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Сред науките, които бих искала да изучавам, несъмнен фаворит е историята. Защо 

точно историята и кога усетих интерес към нея ? Може би и защото когато осъзнах, че ние не 

сме първите на тоя свят, че културата и цивилизацията, на която се радваме днес са били цел, 

страст и страдание на хиляди и хиляди личности преди нас – а тяхното дело и живот 

заслужават нашето внимание.  Изучаването на историята ни позволява да изградим собствено 

виждане за миналата реалност, като в тази реалност срещаме онези хора, изградили облика 

на света, в който живеем сега. 

 Тези хора не са ни далечни. Те са свързани с нашите земи, с нашите градове и села. 

Чрез уроците по история, ние учениците, се запознаваме с част от тези изтъкнати личности и 

това поддържа нашия патриотизъм.  Една такава „икона” на българския борбен дух е поетът, 

публицист, мемоарист и революционер -  Христо Силянов. Аз и моите съученици не бяхме 

дори чували това име и намирам това за срамно. Лично аз научих за Христо Силянов преди 

по-малко от месец, когато преподавателят ми по история спомена за него във връзка с 

годишнината от рождението му. Това не е нещо, с което се гордея, тъй като впоследствие 

имах възможността да се докосна до един истински български характер. Това, за което много 

хора могат да съжаляват,  е че не са имали тази възможност, която имах аз. 

 Такива личности сигурно ражда времето. Неговият живот протича във време когато 

люлката на българщината – Македония, остава извън свободното Княжество. В тези години 

на изпитание, Силянов разбира, че трябва да бъде близо до своя народ. Той не случайно е 

част от възпитаниците на Солунската мъжка гимназия, чиито наследник е НХГ „Св.св. Кирил 

и Методий” в нашия град и тази година честваме 130 години от създаването й. Там се оформя 

онази българска интелигенция, която оглавява национално-освободителните борби на 

българите в Македония . 

 Като истински историк – професионалист, той оставя на поколенията спомена за 

героични времена и също толкова героични дела на плеяда български герои. Силянов прави 

всичко възможно до нас да достигне величествената борба на българите в Македония чрез 

книгата си „Освободителните борби на Македония”. Когато реших да се запозная с тази 

книга, установих с най-голямо учудване, че тя седи в семейната библиотека, прочетена 

някога от някого и чакала дълго време друг да я отвори. Но тя се оказа обемиста и трудна за 
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четене дори за мен, въпреки афинитета ми към историята. Може би и се надявам, че ще 

дойде време, когато и аз професионално ще погледна на тази книга. Сега тя само може да ме 

респектира и поражда моето уважение към нейния автор. 

 Очарова ме написаното за Христо Силянов  от проф. Любомир Панайотов – също 

толкова достоен българин – учен, отдаден на изследователска дейност за национално-

освободителните борби в Македония и Одринско. Всеки българин, прочел това, което пише 

той за Силянов, би се гордял от факта, че историята ни е дала една очарователна личност, 

отдадена на своя народ. 

 България има герои. Радвам се, че имам възможността и потребността да чета за тях, 

да опознавам живота им, и да се опитвам да разбера смисъла на техните идеали. Смятам, че 

ако дори за час се потопим в живота на един такъв българин, то в нас ще се запали онзи 

патриотичен огън, който е горял в тях далеч във времето. 

 Да познавам такава личност, да съм се докоснала до неговото творчество, означава, че 

съм  научила нещо за славното минало на народа си, доближила съм се до неговата борба и 

съм изпълнила дълга си като достойно поколение. Въпреки че сега в нашето време често си 

задавам въпроса - дали можем да бъдем достойни наследници на тези герои ? 

 А защо според мен Хр. Силянов не бива да остава само като прочетено някъде име ? 

Защо трябва и другите да знаят за него ?  Защо онези 2 тома трудни за разбиране от мен и 

моето поколение книги не трябва да останат в семейната библиотека толкова дълго 

непрочетени и забравени ?  Защото всеки човек, колкото и нищожен да бъде той на фона на 

цялата вселена, трябва да има корени – да познава историята си. Тази история го среща с 

удивителни, достойни за подражание личности. Личности, които винаги ще са живи, за да ни 

напомнят за борбения и непреклонен човешки дух. Христо Силянов е такава личност от 

българската история, която трябва подробно да изучаваме. Дори и да са единици, които ще се 

докоснат до неговата дейност и творчество, то значи животът му  не е бил напразен.  

         Мария Симеонова 
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