземе тая, която обича, Лазар вече е
примирил вътре в себе си народния враг Аврам
Немтур и любовта си към дъщеря му Ния. Борбата е била борба, за да се открие сърцето, за
да се умиротворят противоположностите и да
изкристализира лоното, същината на новото
начало, родено в любов.
А в самата траеща история Лазар открива
посоката, която придава на битието, логика
и цел. Която превръща първоначалната му
скритост в откритост: “Тежки железни чукове
блъскаха и кънтяха в гърдите му, ковяха гореща, разжарена мед: “Ние сме прости и невежи,
и роби, та дори и словото божие ни е тъмно,
защото го чуваме на чужд нам език! Ти си вкусил
от чуждата отрова! В тебе е поселена чужда
душа! Фанариотите ни заблуждават! Отвори
си очите!..”. Прогледнал и “отворен”, Лазар
преповтаря тези думи на монаха като истина,
чрез която историята излиза от цикличната си
безсмисленост и се сдобива с посока, с философия на случващото се: “... чест и почит към
вас, старци, но тук трябва да влезат и народни
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люде, еснафи и по-бедни, пък и некои по-млади.
Общината е народна, а и не само на старите
и чорбаджиите. Ще кажа още: народът иска в
църквите да се пей само на негов език; народът иска в училището да се учи на негов език;
учителите да бъдат негови, а не чужди”. Кръстопътният Лазар е придвижил историческото
време напред, историята зазвучава като мит
и съхранявайки опита на скритостта, променя
ситуации, хора, нрави, но и същевременно възстановява единството на смисъла, като кръстопътят на срещналите се “свой род” и “чужди
народи – поробители” се превръща в начало на
оттласкването на непосредствени дадености
до духовното мерило на собствените усилия да
се превъзмогне чуждостта: “Наша ли е църквата – наша е! Ами що сме седнали да я делим с
наместника и с тия, власите? Защо делим с них
църква и училище – за них тояга по задника, па
да си вървят, откъдето са дошли”.
Лазар е от тия хора, които “винаги вървеше
със сърцето си”. “Затуй пък всички се кръстят
в него и затуй има такава сила да привлича
всичко около себе си”. Транспонирайки историята в себе си, съпокриващ историческата еволюция и значимостта на историческите ситуации, кръстопътният Лазар става съпричастен
към сакралния център на националната история
и в този смисъл превръща кръстопътното си
битие в мит, в образец на историческо национално самосъзнание. Кръстопътят на Лазар е
проглеждането и дошлите след проглеждането
промени, които не са и промени, а напипване на
заложени в лоното същности. Кръстопътят е
окрайностената история, чиито граници започнват от метафората “Народ се пробужда”, за
да стигнат до “Корени и гранки”. Движещото се
напред историческо време се е оказало “откриване” и “проглеждане” за скритостта, за лоното си, при което човекът, историята, родът
са кръстопътища на противоположности,
сблъсъци с чуждостта, с бунта на личността,
но и кръстопътища на умиротворението, на
преливането на края в началото, на трансформиращите се индивидуални и общи стихии,
които утвърждават кръстопътя в символ
на етническо присъствие в разноликостта на
световната култура. Историята е нищо повече
от низ от катарзисни кръстопътища, които
след сътресението на радикалните опълчвания
носят спокойствие и градивност, носят идеята за унаследяване и нови начала, дошли от
предходното.
Но в началото на всички начала в тази книга
са майката и сърцето. Тези, които раждат
различни деца, различни посоки, но чиято орисия
е да обединят раднородностите в едиността
на кръстопътя, да придадат на движещото
се напред време лицето на дома, да свържат
“голата” множественост на фактите в актуална пределност, при която човеците знаят, че
сами не могат да постигнат глобалния смисъл
на битието. Кръстопътят е кръст, тегоба на
българския човек, при което човекът е вечно
провокиран от различностти и вечно разширяван като кръгозор. Тъкмо чрез тази си обреченост той се ръководи то закони, които сам
е сътворил, достига мъдростта в границите
на собствената си необходимост. Българският кръстопът е пълноценен тогава, когато
приеме множествеността си и хармонизира
отделните си части. Когато “напред” означава
помнене на началото. Това, което винаги е знаела Султана: “А ние какво – майки. Ще търпим.
Аз имам повече, но за секо боли сърцето еднакво. Ще ги чакаме да се върнат”.
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Публицистиката на Димитър Талев
В изследователските натрупвания върху
живота и творчеството на Димитър Талев са
допуснати две невинни на пръв поглед неточности, които от определена гледна точка се
превръщат в груби интерпретаторски грешки.
Те са заложени в най-тиражираното твърдение,
без което нито един изследвач не си е позволявал да влезе в света на писателя, а именно – че
миналото на Македония е болката на Талевия
живот и основна тема на творчеството му.
Още повече, самият автор в много от късните
си интервюта е дал достатъчно основание
за подобни опорни анализаторски конструкции. Формулата “миналото на Македония” лесно
отключва огромна част от художествените
текстове на Талев и тъкмо тук се крие причината за нейната популярност. Творчеството
на писателя действително е изцяло обърнато
към Македония, но клишето за нейното минало
приспивателно ориентира изследователските
усилия към въпроса “Какво?” и с лекота загърбва как-стратегиите. Отговорът пък на въпроса “Защо?” изобщо липсва, тъй като и самият
въпрос не е бил поставян. В доброто старо
време такава постановка за “миналото на
Македония”би проблематизирала различността
между Темата и Идеята у Талев.
Твърдението, че цял живот Димитър Талев
пише за Македония е вярно само географски. Не
заради няколкото малки тематични изключения
като романа “На завой”. Талев никога не пише
просто за Македония, а за българщината в
Македония и това е основният проблем – винаги заглушаван от радиочестотите на политическата конюнктура, постоянно жертван в
името на някакви задгранични приятелства, в
името на всяко поредно “затопляне” на отношенията със съседи и покровители. Може би
поради същите причини с огромна охота подминаван, премълчаван или изговарян с половин
уста от родната критика. Талев воюва не за
Македония, а за българщината там, за българския характер на подавящото болшинство от
хората, за българския език като техен роден
език и за категоричната им принадлежност
към българското национално тяло, чието насилствено разкъсване е регламентирано в Берлин и
потвърдено в Ньой.
Ако въпросната формула за “миналото на
Македония” беше вярна, то в самата Македония
той щеше да бъде популярният, а не забраненият писател. Щеше да се преподава там в училищата и нямаше да се чете нелегално, както го е
чел Младен Сърбиновски. Има един-единствен,
съвсем злощастен случай, при който формулата работи безапелационно – когато “миналото
на Македония” и “българщината в Македония” са
синоними. Това е, което Талев не иска и няма как
да приеме. Тоталната съпротива спрямо тази
синонимия е живецът в неговото творчество.
Вторият пункт, в който формулата е
уязвима, е безалтернативният акцент върху
“миналото”. Често в критическите текстове
се среща една доста сполучлива метафора за
Талевата тематична територия, формулирана
впрочем и от самия писател, а именно, че “за
него Македония остава цял живот незараснала
рана”.
Но незарасналата рана не може да бъде в
минало време.
Вярно е, че персонажно-събитийната емпирика на творчеството му е ретроспективно и исторически ориентирана, обърната е
към миналото. Но тя – тази персонажносъбитийна емпирика – съзнателно работи за
една безкрайно отворена сегащност, наречена
български национален въпрос. Българщината в
Македония през цялото време е причина и повод
за творчеството на писателя. Перипетиите,
възходите и пропаданията на националнообединителната кауза могат да се възстановят, да
се реконструират неочаквано лесно, при това в
 Сърбиновски, Младен. Няколко докосвания. В:
Книга за Талев., С.1998, с.147-155.

тяхната хронология, чрез пълната история на
Талевото творчество. Неговият художествен
свят е една изнурително дълга война на националния фронт, а всяка от творбите му – едно
отделно сражение от тази битка, завършила
със смъртта на писателя и с краха на националната кауза. Както графиката на математическата функция следва кривулиците на

отчаяние на човек, който е свил целия живот
до живота на идеята си.
Още от началото на журналистическата
си карира писателят се подписва с псевдонима
Димо Болгарин и то точно във в. “Македония”.
Така той се вписва в другата посока на смислопораждащата лъжеинтимност, различна от
линията Яворов, Лилиев, Разцветников, Ракитин

Откриване на паметника на Яворов в Чирпан, 29 октомври 1933 г.

своя аргумент, така и Талевото творчество
реагира казуално на историко-политическите
раздвижвания на националния въпрос. Особено
в периода между двете световни войни и в
началото на 40-те години, когато Македония,
макар и
временно, е върната към единното национално тяло. Най-отчетливо това може да се
установи по бързите жанрове – кратките разкази и публицистичните материали. За жалост
много от разказите на писателя са останали
пръснати в периодичния печат, без да бъдат
събрани в цялостни сборници – наверно защото
голяма част от тях са хибридни форми с мемоарно публицистичен патос. Те и до ден днешен са
непознати на българския читател. Точно толкова непознато остава и чисто публицистичното
творчество на писателя. Тъкмо неговата публицистика в най-голяма степен потвърждава,
че Македония и българския въпрос там за писателя никога не са били в минало време, че незарасналата му македонска рана всеки ден трескаво и със смъртна надежда следи календара на
историко-политическите събития. Ето това е
най-важното, което българският читател не
знае за Д. Талев и не е имало как да го знае. През
последните десет години той продължава да не
знае, въпреки че има как. Поредното от онези
петна, които иронично наричаме бели.
И като писател, и като общественик, и
особено като журналист между двете световни войни, Д. Талев е изцяло вдаден в националния
въпрос. Може да се каже, че той е сраснал с българизма на Македония. Малко смешна, но затова
пък вярна е параболата, че след Ньой Македония
изпраща Талев в България и го запазва жив след
1944, за да не я забравяме, за да помним чрез
него, че там плачат и се молят все на същия
език. Днес на всички е ясно, че онова, което
Талев написа за Македония се оказа не химн и
не ода, а реквием. Македония, каквато я искаше
той в най-светлите си видения е мъртва. Това
трябва да ни направи по-тъжни и ... по-спокойни. Което не означава безразлични.
Безразличието винаги е било чуждо, непривично състояние на Талевия духовен живот.
Няма следи дори и от най-невинната му форма
– спокойствието. Мисълта и чувството във
всеки негов текст са разжарени, патетично
напрегнати. На места се усеща фанатичното

и др. Чрез промислената добавка към името си,
чрез реалното си въображение, и чрез фронтовата преданост към фанатичния патриотизъм
Димитър Талев става буквален войник на българската национална кауза в Македония.
Три са основните му стратегически направления – историческо, политическо и просветителско. Една троада, красноречиво говореща за
Възраждане /то/. Това са съответно темата,
целта и средството. Чрез тях Талевото творчество се подрежда в цялостния свой обем и
в целия си тъмносветъл блясък. Рядко някой
от изследвачите му ще пропусне да го нарече
“последния възрожденец” и всички са наполовина
прави. Поне дотолкова, доколкото самият Талев
мисли себе си не като Вазов (върху тази прилика са стъпили почти всички критици), а като
Паисий, за когото твърдят, че бил Първи.
Талевата “паисиевост” ще бъде предмет
на отделна глава по-нататък, но тук трябва
да се отбележи близостта между двамата
– не толкова в усвояване на историческото
минало за политически цели, а в просветителския патос, с който съзнателно, методично и
 Това е правило при синовете на Тале Палисламов. Да припомним само, че най-големият от
братята е ръководител на Организацията в
Прилеп, а средния – терорист, който е изпълнявал наказанията. Нужно е да се знае също,
че когато Д. Талев приема да бъде новият
директор на в. “Македония”, където работи
от няколко години, то е защото в същия ден
на улицата е застрелян поредния директор
– Симеон Ефремов, един от приближените
на Ванче Михайлов. С този жест Талев подписва и своята предстояща смъртна присъда, което обяснява спомените на приятелите
му, че винаги ходел въоръжен и въпреки
късогледите си очи е стрелял много точно. Да
живееш с мисълта, че всеки момент можещ
да бъдеш убит е по силите само на човек,
който измерва значението на собствения си
живот и величието на Идеята си с различни
дименсии. Такъв човек е изцяло обсебен от
Идеята, погълнат от нея, разтворен безостатъчно, включително и с най-интимните сектори. Да си спомним, че Д. Талев е зет на братя
Станишеви – всеизвестните българстващи
македонци от стар и тежък род, в който
също зет е Данаил Крапчев, директор на в.
“Зора”, където до 1944 г. Талев ще публикува
основния корпус от своите публицистични и
художествени текстове.

Иван Станков

последователно се запълва колосалното незнание на редовия българин по определен въпрос,
в случая Македония. И когато иронизира, и
когато скърби на тази тема – Талев е винаги
драматичен. Ето фрагмент от литературнополитическия му памфлет “За нашия мерак и
за вашата мъдрост”: “Но, най-важното: ние
там, по нашите села и градчета, мислихме,
че вие лягате и ставате с мисълта за нас...
Вярвахме, че българският везирин знае дори и
за Аце Русията, който от 15 години не искаше
да си купи нов фес, очаквайки деня, когато ще
захвърли омразната капа на бунището и ще си
наложи “болгарский” калпак. Ние не заехме, че
има български министър, който не подозирал
съществуването на български град с българското име Тетово... Нито ум не ни е минувало,
че за някои от вас Македония не е било нищо
друго, освен път към един прозорец на Бяло
море... ”(в. “Македония, бр.1761, 3.ІХ.1932 г.)
Според късните признания на самия Талев
хуморът нито го е белязал, нито му се е удавал.
Пък и никаква усмивка не би отивала на стегнатите му, свити и строги устни, омекотени
едва в късните години от прошарените му
мустаци. Все пак във в. “Македония”, в рубриката “На свободни теми”, от която е и горният
пасаж, излизат негови “шеговити” текстове.
От тях става ясно, че силата на Талев е другаде
– там, където температурата е по-висока,
по-висока е и интонацията, по-високи са децибелите. През градивния литературен смях като
истинска стена се изправя неговият почти
агресивен патос, оцветил и най-спокойните му
редове, писани между войните.
Ето как в един спокоен жанр, какъвто е
рецензията за книга от анонимен автор, Талев
изказва проблема, на който ще посвети живот
си: “Болезнено, пакостно е да скриваме истината: една част от българската интелигенция не
познава Македония или пък има твърде смътна,
твърде непълна представа за нея. Нещо повече
– тук, в България, човек често се натъква на
поразяващо невежество по отношение на тази
славна земя, която е родина на един милион и
половина българи, за което в едно кратко време
българският народ води три войни, чието име
е тясно свързано с всички по-крупни събития в
историята на целокупния български народ и на
днешната българска държава. Че в сърцето на
всеки българин има определено място за името
на Македония – по това не може да става
никакъв спор – въпросът тук е, че у мнозина
липсват нужните познания върху миналото и
настоящето на тази земя... Освен туй, липсата на интерес едва ли е между най-важните
причини за това невежество. По-важна като
причина в случая е липсата на системна работа,
за да се предизвика, поддържа и задоволява тоя
интерес, работа в училището, печата, художествената и научна книжнина и пр.”
Пристигайки от Европа в България в деня
на Вазовата смърт с идеята “да напише нещо
голямо за Македония”, Талев наверно подсъзнателно е предусещал, че тук, в свободните
земи тъкмо това липсва. Може би тази липса
е съзнавал неговият виенски приятел Мануш
Стаменов, медик със смъртна присъда в Македония, автор на съдбовното напътствие. Дали
Талев го е разбрал буквално или погрешно – но
под “нещо големо” той явно е разбрал жанрово
указание, а резултатът е трилогията “Усилни
години” (1928, 1929, 1930). Още в началото на
трийсетте години, съвсем скоро след излизането на трилогията, писателят категорично
се е убедил, че проблемът не е жанров, а познавателен, че написването на “нещо големо
за Македония” има далеч не само литературен
смисъл. Днес в нашето съзнание голямото
нещо за Македония, написано от Талев, е неговият цялостен творчески свят – от първия
На стр. 12
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Без заглавие
Познавам те добре – срещам
те често. И там е силата ти – ти
си едно множество. Не зная как да
те нарека с едно име; не си ни аристократ, ни буржоа, ни еснафин, не
си от някакво определено съсловия,
колкото и да е очертана физиономията ти като обществен тип. Ти
не си нашенски човек, нашия народен
човек, но все пак си наш. Ти си предимно, почти изключително гражданин, или погражданен селяк; срещал
съм те понякога и сред “селската
аристокрация”, сред селския елит, но
винаги си се стремил към града. Найчесто те срещам тук, в столицата,
и по всички стъпала на обществената стълбица. Ти си един типичен
нашенски обществен “продукт”.
Не си лош човек, в мирни спокойни времена ти си добър, почтен
гражданин, плащаш си данъците без
особена мъка, член си на някое дружество, което работи по своя и
обща полза, службата си изпълняваш
добросъвестно, понякога дори с особено усърдие, ти си добър съпруг и
баща, ти винаги успяваш да настаниш добре децата си, да осигуриш
добре старините си. кой би могъл
да те съди за всичко туй? Ти не си
прекалено себелюбив, обичаш България по своему, четеш вестник (найчесто “Мир”), понякога отиваш на
театър, намира се и по някоя книжка
в къщата ти. Ти си благоразумен
човек, обичаш спокойствието, сигурността, обичаш ползата и тя ти е
мярка за всичко в живота. Ти обичаш
реда, докато и твоите лични работи
са в ред, почиташ закона, който те
защитава, изпълняваш почти всички
Божи заповеди. Към дълбоки вълнения
не си склонен, избягваш големите
тревоги, най-голямата ти слабост
са цигарата (второ качество), хубавото ядене и най-много четвърт
литър хубаво вино – случвало ти
се е да преядеш, но никога не си се
напивал. Такъв си ти – един обикновен човек. Впрочем, люде като люде
сме всички, но ти си човекът, който
никога не може да се издигне и до
най-малка
жертва. Това е,
изглежда, най-характерно за тебе.
Но ето идват времена като
днешните и какво става с тебе?
Спокойствието ти е грубо нарушено, редът, с който си свикнал,
към който си се приспособил така
добре, към който просто си прилепнал, е също нарушен. Хващат те
какви ли не страхове, застрашен е
животът ти, имотът ти. Ти нямаш
вече спокоен сън, изчезва онова сладко доволство, което си изпитвал
винаги, когато се прибираш вкъщи
и затваряш пътната врата след
себе си. Данъците стават тежки,
срещу тебе като че ли се обръща
и законът, който винаги досега е
бил твоя сигурна опора и защита.
Държавата, от която си свикнал да
вземаш, да искаш, да очакваш, обръ-
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публицистичен ред, до последното изречение на
Четверокнижието. Творчеството на писателя
може да се чете по различни начини, но никога
не трябва да се забравя, че то е резултат
на една полуманифестирана строга програма,
оповестена ясно и нацелена в простичката
утилитарна задача – чрез “печата, художествената и научна книжнина” да е познание за
Македония на българина от свободните земи.
Не случайно Талев подрежда по този начин
културно-информционните институции и найотпред поставя “работата в училището”.
Воювал с леките и тежките въоръжения на
всички публицистични и художествени жанрове,
включително и научно-популярните, най-сетне
и училището го приема при себе си. За жалост
доста късно – както за писателя, така и за
Македония – Талевата програма е изпълнена във
всичките й четири точки.
Като журналист Димитър Талев има за
своя трибуна двата най-мощни рупора на българската национална кауза – в. “Македония”,
където работи последователно като коректор,
редактор и директор, и в. “Зора” на Даниел Крапчев, където завежда литературната
страница. И в двете издания печата статии
по вътрешнополитическите, външнополитическите и историкополитическите въпроси,
художествени текстове (разкази и части от
романи, включително и от “Железния светилник”), мемоарни и юбилейни материали с нееднозначна жанрова съотнесеност. С изключение
на някои от разказите, всичко останало е наежено, макар премислено и точно прицелено.
Историко-политическите статии на
Д. Талев очертават един напрегнат кръг от
факти и чувства, а в центъра му стои като
стожер националната идея. Най-често това са
публикации във връзка с Илинденското въстание, с историята на Организацията и с някои
от основните й фигури, със средновековната
история и с географията на Македония – всичко
просмукано от българската идея. Навсякъде
личи неукротимия порив на Талев да формулира,
да огласява и да повтаря неуморно историческата истина за единството на българската
нация. Дори за Илинденското въстание, изцяло
подготвено и осъществено от македонските
българи, той пише: “Великият подвиг от Илинден 1903 година е гордост на целокупния български народ и е негово общо дело. Както април
1876 година, и Шипка, и всички наши славни
имена и дати, така и Илинден освети правото
над земята, която от векове е населявана от
българи.
В публицистичните си изяви, както впро “Илинден”, в.Зора, 2.VІІІ.1941 г. Това е принципното Талево становище във всички материали на тази тема. Например в “Илинден,
всебългарска гордост” той пише: “Както на
Бузлуджа, на Вола, на Шипка и при Сливница, българи от всички краища на отечеството
ни бориха се и мряха под едно знаме и в
името на една и съща върховна цел: свободен български народ, свободна българска
земя. Така е било и така ще бъде, докато
свят светува. Заедно с Христо Ботев падна
и Спиро Македонски в Битоля, при Сливница
се биха Ильо войвода,Пере Тошев и много
други синове на Македония, както преди
това на Бузлуджа и Шипка. През пролетта на
1903 година из Македонските планини ходи с
пушка в ръка Пейо Яворов, в навечерието на
Илинден в Битолското село Могила загина
в бой с врага Парашкев Цветков от Плевен,
преди него загина Марко Лерински от Котел,
в борбата на македонските българи паднаха и Михаил Попето от Радомирско, Васил
Попов от Стара Загора, Тома Давидов от
Ловеч, Коста Нунков от Чирпан, Лука п. Луканов от Панагюрище, Кръстю Асенов и Георги
Папанчев от Сливен и колко още достойни
чеда на родна Мизия и родна Тракия... Дело
на всички българи, Илинден е наша всебългарска гордост.” В. Зора, 2.VІІІ.1942 г.

чем и в някои свои художествени текстове
(напр. в книгата “Великият цар” (1937, 1943),
Талев свободно и дори назидателно използва
географските понятия Горна и Долна България,
Горна и Долна земя, като пълно “топонимично”
декодиране на идеята си. Все под този корен са
сложени и отделните македонски градове като
Скопие, Битоля, Велес, дали имена на отделните
статии. В аргументацията си за тяхната
принадлежност към българската география
Талев прави и слизания в средновековните извори за българската история, както е например
в статията “Скопие”. Далеко прославеният
древен град Скопие бе любим град на Самуила
– цар велик български и борец неуморен... Ала
едва бяха минали и двадесетина години от
кървавото тържество на Българоубиеца, в Скопие се яви с ново войнство внукът Самуилов
– Петър Делян.”
С голямо удоволствие тук Талев цитира
пасаж от Йоан Скилица, който определя Скопие
като “главен град на българите” и този цитат
е набран в болд. Все в същата посока и все в
болд е изречението за Скопие като за град “от
който преди повече от сто години за пръв път
се дигна всенароден глас за българска църква”,
както и че през цялото време “Скопие остана
яка крепостна българщината в подножието на
Шар планина.”
Като никой друг български писател Талев
има съзнанието, че битката за история и битката за география са едно и също нещо. Всяко
следвоенно пренареждане на граничните колчета е ориентирано и мотивирано исторически.
Може би затова от всички военнополитически
емблеми, писателят е най-разгневен срещу
Ньой. Защото само в пресечната точка между
история и география свети представата ни за
Родина. Дори през есента на 1943 г., когато
войната на Изток е тръгнала категорично
в обратна посока, Талев пише статията си
“Границите на България”, където се казва: “А
има и едно друго средство и едно друго оръжие
срещу коварните внушения на противниците
ни. Това е като як щит самият образ на България, на свободна целокупна България. Нека тоя
прекрасен и величав образ непрестанно грее
пред очите ни и в сърцата и в душите ни. Нека
всички ние чувстваме дълбоко, с цяло сърце
великото дело на народното ни обединение.”
За тези и подобни думи писателят е хвърлен
в лагерите след Девети септември и може би
основателно, защото новата народна власт
има за враг №1 буржоазния национализъм.
Димитър Талев е не само радетел, но и
малко нещо теоретик на българския национализъм. В неговата статия, носеща точно това
име – “Български национализъм” – е развита
идеята за националната българска специфика на
това виждане като предимно духовно явление:
“Българският национализъм не е като национализма на други, по-близки и по-далечни народи
– по-особен е, български... Сегашният български
национализъм се е породил като съзнание и
чувство в същия момент, в който започва и
нашето национално Възраждане... Ако трябва
с една дума да определим характерната същност на българския национализъм, можем веднага, без всякакво колебание да изречем думата
СВОБОДА. И после също тъй веднага можем
да прибавим: българският национализъм, това
е непрекъснат устрем към национално обединение, духовно и политическо.” Точно тук
Талев е усетил нуждата да въведе историческа
мотивировка, която да парира евентуалните
улики в националистична агресивност: “Никога
през тия въстани и войни българското оръжие
не бе вдигнато за чужда земя, за чужди блага,
за чужда кръв. Нашият народ винаги е наричал


виж напр. “Единство в една душа”, Зора,
22.VІІ.1942 г.
 в. Зора, 15.ІV.1941г; 11.ІV.1941 г.; 16.ІV.1941 г.
 в. Зора, 15.ІV.1941 г.

своята национална кауза българска правда и към
другите народи той е бил винаги справедлив.”
През периода между двете световни войни
за Талев, както и за по-голяма част от македонските българи, националната идея е сгушена
принудително във формулата за свободна и
независима Македония. Тази идея, осъзната от
Гоце Делчев до Ванче Михайлов като единствено
възможна сотирология, е не само споделяна, но
и яростно защитавана от писателя. Берлинските, а впоследствие и Ньойските дипломатически уроци на великите сили узаконяват нейната
безалтернативност. Всичките й сторонници
работят за автономията на Македония със
скръбта на майка, явила се пред библейския
Соломон на съд за детето си. По-добре автономна, отколкото небългрска. По-добре отделена от България, отколкото разделена между
Сръбска Югославия и Гърция. В това отношение
Талев не прощава и на българските управници:
“Ние не искаме нито една от балканските
държави да воюва повече за нашето “освобождение”. Стремежът на съседите за надмощие,
технете “освободителни войни, пози и измени
превърнаха нашата родина в кървава арена.
Миналото – това са кървавите пробиви на
сръбската и гръцката пропаганда, на българския върховизъм, междусъюзничесаката война,
разгромът през 1918 г. и после робството.
Усетил, че нещо в тези изречения не е
наред, а може би и поради реакциите на читателите, още на следващия ден писателят излиза
с уводна статия в “Македония”, в която найобстойно и по-спокойно излага защитните си
мотиви: “Идеята за самостоятелна Македония
не значи никакъв сепаратизъм. Изправен пред
цяла верига непреодолими пречки, македонският
българин не без вътрешна борба, не и без болка
трябваше да се откаже от своето естествено
желание да живее в общи политически граници
със своите кръвни братя. Тук той прави една
ценна жертва за благото на всички македонци,
което е и доказателство за неговата добросъвестност и искреност спрямо общия македонски идеал. С това обаче македонският българин
не скъсва всички нишки, що го свързват с
братята му от Царството, от Тракия, от Добруджа – не скъсва преди всичко най-главната:
тая на духовно единство на българското племе.
Защото вижда се, че само утрешната свободна
македонска държава може да гарантира това
единство на македонския българин. Нека бъдем
мъдри. Опасен е пътят към границите на една
Велика България, а ето новото спасително
знаме на целокупното българско племе: свободно българско Слово от Тулча до Охрид.” Ако
имаме куража да прочетем тези думи на Талев
като предсказание, то ще трябва да признаем,
че то се сбъдна в един крайно неудачен вариант
именно поради фаталното си закъснение.
Съвсем наясно с виновниците за робството
в Македония, Талев е на границата на журналистическата ярост против Ньойските победители – против Франция и Англия и особено срещу
тяхната измислица Югославия. В Ньойската
смъртна присъда над българския национален
въпрос писателят вижда горчивата и крайно несправедлива причина за народностното
разпокъсване: “Поражението от 1918 година и
от годините след нея разнебити нашия бащин
дом както никоя буря, никоя народна беда преди
това. Разрушени бяха неоценими блага, заличени
и забравени бяха много имена и светли дати,
скъсани бяха много връзки, които поддържаха
народностната ни цялост и цяло едно поколение
 “Български национализъм”, в. Зора, 23.VІІ.1940
г.
 “Македония и нейните съседи”. В. Македония,
6.VІІ.1932 г.
 “Към свобода и единство”. В. Македония, 8.VІІ.,
1932 г.
 “Пак тя. В Македония”, 8.Х.1932 г.; “Мир и миротворци”, в. Македония, 14.Х.1932 г.; “Основният камък”, в. Македония, 2.Х.1932 г.
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на Димитър Талев
израсна без да познава истинския, пълния образ
на България.
Д. Талев си дава историческа сметка, че
Ньой е пропаст, в която са се сринали дългогодишно отглеждани и отстоявани идеали, че ако
националната ни история е имала някакъв величав смисъл, то този смисъл е изтрит именно
в Ньой. Все пак писателят има мъжеството да
види катастрофичното следвоенно униние не
само като последица от външни фактори, а да
потърси корените и на собствения ни вътрешнополитически вирус: “Ако пораженството след
злополучния край на войната от 1915-1918
година у нас стигна до такива размери, то
се дължи най-напред на юдиното семе, което

настоятелен е Талев към пишещите – “стихотворци, писатели, драматурзи, есеисти” – към
онези, които с едно рамо, с отговорното и
талантливо свое слово могат да дадат решителна подкрепа на Идеята. “Излишни са – пише
той, – препоръки и насоки за начин, за форма,
за средства и пр. Стига само любовта към
родината и синовната преданост към нейното дело да е достатъчно силна в сърцето на
призвания поет. С подобни призивни, макар
донякъде клиширани фрагменти, Талев активно
участва във всеобщата културна мобилизация
и то в решителните декемврийски дни на 1942
г. с ясното съзнание, че съдбата на националния въпрос се решава не само с оръжията на

Димитър Талев със съпругата и синовете си на гости на сем. Георги Константинов,
1 март 1959 г.

намери добра почва, поникна отново, разрасна
се и едва ли не взе над всичко връх. Така задълбочено, пораженството у нас в първата си фаза
бе една обща безпътица, после се нарече нова
идеология и с опита да се наложи като наша
обща национална политика.” В стратегията на
Талев всякакви социално-идеологически залитания отклоняват общественото движение от
националната идея. Статията му “Отворени
люде” свежда под общ знаменател всички
англо-френско-руски симпатизанти, а самата
Руска революция е определена като “несполучлив опит на крайно лява реакция да наложи
своите в най-добрия случай утопични норми.”
В светлата сянка на националната идея няма
и най-малко място за социално-идеологически
постановки и в този пункт (но далеч не само в
този) Талев се доближава плътно до възгледите
на Ванче Михайлов. Националното обединение
е първовъпросът на българското обществено
битие и никакви компромиси не могат да се
правят. “От всекиго трябва да се иска да изпълнява честно своя дълг и от всеки българин се
иска да бъде преди всичко българин. Особено
 “Да намерим себе си”, в. Македония, 21.І.1943 г.
 “Нашата сянка”. В. Зора, 14.V.1943 г.
 В. Зора, 22.VІІ.1942 г.
 Вж. Михайлов, Иван. ВМРО. В: Избрани произведения. С., 1993 г.
 "Отворени люде", в. Зора, 22.VII.1942 г.

източния и западния фронт, но и тук, в душата
на всеки българин. Само два месеца по-късно в
статията си “Водачите напред!” писателят е
крайно осъдителен към онези свои събратя по
перо, които “са кривнали в странични пътеки”
или пък “са дигнали глави и се реят някъде в
пространството”, вместо да дадат на своето читателско войнство официален пример
и да излязат в първата редица. Откровено
саркастичен е към онези писатели, които са
поставяли своя творчески интензитет в пряка
зависимост от конюнктурата: “Имаше време,
имаше други “исторически моменти”, когато
те пишеха, говореха, сочеха спасителни пътища с по-голямо въодушевление. А сега мълчат
или хитруват или мърморят нещо, та и сами
не могат да се чуят.” Намекът за писатели,
които са заемали литературно-идеологическите пространства на българската култура и
които сега, в мигове на най-драматично изпитани на Идеята, са се спотаили – е повече от
явен. Поведението им от гледната точка на
Талев е не само недопустимо, но и осъдително,
още повече, че постановката е много простичка: “По същността на нашата върховна задача,
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на общата ни цел, на идеала ни народен, не може
да има никакво разномислие и разногласие.” В
логиката на такава една атака се вписват и
статии като “Христо Ботев” и “Йордан Йовков”, в които много тънко, но и твърде категорично Талев актуализира жизнения и творчески
път на големите ни писатели, завързвайки ги
за своята ситуация и за своята ... кауза.10
Има защо Д. Талев да бъде назидателен и
дори агресивен. Не за пръв път той участва
в размяна на удари между писатели с твърдолинейно и с конюнктурно отношение по националния въпрос. Връх на тези препирни е може би
началото на трийсетте години, когато започна поредното “затопляне” на отношенията със
Сърбия, завършило с преврата на 19 май 1934
г., когато ВМРО е забранена, а Ванче Михайлов
екстрадиран от България11 Ръководеният от
Д. Талев вестник Македония реагира мълниеносно на всяко движени в двете посоки.
Когато Дора Габе и Елисавета Багряна посещават Сърбия с редица литературни четения,
Талев препечатва убийствено отворено писмо
до Константин Консантинов, озаглавено “Българските поетеси на сръбската въдица”, в
което се отстоява позицията, че правенето
на културни пролуки в политическите стени
между държавите не може да става безотговорно и безусловно: “Вие хвърляте мост между
две братски страни – и слагате под нозете на
вашите домакини едничкото богатство, което
е останало на тоя озлочестен народ, неговата
мълчалива, сурова и свята гордост. Вие забравихте, уважаеми госпожи, че вашите имена
не са само ваши: в тях блести частица от
културна България и тъкмо затова те трябва
да бъдат пазени двойно повече и от самите
вас.12 Само няколко дни по-късно Димитър
Талев излиза с уводна статия, като съвсем ясно
артикулира същината на проблема: “Основният
камък, върху който може да се осъществи
трайно разбирателство между българи и сърби
е свободна и независима Македония.”13
Друга група интелектуалци също смята,
че има свое право и свои аргументи. В кн.3 на
сп. “Философска мисъл” от 1932 г. Димитър
Михалчев излага следната своя мисъл: “Сърби
и българи се намират пред нов исторически
завой; враждували са векове подред, нима още
ще трябва и занапред, заради няколко стотина хиляди души от двете страни на Вардара,
които доказаха и доказват своята жилавина
и своята национална съвест, нима българи и
сърби, едно близо 20 милионно цяло ще трябва
заради тях да погубят своята история, своето
близко бъдеще?”
Срещу тази количествена логика на професора-философ, Д. Талев публикува статията
на Л. Милетич “Условието без което не може”,
която отхвърля този бакалски аргумент и
прибавя като задължителен качествен признак националната принадлежност.: “За сърбите македонците може да са няколко стотин
хиляди, но за българите те са многозначителна част от българския народ, която изцяло
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ща се, както ти се чини, срещу тебе
и сега тя иска, тя взема. От теб
искат лишения, жертви, искат да
пожертваш дори живота си, живота
на синовете ти. Ти се питаш: защо
е всичко това? Кому е нужно? Добре
си бе всичко досега, животът бе
така добре нареден! С голяма скръб
си спомняш за недалечното минало,
когато всичко бе в изобилие, когато
всеки месец в кесията ти се задържаше по някой и друга банкнота,
а сега едно кебапче няма де да си
похапнеш. Сега светът е полудял
– война, бият се, трепат се. От
всички страни ти викат: България
свободна. България обединена. България велика, а какво й беше на България
досега, лошо ли й беше? За България
– е добре, ами България за нас? Ти
си засегнат на най-чувствителното ти място, ти страдаш, гневиш се, мърмориш ядно, проклинаш,
търсиш себеподобни, за да изливаш
мъката си, ти пращаш по дяволите
всичко, що смущава спокойствието ти, застрашава те, изправя те
пред рискове, налага ти лишения и
жертви. Ти и тук оставаш верен на
себе си, не отиваш много далеч, не
си, да речем бунтовник, и очакваш,
надяваш се да се свърши как да е
всичко туй, за да се тури край на
тревогите ти.
Но ти, благоразумният, предвидливият, ти, който винаги така добре
нареждаш работите си, тоя път се
лъжеш. Ти не можеш да отклониш, да
спреш хода на събитията и трябва
да разбереш, че съдбата на България,
на целокупното българско отечество, на целокупния български народ,
е наша обща съдба, е и твоя съдба.
Ще ти кажа същото с твой език:
докато българският народ не се обедини, докато българската държава
не хване здрав корен – за нас, всички
българи няма да има спокойствие,
няма да има спокойствие и за тебе.
Ти бе успял да се наредиш в границите на вчерашна България, но ако бяха
останали тия граници, каквито бяха
– твоите деца щяха да се задушат
в тях. Ако ти, да речем, избегнеш
лишенията и жертвите, които се
искат днес от тебе – утре децата
ти ще понасят по-големи лишения и
жертви. Ако ти избегнеш войната,
която ходът на събитията може
да ти наложи – децата ти няма да
я избегнат. Друго няма да ти кажа,
големи дела и подвизи от тебе никой
не очаква, но стресни се малко и
се вслушай поне в собственото си
благоразумие – ти…благоразумни
себелюбецо.
В. Зора, 11.VIII.1943 г.
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Добри люде
Понякога Създателят влага в
едно човешко сърце всичката своя
благодат и украсява душата с много
добродетели. Такива люде, големи или
малки в живота, често пъти съвсем
малки и незначителни, според нашата земна мярка, но с благородни
сърца и души, идват сред нас и с
целия си живот, с всяко свое дело ни
теглят към доброто. И във всяко
човешко сърце тлеят и горят искри
от човешкото сияние на добрия дух,
но понякога тия искри са затрупани
под дебел пласт студена пепел и сърцето им се превръща в камък. Тогава
една случайна среща с някой такъв
благороден човек може отново да
стопли вледененото сърце. Един
съчувствен поглед, няколко сърдечни
думи или дребна някой услуга, направена от сърце, са достатъчни да
облекчат мъката ни, за ни вдъхват
вяра, да ни насърчат. А дето и да се
появи такъв човек – навред разнася,
като светлина, благородството на
душата си, с добра дума, с добро
дело. Голяма е душевната сила на
такива люде и по-голяма е колкото
е по-голяма тъмната сила на злото,
на опакото сред нас и в нас. Те са
като Божи пратеници между нас
и няма значение дали делата им са
големи или малки – те ни карат да се
възхищаваме от тях, да се стремим
да им подражаваме и пробуждат в
нас едно от най-хубавите чувства
на човека – чувството на благодарност. Днес повече от всякога имаме
нужда от такива Божи люде, нека
ги срещаме по-често и нека повече
се стремим да бъдем като тях
човеци.
Една млада девойка ми разказа
неотдавна следната своя преживелица:
– Пътувах от далечно място и
през чужди страни. Днес е много
по-тежък дългия път и човек на
всяка стъпка може да очаква какви
ли не изненади. Пътувала бях с влак
цяло денонощие и бях капнала от
умора, когато съвсем неочаквано ми
се наложи да сляза посред нощ на
гарата на един чужд град. Не бях
идвала никога тук и никого не познавах. Нашият влак бе изпуснал връзката на тая гара и едва на другия ден
можех да продължа пътя си. Излязох
от гарата с всички пътници и трябваше да потърся място за пренощуване. Посочиха ми няколко близки
хотела, но в тях нямаше нито едно
свободно легло и аз се озовах на улицата, сама с доста тежкия си куфар.
Улиците бяха вече пусти, а сама не
знаех къде да ида. Тръгнах напосоки
и се спирах на всеки десет стъпки,
на всеки ъгъл, премаляла от умора,
от страх – само момиче в чуждо
място, посред нощ. Исках да се върна
на гарата, но не знаех как – бях забравила улиците. Домъкнах се някак
до една пейка край малка градинка.
Някъде наблизо се чуха бързи стъпки,
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взета наброява над един милион и която българинът чувства като своя плът и кръв, за
чието освобождение се жертваха стотици
хиляди българи.” За Л. Милетич, редакторът
на сп.”Македонски преглед”, роден в Македония и закърмен с нейния въздух, позицията е
обяснима. Докато тезата на Д. Михалчев за
стотината хиляди души от двете страни на
Вардара не може да бъде обяснена – освен чрез
невежество, чрез незнание, чрез неусещане,
нечуване общия пулс на националното битие.
Или пък чрез някаква чужда сянка...
В края на същата 1932 г. Димитър Талев
публикува още едно отворено писмо, този път на
Фани Попова-Мутафова. Писмото е адресирано
до Зорка Караджич, председателка на сръбското
сдружение на жените “Мир и свобода”, която е
била формално гостенка на Ек. Каравелова и е държала няколко сказки в България. Явно визитата на
г-жа Караджич е била част от предполитическия
план за размразяване на отношенията с Югославия. Както и в други свои крайлитературни
изяви (напр. В сп. “Философска мисъл”) и тук Фани
Попова-Мутафова е рязка, пряма и недипломатична, което съвсем подхожда на Талевата “Македония”: “Ето, аз открито заявявам, че не вярвам
на вашето искрено дело за мир и свобода... Ние
българките не можем, не сме в състояние нищо
да сторим, нищо да помогнем за подобрението на
отношенията между двата братски народа. Не
можем да се откажем от поробените си сънародници. Не можем да се откажем от своя род и език.
Признайте – и вие никога не бихте сторили това.
Инициативата лежи само у вас, у сръбските жени. Повлияйте на вашите мъже за даване
права и свободи на поробените от вас народи,
протестирайте високо и решително против
кървавия и мрачен режим в Македония и Царибродско... Вие сте били против статийките
и песните с военно съдържание в учебниците,
вие сте против шовинистичния дух. Но карате учениците от македонските и моравските
училища да се кръстят пред Бога с думите:
“Аз съм прави сърбин”, повторено три пъти.”
Безкомпромисна е българската писателка и
при формулирането на условието, отвъд което
може да стане възможно каквото и да е затопляне – “само чрез ревизия на договорите!
Твърдостта на националотговорната интелигенция е естествена за онези времена. Все
пак тогава – в края на двайсетте и началото
на трийсетте години – националният въпрос
е възможно най-далеч от своето разрешаване,
намира се в долната мъртва точка на своята
политическа синусоида. Съвсем нормално е и
Димитър Талев да споделя тази културно-историческа кардиография – родовият, семейния,
организационния и общественият му статус
го задължават когато е заключен изходът
отвън – трябва да се съборят стените.
В края на трийсетте години с оформянето
на новото световно политическо пространство
и с ориентацията на България към силите на
Оста автономистката идея на Талев постепенно
се измества от присъединителна. Граница на
откровеността стават политическите срещи
в Залцбург, където под силния германски натиск
над румънската дипломация се отваря пътя към
Крайовската спогодба за връщането на Добруджа
в границите на България. Писателят усеща, че
следващата стъпка би трябвало да е Македония
и това се действително се случва с военните
победи на Германия на Югоизток.
 В. Македония, 3.VІІ.1935 г. Както е известно
двамата университетски преподаватели Йордан Иванов и Любомир Милетич са предлагали на Талев академична карира. Макар да
е отклонил техните предложения, писателят
явно е останал при националнополитическата им твърдост. Виж Найденова-Стоилова,
Ганка. В творческата лаборатория на писателя Димитър Талев. Литературна мисъл, 1957
г., кн.3, с. 91.
 В. Македония, 20.ХІІ.1932 г.

През двайсетте и трийсетте години симпатиите на Талев към Германия имат своите
корени в Ньой – както българите, така и немците са сред победените и унизените. Когато
в хода на войната Македония е вече в границите на единната българска държава, за Талев
откровената прогерманска позиция е неизбежна и непоколебима. Германия е страната, чието
външнополитическо становище по въпроса за
Македония съвпада с това на България. Автоматично като противници се обособяват Англия,
Франция, САЩ и Русия: “Англия и Америка, или
по-точно ръководните, облагодетелстваните
среди в тия държави се стремят да запазят

чуждо тям населени и не като свои братяосвободители, а като съюзници, с един и същ
въпрос навсякъде: “Де са нашите, българските
войници?”... разочарованието на сърбите много
бързо се превърна в озлобление и омраза спрямо
всичко българско в Македония.
Всички политически комбинации Д. Талев
индикира с един и същ,
непроменим лакмус – Македония. Ето защо
за Германия например няма написана лоша дума
– и в ранния, и в зрелия журналистически период.
В поредицата си “Германия” на страниците на в.
“Зора” без излишна апологетика писателят анализира от историческа гледна точка съвременните

Димитър Талев пред портите на българската гимназия в Солун, май 1966 г.

своето господство над света; болшевиците,
от своя страна, се стремят с огън и меч да
наложат комунистическата утопия. И едните,
и другите забулват истинските си цели, като
заблуждават света – едните с лъжлива свобода, а другите с неземна някаква правда.
Може би тук е мястото да се подчертае,
че социалните възгледи на Талев не са определени от естествената бинарност демокрациятоталитаризъм, а от ... македонската му рана.
Минал в младините си през левите убеждения,
писателят за цял живот остава състрадателен към бедния, към гладния, към потиснатия.
Но пред кървавия и трагичен блясък на националната идея отношението на писателя е
категорично: “Всички други лишения и страдание могат да бъдат понесени по-лесно.
Когато Мечтата му се осъществява, когато смисълът на живота му се изпълва – без
да знае, че всичко това ще бъде временно,
той с огромно усърдие се хвърля да работи за
изчистването на последиците от сърбизирането на Македония. Най-пряк израз са документалните му книги “Гоце Делчев” (1942) и “Град
Прилеп. Борби за род и свобода” (1943). Втората от тези книги е възлова в цялостното
творчество на писателя. Засега е достатъчно
да се отбележи нейният есенционален характер
в контекста на публицистичната му дейност.
Българомакедонският антисъбризъм на
Талев и през 40-те години е исторически мотивиран с материал от трите предишни войни:
“При нахлуването на сърбите в Македония през
1912 година, те още при първите си стъпки
в тая българска земя преживяха горчиви разочарования. Малцина от тях познаваха тогава
действително положение на нещата у нас там
и повечето, голяма част бяха убедени, внушено
им бе и вярваха, че навлизат в една турска
провинция, населена с “прави сърби”, които
живеят в робство, в пълен мрак и мизерия. Още
в първото македонско селище, обаче, и навред,
дето проникваха, те видяха, че ги посреща
 “Кое вярваме и кое не вярваме””, в. Зора,
23.VІ.1943 г.
 “Вярата е щит”, в. Зора, 16.VІІ.1943 г.

прояви на немския дух. Може би съвсем епизодично овладяно-патетични сривове от рода на “Те ще
победят”, са дали основание на част от изследвачите да говорят за грешките на Д. Талев. Политическите му грешки да дефинирани с твърде късна
дата и не отчитат тяхната”безсъзнателност”.
Те са продукт на атавистичният му “подсъзнателен”, неконтролируем и неуправляем патриотичен
нагон. Как да обича Англия, Франция и Русия, като
му отнемат Македония? Как да мрази Германия,
която му я връща? Все от същата природа е
поддръжката на царската институция, която
той открито афишира (за да не се подмазва!) едва
след смъртта на цар Борис III, наричан от всички
Обединител.
Историко-политическите възгледи на Д.
Талев са предмет на анализ в единствената
досега статия на Цвета Трифонова, посветена
на публицистиката на писателя. За да придобият истинската си стойност в цялостния свят
на писателя всички тези текстове трябва да
се прочетат като предлитература. В крайна
сметка трябва да се отчете и фактът, че
между “неуспешната” трилогия “Усилни години”
и свръхуспешната тетралогия лежи точно публицистичния период. За познавачите на Талев
е ясно, че клишето за късното избуяване на
таланта на писателя чак през 50-те години
е крайно неубедително – не само защото в
“Усилни години” има изящни пасажи, а и защото
през първата половина на 40-те години “Желез “Омраза ... и любов”, в. Зора, 23.VІІ.1941
г.. Естествено краен, опиянен от особения
си антисръбски реваншизъм, писателят
започва една от своите статии със следното изречение: “ Подвизите на нашия полк
при преследването на сръбските щумци и
партизани-комунисти в Черна гора изпълни
зажаднелите ни сърца с гордост.” Виж “Бащи
и деца”, в. Зора, 9.VІІ.1943г .
 “Германия. Люде”. В. Зора, 21.Х.1941 г.; “Германия. Дух”, в. Зора, 28.Х.1941 г.
 “Той ни води смело”, в. Зора, 3.ІХ.1943 г.;
“Народ и цар”, в. Зора, 9.ІХ.1943 г.
 Трифонова, Цвета. Публицистиката на Д. Талев
във вестниците “Македония” и “Зора”. В:
Книга за Талев, С., 1998 г.
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на Димитър Талев
ният светилник” е бил вече написан и доста от
главите му са публикувани, при това точно в
ежедневника “Зора”. 30-те и началото на 40-те
години са напрегнато журналистическо време
за писателя, той всеки ден е на трибуната, езикът му отработва непрекъснато собствената
си техника, дисциплинира се, усвоява широк
спектър от изразни възможности. През това
десетилетие езикът на Талев тренира.
Не трябва да се забравя, че през трийсетте години Талев не пише само антрефилета,
че много често излиза в пресата и с чисто
художествени текстове. Най-многобройни
обаче са творбите му с невъзможна жанрова
идентификация – онези творби, в които езикът
се съпротивлява на жанра. По повод влизането
на българските войски в Добруджа например
Талев излиза с “материал” “Нощ и ден над Добруджа”. Тук вместо очаквания необуздан патос
се изправят лирично надиплени пасажи като
романови отломки: “Безшумно текат водите
на Великата река, високите бели брегове отвъд
стърчат неми и неподвижни над стихналите
морски глъбини. Не трепва нигде светлина,
само звездите блещукат в тъмни висини, бледи
и далечни. Не се чува никакъв звук, нито човешки глас, пътищата са пусти, запустели са
сякаш и селата край тях.” В подобни текстове
писателят простира върху малката площ на
един политически повод романтичната лирична
аура на духовната си приповдигнатост, импресионистичната безсъбитийност оставя след
себе си само усещане за атмосфера.
Има други текстове, построени върху реципрочен конструиращ механизъм. След кратко
лирично встъпление се навързват последователно
две-три разказови “резюмета”, както е например в “Клас и семе”. Смислопораждането става
последица от завишен персонажно-събитийната интензитет. В общата композиция неразгърнатите разказови ядра стоя като подточки
на подсказания в увода патриотичен конспект.
Тяхната откровена автономия говори за контаминационно конструиране на цялото. По подобен
начин в цялостната плът на “Илинден” е контаминиран романът за Дона Крайчева. Свободното
сцепление на съ-съществуващите части е част
от епическата писателска нагласа на Талев и е
многократно отрепетирано тъкмо във вестникарските жанрове, характеризиращи се с много
по-голяма композиционна търпимост. Събирането под един покрив на независими едно от друга
събитийно-персонажни цялости е забодено като
заглавие още в началото на трийсетте години
– “Дребни историйки” и още по-точно в “Малки
разкази” през 1938 г.  Явната липса на завършена
художественост не произтича от неразгърнатостта на разказовите фрагменти, а от тяхното вестникарско предназначение. Съобразени
са с бързотечната агресия на пресата, в книга
те изобщо не биха стояли добре. Но тъкмо тук,
в тези “дребни историйки” писателят отглежда
бъдещите си герои, тъкмо в тези полулирични,
 В. Зора, 21.ІХ.1940 г.
 В. Зора, 1.ХІ.1940 г.
 В. Македония, 26.XI.1932 г.
 В. Зора, 17.VII.1938 г.
 Виж напр. "Носталгия", в. Македония, 22.VIII.
1932 г.; "Мечти", в. Македония, 15.Х.1932
г.; "Самотница", в. Македония, 22.Х.1932 г.;
"През една лятна нощ", в. Зора, 18.VI.1939
г.; "Някогашни люде", в. Зора, 24.I.1943 г.;
"Мечтател", в. Зора, 24.V.1944 г.; "Плач без
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полумемоарни, полудокументални, полуисторически, полулегендарни материали в пресата е
школовката за Голямото писане.
Като на истински общ фронт Д. Талев прехвърля войски от едно в друго направление, като
създава двупосочно движение между публицистика и литература. Във вестника спокойно
се появява разказ от излязла вече книга и ясно
личи как той хвърля публицистичен мост към
събитията на деня, какъвто е случаят с “Братя
рождени” от книгата “Великият цар”. Родовата
връзка между братята Аспарух и Кубер отвежда по аналогия към сестринството между
Македония и Добруджа, където току-що са
влезли българските войски – това се чете на
първа страница на вестника.10
Най-показателен е случаят с полудокументалния фрагмент “Глас народен”.11 Той излиза
във в. Зора, сетне е включен дословно в документалната книга “Град Прилеп. Борби за род и
свобода” между страниците 40 и 45, посветени
на Тодор Кусев, по-късно митрополит Методий
Кусев. Това е сцената с прогонването от Прилеп на гръцкия наместник и първото четене
в църквата на български език. Същата сцена,
вече в Преспа и с герой Лазар Глаушев, за когото
е известно и от признанията на самия Талев,
че има прототип Тодор Кусев, ще я прочетем
и в “Железния светилник”. Преходът от вестникарското към документалното, а сетне към
художественото е маята, чрез която втасва
романовата проза на писателя.
Впрочем, обърнатият вариант също работи. В документалната книга за град Прилеп Д.
Талев включва в мащаб едно към едно няколко
свои разказа от сборника “Великият цар” като
органична част от цялостния текст. Ето защо
не бива да ни скандализира фактът, че по-късно
в романа “Илинден” от тетралогията писателят е вкарал цяла глава от документалната си
книга “Гоце Делчев”.
Понякога жанрови кръвосмешение стават и
в рамките на един и същ текст. Най-разголен е
случаят с “Хиляда деветстотин и трета”. Материалът излиза с явна публицистична перспектива
точно в деня на 35-годишнината на Илинденското
въстание. Основният текстови корпус обаче е
свръхлиричен. Като импресия върви споменът на
малкия разказвач за виденията от въстанието, за
случките в дома, изпълването на къщата с хора,
зазиждането стената на тайната стаичка и т.н.
А в края авторът излиза в светлината на сцената
със следните думи: “Разказах само туй, което
видях тогава с очите си, което помня. Но за да се
знае какво е всъщност Илинденското въстание
през 1903 г. ще отбележа тук и няколко цифри:
сълзи", в. Зора, 4.VI.1944 г.
 "Хиляда деветстотин и трета", в. Македония, 2.VIII.1932 г.; "По Добруджа", в. Зора,
30.V.1943 г.; "Срещу Нова година", в. Зора,
31.XII.1943 г.
 "На заточение", в. Македония, 12.XI.1932 г.;
"Глас народен", в. Зора, 23.V.1943 г.
 "Йоан", в. Зора, 1.IX.1937 г.; "Братя рождени",
в. Зора, 23.IX.1940 г.; "Борба", в. Зора, 19.XII.
1943 г.
 "Двубой", в. Зора, 19.XII.1937 г.; "Божият пратеник", в. Зора, 23.IV.1938 г.; "Трескавец", в.
Зора, 7.VI.1938 г.; "Дъжд", в. Зора, 8.IV.1939
г.; "Учителят", в. Зора, 18.V.1939 г.; "Отвъд",
в. Зора, 18.XI.1939 г.; "Езеро в планината",
в. Зора, 21.IV.1940 г.; "Скръбта на Исуса",
в. Зора, 27.IV.1940 г.; "Витлеемските овчари", в. Зора, 5.I.1943 г.; "Вярност", в. Зора,
8.VI.1943 г.
10 В. Зора, 23.IX.1940 г.
11 В. Зора, 23.V.1943 г.

през време на въстанието в Битолския вилает
станаха 150 сражения между въстаниците и турската войска и башибозук; убити бяха 746 души
въстаници и 3087 турски войници. Общо в цялата
въстанала Македония станаха 203 сражения, в
които паднаха 948 четници и войводи; във въстанието взеха активно участие 20 000 въстаници
срещу 200 000 турска войска и башибозук...” В
добавката се съдържа още кратко резюме за
хода на въстанието, завършващо с твърдението, че не е имало нито един случай на измяна и
предателство. Събирането на свръххудожествен
субстрат със свръхдокументален под знака на
публицистиката говори за неконвенционалното
жанрово съзнание на автора, за “артистична”
немара към формите на етикета, които биха
могли и да тъмнеят, когато целта достатъчно
свети.
Сводовата, с която Д. Талев размива границите на жанровете, е борба за език. На страниците на вестниците той се учи да укротява
думите, да ги подчинява и да ги подготвя за
овеществяването на романовите си видения.
След “Усилни години” той разбира, че само с
желани и талант не може да се напише Големото нещо за Македония. И тръгва по лабораторните стендове на периодичните издания да
изпитва събитийните и персонажни образци, да
ги направи свои, преди да ги предаде на другите
вече като романови герои и колизии.
Магдалена Шишкова е една от малкото,
които обясняват “тайната на неочакваното
раждане през 1952 г. на един талантлив и зрял
писател” с творчеството му опреди 1944 г. Но
тя свива литературоведската си мотивация
само до чисто художествените разкази на
писателя, излезли в книгите му “Златният ключ
” (1935) и “Старата къща” (1938)12. Авторка
на няколко от най-хубавите неща, написани
за Талев, М. Шишкова се опитва да построи
родословното дърво на голямата проза на писателя, но загърбва умишлено такъв клон, какъвто е публицистиката му. Навярно причината
е предварителното й негативно отношение
към неговата журналистическа дейност, която
“засвидетелства по неповторим начин идейната дезориентираност на автора през 30-те и
неговата политическа заслепеност в началото
на 40-те.”13 Но публицистичната практика на
Талев не се затваря само в открито политически текстове, макар те също да са твърде
важни за цялостната идейна картина в съзнанието на писателя. Стотиците му изяви
в периодичния печат се разполагат плътно
във всички точки на отсечката между чисти
“материали” и чисти “творби”. А тази отсечка
е отсечката на езика и в своята работа във
вестниците писателят упражнява неговата
свобода, упражнява прилежно разновидностите
му. В късните “успешни” романи на писателя
ще открие в езикови парчета от различни
участъци, но органично вплетени – шлифовани,
послушни. Публицистиката на Талев от 30-т и
началото на 40-те години е думоукротителният период от развитието на цялостната
му творческа личност, която некоректно все
още мислим само като романова. Преди да бъде
отворена вратата на “Железният светилник”,
отпред вече чакат готови идеи, събития герои
и думи.
12 Шишкова, магдалена. Образи и идеи в ранните разкази на Димитър Талев. Литературна
мисъл, 1967, кн. 6.
13 Пак там, с. 18.
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но не посмях да се обадя. Отново
стана съвсем тихо, наоколо блещукаха само няколко лампи и макар да не
виждах жив човек по пустата улица,
струваме ми се, че от всички страни ме дебнат страшни очи и сенки.
А и тъмнината стана по-гъста – по
небето се надигнаха облаци, задуха
студен вятър. Треперех цялата в
лекото си облекло, но още повече от
страх. Плачех, сълзите сами течаха по страните ми, чувствах се
безпомощна, загубена и всеки миг
очаквах да ме сполети най-тежка
беда. Чух отново стъпки, които се
приближаваха и цялата настръхнах.
По широкия плочник пред мене мина
млад мъж. Напрягах до болка очи – да
позная какъв е той, да не изпусна
нито едно негово движение. Като
отминаваше – изгледа ме, после се
спря и пак се обърна към мен.
– Извинете… Вие може би няма
де да нощувате… Тук, у нас, често
слизат така пътници.
Той се приближи на две стъпки
пред мене и продължи:
– Ако желаете, мога да ви посоча
тук, наблизо, квартира – дават стаи
за пренощуване.
Не знаех какво да отговора. Как
да тръгна с тоя чужд човек, къде ще
ме заведе той с моя куфар, но в гласа
му имаше нещо подкупващо и тъй
много исках да се подслоня някъде, да
видя живи люде!
– Не, не… – промълвих аз и се
отдръпнах ведно с куфара си към
другия край на пейката.
– Госпожице, разбирам, но уверявам ви, искам само да помогна. Аз
съм тукашен, те там ми са познати, ще намерят място за вас.
Тъй, в мъчително колебание,
тръгнах с непознатия. Посегна да
ми вземе куфара.
– Не, мога и сама, не е тежък.
– Нека двамата да го носим, ето
така, все ще ви бъде по-леко.
Намери се едно легло за мене.
На другия ден моят спасител дойде
да ме заведе на гарата. Макар да
беше твърде бедно облечен, аз не се
реших да пусна нещо в ръката му за
голямата услуга. На сбогуване, той
ми каза:
– Вие много се уплашихте снощи
от мене, зная… Но тъкмо в тия времена трябва да си помагаме. Иначе
на какво ще заприлича светът!
Да – завърши младата девойка
– това беше един истински благороден човек.
Има такива добри люде и на какво
би заприличал светът без тях? Но
има и във всяко човешко сърце една
поне искрица добро и нека не я оставяме да угасне – още повече в това
време на върховни усилия и изпитания, когато всеки от нас има нужда
от помощ, от насърчение, от братска дума и човешка обноска.
В. Зора, 16.VIII.1943 г.

16
Отвъд
Никой не се е върнал от там – от царството на мъртвите. Но дали това наистина
е тъй? Сънищата са друг един живот, в който
ние, живите, общуваме с умрелите и не само в
спомен от миналото, когато и те, мъртвите, са
били живи. А ето какво се случва понякога: часовникът внезапно спира или вазата на масата сама
се пуква и се разбива на късове, или вратата сама
се отваря, или пък съвсем неочаквано ни обхваща
смътна, неясна тревога. И, когато дойде вест
чрез писмо, чрез телеграма или чрез пратеник,
ние виждаме, че в същия час, в същата минута,
в която часовникът е спрял, вазата сама се е
пръснала, вратата сама се е отворила, в същия
миг, когато тъмна тревога е пронизала сърцето ни, някъде далеч от нас близък нам човек се
е простил със земния си живот.
През есента на 1920 година случи се да
прекарам две нощи в една овчарска колиба
между грамада канари близо до Завоя на Черна,
в Мариово. Тъмни и студени бяха тия две нощи
сред планинската пустош, канарите наоколо
израстваха огромни в тъмнината и се сливаха
с черното небе, ведно с върховете на вековни
борове, които бяха впили ярки корени в каменистата снага на земята. По небето мъждукаха редки звезди – бледи и далечни. Нощният
вятър блъскаше крила в разкривените плещи на
настръхналите канари, провираше се през зеещите цепнатини между тях, свиреше тъжно
през оръфаните клони на старите борове и
само подрънкването на няколко клопатари в
близката долинка, дето нощуваше стадо кози
и овци, беше единствения жив и земен звук от
тъмнината. Моите другари – неколцина овчари
и козари – бяха прости и мълчаливи люде, та
почти нямаше с кого да разменя две приказки, а
и погледът ми нямаше къде да се спре наоколо.
Така, в мълчание и тъмнина премина първата
нощ, така започна и втората.
Не зная по кое време беше през втората
нощ, дали посред нощ или преди първи петли, навред из планината стана съвсем тихо. И сред тая
пълна тишина, отнякъде се надигна глух и дълбок
стон, бавно се отдръпна назад, после отново
се върна още по-високо, стремително се понесе към нас и се изясни в многогласен вик:
– А-а-а-а-а!
– Чуваш ли? – тихо ме попита един от
моите другари и стори ми се, че виждах в тъмнината широко разтворените му очи.
– Какво е туй? – прошепнах аз. – Вятърът
ли стене в гората или някъде бучат придошли
води?
– Това са нашите войници там, край реката. Не чуваш ли: ура! Ето пак: ура, ура!
Да, чувах ясно тоя мощен вик от хиляди
гърла, който през войните често пъти заглушаваше дори грохота на оръдията.
После пак всичко утихна наоколо и вятърът
отново започна да подсвирва тежко между
клоните на високите борове.
Рано на другата сутрин, по една тясна,
камениста пътека срещнахме група жени.
– Отиват – казва другарят ми – да палят
свещи там, по окопите и по гробовете край
реката. Винаги, когато викат мъртвите войници, жени отиват да палят свещи там.
– Често ли се чува тоя вик?
– Не, но се чува по цялата планина и по
всички села наоколо.
Аз не зная как да си обясня тоя миг през
оная тъмна нощ, но кой ще ме разубеди, че
това не беше вик на падналите български
войници в кървавите боеве при Завоя? Кой ще
разубеди ония жени да палят свещи там, по
гробовете и окопите край Черна?

Бр. 4, 2008

ПАМЕТ ЗА
На покойната ми майка
Житейският път на всекиго от нас е
пресечен от един праг. Или, може би, това е
висока, непроницаема стена, която разделя
царството на живите от царството на мъртвите. Нашите души пропълзяват нагоре по тая
висока стена, като мъничка струя бял пушек,
а телата ни остават безжизнени, ненужни, при
нейните подножия. Но може би това е бездънна
пропаст, в която бавно потъват душите ни,
като подухнати от вятъра глухарчета. Уви, ние
нищо не знаем за последния миг на ония, които
преди нас са се преселили в отвъдното царство.
Ние нищо не знаем, но всички вярваме поне с
капка вяра, или когато в тежък час се откърти
въздишка от гърдите ни, че отвъд тоя праг,
отвъд тая стена, отвъд тая бездънна пропаст започва нов живот, друг някакъв свят.
Един друг свят, който ние не можем да
видим с очите си, който не можем да докоснем с пръсти. Един свят, с който общуваме
в нашите сънища, в оная неясна и неотразима
тревога, която понякога обхваща сърцата ни, в
моменти на черна мъка, когато погледът ни се
отвръща от земния живот, или пък в моменти
на вдъхновение, когато пред нашите очи вселената открива своите велики тайни.
И тоя друг свят аз бих го нарекъл Царство
на светлината, Царство на красотата, любовта и подвига. И на забравата.
Ние никога не говорим за ония преминали
отвъд, които са живели лош живот на земята
и са оставили само грозни спомени между нас.
Те се губят в сенките на отвъдното царство
и земният им образ скоро избледнява в нашата памет. Само в сърцата на най-добрите
от нас се намира за тях една съвсем кратка
молитва:
– Бог да ги прости!
Никой нищо повече не иска и не може да
каже за тях, когато мислите ни са насочени
към отвъдния живот.
Ала там са и всички ония, чиито велики дела
са запазили имената им през вековете. От там
изтича неугасващата светлина, която преминава през всички времена и озарява нашите
души – светлината на изпитаната мъдрост,
на вечната истина и доброто. Там, отвъд
прага на земния ни живот, с всички борци,
които са пожертвали дните си на земята за
светъл идеал, там са всички герои, паднали
за род и родина, като ония при Завоя на Черна,
чийто победни викове отекват в настръхналите канари и в сърцата на простите ония жени,
които отиват да палят набожно свещи на
техните гробове. Там са и всички деца, които
рано са преминали в отвъдния свят, чисти
и невинни, и чиито души са крилати цветя,
изтъкани от лъчи. Там са всички наши умрели
вече близки, за които винаги си спомняме с
любов и за които ще тъгуваме непрестанно,
докато и самите ние отидем при тях. Не отиде
ли, най-сетне там и сам Божият син – нашият
Спасител, за да освети страданието, което
бе понесъл в сърцето си за спасението на
човешкия род?
И затуй, когато се изправяме със смирено наведени глави пред гроба на близък нам
човек, или все едно пред обраснал с бурени
гроб на незнаен покойник, някъде в полето или
в планината, ние сякаш стоим пред прага на
вечното царство на мъртвите, нас ни озарява
неземна светлина, която иде може би от там.
Изправени пред тоя праг към отвъдния свят,
ние виждаме с ясни очи човешката слабост и
човешкото величие.
в. Зора, ...? 194 г...
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