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ХРИСТО СИЛЯНОВ – ДЕЛЕГАТ НА КЮСТЕНДИЛСКИЯ 
КОНГРЕС НА ВМОРО ОТ 1908 г. 

 
 

н.с. д-р Слави Славов – ИИ към БАН 
 

Поетичното, публицистичното и историографското наледство на Христо 
Силянов предизвиква нестихващ интерес и днес – повече от седемдесет години 
след неговата смърт. Неповторимото въздействие на Силяновото творчество, 
посветено на македоно-одринските освободителни борби (а то в огромната си част 
е „обречено” на тази тематика), е продиктувано основно от факта, че той е и 
непосредствен участник в революционното движение, и първият му цялостен 
изследовател, подходил от позицията на професионалния историк.  

Революционната биография на Христо Силянов сама по себе си е 
достатъчно забележителна. В нея може да се открият и практическият опит, 
наптрупан по време на нелекия четнически живот, и търсенията на теоретика-
революционер, и несъмненият журналистически талант, проявен при 
сътрудничеството на основните печатни издания на ВМОРО.  

В израстването на Силянов като революционер има и един известен на 
специалистите, но слабо популярен факт, който остава встрани от 
изследователския интерес. През 1908 г., макар и само за няколко месеца, поетът 
става част от централното ръководство на Вътрешната македоно-одринска 
революционна организация. На проведения през първата половина на март 
Кюстендилски общ конгрес1 Христо Силянов (заедно с Пейо Яворов и д-р Христо 
Татарчев) е избран за допълнителен член на Задграничното представителство на 
ВМОРО. Като такъв той продължава да сътрудничи активно на в. „Илинден”, 
утвърден за печатен орган на Революционната организация. 

През пролетта на 1908 г., в хода на подготовката на Кюстендилския конгрес, 
Христо Силянов е определен за делегат от Битолски революционен окръг.2 
Периодичното откъсване на поета от македоно-одринското революционно 
движение (времето на следване, вкл. и в чужбина, журналистическата и 
творческата ангажираност) предполагат едно по-дистанцирано участие в 
конкретната оперативна работа на конгреса. Запазените (в по-голямата си част) 
протоколи от заседанията обаче показват, че участието на Силянов далеч не е 
формално. Неговото име се среща многократно сред изказалите се делегати, а 
мнението му по важни проблеми, касаещи състоянието и развитието на 
Организацията, често фигурира на едно от първите места. 
                                                   

1 По този въпрос вж: Силянов, Х. Освободителните борби на Македония, Т. 2, С. 1983, 551 – 
566; Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи 1878 – 1944. Т. 
3, С., 1997, 73 – 78;  Елдъров, С. Правилникът на ВМОРО от 1908 г. – Военноисторически сборник, 
1986, кн. 3, 178 - 204 ;  Пърличев, К. Кюстендилският конгрес на ВМОРО. 1908. С., 2001; Славов, С. 
Кюстендилският конгрес на ВМОРО и неговото място в историята на македоно-одринското 
движение. – В: Конгреси и програмни документи след 1878 г. за историята и културата на 
българските земи под чужда власт. (Сборник доклади от международна научна конференция, 
Кюстендил, 14 – 15 декември 1907 г.). С., 2008, 51 – 62.      

2 Конгресът се провежда в с. Жабокрът (Кюстендилско), но остава в историята като 
Кюстендилски. 
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Кюстендилският конгрес, свикан от умереното крило (централистите, 
„десницата”) в Организацията, обикновено е считан за „конгрес на съмишленици”.3 
Това обстоятелство обаче съвсем не изключва оживените дебати и дори спорове 
между делегатите, в които проличават немалки, на моменти твърде съществени 
различия. Интересното в случая е, че Христо Силянов повдига някои от най-
острите и същевременно деликатни въпроси, стоящи пред Вътрешната 
организация, които останалите делегати или се притесняват, или не считат за 
нужно (основно по конфиденциални съображения) да разискват. Неговите 
изказвания се отличават с яснота и конкретност, за разлика от политико-
философските, понякога твърде теоретични разсъждения на повечето от 
идеолозите в ръководството на ВМОРО (Христо Матов, Петко Пенчев, д-р 
Татарчев и др.). 

След убийството на задграничните представители Иван Гарванов и Борис 
Сарафов (извършено на 28 ноември 1907 г. по заповед на Яне Сандански) Христо 
Силянов подкрепя безрезервно умереното течение в Организацията. Той изпитва 
несъмнен респект от старите революционни дейци и идеолози на централистите. 
Това обаче ни най-малко не го притеснява по отношение на въпросите, които 
поставя в хода на заседанията. Протоколите от Кюстендилския конгрес са 
съхранили запитванията на Силянов до ръководството на ВМОРО, в които 
революционерът като че ли се намира във вътрешна конкуренция с журналиста.  

Още на първото заседание от 5 март, когато Христо Матов, като единствен 
оцелял член на Временното задгранично представителство, дава отчет пред 
делегатите за дейността си през 1907 – 1908 г., именно Силянов изисква да се 
посочи „приблизителната цифра на взетите от Временното представителство пари 
и оръжие”. Отговорът на Матов е повече от конкретен: „Опуснати бяха 500 000 лв. 
В пари от тая сума взехме около 200 000 лв., а остатъка – в пушки. Дадоха ни се 
2 300 манлихери и 1 000 бердани”. Последва втори „неудобен” въпрос от страна на 
Силянов, с който той настоява Матов да обясни „какви ангажименти се дават на 
правителството в замяна на сумите.” Христо Матов категорично отхвърля 
твърденията, че са давани някакви ангажименти. Силянов за трети последователен 
път взима думата: „Вярно ли е, че правителството е излагало Представителството 
на ред унижения?” Отговорът на Матов отново е отрицателен („Нищо подобно не е 
имало, отношенията са били най-коректни.”), с което проблемът на този етап като 
че ли е изчерпан.4 

Въпросът за средствата, давани от официална България, е повдигнат отново  
в петото заседание на конгреса, проведено на 9 март 1908 г., когато се обсъждат 
„външните приходи” на Организацията. Първото изказване по темата отново е на 
Христо Силянов. „Въпросът за взимане от България средства е важен – заявява 
Силянов. – Поединичното вземане да се запрети и наказва. Конгресът трябва да 
реши щото само Представителството да има право да взима.” Силянов предлага, 
ако се предлагат средства чрез отделни компрометирани личности във ВМОРО, 
както и на противостоящи си течения едновременно, то „средствата обезателно да 

                                                   
3 Конгресът протича при отсъствието на делегати от Серски и Струмишки революционен 

окръг – т. нар. левица във ВМОРО. Серските дейци не са поканени поради извършената от тях 
екзекуция на временните задгранични представители Иван Гарванов и Борис Сарафов. 

4 Пърличев, К. Цит. съч., 28 – 29. 
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се отказват.” В това отношение позицията на поета-революционер напълно съвпада 
с принципното становище на Вътрешната организация, заложено и в нейните 
програмни документи. 

Изказването на Силянов по въпроса за „взимането” предизвиква 
продължителна дискусия. Мненията на повечето делегати принципно не се 
различават, но в тях се забелязват леснодоловими нюанси. Някои от 
присъстващите, като Евтим Спространов, приемат получаването на средства от 
официална България, „но с резервите, които изказа г-н Силянов”. Войводата Петър 
Ацев също споделя „мнението на Силянов да не се вземат средства от 
правителството, когато прави политика.” Според други, като младият теоретик на 
ВМОРО (и бъдещ член на ЦК) Петко Пенчев, „резервите, които Силянов прокарва, 
са несъществени.” Неизчистената ситуация подтиква Христо Силянов отново да 
вземе думата и да заяви, че „независимостта на Организацията съвсем не се 
обуславя от вземането на средства от България.” Той поддържа обаче, че ВМОРО 
трябва да се осланя преди всичко на собствените си приходи, защото „би се 
превърнала в готованска организация.” Отново мотивира тезата си, че 
Организацията трябва да има волята да отказва правителствени средства, ако не й 
се предлагат по установения от нея ред. В крайна сметка, след изказаните много и 
различни мнения, се приема становището, че Вътрешната организация не е против 
взимането на средства от „официални източници”, но ще разчита преди всичко на 
собствените си приходи. „Относно официалните средства – е записано в 
протоколите – се възприеха известни резерви, които се представят за редактиране 
на Хр. Силянов.”5 

Силянов участва активно и при обсъждането на вътрешното устройство на 
Организацията. Прекалено голямата изборност и широката децентрализация, 
застъпена в организационния правилник, приет на Рилския общ конгрес (1905 г.), 
се оказват практически неприложими. Когато на дневен ред е поставен въпросът за 
ревизия на Правилника, по отношение на двете посоки – централизъм или 
изборност на институтите, Христо Силянов формално заема междинна позиция 
(„Да се усвои нещо средно, отговарящо на действителността”). Всъщност 
усилването на централизацията е схващано от всички присъстващи на конгреса 
като абсолютно условие за преодоляване на кризата  и организационния хаос във 
ВМОРО. Силянов също не прави изключение. Когато един от делегатите предлага 
(поради припокриване с функциите на проектираното легално Централно бюро) 
Централния комитет да бъде премахнат, той заявява категорично: „Да няма 
Централен комитет, това означава да се обезглави Организацията”.6 

Христо Силянов взима отношение и по други въпроси от общ 
организационен характер. Той счита за недалновиден скептицизма на някои 
делегати към революционните възможности на градското население, защото 
„разграничението на градския елемент от страна на Организацията, която не е 
класова, това е опасно.” По отношение дейността и реформите, предвидени за 
Четническия институт, Силянов подкрепя изцяло становището на Христо Матов, 

                                                   
5 Пак там, 89 – 94. 
6 Пак там, с. 52, 56. 
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което ръководителят на ВМОРО подробно и аргументирано излага на конгреса.7 В 
изказването си Силянов застъпва идеята за цялостната реорганизация на 
четничеството в няколко направления: по-прецизен индивидуален подбор на 
четниците; избягване (освен при необходимост като временна мярка) на 
оперирането с големи чети от по 40-50 души; приоритет на терористичните 
(динамитни) атентати.  

Христо Силянов се обявява решително за запазване чисто революционния 
характер на Вътрешната организация. Той призовава делегатите в окончателните 
решения на конгреса изрично да бъде подчертано, че основна задача на ВМОРО е 
„да калява населението за една революционна борба.” Настоява замислените 
терористични акции да бъдат насочени изключително срещу органите на гръцката 
и сръбската въоръжени пропаганди, без да се изоставя и основният противник – 
османската власт.8 

Екзекуцията на Иван Гарванов и Борис Сарафов е непосредственият повод, 
провокирал свикването на Кюстендилския конгрес в този му формат. Двойното 
убийство естествено влиза в дневния ред и е един от основните въпроси, 
обсъждани от делегатите. По отношение акта на серчани Христо Силянов прави 
едно от най-острите изказвания на конгреса. Десетилетия по-късно, в 
„Освободителните борби на Македония”, оценката за извършеното от санданистите 
убийство ще бъде препотвърдена по същия категоричен и безапелационен начин. С 
умението и опита на професионалния историк обаче и от дистанцията на 
изминалите години, тогава Силянов ще направи задълбочен анализ на вътрешното 
състояние на Организацията, на общата атмосфера след разцеплението в нея от 
края на 1906 г., и на конкретната обстановка, в която се стига до това трагично 
събитие. Но през март 1908 г. емоциите сред делегатите са все още силни. В 
изказването си на конгреса  Христо Силянов подчертава, че принципни различия 
между привържениците на Яне Сандански и останалата част от ВМОРО не 
съществуват. В този контекст следва и категоричната присъда: „След убийството 
от 28 ноември Сандански хвърли ръкавица на Организацията. Тя трябва да се 
отърве от този главорез. Ако Сандански не бъде наказан, за дисциплина в 
Организацията и дума не може да става. Ненаказанието ще бъде санкция на 
произвола.” По повод предложението за учредяването на специален съд над 
серчани, Силянов отбелязва, че Откритото им писмо (в което те обясняват 
мотивите за убийството – б. м.) е достатъчно признание за тяхната виновност и 
конгресът е в правото, а и в задължението си да ги осъди като обикновени 
престъпници.9  

Кюстендилският конгрес формира пълни състави (с редовни и 
допълнителни членове) на ръководните институти на ВМОРО – Централен комитет 
и Представително тяло (Задгранично представителство). Чрез избор между 
присъстващите делегати Христо Силянов, Пейо Яворов и д-р Христо Татарчев са 
определени за допълнителни членове на Задграничното представителство. На пръв 
поглед съставът на това „поетично” представителство изглежда малко странен. 

                                                   
7 В протоколите мнението на Силянов е записано така: „Всички мотиви, казани от Матов, за 

и против четите, поддържам напълно.” – Пърличев, К. Цит. съч., с. 64. 
8 Пак там, 72 – 73, 79 
9 Пак там, 95 – 102. 
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Всъщност изборът и на Яворов, и на Силянов е обусловен от дейността им като 
талантливи журналисти и общественици, тясно ангажирани от години с 
Македонския въпрос и революционното движение на българите в Европейска 
Турция.10 На тях определено се разчита в популяризирането на македоно-
одринската освободителна кауза пред външния свят. „Предвид голямата известност 
– е записано в протокол № 11 от 15 март 1908 г., - с която се ползват в обществото 
избраните допълнителни членове, а главно между по-демократичните елементи 
[...], конгресът счита за уместно [...] да бъдат едновременно и съветници на 
Представителството.”11 На Христо Силянов, заедно с Климент Шапкарев и Георги 
Мончев, е възложена окончателната редакция на декларацията на конгреса, 
предназначена за българската общественост. Документът е публикуван във в. 
„Илинден”12 и в печатните издания, на които сътрудничат революционните дейци. 
По отношение на обнародването на Кюстендилските решения ролята на Силянов е 
първостепенна.13 

Участието на Христо Силянов в работата на Кюстендилския конгрес (1908 
г.) бележи най-тясното му ангажиране с въпросите, отнасящи се до цялостното 
идейно-организационно развитие на ВМОРО. Много от становищата, изказани от 
бъдещия бележит историограф на македоно-одринската освободителна борба            
(споделени, разбира се и от мнозинството делегати) влизат в крайните документи 
от конгреса. На младия поет и журналист е възложена и заключителната работа по 
обнародването на Кюстендилските решения. Същевременно, макар и за един 
относително кратък период, Христо Силянов става част от висшето ръководство на 
Вътрешната организация, което е несъмнено признание за заслугите му към 
македоно-одринското революционно движение. 

                                                   
10 За разлика от Яворов, липсват преки сведения, че Силянов продължава да изпълнява 

ангажиментите си към Представителството и след Младотурската революция от лятото на 1908 г. 
11 Пърличев, К. Цит. съч., с. 122. 
12 „Декларация” на Кюстендилския конгрес е публикувана в бр. 34 на „Илинден” от 28 март 

1908 г. В архива на Пърличеви се съхранява разширен вариант – „Резолюция” с решенията на 
конгреса. Нейният текст вж. в: Пърличев, К. Цит. съч., 169 – 184. 

13 В писмо до д-р Вл. Руменов (19 март 1908 г.), с което го информира за работата на 
Кюстендилския конгрес, д-р Христо Татарчев му съобщава между другото: „Решенията на конгреса 
ще намериш в „Ден” и във вчерашния брой, съобщени от Хр. Силянов.” – Вж. Вътрешната 
македоно-одринска революционна организация (1893 – 1919 г.). Документи на централните 
ръководни органи (устави, правилници, мемоари, декларации, окръжни, протоколи, наредби, 
резолюции, писма)”. Т. 1, Ч. 2. С., 2007, с. 855.  
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