
МАКЕДОНИЯ В ПОЕЗИЯТА НА ХРИСТО СИЛЯНОВ 

Василена Билярска 

 

Не един или двама са поетите и писателите, посветили и заложили своя 

талант на каузата на революционното движение за освобождението на 

българите от Македония и Одринско. Мнозина от големите имена в 

литературата ни отделят част на това в произведенията си. Имена като Пейо 

Яворов, Антон Страшимиров, Стоян Михайловски, са малка част от тях. Но, 

докато тяхното творчество не изцяло разглежда тази проблематика, то за 

Христо Силянов темата Македония го следва по целия му творчески път.  

Името на Христо Силянов остава в българската история и литература не 

само като име на един от най-видните дейци на революционното движение за 

освобождението на българите от Македония и Одринско, но и като име на 

бележит творец на писаното слово, което все още има да бъде откривано и 

изследвано от литератори и историци. В българските архиви се пази и 

богатият му, но непълен и все още непроучен личен архив, а от изключително 

ценната му кореспонденция е публикувана съвсем незначителна част.1 В 

частни колекции може би се съхранява не по-малко отколкото в държавните 

архиви, но колекционерите все още мълчат по този въпрос. 

 По време на погребалната церемония (1939 г.) големият наш писател, 

също родом от Македония, Димитър Талев, от името на Българския 

писателски съюз ще произнесе също една от най-високите оценки за 

революционера, историка, мемоариста, поета и публициста Хр. Силянов, като 

няма да пропусне, че той принадлежи на “целокупния български народ”, като 

подчертава, че “неговото най-крупно дело е величавия образ на Македония, 

на оная злочеста българска земя, чието име днес се захвърля от някои в 

забрава.”2 За кой пореден път гласът на българския писател, будната съвест 
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на народа, се откроява с жестоката истина, която произнася смело пред 

всички? 

Биографията на Христо Силянов още стои ненаписана, макар че вече са 

налице някои сериозни, макар и не големи по обем изследвания и 

документални публикации.3  

Родът на Христо Иванов Силянов (1880, Цариград – 1939, София) е от 

Охрид, което по рождение го свързва с Македония. Учи в османската столица 

и в Солун и Битоля, като в Битоля завършва тамошната Българска класическа 

гимназия. Негови учители тук са видните български революционери Дамян 

Груев, Михаил Герджиков, Васил Пасков, а съучениците му, почти всички 

заклети от учителите си като членове на ВМОРО още на ученическата 

скамейка, пълнят с имената си пантеона на загиналите борци за българска 

свобода из македонските и тракийските чукари. След края на гимназиалния 

курс Силянов учителства в Прилеп и Лерин, а после минава в нелегалност. 

Още като гимназист в Битоля влиза в редиците на ВМОРО. След напускане 

на учителското поприще постъпва в четата на Марко Лерински и като един от 

най-образованите става секретар на четата. След смъртта на бележития 

войвода при с. Пътеле, Леринско, който е подофицер от българската армия с 

истинско име Георги Иванов от Котел, Силянов застава начело на четата.4 В 

четата на Марко Лерински той продължително време е в допир с апостола 

Гоце Делчев, който като ръководител на четите на ВМОРО инспектира и 

четата на войводата Марко и е трябвало да реши възникналия конфликт с 

недисциплинираните четници и организационни работници, включително и 

селяните предатели. По такъв начин Силянов става ученик не само на 

бележития Даме Груев, но и на Гоце Делчев, което проличава от книгата му 

за Марко войвода и в отпечатаната след три десетилетия двутомна “история”. 

Този контакт вероятно ще бъде решаващ за сюжета и за прототипа на 
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посветеното на Гоце Делчев Силяново стихотворение “Бързай млад войводо”, 

което веднага се запява и като песен. По-късно Силянов ще изгради и 

прозаичен образ на апостола в мемоарната си книга „Писма и изповеди на 

един четник”, който по нищо не отстъпва на поетичния. След премеждията с 

четата на Марко Лерински, Силянов дейно участва в Софийските разисквания 

по взетото на Солунския конгрес (2-4 януари 1903 г.) решение за въстание 

през 1903 г., като клони на страната на тези, които смятат, че моментът не е 

подходящ за революционни действия. Участието си в тези събития той ще 

разкаже по-късно в спомените си “Писма и изповеди на един четник” (1927 

г.) и в една от най-добрите истории на освободителните борби на българите в 

Македония и Одринско – “Освободителните борби на Македония” в два тома 

(1933, 1943 г.), като том 3 и до днес ще остане не само недовършен, но и в 

неизвестност. 

След въстанието Силянов следва история в Софийския университет. 

Дипломира се през 1907 г., след което специализира в Швейцария. 

Продължава да работи и за революционната идея в свободните български 

предели. Пише и публикува стихове в македоно-одринската периодика – сп. 

“Революционен лист”, редактирано от Васил Пасков и Димо Хаджидимов, сп. 

“Македония”, редактирано от Милан Грашев и сп. “Македоно-одрински 

преглед”, редактирано от Никола Наумов, като често използва псевдонима 

“Ружкин”. Много от публикуваните до момента излезли под неговото перо 

стихове, а и редица нови включва в двете си стихосбирки - „Тъгите на роба" 

(1903 г. заедно с Владимир Ковачов) и „Стихове" (1905). През 1904 г. участва 

в злополучния опит за сдружаване на българските и сръбските студенти по 

македонския въпрос, резултат от подписания през 1904 г. Българо-сръбски 

съюзен договор, описан от него във втори том на “Освободителните борби”.  
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След учредяването на сдружението „Българска матица" от проф. 

Александър Теодоров-Балан в Цариград Силянов става негов уредник и 

сътрудничи в неговия орган алманаха-списание “Летоструй”. Добър познавач 

и на гръцкия език, тъй като неговата майка е гъркиня, Хр. Силянов е добре 

запознат с излизащата гръцка литература за борбите в Македония. Имащ 

добра подготовка и като историк, през 1909 г. той публикува в 

„Периодическо списание" студията си „Към историята на гръцката 

терористическа пропаганда в Македония", която и днес е ценен извор, макар 

и малко ползван и познаван, за гръцкото андартско движение в Македония. 

През Балканската война (1912-1913) отново е на бойната линия като 

войвода на чета на ВМОРО. Спомените си от този период Силянов описва в 

книгата си “От Витоша до Грамос. Походът на една чета през 

Освободителната война - 1912” (1920). А времето на Междусъюзническата 

война той прекарва в София и описва надеждите и разочарованията си от 

хода на войната в дневника си „Бележки през страшните дни".5 След тези два 

труда следват още книгата, която той посвещава на войводата и приятеля 

Васил Чекаларов, а след нея Силянов завършва един от най-сериозните си 

трудове „Сръбско-българският спор и Русия", в който отново македонския 

въпрос е централен. 

Като изявен публицист и журналист Силянов сътрудничи в редица 

вестници и списания. Негови статии, занимаващи се с въпросите на 

стратегията и тактиката на революционното движение, се появяват във 

вестниците „Илинден" и „Революционен лист". Участва в редактирането на в. 

„Илинден", в. „Ден", в. „Новини” и „Вести”, сп. „Сила" , в. “Демократически 

сговор”, в. “Вестник на вестниците”, “Ла Бюлгари” и др. През 1904 г. заедно с 

Александър Кипров основава придобилия широка известност сред 

тогавашната българска общественост хумористичен вестник „Българан". Като 
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председател на Дружеството на столичните журналисти (1931-1932)  Силянов 

е автор и на многобройни статии в редактираните от него списания и 

вестници и в революционната и легалната македонска периодика, което не 

само е злободневно, но е и свидетелство за творческите способности на все 

още ненадминатия изследовател на борбите на българите в Македония и 

Одринско след Берлинския конгрес. 

Десетилетия името на Хр. Силянов се свързваше преди всичко с 

недовършения му исторически труд „Освободителните борби на Македония", 

т. І (1933) и т. ІІ (1943) и с продължаващата да шества все още мълва, че 

някъде в чужбина се пази и ръкописът на третия му том. До преди няколко 

години бяха известни, но недостъпни, тъй като бяха станали библиографска 

рядкост, пък и фигурираха сред забранените книги в библиотеките, и трите 

му мемоарни книги за предилинденския период от живота му, за 

Преображенското въстание и за участието му в Балканската война, 

отпечатани през 1984 г. в един представителен том. Съставителят си бе 

позволил да спести на читателя края на спомена за Балканската война, тъй 

като според някои той навявал мисълта за реваншизъм към Гърция.  

Еднакво успешно Силянов твори в областта на поезията, прозата, 

публицистиката, историята и мемоаристиката. 

Ако трябва да дадем оценка за твореца Хр. Силянов много трудно е да 

откроим в коя област той е най-силен. Йордан Бадев дава изключително 

висока оценка на историка Силянов, който според него познава и “тайната на 

художествения разказ”: “Като добър историк, Силянов обхвана в своето 

изследване цялата система от обществени, дипломатически и психологични 

причини, които го предизвикаха и после съпътствуваха развитието му. 

Проследи го във всички по-съществени прояви до разгрома на Илинденското 

въстание. Скицира в тия общи рамки образите на всички по-лични и белязани 

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

"-Б
ла
гое
вгр
ад



с някакво важно дело водители и участници в движението, и направи от 

първата част на своето изучване един строен сборник от проверени и 

критично осветлени данни, и една богата галерия от образи-герои.“6 

Но независимо, че повечето читатели познават единствено общественика 

и публициста от висок разред Хр. Силянов, и са малцина, които го познават 

като поет, то това не означава, че неговите поетически опити не заслужават 

внимание и проучване. 

Неговото доста богато, в качествено и количествено отношение, 

поетическо творчество е изцяло посветено на Македония и борбите за 

освобождението й. Стихосбирката, която той издава съвместно с Владимир 

Ковачов носи името „Тъгите на роба”, излиза през 1903 г., като издание на 

печатницата на Ив. К. Цуцев. Съдържа 49 стихотворения от двамата автори.7 

А самостоятелна стихосбирка Силянов издава през 1905 г. под скромното 

заглавие „Стихове”, която отпечатва в печатницата на П. Глушков. В нея 

поетът включва 50 свои стихотворения, като голяма част от тях не се 

повтарят с тези от първата му стихосбирка (1903).8 Това което трябва да се 

отбележи и в двата случая е, че Силянов прави саморъчно в края на 

стихосбирките бележки за описаните личности и събития, показващи неговия 

пиетет към точността и към историчността, който ще прояви блестящо след 

години в „историята” си. 

Още през 1902 г. Силянов започва да сътрудничи на българската легална 

и революционна преса, като използва псевдонима Ружкин. В „Хвърчащата 

брошура” „Напред за Македония”, събрана от С. Д. В.” през 1902 г. Силянов 

отпечатва едно от най-ранните си стихотворения „Епилог. На жертвите от 

Солунската афера”, по темата, на което е посветено и Яворовото 

„Заточеници”.9 
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Негови стихотворения, посветени на Македония са включени в двете 

антологии, издадени от Мария Милетич-Букурещлиева и от Лъчезар Станчев 

и Радослав Мутафчиев.10 

Като млад певец за свободата на своето поробено и измъчено отечество, 

Силянов успява да преобрази стремежите и надеждите си в поезията си. Не 

веднъж в българските списания и вестници са отпечатвани неговите 

революционни вопли, в които възпява горските борци, които с пушка в ръка 

се борят против насилника и будят духа на роба за революция. Силянов 

твърдо вярва в революцията, като начин за сломяване духа на тирана. 

Стихотворенията му пресъздават точно тази нова революционна 

обстановка, с новия тип герои – апостолът или просветеният войвода.  

Както вече споменах, голяма част от тези революционни стихотворения 

са  събрани и издадени в стихосбирката „Тъгите на роба”, със съавторството 

на Владимир Ковачов. Според проф. Михаил Неделчев това е „една 

трансформация на известната литературна формула от епохата за „социалната 

скръб на поета” (така под влияние на руската народническа критика, на 

надсоновската вълна интерпретира Страшимиров ранната Яворова лирика). В 

книгата любовните изповеди на Силянов се редуват с ботевски отрицания на 

любовната магия, за да се разгърнат категорично революционните мотиви, 

свързани с първото четничество. Подобно на Яворов Силянов се връща към 

един преходен момент от борбата – заточаването на група дейци, начело с 

учителя му по литература Христо Матов (не само „Заточеници” на Яворов, но 

и романа на френския писател Пиер д`Еспаня са посветени на мига на 

раздялата с родния край.)”.11 В Стихотворението „Прости” с подзаглавие 

„Подрумски заточеници”, Хр. Силянов говори за  заточениците, които се 

прощават с родината, които гледат в една друга посока – освобождението. Те 

знаят, че там ще умрат, но това е в името на свободата. Това е тяхната съдба. 
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Прости о роден край, за сетен път прости!  

Под нас морето пей, шуми с вълни си ледни,  

в безсилен яд за мъст сърцето в нас трепти.  

Родино! Близко са минутите последни! 

(...) 

Като в божествен храм в гърдите ни тя грей 

и дават ни крила неволите на роба. 

Тиранино! Гнева си яростен излей - 

във нази мощ пламти пред мъките, пред гроба... 

(...) 

Прости! Далеч от теб за наште младини  

гроб хладен ще открий обятя ненаситни...  

Но ти изчезна веч... С зефирните вълни  

там поздрав ни прати от бреговете ти китни.12 

 

Свободата и стремежът към нея Силянов описва в не малко от своите 

стихотворения в тази сбирка. „Певец в окови” е стихотворението, с което 

започва „Тъгите на роба”.  Лирическият герой тъгува по отминалите свободни 

дни и мечтае те да се върнат отново. Песента му е тъжна и се усеща, че 

сърцето му е ранено. Лишен е от „златната свобода”.13 

 В стихотворенията на Силянов освен усещането за мечтателят, лесно се 

вижда и жестоката реалност. Историческата достоверност, макар и допълнена 

от стихотворната песенност, не е пропусната по никакъв начин. Силянов не 

може да не изрази тази реалност в поезията си, защото той е пряк участник в 

нея. Той е този революционер, борецът за свободата. Неговите творби са в 

последователността с истинска революционна хроника. Независимо, че 
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понякога са твърде конкретни, изглежда, че така са най-функционални в 

словесно-идеологическата практика на движението, в което той и бил 

участник. Силянов не се страхува от конкретността, и неслучайно я търси. В 

двете си стихосбирки, той самият добавя бележки, с които иска да даде 

допълнителна информация за даденото събитие. Пример може да се даде със 

стихотворението „На брата Марко”14, и бележките, дадени от автора в края 

двете стихосбирки „Тъгите на роба” и „Стихове”. В тях, Силянов казва: 

„Марко войвода (Георги Иванов), легендарния херой, който след двегодишна 

бунтовна, придружена с неимоверни усилия дейност, за напредъка на 

революционното дело в Леринско, Костурско и Воденско, на 14 юни м.г. 

падна от турски куршум при обсадата на с. Пателе.”15 Освен в „Тъгите на 

роба”, стихотворението намира място и в стихосбирката „Стихове”, в частта, 

посветена „на загиналите” борци за свобода. 

За войводата Марко Лерински и за участието си в тези събития, Силянов 

ще разкаже по-късно в спомените си “Писма и изповеди на един четник” 

(1927 г.) и в “Освободителните борби на Македония”. 

Освен войводата Марко, поетът възпява и подвига и на други борци, 

участници в борбите за освобождението на Македония, от които не остава 

пренебрегнат и Гоце Делчев. Един от най-бележитите български 

революционери, родом от поробена Македония е Гоце Делчев, когото почти 

всички сравняват с Апостола на българската свобода Васил Левски. Народът 

още приживе започва да го възпява в песни и да разказва легенди за него, 

поети му посвещават стихове. Той е обект на проучване не само от 

историците, но и на българската художествена и мемоарна литература и 

прототип на редица художествено пресъздадени образи на революционери от 

времето след Берлинския конгрес. Неговото име и дело се вписват изцяло в 

развитието на революционното движение на българите от Македония и 
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Одринско до денят на неговата гибел, което означава че неговата дейност се 

покрива с дейността на революционната организация на поробените българи 

за един продължителен и героичен етап.  

Стихотворението, посветено на Гоце Делчев е разделено на 5 отделни 

части, от които първата, втората и петата част носят заглавията „Бързай, 

бързай млад войводо”, която е включена като самостоятелно стихотворение и 

в „Стихове” от 1905, „Две дружини” и „Двегодишнина”. Другите две части 

нямат обособени заглавия. Стихотворението веднага се запява като песен, 

наред с Яворовите „Бежанци”, Ботевото „На прощаване”, Вазовото 

„Опълченците на Шипка” и със Стамболовото „Не щем ний богатство, не 

щем ний пари, а искаме свобода, човешки правдини”. „Гоце Делчев” е едно 

от знаменателните поетически произведения на Силянов. В него героят 

отново бленува за свободата. С първата част, поетът описва как раята има 

нужда от помощта на Гоце Делчев за освободителното дело. Има вяра в него, 

че той ще успее да преодолее всички пречки, които застанат на пътя му. 

Във втората част поетът казва, че е тежко другари да се разделят, но те 

трябва да поемат два различни пътя, но в които целта е една, независимо, че и 

двамата могат да достигнат до смъртта.  

В третата част е описана смъртта на Гоце Делчев. Движението губи една 

изключителна личност и важен борец. Силянов плаче над трупа на своя 

близък приятел в живота и другар в борбата. Тази част е кулминационният 

момент в стихотворението. 

 

Тъги и плач по паднал брат – отдавна 

Безспирен вой на буря изличи, 

И всяка смърт, страдалчески ил славна, 

Посрещаме без сълзи на очи.. 
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(...) 

Погребе 

Най-скъпия, най-славния свой син, 

Великий вожд, бореца на борците –  

С борците сал болезнена в гърдите... 

 

И родна пръст студено те прибра 

Във свойте, с кръв напоени, недра...16 

 

В четвъртата част Хр. Силянов се обръща към недоброжелателите, които 

проливат „лъжливи сълзи”17 за бореца. А в петата, последна част описва 

реалността две години след смъртта на Гоце Делчев. Нищо не се е променило 

по пътя за освобождението на Македония, освен броят на жертвите и 

труповете, които борбата е оставила след себе си. В краят на 

стихотворението, поетът възкликва, че „животът от твоя гроб е по-студен”.18 

Дълга и сурова е борбата и жертвите са много. Но борбата е такава, че не 

може да не даде множество жертви. Освен големите имена, които Хр. 

Силянов описва в своята лирика, той посвещава и много на онези незнайни 

македонски войводи и революционери. Такива са стихотворенията 

„Бунтовник”, „За жертвите от Солунската афера”, „Requiem (На Кадино-

селските херои)”, „Две дружини” и други. Един важен момент, който не 

искам да изпусна е това, че въпреки, че при творците на художественото 

слово и специално в поезията художествената измислица е не само 

характерна, но и преобладаваща, то случаят при Силянов е доста по-различен. 

Самият той е активен участник в революционните борби, включително и 

войвода, а същевременно е и най-добрия историк на тези борби и образите 

които изгражда със средствата на лириката са не само на основата на реално 
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съществували революционери, но са същевременно и художествени портрети, 

изобразени с един изящен и запомнящ се стих, често пъти напомнящ образите 

от нашите революционни народни песни. 

Наред с многобройните революционни мотиви в стихотворенията на Хр. 

Силянов в двете му стихосбирки, се открояват и стихотворенията, които са 

изчистени от обществено-революционния елемент. В тях поетът описва 

природата на македонския край и на тамошните девойки, с които Силянов 

постига прелестите на П. К. Яворовата и Теодор-Траяновата образност и 

музикалност, както го характеризира, родения в Македония, литературен 

критик Йордан Бадев.19 Едно от тези стихотворения е „Стружка мома”, което 

е отпечатано в „Тъгите на роба” и в „Стихове”, в цикъла „Край брега на 

Охридското езеро”. В стихотворението се усеща песенно-фолклорното 

звучене. В него момата стружанка с менци в ръка се оглежда във водите на 

Дрин, където вижда чист свиден образ и блажено се усмихва. Поетът 

завършва идилията с думите: 

 

А щастлив, доволен Дрин брега зарони 

И вълни кристални надалеч загони.20 

 

Друго такова стихотворение е „Момина песен”, също част от 

стихосбирката „Тъгите на роба”, в което също се усеща фолклорното 

влияние. 

Такива стихотворения с нежно-идилични мотиви са само няколко в двете 

Силянови сбирки. Още от ученическите си години Силянов посвещава 

стихотворения на най-чистите му поетически видения и радости на първата 

си обич, но които са  обвеяни от повеленията на обществен дълг. В най-

ранната си младост той кръстосва в песните си спомена и мъката за 

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

"-Б
ла
гое
вгр
ад



несподелената любов с неотразимите предписания на революционната клетва 

и през въздишките на мечтателя в песента му се чуват заканите на 

бунтовника. Тук искам да вметна, че Силянов често си служи и в прозата с 

този метод. Мемоарната му книга „Писма и изповеди на един четник” е 

изградена по примера на най-добрите произведения, използващи 

епистолярния метод, т.е. под формата на писма до любимата, които почти 

винаги звучат и като най-нежна изповед. 

В стихотворението „Край брега на Охридското езеро” Силянов описва 

прелестите на това „езеро лазурно”.21  

Постепенно в душата на поета избледнява и изчезва споменът за първа 

младост и първа обич, и стихотворенията му стават отглас само и единствено 

на революционната борба. 

Хр. Силянов до последно вярва в свободата на Македония. В едно от 

главните му стихотворения, посветени на Македония, което носи заглавието 

„Към Македония”, поетът гордо заявява, че скоро свободата ще вдигне олтар 

над тази свещена земя. Поетът има вяра и за да достигне до мечтата за 

освобождението, той ще се бори до сетния си дъх.22 

Както посочих и по-горе освен с лириката си за Македония, Хр. Силянов 

остава след себе си още няколко труда със същата тематика. Но тук 

определено искам да подчертая, че творческия дебют на Силянов, това е 

поезията, а след това вече идва мемоаристиката, прозата (публицистика и 

фейлетони) и историческите изследвания. Сред които са неговите „Писма и 

изповеди на един четник”, „Спомени от Странджа”, „От Витоша до Грамос” и 

„Освободителните борби на Македония. Т. І. Илинденското въстание и Т. ІІ. 

След Илинденското въстание”. 

„Писма и изповеди на един четник” дава дълбоко правдива и силно 

драматична картина на един от най-героичните и съдбоносни периоди от 
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новата история на българския народ – националноосвободителните борби на 

българите от Македония и Одринско, останали съгласно решенията на 

Берлинския договор (1878) в рамките на Европейска Турция. Тя се нарежда 

заедно с „Хайдушки копнения" и „Гоце Делчев" на П. К. Яворов, със 

спомените на Даме Груев, Гьорче Петров, д-р Христо Татарчев, Павел Шатев 

и др. македонски революционери, наред с влога на Антон Страшимиров и 

Павел Делирадев.23  

В предговора към „Освободителните борби на Македония”, том І, 

Илинденското въстание, Кирил Христов – Совичанов казва: „В едно събрание 

на най-запознатите с македонския въпрос лица се реши тази тежка задача да 

бъде възложена на известния писател г. Христо Силянов, който покрай 

качествата му на обективен публицист и познавач на въпроса, има и 

непосредствените впечатления от епическите борби на македонския роб от 

времето, когато като четник бродeше Македония, а по-късно взе участие и 

във въстанието през 1903 г. в Одринско, - впечатления, които той тъй 

обективно и художествено е предал в своитe съчинения: „Спомени от 

Странджа", „От Витоша до Грамос", „Писма и изповеди на един четник" и др. 

Илинденци са щастливи, че тази тяхна идея е осъществена в настоящия том, 

обхващащ началото на борбите, подготовката на Илинденското въстание и 

самото въстание. Те са още по-щастливи, че с публикацията на този труд 

допринасят за опознаването на младите български поколения в свободна 

България и в поробените български земи с величавите пориви и с жертвите, 

тъй обилно дадени от македонския българин в името на свободата и на 

националната идея. Дълг на всеки българин е да познава тези неугасими 

пориви и да цени дадените кръвни жертви. Особено в наши дни, когато 

младежта се увлича в пътища гибелни за българската националност и за 

българската държава.”24 
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И в поезията и в мемоаристичните си творби Хр. Силянов успява да 

изрази тогавашната действителност с перото на истински творец. Заслужено 

той може да застане до имена като Иван Вазов, Константин Величков и 

Кирил Христов. 

При един бегъл преглед на Силяновото творчество, ще видим, че макар и 

да са публикувани голяма част от неговите книги, той и до сега си остава 

един неудобен и конфликтен творец, когото издателите и изследователите 

предпочитат да подминат мълчаливо или да го използват само като 

исторически извор, а поезията му и днес остава неизвестна за читателите.  

Хр. Силянов е сполучливо съчетание между поет, прозаик, публицист, 

историк и мемоарист, като във всички области на творчеството си е достигнал 

възможните върхове. Името на Хр. Силянов остава в българската история и 

литература не само като име на един от най-видните дейци на 

революционното движение за освобождението на българите от Македония и 

Одринско, но и като име на бележит творец на писаното слово, което все още 

има да бъде откривано и изследвано от литератори и историци. 

-------------- 
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