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100ГОДИНИОТРОЖДЕНИЕТОНАХРИСТООГНЯНОВ
„И БЪЛГАРИНЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ СВЕТОВНА ЛИЧНОСТ“

Тези думи изрича българската пое-
тесаЖениЗаимовапоповоднаеднаот
големителичностинабългарскатаеми-
грация – д-р Христо Огнянов, верния
хранител на възрожденските идеали,
поет, общественик, отшелник, публи-
цист, литературовед, историк – един
изключителен българин с всестранни
интереси,сбогатажитейскаидуховна
одисея.Неговатабиографиязапочвана
29декември1911г.вмакедонскотосело
Тресонче, скътано североизточно от
Дебър,изавършвапрезфевруари1997г.

Бъдещият „зограф на словото“ пре-
косява цял низ от премеждия и изпи-
тания. Трагичният край на Първата
световна война ограбва от невръстния
Христороденезикиродендом.Тресон-
чеостававчуждаземя,впределитена
Югославия.Малкотомомчепредпочита
даслуживкафенетатанаСкопие,вмес-
тодаучивсръбскиучилища.

Той остава неграмотен до четиринадесетгодишна възраст, когато пре-
живяваневероятноприключение,изнасятгоконтрабандноведнакошница
извънграницитенаЮгославия.Итакабеднотобългарскомомчезаживява
вСтараЗагора,коятоставазанеговториродендом.Дядомуинеговата
„дюлгерскатайфа“саедниотстроителите,коитоиздигатотпепелищата
изгоренатаповременаОсвободителнатавойнаСтараЗагора.Тозиобно-
венградставалюлканановатабългарскапоезия,отнеяизлизатпоетите
НиколайЛилиев,ГеоМилев,ИванХаджихристов.

Достойно между тях се нарежда и Христо Огнянов. Той успява да
завършипрогимназия, гимназияиЮридическияфакултетнаСофийския
университет.

Първият му успешен опит в поезията е отпечатан през 1928 г. в сп.
„Родина“.Презстудентскитесигодиниработикатопомощник-редакторна
седмичнотоиздание„Обзор“(1935–1936).Тампомествасвоистихотворе-

ХристоОгнянов
(1911–1997)



145ПАМЕТ

ния,фейлетони,статии,интервютаподпсевдонимаОгнян.Катостажант-
адвокатпостъпва във в. „Зора“, къдетодиректор е видниятжурналисти
публицистДанаилКрапчев.

Ощепрез1938г.издаваипърватасистихосбирка–Южниветрове.По
временаВторатасветовнавойназаминавазаБерлинкатокореспондентна
в.„Зора“,аследкраянавойнатаеосъденотт.нар.„народенсъд“,прокуден
еотБългария,обявенезавраг.Сам,безродина,безсредства,всамотаи
нищета,тойотновоизграждаразломениясиживот.Оставамусамоедно
богатство – българският език, на който той се посвещава безкористно и
безпрекословно.

„Загубената родина“ – това е болката, която пронизва по-голяма част
отхудожественитепроизведениянаавторитеизгнаници.Нодокатоебил
кореспондентвБерлин,ХристоОгняновне„изгубва“България.Същото
можеда се кажеи за по-сетнешнатамудейност – работатаму в радио-
станциите„ГласътнаАмерика“и„СвободнаЕвропа“.Тамтойговорина
българскиизабългарипобългарскипроблеми.Нонямаобратнавръзка.
Никоганезнаедалигочуват,койгочува,доколкогочуват.Поддържаго
оптимистичнатамуприрода.Инеговатасреда–„винагисбългари,българ-
скикнигииръкописи“1.
1Огнянова,Инге.«Изгубениятрай:ХристоОгнянов.»//Анти,№54,24дек.1999–6ян.2000,с.
14.

Отлявонадясно:ХристоОгнянов,СтефанПопов,ПетърУвалиев
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През 1951 г.ХристоОгнянов става докторпоправонаУниверситета
вИнсбрук, но вместо да се отдаденановото сипоприщенаюрист, той
започвадапроучвавПапскияизточенинститутвРимивбиблиотеките
в Мюнхен българската история, книжнина, език и вяра. Изследва също
историятанаправославнатаницърква,кактоикатолицизмаипротестант-
ството.Огромнатамуначетеност проличава в неговите беседипо радио
„СвободнаЕвропа“,МюнхениЛондон.ПодпсевдонимаЧерноризецХра-
бърд-рХристоОгняновподготвяипредавапоРадио„ГласътнаАмери-
ка“поредицатаот137осемминутнибеседиИзисториятанабългарската
православнацърква,аот1953до1957г.катоЙоанЕкзархеавторнапоре-
дицатаот107десетминутнибеседиЕдинадесетвекахристиянствовБъл-
гария,предаванипорадио„СвободнаЕвропа“.Понеговаидеяпрез1970
г. се въвеждаипоредицатабеседина темаКритиченпрегледнабългар-
скияпериодиченпечат,коятотойподготвяиводиподпсевдонимаБорис
Босилков.Тозипсевдонимд-рОгняновприемаотиметонабратсиБорис,
архитект,деецнаВМРО,убитотгръцкипартизанивЕгейскаМакедония
презавгуст1944г.АБосилкасееказваламайкаму,починалапрез1956г.,
къмкоятотойизпитваособенапочитиблагоговение.„Мамабемиживата
икона…“,казвапоетът.Надълбокотосивъзхищениеипреклонениепред
своятамайка дава израз в своя разказ «Най-чистите сълзи».ВТресонче
пощаджията донася на майка му писмо – изключително събитие в този
далеченкрай.Христо,тогавадесетгодишен,изтичвадаразбереоткогое
писмотоивижда,чемайкамучетеиплаче.Уплашен,тойяпитадалинесе
еслучилонещолошонапо-големитемубратя,коитовечесавСтараЗаго-
ра,атяпрезсълзиказва:„УмрялеИванВазов…“.

ХристоОгняновиздавапрез1954г.вМюнхенстихосбиркананемски
езиксъсзаглавиеПътешествие,последванапрез1978г.отвторатамусти-
хосбиркаПревъплъщение.По това време пише една поема в хекзаметър
Пастирскивечери,коятооставанезавършенаиеоткритавкореспонден-
циятанаИнгеОгняноваипубликуваназапървипътвъвв.„Анти“(№52,
24.XII.–6.I.2000г.).Втазипоеманаредспастирите,срещаничестов
творчествотому,виждамеиновперсонаж–чужденеца,идващотсъвре-
менния свят, добре образован, владеещ много езици. В него откриваме
самияпоет,койтопоспоменитенасъпругатаму„смятасебесизапастор,
зачовек,койтоепризвандапроповядва“(пактам).Затоватолковачестов
произведениятамущеоткривамеобразанапастира–онзибиблейския,от
вехтивремена…ВпоематаПастирскивечерисидаватсрещадветесъщно-
стинапоета–еднатапринадлежинаминалото,другата–нанастоящето,
коитосенамиратвнегоневинагивдинамичноравновесие…Връщанекъм
корените.Втяхтойнамирасвояизгубенрай:

Дойдеитояден,несекналзовиек,
дасиосвободен
игордчовек.
(ИзПревъплъщения)
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Поезията на Христо Огнянов е
веднагапризнатакатоедноотнай-
значимите явления в културния
летописнабългарскатаемиграция.
През 1955 г. Радио Лондон заявя-
ва, че „значението на тази стихо-
сбирканесеограничававподвига
да се издаде книга в чужбина без
изгледизапечалби,безнадеждаза
слава…“2.

Освен със самостоятелни автор-
скикнигивпреводнанемскиезик
Христо Огнянов представя българ-
ската поезия и в сборни издания.
През1950г.същовМюнхен,също
нанемскиезик,подсъставителство-
тонаСаваУнгерер-Маноловаизли-
заантологиянабългарскатапоезия
Българскинапеви3,вкоятопоезията
наХристоОгняновередомсъссти-
ховете наХр. Ботев, Ив. Вазов, П.
Славейков, Т. Траянов, Д. Дебеля-
нов,Н.Лилиев,П.Яворовидр.

През1967г.издавананемскиезиккнигатаБългария.Внеятойправи
проникновен преглед на българската история и литература, който стои
несравнимопо-високоотповърхностните„полуистини“инадутитефрази,
оттуристическитерекламиистатистическителъжи,издаванивБългария
начуждиезици.

МногоотнаучнитесистудииХристоОгняновпишеииздавананемски
илианглийски.НанемскиезикизлизаинеговатаИсториянаБългарияина
българскаталитература(Нюрнберг,1967).Затезиизданиянезакъсняват
хулитевкомунистическатакритика.Напримервстатията«Отровнотоперо
наединпредател»(сп.„Българскижурналист“,1968,№7,с.30–32)Иван
Дренскисипенападкисрещунеизвестнитеунаскнигинад-рОгнянов.

КичкаПешева

2Българиявчуждаталитератураза1990г.София,1991,№1614,с.277.
3BulgarischeGesänge:AnthologiebulgarischerDichtung.SawaUngerer-Manolova.München:
Herp,1950.Занеявж.Българиявчуждаталитератураза1987г.София,1989,№1496.;вж.
също http://www.zvab.com/Bulgarische-Ges%C3%A4nge-Anthologie-bulgarischer-Dichtung-
Sawa/255453741/buch.


