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Талант, посветен на подвига за идеала

Избрал перото за оръжие, Гале Христов зае своето място в редиците на десетките
интелектуалци, които остават в бойното поле на съдбата. С това оръжие и в тези
редици той се бори срещу опитите на нечестивците да представят величието на
саможертвата на хиляди българи в името на свободата и градежа на нова България,
използвайки непристойни скверни и цинични изопачавания на историята против
фашизма и капитализма. Убийците на стотици антифашисти, партизани, ятаци и
покровители на невинните жертви на терора и варварските пристъпи на фашистите
бяха наричани невинни жертви и ги обявиха за герои. Те и сега продължават да
внушават на младите поколения, че в България никога не е имало фашизъм и фашисти,
не е имало партизанско движение и народна съпротива срещу капитализма и
монархофашизма. От тези позиции клакьорите на тази продажна кампания представят
Народния съд за противозаконен и антинароден. Авторите на тези лъжи не се спират
пред нищо и денонощно задръстват телевизионния екран и страниците на жълтата
преса. Чужди и местни мафиоти, натрупали несметните си богатства чрез кражба,
корупция и престъпни схеми, ги финансират щедро.

Мотивът да напиша тези редове е възхищението ми от преклонението, което излъчват
публикациите на Гале Христов, когато описва величието на саможертвата на онези,
които дават живота си, за да се освободи България от оковите на монархо –
фашистката диктатура и жестоките капиталистически порядки. Със същото
преклонение той описва и величието на героите на строителството на
социалистическото общество. Тяхната всеотдайност в това национално движение, чрез
което са създадени три Българии по икономическа мощ и благосъстояние за цялото
население на страната, също носи всички белези на истински подвиг.

В съзнанието на широк кръг читатели Гале Христов се утвърждава като талантлив
творец, който е съсредоточил своето внимание и творчески потенциал върху светли
образи на хора с воля за саможертва в името на свободата и съзидателния труд. Той не
само описва с изключителна прецизност техния героичен подвиг пред лицето на
палачите и платените убийци на монархофашистката власт, но и умело разкрива
величествения смисъл на тяхното мъжество и безстрашие. Ярко потвърждение на този
похват е поредното задълбочено изследване за живота и подвига на най – ярките
революционери от Кюстендилския край. С това той по достоен начин изпълнява
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посланието да предадем на следващите поколения дълбокия смисъл на човешкото
безсмъртие.

Вдъхновен от тези примери на героизъм и саможертва, Гале Христов наред с
множество талантливи творци, оставя своя печат върху величествения пантеон на
българската слава.

Новата книга на доц. д-р Гале Христов „По талвега на живота“ идва да ни напомни, че
това е труден морален казус, на чиито изпитания мнозина не успяват да устоят. Чрез
книгата мислещият читател се докосва до образи с противоположни съдби. Впрочем в
нея не е отделено специално място за такива, които за броени дни се превъплътиха от
„апостоли” на социалистическата идея в нейни дисиденти, от герои на социализма в
негови жертви, от апологети на марксизма в негови отявлени критици. Знаем, че целта
им бе да се сдобият с индулгенция за оправдание на своето предателство с едничката
мечта отново да бъдат във властта, която за тях никога не е била нищо повече от
възможност за разграбване, за безнаказаност и щедри благодетели, които от своя
страна имат нужда от безгръбначни същества, за да им проправят път към богатства,
трупани по престъпен начин за сметка на сигурността на държавата и щастието на
милиони онеправдани.

Изправяйки срещу тях антиподите им, авторът всъщност изразява своята безпощадна
ирония и болезнена непоносимост към подобни превъплъщения на духовната
неустойчивост, подвластна на маргиналността, чийто бог са привилегиите и
финикийските знаци, жаждата за власт и корупцията. Неговото внимание е
съсредоточено върху светлите образи на истинските апостоли на социалистическата
идея, чийто живот е наситен с прояви на неподкупна преданост към идеали,
превърнати в съвест на разума. Те имат за единствен кумир всеотдайността,
готовността за саможертва и искрената преданост към идеята, която черпи своята сила
и вдъхновение от хуманистичните идеали на културата и святото верую, насочено към
социалната справедливост и благоденствие за мнозинството от обществото.

Доколкото верността към социалистическия идеал за автора е достойна за възхищение
и подражание добродетел, смелата й защита в дълбоко поучителната му книга е едно
от нейните безспорни достойнства. Целта му е да предпази младите хора от погрома на
духа под натиска на мащабната ерозия и лумпенизация, за чието извършване
противниците на идеята за справедливо общество щедро деморализират части от
интелигенцията, която страда от недостатъчност на духовна устойчивост.
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Авторът не скрива гордостта си, че е един от поколението, което носи в себе си духа на
съзидателния патос. В този смисъл в новата си книга предлага една изключително
богата и достойна за възхищение галерия от образи, които намират своята
професионална, нравствена и духовна реализация в различните области на
обществения живот.

Заедно с това, той предупреждава искрените последователи на социалистическата
идея решително да се противопоставят на нечестивите маньоври на вчерашните
ренегати отново да омърсят редиците на левите сили, стремейки се да бъдат приети в
лоното на идеала, който те така цинично оскверняваха в продължение на три
десетилетия. Историческият опит недвусмислено води до извода, че дори и най светлите и най - великите идеи са обречени, когато недостойни и недорасли до тяхната
извисеност хора се опитват да приватизират правото да ги символизират.

Книгата, която е обект на моите размишления, не е предназначена за „убиване на
времето“, не е разказ за сладникави изживявания на опустошените души, нито пък
източник на мистично опиянение на изтощените им сетива. Това е отговорно
интелектуално произведение, което предполага трезвомислие и прозорливо вглеждане
в смисъла на утрешния ден, въз основа на което сме призовани да изработим и своята
устойчива жизнена позиция.

Аз възприемам тази книга като творение на истински талант, посветен на подвига за
идеала. Величието на този идеал зове всеки от нас, който се чувства съпричастен към
него, да следва примера на Гале Христов, пресъздавайки светлите образи от своя край,
посветили живота си и смисъла на своето верую на идеала, за да се включи в шествието
за слава на чистия патриотизъм под надслов „Безсмъртният подвиг“.

В заключение бих искал специално да отбележа, че книгата „По талвега на живота“ от
Гале Христов е прекрасно четиво за изкуството да останем верни на себе си въпреки
превратностите на съдбата. В това авторът вижда залога да опазим неподправена
адекватността на нашата духовна идентичност.
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