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  „ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ БОРБИ НА МАКЕДОНИЯ” ОТ ХРИСТО СИЛЯНОВ 

 Проф. Светлозар Елдъров, Институт по балканистика при БАН 

 

 Една народна мъдрост гласи: „Човекът е това, което яде”. В биологически и материален 
смисъл това е факт, доказан от изследванията на съвременната наука. В интелектуален и духовен 
смисъл обаче тази сентенция ще гласи: „Човекът е това, което чете”. Това също е факт, доказан от 
собственото ни историческо развитие, от раждането и укрепването на българската нация, от 
борбите за национално единство, самостоятелна държавност и културен облик.  

 Книгата заема особено място в българската история и народопсихология. Може би защото 
една книга – „История славяноболгарска” на Паисий Хилендарски – пося семето на Българското 
възраждане, което роди щедри плодове под грижите и саможертвите на плеяда народни 
будители и апостоли. Българският народ винаги е гледал на книгата като на оръжие – последното 
и несломимо оръжие, към което неизменно посяга, щом мечът се пречупи, копието се прекърши 
или воините преклонят глава. И след последната най-тежка национална катастрофа, когато 
победителите в Ньои тържествуваха, че са пречупили волята на българския народ и са го накарали 
да преклони глава, нашите духовни и интелектуални водачи отново издигнаха книгата и 
книжовността като последното спасително оръжие. Тогава беше родена една нова национална 
стратегия, сполучливо дефинирана от някои историци като „културен оптимизъм”. И съвсем 
закономерно и символично нейното начало беше оповестено с общонационалното честване на 70-
годишнината от рождението и 50-годишнината от творческата дейност на Патриарха на 
българската литература Иван Вазов. На 29 юли 1920 г. инициативният комитет, начело с Иван 
Шишманов, Михаил Арнаудов, Любомир Милетич, Александър Балабанов и още няколко имена от 
неопетнения интелектуален и духовен елит на България, се обърна към българския народ с едно 
възвание, което му показа спасителния път: 

 „Един народ може да има обширна земя, несметни богатства, военна сила – и пак да бъде 
толкова беден, че нищо да не завещае на световната история, нищо скъпо да не може да внесе в 
общата съкровищница на народите, ако не е развил своя духовна култура, преди всичко своя 
оригинална книжнина. 

 Езикът на нашия народ – това е най-великото негово дело и най-несъкрушимото негово 
оръжие. Народите изчезват, само когато изгубят своя език. 

 Българският народ също бе на загиване. Него само книгата изтръгна из мрака на 
невежеството, възроди и подготви за свободен живот. Ясно е за всеки просветен човек, че без 
българска книга не би имало българска държава”. 

 Въоръжен с книгата и книжовността, наставляван от дръзки, честни и жертвоготовни 
духовни и интелектуални водачи, българският народ не остана покрусен и вцепенен пред руините 
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на трите изтощителни войни и двете национални катастрофи. Пред българската култура, 
респективно пред българската нация, се откри нов път на духовно израстване, една нова цел, един 
нов замах, който посегна не към изгубени територии, а към нови пространства. Окастрен жестоко 
от съседите, окован от международните договори на победителите, българският народ откри ново 
духовно измерение – да гради и отстоява бъдещето, като призовава и оживотворява миналото. 

 В този нов духовен вертикал се висва най-доброто от културния живот на страната в 
следващия четвърт век. Като един от най-ярките и ценни плодове на културния и националния 
оптимизъм на тази епоха може и трябва да се разглежда книгата на Христо Силянов 
„Освободителните борби на Македония”. 

 В това й качество обаче оценката за нея не може да бъде еднозначна. Книгата на Христо 
Силянов не е научно изследване в тесния академичен смисъл, въпреки че е написана с 
историографска точност, която е предизвикателство пред съвременния историк, поставена е на 
солидна документална основа, която не е загубила своята ценност и до днес, и отначало до край е 
издържана в научно отношение, което я прави най-цитираната книга за историята на македоно-
одринската освободителна борба и Илинденско-Преображенската епопея. Книгата на Христо 
Силянов обаче не е и литературно произведение, въпреки че поетичният талант на автора придава 
своеобразна ритмика на историческото повествование, широката му култура сполучливо съчетава 
конкретиката на историческия факт с богатството на българския език, а умелото му перо превръща 
точната научна фраза в естетичен и достъпен белетристичен текст. Книгата на Христо Силянов, 
разбира се, не е и мемоарен паметник, въпреки че авторът е участник и свидетел в описваните 
събития, познава лично повечето от героите на историческия разказ, а самият той е пропит с духа 
на епохата, която пресъздава. Книгата на Христо Силянов обаче не може да се оцени и като сплав 
на наука, литература и мемоаристика, въпреки че представлява ненадминат образец на 
интегрирана цялост между тези три жанра. Тя съдържа и нещо повече, което я прави това, което е 
– една от вечните и непреходни български книги. 

 За да се оцени по достойнство и да се разбере същността на книгата на Христо Силянов, тя 
трябва да се сравни с равностоен аналог. Такъв аналог в българската книжнина действително 
съществува. Прието е в историческата наука Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. да 
се сравнява с Априлската епопея от 1876 г. като нейно своеобразно повторение, като втори и още 
по-висок връх на българското националноосвободително движение. Затова няма нищо по-
логично, естествено и при това поучително от сравнението на „Освободителните борби на 
Македония” на Христо Силянов с „История на Априлското въстание” на Димитър Страшимиров. 

 Оценката за Априлското въстание никога не е била еднозначна. Дори когато нашите 
предци са се подготвяли за съдбоносния час, не са били малко ония, които са изказвали съмнение 
относно смисъла на цялото начинание. Не беше ли въстанието прибързано, недобре премислено и 
недостатъчно подготвено? Не беше ли то една лекомислена авантюра, която постави на риск 
църковно-училищното дело на Българската екзархия? Необходима ли беше всъщност тази 
хекатомба, след като и без това Русия или някой друг можеше и щеше да ни освободи? Такива 
съмнения са разкъсвали още навремето душите на съвременниците и участниците, такива въпроси 
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са си задавали впоследствие учените и изследователите. Затова не са били малцина ония, които са 
отричали историческата неизбежност на Априлското въстание или са подценявали значението му 
като военно-политическо събитие. 

 За съжаление, тъкмо към тази категория скептици и отрицатели принадлежи официалният 
историограф на Априлското въстание – човекът, комуто самият народ в лицето на 
представителството си в окръжните съвети на селищата, взели най-дейно участие във 
въстаническата епопея и платили кръвния данък на българската свобода, възложи отговорната 
задача да увековечи събитието чрез историческата наука. Димитър Страшимиров без съмнение е 
положил огромни усилия, за да напише и отпечата през 1907 г. своята тритомна „История на 
Априлското въстание” с обем от над 1 100 страници. Той очевидно е имал най-доброто намерение 
да подходи обективно и критично към въстанието като към научен проблем. Той със сигурност е 
изпълнил доблросъвестно всички изисквания на поръчителя и издателя в изследователската си 
работа. Едно обаче е сигурно, очевидно и несъмнено – Димитър Страшимиров не е успял да 
пресъздаде духа на Априлското въстание или по-точно изопачил е неговата истинска същност. 

 Оценката на Д. Страшимиров, изведена като основна програмна идея в предговора на 
последния трети том, звучи като сурова и безапелационна присъда: „Велико събитие няма. Само с 
последствията си събитието печели венеца на славата – с последствията, но искам да кажа, с 
европейската намеса, поради турските зверства – а само не е велико, защото велико въстание 
няма”. 

 Такава предварително заявена концепция предопределя и авторовата методология. 
Подценяването на конкретните факти, предубедеността към възможностите на българския народ 
за самостоятелно национално усилие, претенциозният и съвсем неуместен критицизъм 
проличават от всяка страница. И какво остава накрая от великата саможертва: „Пепелища”! Така Д. 
Страшимиров е озаглавил последната глава на книгата си и това е символичната му рекапитулация 
на Априлското въстание: „Но трябва все пак да отбележим, че нашето въстание има изключителна 
съдба: то беше, само по себе си, открай несполучливо; беше несполучливо, а сполучи напълно 
онова, за което беше избухнало. Тук, именно, пепелищата изскачат като най-важен фактор: това 
трябва да се помни”. 

 С каквато убеденост Д. Страшимиров не признава на Априлската епопея достойнствата на 
истинско въстание като най-висша и организирана форма на въоръжена съпротива, със същата 
упоритост той отрича и качествата на Бенковски като въстанически организатор и водач. „На 
цялата организация липсваше един военен гений, за да я направи боец” – подхвърля в последния 
том авторът, след като още в първия е направил една колкото отблъскваща, толкова и невярна 
характеристика на Бенковски. Няма сериозен автор и историк, който да не се е възмутил от 
неговия подход и да не е опровергал неговите твърдения. И с право: „Пробито дъно в джоба и 
развита бурма в главата” – така Страшимиров си е позволи да портретира най-ярката фигура на 
Априлското въстание. Това обаче е атестация повече за способностите на автора като историк, 
отколкото оценка за качествата на отделната личност и значението на конкретното събитие. 
Трябва наистина да си сляп, за да срещнеш лице в лице народния гений и да не го разпознаеш... 
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 Книгата на Христо Силянов също е плод на обществена поръчка. Задачата да напише 
история на македоно-одринската освободителна борба и на Илинденско-Преображенското 
въстание му е възложена от ръководството на Илинденската организация. За щастие и на 
поръчителите, и на читателите, авторът на „Освободителните борби на Македония” подхожда към 
предмета на своето изследване по съвсем различен начин от автора на „История на Априлското 
въстание”. Той се отнася към възложената му задача не само като историк, писател и бивш 
участник, който дава най-доброто от своя разностранен талант, но и като истински народен 
апостол и будител, който трябва да остави послание за идните поколения. „По-важно, отколкото 
самите факти е, да се предаде техния дух и тяхната вътрешна същност” – това е методологическата 
основа, на която застава Христо Силянов и която той оповестява в предговора на книгата си. Затова 
не пепелищата, руините и жертвите, които изпълват всяка революционна борба и въоръжено 
въстание, а героизмът, саможертвата и волята за победа доминират неговата книга и владеят 
душата и сърцата на читателя. Със заглавия, подзаглавия и текст книгата на Силянов е истинска 
епопея на воля, вяра и жертвоготовност, един искрен, увлекателен и неустоим манифест на 
оптимизъм и надежда, който е успявал да поддържа жив пламенния дух на българина, и който 
днес все още е в състояние да докосне всяко истинско българско сърце. Не угаснали пепелищата, а 
нажежен въгленът, който ще пари българската душа и ще поддържа пламъка на освободителното 
дело – това е било важно за Христо Силянов и това самият той е изтъкнал като последна дума в 
предговора и като заветна поука в заключението на първия том за Илинденското въстание: 

 „В пламъците на опожарените села не изгоря духът, който сътвори Илинден. Тоя дух 
възобнови разорената област и възстанови с удивителна бързина моралните сили на 
македонските българи, за да посрещнат и победят нови страшни напасти и разочарования. Тоя дух 
и днес крепи надеждата на Македония за по-добри дни. 

 Тоя дух – безсмъртно наследие на Илинденския подвиг – е най-скъпият принос на 
Македония в общата национална история на българите”. 

 По своя дух и по своето послание „Освободителните борби на Македония” на Христо 
Силянов се родее само и единствено със „Записки по българските въстания” на Захари Стоянов и 
„Строители на съвременна България” на Симеон Радев. И трите книги пресъздават от различна 
гледна точка и от различна епоха една и съща история – историята на българския национален дух, 
въплътен в поколенията, на които се падна историческата мисия да счупят робските окови, да 
положат основите на държавността и да осъществят националното обединение. Книгите на Захари 
Стоянов, Симеон Радев и Христо Силянов са своеобразен национален триптих, в който с огнени 
букви и с живи образи е изписана историята на българския дух. 

 По случайно съвпадение или по мистичен промисъл и тримата автори не са успели да 
завършат своите произведения. И това е най-важната и оптимистична поука – книгата на историята 
е отворена и всяко поколение има правото, но и дълга да се разпише в нея. Знаем какво написаха 
в нея героите на Захари Стоянов, Симеон Радев и Христо Силянов. Знаем какво е писано след тях. 
Въпросът е, какво ще напишем ние?  
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