
ФОЛКЛОРНИ МОТИВИ И ПОДХОДИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ХРИСТО СИЛЯНОВ 
Проф. Костадин Л. Динчев 

 
    Биографичните данни за Христо Силянов са обагрени в голяма степен с 
историзъм, не само защото е историк по образование, но и защото дейността 
му,както и творчеството му свидетелства за определено историческо време. Да 
се пренебрегва обаче създаденото от него като журнаслист, като писател и поет, 
е твърде неприемливо. Още повече, че той има свой почерк и принос, 
независимо от съпоставките с други творци преди и след Освобождението. 
Впечатлява не толкова неговата „двуизмерност“, а по- скоро „многоизмерност“- 
и като дейност, и като творчество (1). Най-сгъстената характеристика посочва, 
че Хр. Силянов е „публицист, историк, участник в Македоно.Одринското 
революционно двежение, общественик“ /пак там/. Ще добавя, че той и 
летописец на своето време, интересен белетрист и в известен смисъл песенник-
фолклорист. Изследователите най-често сдъпоставят поезията му сд 
Д.Чинтулов, Хр. Ботев и Вазов, а белетристиката – със Захари Стоянов.  Смятам 
за целесъобразно да посоча, че и в поезията, и в повествованието се срещат 
доста фолклорни напеви, описания на традицията, мотиви. По- обобщено : той 
е късен възрожденски деятел- енциклопедист: просветно революционната 
дейност, типичен представител на ВМОРО с участието се в Македония, и в 
Одринска Тракия, въплъщавайки единството на освободителните борби в двете 
области. Реализирал е 420 публикации като творец в поезията, прозата и в 
действената журналистика. По-важни трудове по хронологията на издаването 
са: 
1903 /в съавторство с Вл. Ковачев/. Тъгите на роба- стихотворения 
1905. Стихове 
1914. В. Чекаларов. Един именит син на Котурско 
1915 /1993/. Сръбско- българският спор и Русия 
1919 /1848/. От Витоша до Грамос. Походът на една чета през Освободителната 
война 1912. 
1927 /1967,1984/ .Писма и изповеди на един четник- 1902 . С посвещение:“На 
Светлата памет на ГЕОРГИ ИВАНОВ  и загиналите другари в 1902“ 
1933-1943 /1983/, т. І -ІІ. Освободителните борби в Македония 
1934 /1984/. Спомени от Стратджа. Бележки по Преображенското въстание в 
Одринско-1903. 
От приведената хронология е видно, че Хр. Силянов твори от ученичеството 
/“Ученически другар“/ 1898/ почти до сетните си дни, завършвайки със 
„Спомени от Странджа...“/1934/. Условно бихме  могли да очертаем неговия 
творчески развой в няколко направления : I.Лирическо-песенно творчество,  II. 
Публицистично-белетристично, III.Меоаристично /Историко-литературни 
възпоминания и биографии/. Рязка граница между тях трудно може да се  
прекара,защото лиризмът пронизва и публицистиката и мемоаристиката. 
   Съгласен съм с Михаил Неделчев, че Силянов е значителен революционен 
писател, поет и мемоарист, съхранил чрез словото си героиката на 
националната революция от началото на нашия век. Стихотворенията на 
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Силянов пресъздават новата революционна обстановка с новия тип герой- 
просветения войвода или апостола... за него словото е част от революционното 
действие“. Бих добавил, че творчеството на Хр. Силянов е многопластово и 
разнообразно: народен бит, актология и психология на борбите за Македония и 
Одринско, мотивираност на борците и техните водачи, ролята на „учените“, 
смелост и всеотдайност в действията, ярки щрихи на революционни образи и т. 
н. 
   Близостта на стихотворенията до народнопесенната традиция и борческите 
творби от възрожденските революционни поети е очевидна. Те са 
приповдигнати- ритмизирани,обвеяни с родолюбие, призиви за борба и жажда 
за свобода. И зад всички тия творчески импулси стои лично преживяното: 
юношеския борчески кръг в Солунската и Битолската български гимназии, 
гоцеделчевският всеобхватен ум и размах в действията на Дамян Груев- 
вдъхновителя в учителската му легална революционно дейност и Георги Иванов 
Геройски марко с неговата „подвижна военна академия и колоритна четническа 
среда. 
   Верни са наблюденията на изследователите, че творчеството на Хр. Силянов 
има свои първопроходци и пример, който следва, в лицето на именития му 
съименик Хр. Ботев, летописеца на Априлската епопея Захари Стоянов, 
призвания Добри Чинтулов и патриарха на българската литература Ив. Вазов, 
но времето и мястото / Македония и Одринско, оставени след Берлинския 
гоговор под властта на Султана/, както и образите са други. Още първите му 
гимназиални стихове и статии са близки до народната песенна и разказвателна 
традиция, макар и непретенциозни във формата. Тази народнопесенна линия 
той затвърдява през четническия период, като пише в почивките след дългите 
изморителни преходи или акции, така да се каже „на коляно“ и хроникирайки 
събитията, създава стихове, стиховете му са отклик „на духа народни“. 
   Не възнамерявам да представям цялостно историка, историческата личност 
Хр. Силянов и написаната за „Освободителните борби в Македония“, „Сръбско-
българския сор..., македонската емиграция,.. бележките за Преображенското 
въстание, Васил Чекеларов и др. събития и дейци, нито цялото му 
публицистично и литературно творчество. Това, уверен съм, правят и ще 
направят историците и литературните критици. Силянов ме занимава предимно 
като лирик-народесенник. От цялото поетично творчество за нашата тема 
интерес представляват няколко върхови стихотворения, близки до изрзност до 
фолклора заети мотиви от народното творчество, използване на фолклорни 
похвати, адаптации и версии на фолклорни теми и творби. Като цяло поезията 
му е четивна и музикално-песенна, а зад всеки стих прозира преживяване от 
комитската одесея, покруса от гибелта на бойци и войводи, възхищение от 
подвизи и др. Те се срещат и в поветствованията : „Писма и изповеди....“ / с. 39, 
с.57, 70,71 и др/, в „Спомени от Странджа...“/ с. 307, текстът на с. 632 носи дух 
на Странджанския химн „Ясен месец веч изгрява“/ и др. Забелязва се, че тези 
рефлективни импулси характеризират ранното „хайдутуване“ по Македония 
/Преди Илинден-Преображение/ и по Тракия /Странджанско/ през ІІ етап на 
Илинден-Преображенската епопея, по-точно Преображенската „Петрова нива“ 
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и въстаническите действия през 1903 г. 
 
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И МАРКО ЛЕРИНСКИ 
 
Трите творби : „Бързай, млад войводо“, „О, тежко е другар да се прощава“ и 
„До вчера бе... аз слушах твойта реч“ са посветени на Гоце Делчев (4) и са 
възникнали по конкретен повод: първата е от срещата с Гоце, Втората- 
прощаване и завет-философия /“Смъртта да срещнем и да победим“/ и третата-
“ах, не не е лъжа, ни сън ти труп студен си веч“ е по повод вестта за гибелта на 
Апостола / Ще се спрем само на „Бързай, млад войводо“/. 
   Първата песен се ражда непосредствено при т. Нар. „инспекция“ на Г. Делчев 
в Югозападна Македония /Костурско и Леринско/, където го придружава четата 
на Марко Лерински- Геройски, наричан от българите „цар“, а от турците- 
„Марко-паша“. Младият Силянов /комита-поет/ съзерцава Делчев, взира се в 
образа и в чувствения му мир, попива словата му- прости, разбрани, задушевни, 
ясните философски обобщения за борбата- и тихо му се възхищава, скицирайки 
обобщен образ на истински народен вожд и апостол. Първоначално нахвърля 
няколко поветствователни бележки, но вълнението ме прелива и в мерена реч. 
Така непосредствено бликат стиховете, чийто първи слушатели са Гоце, Марко 
и четниците: 
   Бързай , млад войводо, с вярната дружина 
   и прехвъркай тия пусти планини! 
   Всички зли премеждия досега премина 
   и нивга позорът теб не опетни. 
   Бдяща като тебе, чака те раята, 
   жадна за разтуха, за гореща реч, 
   но бързай, че близка вече е зората, 
   а селото още много е далеч! 
   Чува изпълнението общия войвода на Македония и Одринско Гоце Делчев, 
вдъхновил комитата-поет, както и Марко Лерински – конкретният войвода на 
четата. И двамата са трогнати и заявяват, че е изобразен „идеален войвода“, 
какъвто всеки се стреми да бъде“. Това е важна „рецензия“ и за произведението,   
и за автора. 
   Стихотворението е от три осемстишни строфи плюс една, която повтаря 
накрая първата строфа. Топлото обръщение-призив към войводата де прехвърля 
с дружината си от село на село, докато не се е зазорило, и възхитата, че въпреки 
премеждията „нивга позорът теб не опетни“ - една поетическа фигура, която 
извисява пленителния образ на революционера. Следва обяснението – защо 
винаги трябва да бърза: „ раята е жадна за разтуха, за гореща реч“, т.е. 
Действията и думите на комитите вдъхват увереност у поробените... Нататък 
поетическото въображение очертава друг детайл: в студ и пек, с подкосени от 
умора крака, момците не спират своя поход, защото „Умора не знае борбата“, а 
още и, че бурите са наследи и те именно държат революционера вечно млад. 
Върхът (поантата бих казал) на стихотворението е: 
    О, носи се волно като дух победен 

Ре
гио
на
лн
а б
иб
ли
от
ек
а "
Ди
ми
тъ
р Т
ал
ев

"-Б
ла
гое
вгр
ад



    над земята родна. С проповед и сеч 
    страха – зъл тиранин, пагубен и бледен - 
    от душите робски пръскай надалеч! 
    Това е идеята на бъдещата революция, подготвяна „с проповед и сеч“, за да 
прогони страха от вековния роб и го включи в борбата за свобода ... 
Разгърнатият стих (по подобие на Вазов и Ботев), анжамбманът, кръстосаната 
рима, сравненията, лексиката и пр. Издават съвременно за поета светоусещане. 
Наличието на много и, и предимно традиционни постоянни епитети (макар, че 
на места са съвременно инверсирани) издават народнопесенното отношение и 
познание. Ето някои от постоянните епитети: млад войводо, вярната дружина, 
пусти планини, зли премежди, тъмна нощ, мъгли зловещи, урви въртоломни, 
вярата крепка, вечно млад, дух победен, земята родна, зъл тиранин, душите 
робски, гореща реч и др. Изобилието на епитети на места и убедителни 
сравнения („носи се волен като дух победен“), антитезата: близо (зората) – 
далече (селото), говорят за талантлив поет. Христо Силянов е почувствал 
обаятелната сила на Гоце и Марко, за да извае пленителния образ на войводата-
деец на Македоно-Одринското революционно движение. Изкушен съм да 
посоча легендарните щрихи не само в образа на Гоце Делчев, но и от 
прозаичната възхита на също така популярния в този край Марко Лерински, 
Геройски (Георги Иванов от Котел). Образът му е жизнено уплътнен като човек 
на „свещена мисия“, с борчески темперамент, състрадателен и строг (особено 
към себе си), чиято философия за героизма и страха е непоколебима: „Герой 
може да бъде само оня, който е успял да победи в себе си страха от смъртта“. 
Това е впрочем веруюто и на другите Апостоли на свободата: Васил Левски, 
Гоце Делчев, Даме Груев..., както и на самия Силянов. И отново ще се позова на 
Михаил Неделчев, който заявява: „Големият му цикъл за Гоце Делчев и особено 
стихотворението от него „Бързай млад войводо“ е бил сред най-рецитираните 
творби на епохата наред с Ботевото „На прощаване“ и „Опълченците на Шипка“ 
на Вазов. 
                  ПРЕРАБОТКИ И АДАПТАЦИИ 
    Показателно е, че повече от литературните творби се мелодизират било по 
стари народни песни, било по нови напеви от шлагери или популярни песни. 
Това Христо Силянов е показал на доста места в „Писма и изповеди...“ (5) 
   Изострената обстановка е налагала да избягват дневни преходи и нощни 
засади, което наложило оригинален начин за преходи по тези места – пътуване 
по езеро. Природната красота, тишината на ноща, звездното небе, 
отдалечеността от неприятеля – всичко това е създавало чувството за 
безопасност и отприщвало волята за песен. Четниците знаят старата песен за 
Мануш войвода (6). Веднага се ражда адаптацията. Вместо Мануш момците 
запяват за своя войвода Марко: 
    Нашите майки - 
    в черно забрадени ... 
    Развей байрак, 
    бре, Марко войвода ! 
    Вслушвайки се в своето приглушено пеене, комитите се опияняват от възторг 
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и редят песен след песен. Така Христо Силянов е усетил и отразил романтиката 
на борбата. И още повече ще се възхити на своите бойни другари, вмъквайки 
възклицанието на дядо Яндре: 
    „Де се е чуло, видело 
    Комити по вода да одат?“ (7) 
    В дружината се знае поетичната нагласа у Силянов, поради което подбуждат 
неговите творчески възможности в очакване да напише „песен“ за тази чудна 
вечер в езерото. И следва моментална импровизация на текст по песента 
„Когато бях овчарче“ (8) 
    Ти, езеро, не шавай // и мирно си седи 
    комитите пътуват // по твоите води. 
    Кога по теб комита // лопата е въртял 
    и чуло ли се нявга // войвода адмирал. 
Завършекът е: 
    И ден и нощ потери // комитите следят, 
    а те по езерото // със песни са на път (с. 115) 
    В „Спомени от Странджа“ (с.297-301) Христо Силянов ни е оставил ценни и 
непосредствени наблюдения на „стари езически поверия, облечени в 
християнско рухо“. Става дума за НЕСТИНАРСКИ ОБИЧАЙ и различните 
вярвания в зли духове (топак) и покровители. Особено ценни са сведенията за 
НЕСТИНАРСТВОТО, което, според него, напомня „демонически религиозни 
оргии на старите тракийци“. Това е играга върху огнена жарава на Св. 
Константин и Елена. Покровителят наричат „Светока“, който се явявал само на 
сестра си – една жена, която „живеела в село Манджура“. С ритуала 
омилостивявали „Светока“, а предпочитаните от него „да прихванат магически 
и целебни възможности“. И това Христо Силянов прави преди големият ни 
фолклорист Акад. Михаил Арнаудов да е предприел своето теренно изследване 
и теоретическо обобщение (9). 
    Поетът-фолклорист Христофор Дзавела, по сведение на Михаил Неделчев, е 
записал песента „Девойко, мори, девойко“, от Христо Ламбров Русков (роден 
1888 г. от с. Косинец, фотограф на четите). 
    Девойко, мори, девойко, 
    отдека имаш китка смил - 
    во църква що га носиш, 
    икона стара да сружиш - 
    молба да си се помолиш, 
    волята да ти се стори. 
    Според Неделчев „Песента очевидно е свързана с романтиката на 
четническите дни на Силянов в Костурско от 1902 г.“ (10). Творбата е от четири 
части: два въпроса към девойката и два нейни отговора, които са съсредоточени 
около китката СМИЛ (диалектно думата е епентетично л=ль – СМИЛЬ), 
предназначена за стара икона в черквата, на която да остави китката, да се 
помоли, за да постигне желанието си (неясно какво). Отговорът е като че ли 
малко необичаен, най-общо: нали търсят Лисец и гледат гората и не разбира 
защо я разпитва къде е намерила „китка смиль“ (11). Идва неочакваното 
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обяснение, че писаро Христо Силянов бере китките и ги дава на тях. А на нея за 
кой и дава „китка смиль“. Следва признанието, че и на нея китката е дадена от 
„писаро Ристо Силяно“ да я носи в своите пазви за него, докато „венба да се 
завени“. (Признавам – малко познавам този диалект). Вероятно изразът означава 
– докато настъпи венчавката, т.е докато се ожени... А друга ще откъсне за 
Светицата, пък и за себе си. Текстът не указва ясно какъв е мотивът. Все едно, 
каквото и да е тълкуването, за нас по-важно е обобщението и основните 
принципи във фолклорната песенност: 

1. Популярните борци и герои представляват интерес за народния певец и 
той създава песни за тях. 

2. Изразът „Писаро Христо Силянов“ е за времето на дейността му около 
Илинден-Преображение, особено дейността му в Костурско с четата на 
Марко Лерински. 

3. На лице е закономерна диалогичност, така често използвана във 
фолклорното творчество... А дали песента е създадена от цитирания 
изпълнител (най-често търсим създателите-творци сред добрите 
изпълнители) или е съчинена и допълвана от Даскалите в Движението, 
не е ясно. По-важно е, че имаме паметникнеръкотворен за времето и 
дейците на Македоно-Одринското революционно движение, какъвто е 
и Христо Силянов. 

   В заключение ще отбележа, че описвайки народните разкази за Войводата 
Марко Лерински, който „искаше да принадлежи на общото дело“, Силянов 
приповдигнато и философско-поетично отбелязва: „Факир на освободителната 
идея, герой и мъченик на любовта и омразата си, той бе успял да вледени своето 
сърце за всички залъгалки на живота и да запази силата и горещината му цяла 
за народното дело“. Характеристиката на бореца Марко Лерински може да се 
отнася и за повечето дейци на Македоно-Одринските борби, в това число и към 
самия Силянов. 
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