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Духът на Луната
Късни български символисти:
Иван Хаджихристов
Иван Мирчев
В памет на художника Димитър Караджов
Националният литературен процес едва ли би простил на потомците, а още по-малко на нас – съвременниците, а и приятелите
на поетите Иван Хаджихристов (1892 – 1970) и Иван Мирчев (1897 –
1982), ако допуснем игнорирането им от мащабните духовно-естетически събития в България през двадесетото столетие. Защото почти
през целия ХХ век, като се започне от драматичната епоха около и
след Първата световна война – та чак до 70-те и 80-те години, имената на двамата старозагорски поети – класически символисти, не
слизат нито за година, нито за месец дори от страниците на специализирания или популярния периодичен печат.
Лунно озарените стихове на Иван Хаджихристов и Иван Мирчев
стават синоним за символистично-декадентската естетика в България – нейна мащабна платформа и координатна система. А родният
им град Стара Загора в течение на десетилетията се възприема от
българския, а и от европейския интелектуален елит – от „огласените“ членове на „Rēs pūblica litterarum“* („Обществото на Словото“),
като благословен извор и непревзимаем бастион, съхранил закодираната под мъдрото небе на Тракия художествено-философска доктрина на символистичния Дух.
„Духът на Луната“! Не случайно съм определил с тази дълбоко-експресивна, но твърде показателна метафора и Духа на документалната експозиция в Музей „Литературна Стара Загора“, посветена
на необикновените аристократични поети – нашите съграждани
Иван Хаджихристов и Иван Мирчев. А „Духът на Луната“ е не само
идейно-художествена формула, но преди всичко е природна същност,
но и философска сърцевина – лирически модел и духовен светоглед
на двамината късни традиционни символисти. В този загадъчен Дух
се отразяват магически собствените им души, но от него символично
* „Rēs pūblica litterarum“ (лат.) – Терминологично въведение
на проф. Рикардо Пикио в славистичната наука.
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изхождат и мистичните им бдения, екзистенциалните им изживявания, и разбира се, необикновените им стихове…
В случая духовно-естетическата приемственост доминира в епохален контекст! Във фонда на Музей „Литературна Стара Загора“, под
№ 912 (Вр. инв.), е регистрирана книжка 2-ра от 1919 година на уникалното литературно списание „Луна“ – един от забравените вече, но
определящи органи на символистичното изкуство в тогавашна България. Половина столетие по-късно самият поет Иван Хаджихристов
назовава през 1968 година фундаментално-обобщаващата за целия
му лирически път стихосбирка – не другояче, а: „Месецът слиза зад
мен“! Колко лирическа носталгия и хиперболизирано лично изживяване, стигащо до космологически мащаби, всъщност – до „Лунните селения“, е концентрирало, но и развило феноменологично това
протяжно-разтърсващо, метафорично заглавие? И каква огромна
естетическа тежест, какъв грандиозен астрален символ то сваля от
висшите сфери тук, на Земята!
А и Иван Мирчев, който проявява удивителната способност да се
преоткрива духовно в собствената си поезия, е почти недостижим в
алегоричното си разнообразие именно по отношение на същата знаково-символистична тема. Л у н а т а – космологически-дуалистично
поляризирана от поета, прониква сияйно и шеметно във въображението ни с унеса на небесната си „прозрачност бледна“ или, персонифицирана, „усмихната се къпе в млечната мъгла“ подобно на самодива; но пък и като стара замислена орисница, забравена в стеснения
ъгъл на вечерния свод, поличбено „мълчи и тихо пуши“ своята изтляваща нощна лула… Но понякога Луната, макар и естетизирана, е
фрапиращо опозиционно-агресивна – тя раздира тъмното небе като
„меден клюн на гарван“ или свети почти биологично в гръдта на поета, задавяйки го със „студения си блясък“… Но се вклинява фатално
и в душата на читателя с идеята за мрачно хтонично жертвоприношение като в древна мистерия:
Между тополите стъмени –
една невиждана Луна –
не е от бронз и от сребро,
а сякаш кърваво ребро,
извадено от някой пленник.

			

(„Хотел“ из кн. „Елегии“, 1926 г.)

Разбира се, не бива да забравяме обстоятелството, че поетичните
образи на Иван Мирчев не винаги са обединени от някаква спойваща мисъл. Понякога те се появяват като самотни лирически оазиси,
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мигрират, реят се като призрачни миражи, превземат духовните полета на твореца като загадъчни имажинистични фигури, но от тяхната първичност именно израства и концентрирано изплува чарът
на Иван-Мирчевото лирическо мислене. А както казахме, Иван Мирчев проявява поразително умение да се преоткрива в собствената си
поезия чрез спонтанната си метафорична изобретателност! Достатъчно е да проследим само образа на луната в творчеството му, за
да се убедим, че старозагорският аед е регистрирал поетични приноси, депозирал е свои естетически открития и в пейзажната лирика
на европейския експресионистичен декаданс. Да илюстрираме тази
глобална оценка със самите стихове на поета:
Нощта е като гарван,
луната – кървав клюн
над пропасти безлунни.

		

(„Скитник – 5“ из кн. „Есенна флейта“, 1924 г.)

		

(„Любов – 5“ из кн. „Есенна флейта“, 1924 г.)

		

(„Нощ“ из кн. „Елегии, 1926 г.)

		

(„След празника“ из кн. „Кажете, небеса“, 1942 г.)

		

(„Мед и плодове“ из кн. „Звезди над Нева“, 1961 г.)

Или:
Но виждам там отражението
на наште девствени ръце,
които мълком се прегръщат
и като вази от сребро
блестят под лунното ребро.

Или:
Зоват ме пак пространства ледни
и лунната прозрачна бледност,
която пий с огромна чаша
безмълвието на нощта.
Или:
Едва се чуват стъпки от обуща
по улицата, плочника. Луна
сред облака се къпе, знамена,
забравени по къщите, се люшкат.
Или:
Небето се затваряше на запад,
излято, хладно, сякаш стар чугун.
Прибра луната медния си клюн.
Липите не преставаха да капят.
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Или:
Аз виждам цялата картина сам,
без чужда помощ. Блесналите круши,
заспалите петли от зърно сити.
Луната, някъде в далечините,
зад облака, мълчи и тихо пуши…
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(„Денят започва“ из кн. „Есенни наздравици“, 1971 г.)

Или:
Луната зиме в гърлото ми свети,
задавя ме студеният ѝ блясък,
но нейната усмивка от небето
не ще забравя в тоз пустинен пясък,
разтлан върху горещия ми друм.

(„Лист от роза“ из кн. „Цигулка под прозореца“, 1980 г.)

Или:
Отключен е прозорецът старинен,
през който влиза нощната луна,
за да остави своя дъх невинен,
вратите, бездиханните завеси,
стълбището, където мама внесе
най-първата звездица светлина.

(„Детската кутия“ из кн. „Розовият хляб“, 1982 г.)

Изброеното в естетико-времевия диапазон от шест лирически
десетилетия (1924 – 1982 г.) е напълно достатъчно, но и абсолютно
показателно за рядкото художествено дарование, за удивителното
психологическо майсторство у Иван Мирчев! В посочената в началото строфа от творбата „Хотел“ например, оприличавайки Луната
с „кърваво ребро, / извадено от някой пленник“, старозагорският лирик през 1926 година възкресява класически вековния закон, постановен още в осемнадесетото столетие от Лесинг за модела и границите в поезията… В случая поетът не фиксира, че „кървавото ребро“
е свързано (логично) именно с гръдта на пленника, а прескачайки – с
умисъл – физиологическата реалност, той дори мъгляво, но затова
пък иносказателно-мистично, е обобщил: „извадено от някой пленник“... Иван Мирчев тук не е предметно-обстоятелствен, не сочи партикуларно физиологическите детайли на символичния лирически
случай, а съзнателно ги елиминира в словесното си повествование –
за да даде възможност на читателя сам да долови, да изживее и експонира спонтанно, но и свръхдраматично във вече натовареното си
съзнание, глобалната тежест на смразяващия метафоричен образ!

8

Иван Хаджихристов

Мистично-анимализираният образ на л у н а т а у Иван Мирчев,
носещ изключително силно живописно внушение, както и у Гео Милев, напомня твърде много за космично-символните пейзажи, излезли изпод четката на Франц фон Щук, Игнацио Зюлоага или Джовани
Сегантини; агресивно-свирепата ѝ или сребристо-нежна, девствена
метафора сякаш е „прелетяла“ директно в стиха на Иван Мирчев от
диаболичните платна на Ерих Хекел; „окървавеният“ ѝ или ангелоподобен словесен типаж има своето пълно съответствие и в гротескно-драстичните багри на великия Марк Шагал!3 Намеквайки за Гео
Милев, ето как през 1920 година той пък представя, явяващият се
във въображението му символно-метафоричен образ на Луната, в
своята първа поетическа сбирка – „Жестокият пръстен“, определена
от експресионистичното му издателство „Везни“ (№ 3, София) като
„Книга за библиофили“:
Мъртвешки зелена, сломена лежи
луната над белия праг.
Записан е твоят мъчителен призрачен знак –
и в лунния лед над прага той лежи:
смел образ, огледан през злоба и мрак.
Луната студена лежи.
Или:
Луната, старата змия, съблича
дълбоко в черни лесове – зелената
си кожа.
Или:
Над кулата високо пропълзява
луната, старата змия, с корава
усмивка в жълтите очи…

Демонично-анимализираният астрален образ на Луната Гео Милев създава и словесно, а и изобразително регистрира в своите изящни ръкописни албуми още в периода 1915 – 1918 година. Но завесата
пред екстатично-естетическото им публично представяне той отмята по-късно – едва в първите следвоенни години, когато експресионистичният художествен вкус, следващ символистичната нагласа в
литературата ни, вече е просмукал и нейната лирическа тъкан.
Тук нека си припомним, че доминиращата още от 20-те години
на ХХ век в художествения свят на Иван Мирчев идея за Луната, преливаща в творческото съзнание и на Иван Хаджихристов чрез у̀ ставната му позиция в заглавието на неговата възлова стихосбирка от
края на 60-те години – „Месецът слиза зад мен“, е своего рода уни-
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версализиран духовен модел, още повече че и Николай Лилиев – техният съгражданин и учител в символистичната естетика, бе озаглавил през 1922 година втората си лирическа книга „Лунни петна“…
А десет години по-рано, на Димитър Подвързачов – своя „добър гений“, както сполучливо го определя и Християна Илиева в статията
си „Знам сърдечен, свиден кът…“ („Хоризонт“, Стара Загора, Г. XII, бр.
2, 1985), Лилиев посвещава мистично-символистичния си лирически
цикъл „Вариации на Луната“ – отпечатан в навечерието на Балканската война в редактираното от Антон Страшимиров и Кирил Христов престижно столично списание „Наш живот“!
Какъв по-голям универсализъм, каква по-величествена непреходност бихме могли да търсим в естетическите изживявания, но и
в поетическите реализации на Иван Мирчев? Категорично трябва да
отбележим обаче, че Иван-Мирчевата поезия е чужда както на историзма, така и на художественото познание в неговите научни и дидактически измерения. Сам поетът по повод на едно от най-ярките
си и програмни стихотворения – цитираното „Хотел“ от ранната книга „Елегии“ (1926, Стара Загора), изповядва съкровено и с пълното
съзнание за творческата си отговорност своята изконна идейно-естетическа позиция: „Това не е ни отражение, ни сънувана действителност. Съществува само Хотелът – символът на Съдбата“, а бихме
допълнили – на живота, чието продължение и венец е смъртта:
Там спират само безотрадни
и късни пътници за ада
или за рая, все едно –
и сутрин бялото платно
на лодката трепери нежно,
когато някого отвеждат.

(„Хотел“)

Това екзистенциално чувство на неувереност, на плахост и нерешителност, изкристализирало в по-зрелия му период до съзнанието
за ненужност, не напуща поета дори до преклонна възраст. То може
да се приеме като лична психологическа предразположеност у Иван
Мирчев, определяща песимистичния му възглед за света. Такава безусловно е поетовата идейно-естетическа нагласа, водеща до усещането за безизходица и предопределение, раждаща в индивидуалистичен план и прозрение за обреченост… Но чувството за ненужност
и безплодие на идеала е присъщо не само на поколението, в което
съзрява и се изявява Иван Мирчев. И в младостта, и в зрелостта, а и
в старостта си поетът не намира опора в колективния извънличен
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идеал. И в миналото, и в настоящето Иван Мирчев не открива никъде – освен в символизма – оплот за една нова очистителна естетика.
Още повече че и след Първата, и след Втората световна война традиционният хуманистичен идеал у българина е рухнал! Именно тези
субективно-изстрадани художествени и психологически настроения, които обективно преливат в подсъзнателни внушения, стигащи
буквално до алиенация, завладяват трайно личността на Иван Мирчев. Държат го здраво в своята разяждаща прегръдка – оприличавана често пъти и от самия него на „хипноза“, която обаче единствена
му показва истината:
И факел над мене
от огън – звезди,
и пръстен железен
на мойте гърди,
и нокти студени
във мойто сърце,
и са̀ ван, извезен
от мойте ръце.

		

(„Пробуждам се“ из кн. „Реките викат“, 1920 г.)

В противовес на нравствено-хуманистичния трепет у серафичния
символист Лилиев – доживотен и доброволен пленник на истината
и красотата, при декадентския символизъм на Иван Мирчев вече е
завършен напълно цикълът на самоизолиране, на примирение със
злото, достигащ до болезнена наслада от него. У поета чувството за
ненужност обаче в никакъв случай не е резултат на някакъв особено
трагичен социален опит, а е предварително вградено в естетико-психологическата му същност, то е сърцевина на неговия личностен модел. Явява се като болезнена индивидуална реакция на съзнателно и
подсъзнателно световъзприемане – трудно обясним духовен процес,
раждащ в естетическия си фон алегорични, алогични, непонятни образи. При Иван Мирчев е налице една дълбока покруса от злото, а парадоксално е, че в поетовия ответ липсват реалните мотиви за неговото появяване, за социалното или психологическото му обяснение.
При Иван Мирчев модернистичното противопоставяне Аз и Светът не е така агресивно, нито пък патологично раздуто, както у абсолютния декадент Фьодор Сологуб например. Всъщност тази класическа опозиция и тук съществува в своето непроменимо, космическо
и безкрайно Зло. Но злото при Иван Мирчев вече не извиква и болезнено-нравствения смут, присъщ за символистите Яворов, Дебелянов,
Лилиев, Димитър Бояджиев. Злото тук не изтръгва ни протест, ни чо-
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вешки вопъл! Поетът сякаш предварително се е „договорил“ с него и
както пише през 1974 година литературният критик Петър Тонков в
животописно-оценъчния си очерк за Иван Мирчев: „˂...> той общува
с проявленията му в контекста на страха – единствено чрез кошмарните си видения“.4 И не му остава нищо друго, освен да се прегърне с
демоничната сила, невидима, неразгадаема и за самия творец:
Сам странствувам през вятъра – не зная
защо треперят златните листа.
И дъжд изпълва моите уста,
разтворени от огнена замая.

(„Сам странствувам“ из кн. „Есенна флейта“, 1924 г.)

Наистина, сам Иван Мирчев нарича Земята „най-скръбната планета“. А тъкмо тази космическа скръб идва в неговия живот и в поетовия му Дух с вроденото скръбно светоусещане на носителя си. Та
още първите лирически изяви на Иван Мирчев са изпълнени до краен предел с необяснима, неестествена тъга! В тях властва самоосъда
дори, която все повече се превръща в основополагаща естетическа
категория и за зрялото му символистично творчество. В по-голяма
или по-малка степен Скръбта е своеобразна художествена база във
всяка една от двадесет и двете поетични книги на Иван Мирчев. Тя
доминира още през 1920 година в „Реките викат“, прозвучава четири
години по-сетне в „Есенна флейта“, витае през 1926 и 1928 години в
„Елегии“ и „Видения“. Но „Отстранена земя“, „Златно и синьо“, „Кажете небеса“, „Сонети за житото“ са също жалони на скръбта, върху
които Иван Мирчев разпъва духа си в периода 1929 – 1942 година, за
да продължи с тази доброволна инквизиция до 1980-а с „Цигулка под
прозореца“ и (посмъртно) до 1982 година с „Розовият хляб“.
И трябва да признаем, че както в своите отделни творби, така и в
цялостната си лирическа са̀ га Иван Мирчев е ненадминат в умението
си да внушава удивително редки експресионистични идеи, да извежда и формулира абстрактни символи, да създава подчертано сюрреалистична, драматично напрегната атмосфера. И то върху терена на
невъобразимо богатата си, метафорично усложнена асоциативност,
закономерно съзидана от хиперболизирани образи и мисловни фрагменти със задължителните лунатични видения… Навремето още
това необикновено явление, открояващо поразително младия старозагорски поет върху националния духовен хоризонт, е забелязано и
от другия му гениален съгражданин Гео Милев, от Никола Фурнаджиев и Атанас Далчев, които едновременно и критикуват, и спонтанно се възхищават от рядката поетична дарба на Иван Мирчев.
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При това нека отново изтъкнем, че според преценката на Петър
Тонков, поезията на Иван Мирчев не се родее по никакъв начин с
историзма, а е безусловно чужда и на художественото научно-дидактично познание! И ако поредно се позовем на екзистенциалното
му стихотворение „Хотел“, става ясно, че поетът още с първите си
творчески крачки възприема и внушава живота като апокалиптично видение! Боязън и страх са неговите спътници, но в този живот
съществуват и морални категории, обединени в общите конфигурации: „Добро и Зло“ – „Ад или Рай“. Все пак единственото окончателно
събитие в живота е Смъртта! Очевидно само смъртта, като неумолима победителка, е способна да излъчи от живота някаква поезия.
Като подчертан декадент, Иван Мирчев директно извежда идеята за
смъртта върху фона на отрицанието на живота, естетизирайки я в
резултат на собственото си примирение със злото. Формулата му за
смъртта е непоклатима, защото самият той е непоправим стоик! Ето
как Иван Мирчев едва ли не лирически се домогва и до идеята на Св.
Франциск, който предавайки Богу дух на 3 октомври 1226 година в
Асизи, възкликва:
Благодаря ти, сестро Смърт,
че вземаш тленното ми тяло!

Възведени в хиперпродуктивна позиция, алиенацията и пълното
приобщаване към сътворимото, са предопределената двуполюсност,
разсичаща поезията и на Иван Мирчев. Явно, тази специфична лирическа даденост ръководи и зазижда в изживяванията на твореца неотменните координати на човешкото космическо естество – Живот и
Смърт. Две преливащи се едно в друго феноменологични състояния,
в които философски, но и теологически погледнато, ни е съдено да се
преосъществим, доближавайки се реално върху крилете на вярата,
до Истината за всевластието на Висшия промисъл. Логично стигаме
до цикличната поема „Странник“ от стихосбирката „Есенна флейта“
(1924 г.), където Иван Мирчев демонстрира най-пълно неоромантичните черти на лирическия си герой. А това е несретник, романтик,
прокълнат малък човек, притиснат от бедност, обхванат от необясним страх, от „мирова скръб“ и апокалиптичен трепет:
Като в хотел, аз влизам блед и чужд
и в книгата записвам свойто име
на вечерта със пръстите незрими
и казвам думи, никому ненужни.

(„Скитник – 2“ из кн. „Есенна флейта“, 1924 г.)
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Лирическият символист, крайният индивидуалист, естетът-декадент Иван Мирчев протръбява художествените си възгледи чрез
своята „Есенна флейта“ една година след като България е братоубийствено окървавена в Септемврийските метежни събития. Тогава поетът е встъпил вече в своята личностна зрелост – той е на 27 години!
Но удивително е, че шест години по-рано, когато е едва 21-годишен,
все още младеж, старозагорският драматичен поет Иван Мирчев е
носил в душевността си не само наченките, но и експлозивните реализации на един универсален лирически калейдоскоп, в който той се
появява и като експресионист. Безсъмнено, бихме могли да допуснем,
че в този сюблимен за Иван Мирчев период, поетът вероятно е бил
повлиян и от естетиката на своя утвърден в изкуството съгражданин Гео Милев, който по него време е в Германия, привнасяйки у
нас редица авангардни художествени модели от западния модернизъм. Така или иначе, това наше допущане относно експресионизма
на Иван Мирчев има реални основи, защото също една година преди
предходната друга историческа трагедия за народа ни – фаталния
крах на българския национален идеал в Първата световна война, ние
ставаме свидетели как поетът Иван Мирчев се самоидентифицира,
опирайки се на Ницше в поантата на краткия си експресионистично
цизелиран предговор към символично-драматичната миниатюра на
Никола Икономов – „Пленницата нощ“.**
А Фридрих Ницше (1844 – 1900) е от маститите немски философи
и законодатели на експресионизма като теоретичен възглед и литературна практика в новото европейско изкуство на ХХ век, комуто
Гео Милев в началото на 1915 година възторжено посвещава петия
брой от своите Лайпцигски „Лирични хвърчащи листове“!
Та в „Пленницата нощ“ – в тази малка книжка, появила се през
1918 година в София с потресаващо мрачна корица от Дечко Узунов,
в навечерието на Ньойския договор върху първите ѝ две страници,
вместо пролог, Иван Мирчев е отпечатал следното стихотворение в
проза:
През една велика нощ, когато арфите
заплакаха и млъкнаха, потопени в скръб,
моят възторг се пробуди в самота.
Пленницата нощ.

** Един от малкото оцелели екземпляри на драматичната миниатюра
„Пленницата нощ“ от старозагореца Никола П. Икономов е изложен
в експозицията на Музей „Литературна Стара Загора“.		
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Една цветна симфония, която донася
вълшебни съновидения на духа.
Зад пурпурните царствени завеси на едно
далечно минало, оросено с мистиката на
древния Изток и попръскано със студените
о̀ никси на безмълвната Пустиня, авторът
поднася пред нас символи, възкръснали
из развалините на царските мраморни
чертози, зарити в прахта на вековете, които
в странна игра довършват балета на
пищната нощ, огряла с цветни огньове
гибелта на душата, намерила подслон
под черните ѝ криле.
О! Мнозина ще се усмихнат състрадателно
и ще протръбят с литаври, че са познали
в словата на Боаха, Йоана – предтечата
на Христа… Но аз разплетох словата му
и познах мъдростта на един нов Йоан,
която мъдрост носи силата на мълнията.
А някои ще попитат: „Не е ли безумец
авторът, който дири, отвъд звездите, причина,
за да загине?“ Но аз добре го познавам
и зная думите му за онези, които винаги
и за всичко питат:
„Аз имам мнения и нямам време за
разправии, какви ли са основанията…“ –
думите на Ницше – големият човек
и мъдрец.
			

Ив. Мирчев

За ценителя и особено за познавача на модерното европейско
изкуство след Първата световна война, към което принадлежат късният български символизъм с присъщите му национално-горестни
проявления и най-вече словесно-семантичната ерупция, извеждаща
внезапно експресионизма с неговата своеобразна българска екзалтация в нашата интегрираща се литература, едва ли ще убегне аналогията между изложения тук предговор на поета Иван Мирчев в книгата
на Никола Икономов – „Пленницата нощ“, излязла, както посочихме,
през 1918 година, и „Грозни(те) прози“ на Гео Милев, импулсивно
сътворени през 1918 – 1919 година в Берлин. Видно е следователно,
че духовната взаимообусловеност, естетическата преоценка на ли-
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тературните феномени и буквалното емоционално-психологическо
преливане, водещи лирическите пориви на двамата видни старозагорски творци – Иван Мирчев и две години по-възрастния Гео Милев,
тук са си казали думата. Но същия обективен процес ние ще наблюдаваме по-сетне и при другия старозагорски лирически „тандем“ –
по-възрастния Иван Хаджихристов и Иван Мирчев, където духовните пориви на тези късни символисти носят отчасти също заряда на
експресивната, в случая „посредническа“, Гео-Милева душа.
Според художествените представи на поета Иван Мирчев, намерили отражение в коментара му от много по-късната 1982 година
в старозагорския Литературен алманах „Хоризонт“ (бр. 1) по повод
100-годишнината на класическия български символист Теодор Траянов (1882 – 1945): „Главната цел на символиста-поет, освен вътрешното узнаване, е да може да се изрази метафорично-респектиращо,
но и точно. Изрази ли се достатъчно добре, той може да бъде спокоен, че е успял да създаде вълнуващо и значимо произведение. Успял
е да развие идеята си докрай, а идеята е всичко!“5 И в потвърждение
на тезата си, в годината на своята кончина, старозагорският лирик
цитира знаменателна строфа от драматично-мистичните Траянови
„Български балади“:
Довей, о ветре, пръст свещена
от севера, от родний кът!
Целувка чувствувам студена,
тежат невидими окови
и клепки ледени тежат –
ах, кой ще ме зарови.

Явно, за късните български символисти от първите десетилетия
на ХХ век, и осезаемо от близкото следвоенно поколение, към което
попадат и двамата Ивановци – Хаджихристов и Мирчев, символизмът
бе изкуство на приглушената лирика, въплътена в творческа съдба.
Това бе всъщност магическо изкуство на отбраните думи – главно на
метафорите и метонимиите, зад които по право надничат оригинални, но привидно замъглени образи на „отвъдната фраза“, като тези
на безстрастната, но космологически неудовлетворената, стенеща
Луна, например. В това преломно време на покруса и неосъществими
блянове, когато националната драма прелива в концентриран личностен казус, от „сближаването им блясва светкавична искра“, чиято
екзистенциална светлина открива епохалната им идентичност.
Внушително, неподлежащо на съмнение, това синкретично лирическо чувство, градиращо в идейно-естетически възглед, се доказ-

16

Иван Хаджихристов

ва от самия Иван Мирчев в субективно-оценъчното му стихотворение „Вик“. Изпратено, непосредствено след края на Първата световна
война, на Гео Милев в София за списание „Везни“ (1919 – 1922 г.), за
съжаление тогава то остава неотпечатано… Но ръкописният оригинал на творбата, съхранен до началото 80-те години на отминалото
ХХ столетие в личния архив на поета и заснет по мое настояване от
фотограф-художника Кольо Пейчев (1936 – 2017), днес се явява вековен свидетел и документален графичен гарант за загадъчния взрив в
душата на прохождащия старозагорски символист:
Вик

Над мен не премина
ни вятър, ни дъжд –
и вечно съм същ:
горяща пустиня.
В безкрайната мъка
да бъда все сам –
проблясвам – и знам:
скръбта многоръка
разбива душа ми –
венец от звезди –
сама над води
горяща кръзъ пламък.
И вдигам аз бедни
безумни ръце
към твойто Сърце,
Самум всепобедни!
Иван Мирчев6

Ако проектираме в съзнанието си гнетящата социално-психологическа атмосфера, в която бил потопен духът на Иван Мирчев, когато в следвоенния период, около 1919 – 1920 година той създава лирическото си откровение „Вик“, възникнало като скръбно ехо след подписването на катастрофалния за България Ньойски „мирен“ договордиктат от 27 ноември 1919 година, то естетико-историческото, а и
индивидуално-моралното тълкуване на тази необикновена творба
отвежда категорично преценките ни до следния извод: По своята
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идейно-съдържателна същност, по формално-художествената си и
символична образност стихотворението „Вик“ е своеобразна прелюдия към спонтанния нравствен взрив и обществено-оценъчните
протуберанси, породени от национално-мисловните и демонично
хипертрофирани граждански процеси, фиксирани лирически от хуманните изживявания на българските поети, сътворили по-късно и
Септемврийската ни лирика.
Така че апокалиптичното идейно-философско внушение на
Иван-Мирчевия поетичен „Вик“, без преувеличение, бихме успоредили дискретно, дори извели с дълбоката му и енигматична християнска позиция като предтеча на стихосбирката „Жертвени клади“
и трагическите балади „Каин“ и „Удавници“ от Асен Разцветников
(1897 – 1951); на синкретичната клетвена ода „Кръщение с огън и
дух“ и мистично-сюрреалистичната поема „Септември“ от Гео Милев (1895 – 1925); на разтърсващите стихотворни прозрения „Сън“,
„Разгром“ и „Песен“, а и цикъла „Септемврийски балади“ от Николай Хрелков (1894 – 1950); на сюблимните поеми „Сватба“, „Дъга“ и
„Дете“ от Никола Фурнаджиев (1903 – 1968); на лирическите социално-граждански и морални дръзновения, завещани от Сергей Румянцев (1896 – 1925) и Христо Ясенов (1889 – 1925). При това е видно, че изброените „септемврийски поети“ са съвременници на Иван
Мирчев (1897 – 1982) – всички те са от едно творческо поколение!
А универсализираните реминисценции от мистичната „многоръка
скръб“ – душаща свирепо сърцето на поета символист Иван Мирчев,
пламтящи инфернално в неговия „Вик“, впоследствие открито и самобитно се имплантират в стиховете и на „септемврийци“. Тъй като
събитийният фон на кървавата братоубийствена 1923-та, гражданските размирици и проскрипциите от вторичното отмъщение през
1925 година, безспорно са директно социално, а и художествено доказателство, че старозагорският поет е провидял идейно и психологически предстоящата злощастна съдба на България! Само че, за
разлика от абстрактно-индивидуалистичното обобщение на Иван
Мирчев, моралният потрес и духовното страдание при „септемврийските поети“ се проявяват далеч по-активно и откровено-целенасочено, с подчертано социално-обострени и пределно изчистени идейни функции.
В случая нека закономерно, водени от обективно професионално пристрастие, обърнем внимание и на някои знаменателни топоси в лексикално-смисловата и гносеологическата структура на
Иван-Мирчевото стихотворение „Вик“.
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Говорейки за своята премаляла душа, която поетът оприличава
с „венец от звезди“, витаещ над необятни води и горящ в неземен
пламък, Иван Мирчев съзнателно употребява фрапиращия предлог
„КРЪЗЪ“. Тази изключително рядка и пределно обозначима от силологическо и психологическо гледище лексикална единица, която
днес можем да срещнем единствено в Найден-Геровия „Речник на
българския език“***, е особено експресивно-въздействаща в едносричната си форма (в контекста на стилистично-лирическото стихосложение) с „режещото“ съчетание на сонарната съгласна „р“ и
еровата гласна „ъ“ в края (както е в поетовия оригинал). Все пак, налага се да изтъкнем, че 5 – 6 години по-късно архаичният, но твърде
мобилен предлог „кръзъ“ е вложен и от Гео Милев в полемичната
част от 12-а песен на поемата му „Септември“:
Кръзъ дима и пожарите
се издига и бие ушите ти
вика на убитите,
рева
на мъченици безброй
върху клади горящи дърва:
– Кой
излъга нашата вяра?

Все пак, какво е съвременното понятийно значение, а и специфичното художествено приложение на предлога „кръзъ“ в посочените творби на Иван Мирчев и Гео Милев?
Още Найден Геров, отпечатвайки през 1897 година своя забележителен труд в Пловдив (Дружествена печатница „Съгласие“), отбелязва, че в езиково-събирателската си дейност из почти всички
демографско-диалектни области на българско, по този повод се е
натъкнал на редица езикови варианти – кръзъ, крозъ, чрѣзъ, прѣзъ,
прѣко, низъ… – като същевременно авторът дава и прилежащ пример: „К р ъ з ъ село тече рѣка“. В разглеждания от нас случай – и при
Иван Мирчев в 1919-а, и при Гео Милев в 1924 година, през (кръзъ)
демонични огньове и магьосан дим прелитат съответно съкрушената душа на поета („Вик“) или предсмъртните злочести вопли на
убитите мъченици („Септември“). Художествено превъплътимият
лексикално-мисловен идентизъм тук е очевиден – той уедрява лири*** ГЕРОВ, Найден. Речник на българския език : Фототипна поредица
в 6 тома. София : Български писател. – Вж. Част II (Е – К), 1976, с. 419.
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ческата ни аналогия, но сплотява в оценъчен план и духовните изживявания на двамата старозагорски поети.
Стигайки до финалната част на лирическото откровение на Иван
Мирчев, което самият той естествено формулира още в заглавие като
„Вик“, ние сме въвлечени в една почти библейска сцена: Подобно на
екзалтиран пророк, поетът е вдигнал към небето „безумни ръце“ с
молитвена изповед към „Сърце(то) на Самумъ всеподобни“! За богословски неосведомения читател, едва ли личността на новозаветния мъченик и Христов изповедник от III – IV век Самум (или Самом,
както сега е именуван в църковно-мартирологичните календари) би
предизвикала някаква активна, лирически обоснована асоциация.
Но, изхождайки от всепроникващия драматизъм на своето следвоенно, морално анимизирало време, а и на базата на завидната си теологическа информираност, Иван Мирчев е решил в сюрреалистичен
план дилемата между покрусата и надеждата в разкъсаната си душа.
Тук би трябвало да припомним, че според евангелското предание, Гурий и Самум са двамата Едески мъченици, към които впоследствие е причислен и изповедникът Авива, чиято тройна религиозна
мартирология е извършена в малоазийския град Едеса между 299 и
306 г. след Хр., по време на тетрархията при императорите Диоклециан (284 – 305 г.) и Максимиан (305 – 311 г.) – едни от най-жестоките гонители на християните. А Едеса – този красив и значим античен
град, бил прочут и с това, че във времето на земния живот на Иисус
Христос, едеският цар Авгар бил излекуван от коварна болест чрез
свещения „у̀ брус“ – бялата кърпа, която Спасителят му проводил с неръкотворно отпечатания си лик върху нея. Колкото и парадоксално
да звучи, не само езическите римски властници, но и православният
поет Иван Мирчев свидетелстват (в съвсем различно конкретно-историческо време) за предопределено есхатологично отношение към
мъченичеството и прославата на християнския застъпник Самум:
първите – за да принизят, чрез свирепите мъчения и убийството му,
тъкмо в град Едеса, спомена за Иисус Христос; а що се отнася до старозагорския лирик – да се възвеличи и обезсмърти, чрез подвига на
Самум, всепобедния Дух, въздигнат от Истината.
А Истината, според посланието на поета, след катастрофалното
падение, е вградена в националното духовно възмогване на България,
което в бъдното време да излекува раните от Ньойския погром! Едва
ли е случайна и датата 15 (28 ст. ст.) ноември – денят на успението на
Едеските мъченици, почти съвпадащ с Ньойската екзекуция на България, когато от техния духовен празник – по мистично съвпадение –
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започва и Рождественският очистителен пост… Впрочем, при църковните литургически служби, на този ден се пее и специален тропа̀ р в
памет на великомъченика Самум – всъщност, неговата предсмъртна
изповедна молитва към Иисус Христос, произнесена публично и записана от очевидец, малко преди палачът да прекъсне живота му.
С всички тези обстоятелства е бил запознат и старозагорският
поет символист Иван Мирчев, за да вплете името на мъченика Самум
в своето иносказателно творение. При това той задължително е знаел, че паметта на „героя“ му е била възвеличана в мартирологичните
календари на Руската и Гръцката православна църква, подпомагащи по него време в ритуално отношение и българската православна практика. А в скрупульозния си творчески подход най-вероятно е
срещал името на мъченика Самум и в Календара на Христо Г. Данов
от далечната (и за поета) 1856 година. Днес бихме добавили, че денят на Светите Едески мъченици – сред които по Божи промисъл изпъква Самум, е фиксиран и в Календара на Българската Патриаршия
от 2020 година, а е потвърден и в новия Календар на Христо Г. Данов,
преиздаден в Пловдив през 1978 година.
Обаче, в обръщението си от последните редове на своето твърде
сложно и пределно енигматично стихотворение „Вик“ – еталон за изконната авторова философско-психологическа нагласа, Иван Мирчев
се прицелва двояко към обекта на лирическото си изображение. Той
се обръща към мъченика Самум, сочейки Сърцето му, което, според
абстрактната представа на поета, не е само физиологически орган, а
персонифицирана мистическа същност и поради това е обозначено
от него с главна буква:
˂...˃
към твойто Сърце,
Самумъ всепобедни!

Разбира се, това в никакъв случай не бива да се възприема като
претенция за екстравагантен авторов дуализъм, защото в действителност тук властва идеята за класически изведената метафорична
концепция за подражание на Христос. И се натъкваме на удивително
точно уловен същностен символ, представящ индиректно Изкупителя и кръстната Му смърт, посветена на човеците. А тази идея е закодирана в самата предсмъртна молитва на мъченика Самум, пренесена е впоследствие и в тропа̀ ра за него, където още в средновековната
му текстова част, понятието „Сърце“ е автентично изписано с главната буква „С“.
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Оприличаването на Иисус Христос със Сърце чрез духовното посредничество на неговия изповедник – мъченика Самум, което художествено постига Иван Мирчев в контекста на философско-религиозните разсъждения в труда от XV век – „Подражание на Исус“, на
един от забележителните западни теолози и дълбок познавач на човешкото сърце – августинският монах Тома Кемпийски (1380 – 1471),
например, отвежда тази универсална нравствено-християнска идея
столетия напред. Така в края на XVI век в Западната църква и преди
всичко чрез Полския Йезуитски орден се налага култа към „Сърцето
на Христос“. Споменавайки Полша, ще изтъкнем, че „Христовото Сърце“ е обединителен символ и за двете полски Богородични светини –
Ченстоховската и Остробрамската мадона, чиято култова първооснова е православна, идеща съответно от Константинопол и Крим****.
Дори пищният сребърен обков, в който е вградена през XVII век Остробрамската Света Богородица, е изпъстрен с ювелирно изработени
пластични сърца. А след XVI – XVII век в Италия, а и в католическа
Полша, редица християнски храмове добиват показателния патрон:
„Сърцето на Исус“. Традицията на култоизиране на „Сърцето на Христос“ в много по-късен етап се мултиплицира обективно и в България.
Докосва видимо и католическата ни общност, достигайки в сакралната си същност до ХХ век. Ярък пример за това е съборният храм
на гр. Раковски в Софийско-Пловдивската католическа епархия. Построен в периода 1930 – 1931 година, той е култово осветен във времето между двете световни войни под знаковото име – „Пресветото
Сърце на Исус“!
**** Според твърдение на старобългариста проф. Димитър Кенанов, преподавал в
края на ХХ век (1996 – 2000) във Вилнюския университет: „Православната икона –
„Остробрамската Св. Богородица“, е донесена от Крим във Великото княжество
Литовско около 1380 година от Великия княз и християнски мисионер Александър
Витовт“. Който по-късно, притиснат от полския папски клир, преминава от православие в католицизъм! А и самата Остробрамска Богородична икона, която (и)
до днес е изложена за култово поклонение в католическия манастирски костел „Св.
Тереза“ – в средновековната част на Вилнюс, започва постепенно и необратимо
да се католицизира и полонизира… Що се отнася до другата православна икона –
„Ченстоховската Св. Богородица“, пренесена през XV век от Константинопол в
Полша от пилигрими, известна още като „Черната Мадона“ – чието иконописно
изображение потъмняло след пожар – то след повече от две столетия нейният свещен Богоматерински символ е вдъхновявал като бойна хоругва тежката шляхтишка
кавалерия на Великия хетман и полски крал Ян III Собески (1624 – 1696) в разгромната му победа над турците при Виена на 31 август 1683 година.
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Връщайки се към изходния период на символистичната си поезия, половин век по-късно Иван Мирчев излага по един своеобразен,
но непроменим в позиционно-критическата си насоченост начин,
художествено-естетическото си верую, привнасяйки го в есеистичните си разсъждения: „Мисли за поетичното изкуство“ – драматично
осмислен философски трактат, появил се с необикновен успех през
1967 година в пловдивския Литературен алманах „Утро над Тракия“.
Изкушаваме се обяснимо да представим откъслек от това великолепно, но за съжаление потънало в периодиката, културологично творение: „Поетът нека има пълна свобода в избора на средства за израз, обаче да бъде ясен, своеобразно екстатичен и своеобразно нов.
Тези качества определят дълбочината на неговата емоционалност
и ритъма на неговото творческо пресъздаване. Ако първата строфа
или първото изречение се излее спонтанно, има смисъл да се продължи. Топлината на първата строфа преминава вече във втората и
към края поетът така се сгорещява, че цялото творение се потапя в
този светъл облак от вълнения и мисли, за да се излее в присъщите
на изкуството форми. Ако поетът намери съответните думи и успее
да се изрази, едновременно той отговаря на трите условия: яснота,
инвенция и страст. ˂...˃ Това е белегът, който ни кара да виждаме
своите мисли и чувства и ни извежда от всичко нечисто, от свещения
покой на леността, за да можем да воюваме над времето.
Преди 50 години (става въпрос за 1917 г. – б.м. И.М.) Метерлинк
сравнявахме с Шекспира. Нека ги сравним и сега: Шекспир продължава да расте, а другият се смалява. Жестоко време, des poètes
crèpusculaires – поетите на здрача (на свечеряването и на утринното разсейване), потъват бавно в умората на своето време, което
видя и големи поети, като Емиля Верхарна. Обаче, Верхарн не отиде
при поетите на здрача, а остана при хората, остана верен на своята
Фландрия, за да изпие до дъно чашата на нейните неволи. И когато Верхарн казва още първата строфа на своето стихотворение, ние
усещаме какво ще чуем нататък. Защото знаем девиза му: „Целият
живот е в подема.“ Ето първата строфа на неговия „Бунт“, тъй наречения „Малкият бунт“:
Надалеч един град цял в тревога и бой на камбани,
на гилотината… голият нож там сияй…

Когато говорим за нова поезия, никога не бива да забравяме,
че след всяка безпътица, след всяко пресищане в изкуството, иде
просветление. Пресищането или упадъкът започва, когато един художествен стил или една школа е в своя апогей или, както се казва, в
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момент на кристализиране. Може би вече ни обхваща и залива топлият поток на една нова романтика, изпълнена с гигантската ритмика на нашата съвременност. Защото как може да се живее без копнежа, без топлината на едно чувство, което ние искаме да заменим само
с разсъдъка? Хубавото художествено творение е изява на дълбоките
природни закони, които не всякога можем да обясним. Затова и не
можем да обясним как се появяват понякога такива стихове и песни,
които нямат автор и се утаяват в съкровищницата на анонимното,
колективното народно творчество, съвършено просто и същевременно грандиозно и ново. То иде от бездните на безискуственото,
непосредното познание. За такова изкуство е необходимо поетът да
остава всякога чист от всевъзможни влечения към измамата, към
лесното и към недостойните хитрувания, които искат да изопачат и
покварят чувствата на едно изкуство. Защото в атмосферата на бедната поезия човек се чувствува обиден и малоценен.“7
Иван Хаджихристов пък от своя страна, разсъждавайки върху
духовно-естетическата същност и символиката на поезията, изповядва следното философски осмислено, но и асоциативно, болезнено напрегнато становище пред интервюиращия го през 1974 година
Светлозар Игов: „Досега съм творил само поезия. Защото поезията
не е литература и защото поезията е винаги откритие – естетическо
и нравствено! Луи Арагон мисли, че реализмът на бъдещето трябва
да стане място, към което ще се стичат откритията на човешкия дух.
Всеки висок дух прави своя влог. Достоевски направи най-скъпата
валута. Той създаде в художествената литература съвършения образ на човека и го нарече „Идиот“. Безполезна ли беше тази книга?
Действително, поезията е винаги откритие! И като такава би могла
да ни заведе до много въпроси. Да се приближи до много чувства,
които горят в короната на слънцето. Да се докосне до идеи, тържествени и чисти, от които зависи свободата ни, самата ни мисъл…“8
Същевременно в едно от стихотворенията си Иван Хаджихристов
директно твърди: „Колко сила във ясния стил!“. А поезията му изглежда като най-тъмната и неясната в лирическата ни традиция.
В този смисъл за оня, който търси в думите на поезията предимно
ясни пластически картини, стиховете на Иван Хаджихристов могат
да изглеждат дори абсурдни. Но за онзи, който умее да почувства и
да извлече зад мъглявините на неговото тайнствено, сюблимно слово „светлите или тъмните кристали“ на един вглъбен човешки опит,
тази поезия е „небесно откровение“ (по Св. Игов). Пренесем ли размислите си конкретно за поемата „Гибел“, сътворена от Хаджихристов
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през 20-те години на ХХ век, ще признаем наистина, че за разлика от
другата му тогавашна поема „Анна“, тя се чете значително по-трудно. Но като тематика, като съдбовно изживяване, като универсален
нравствено-психологически модел – неподвластен на времена и епохи, „Гибел“ е неповторим случай в българската, а и в европейската
поезия! Едва ли е случайно тогава драстичното откровение, споделено от самия Иван Хаджихристов, с което той открива пред нас дълбоко стаените в житейските подмоли, потиснати, но неумъртвени
съмнения на душата си:
И ида тъмен като грях
Или:
Лети, земя, лети, о мрачна клада!
Или:
… И любовта ми, тъмна птица…
Или:
И приближавам да узная
онуй, което премълча.
Или:
Отдалечен,
стихът смълча като пустиня.
Или:
Отлитай към недосегаемата
близост
на спомена…

Та както обобщаващо твърди проф. Светлозар Игов през 1992 година в брошурата на Дом-музей „Литературна Стара Загора“ по повод 100-годишнината на Иван Хаджихристов: „Това са отломъци от
поетични цялости – ярки, опияняващи, врязващи се в паметта. Потокът на неговата (Иван-Хаджихристовата – б.м. И.М.) поетична реч ни
повлича в себе си – с дълбоко чувство – ние се отпускаме в неговите
краткотрайни поетически блясъци. И само чувствуваме очарованието – трудно е рационално да го обясним!“9
Безспорно, изброените „словесни мълнии“, макар и извадени
от лирическия си контекст, представят радикално духовното могъщество на поета – неговото чувство за вина, а и приетото покаяние
като спасителен път към прозрението. Иван Хаджихристов, подобно
на своя съгражданин Лилиев, бе личностно дълбоко раним, но свише оцелял „във тоя век на хищно изтребление“. Защото вечните му
съмнения и нестихващото му морално страдание бяха магическите
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весла, отвели стиховете му към изначалните и предвечни хоризонти на поетическото познание. А небесните водачи в това мистическо
духовно пътуване, бяха затрогващото смирение и неподражаемата
скромност у човека Иван Хаджихристов:
Аз съм роден в Южна България,
де слънцето, както се казва,
върви по небето и не залязва.
В една малка стая, по-малка от мене,
написах всичките си стихотворения,
пълни със обич и със съмнения.

		

(Из „Приемете ме, както обичате“ от цикъла „Гротески“)

Още в края на 20-те години на ХХ столетие проникновеният литературен критик Васил Пундев (1892 – 1930), който е и буквален
(рожден) съвременник на Иван Хаджихристов, бе писал в книгата си
„Днешната българска литература“ за старозагорския поет: „Тихата
хуманна дълбочина на този лирик (Иван Хаджихристов – б.м. И.М.) е
несравнима с никоя друга лирическа хубост в нашата поезия. В нея
той стои сам, отделен, странен“ и бихме прибавили – пълен с любов.
˂...˃ „Ако Иван Хаджихристов беше публикувал (през 1924 г. – б.м.
И.М.) само „Гибел“ и „Анна“, мисля, че всяка бъдеща антология ще
ги повтори като скъп спомен от днешната ни поезия.“10 И както допълва след половин век – през 1974 година, Светлозар Игов в литературно-композитния си фрагмент – „Неспокойно творческо съзнание“, в своята естетико-критическа оценка и интервю с поета Иван
Хаджихристов – твърде оригинален документално-изследователски
текст, появил се в бр. 2-ри на новородения под грижите на поета Янко
Димов старозагорски Литературен алманах „Хоризонт“: „Това не е
пресилен критически патос (спрямо Иван Хаджихристов – б.м. И.М.).
Един строг критически дух като Гео Милев включи спонтанно неговата „Анна“ и в двете си антологии („Антология на жълтата роза“,
1919 г. и „Антология на българската поезия“, 1925 г. – б.м. И.М.).“11
А серафичният поет Николай Лилиев – „ценител с тънък вкус, скъп
на писмени похвали“ – с писмо от Македонския фронт (написано на
27 април 1917 г. върху войнишка пощенска картичка) до поета Иван
Мирчев, в чието символистично списание „Хризантеми“ (№ 7, 1917 г.)
се появява първоначално поемата „Гибел“, споделя дословно:
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27.IV.1917 г.
Драги Иван Мирчев,
Благодаря Ви сърдечно за
седмия брой на „Хризантеми“. – Намирам,
че е цял подвиг в сегашното
тревожно време да живее човек
с чистата литература – и Ви
поздравявам с любов. Бих искал
животът да запази в душата
ми искрици от светло чувство,
за да мога да се радвам поне		
на успехите у младите хора.
Вие се срещате с
Ивана Хаджи Христов, нали? –
Предайте му моята благодарност
за „Гибел“ – кажете му, че
аз ценя и приемам тази малка поема, над която витае може
би духът на един печален
примирен поет, като Александра Блок, – с всички
нейни качества и недостатъци. – „Денят мина, нощта
мина̀ “.
Много поздрави.
		
Николай Лилиев12
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Автентичният текст на това Лилиево писмо, подреден във вертикален, почти стихотворен „дизайн“, е отдавна известен на литературната ни общност, особено що се отнася до подкрепата за старозагорското символистично списание „Хризантеми“ и конкретно – за неговия
7-и брой от военновременната 1917 година. А там, както изяснихме, е
регистрирана и първичната публикация на разтърсващата поема „Гибел“ от Иван Хаджихристов! Коментариите досега за идейно-съдържателната позиция на знаменателното писмо, изпратено от Николай Лилиев до редактора на „Хризантеми“ – старозагорския символист Иван
Мирчев, обикновено са се свеждали до откровението на автора му, „че
е цял подвиг в сегашното тревожно време човек да живее с чистата
литература“… И тази естествена, макар и тъжна Лилиева констатация,
въпреки всичко, явно е зарадвала, пък и поощрила редактора и сътру-
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дниците на изданието, сред които през периодиката му (1916 – 1918 г.)
се открояват повече от петдесет старозагорски и „външни“ автори.13
Но внимателният прочит и най-вече асоциативното тълкование
на лаконичния и тематично прецизно подбран Лилиев слог, биха ни
отвели и до редица идейно-познавателни открития. А те се свеждат
предимно до някои основополагащи нравствено-философски възгледи у самия Николай Лилиев, които трептят като спасителни светлини в неговата душевност. Но които той съзнателно изтръгва от поетическата си същност, изпращайки ги чрез изненадващите си разсъждения в Стара Загора на своя по-млад съгражданин и лирически
последовател Иван Мирчев. Защото и преди, и след въпросното писмо, тези духовно-естетически възгледи са носители на битийното
Лилиево кредо, а слисани ги намираме и в съкровената му лирика.
Да докажем твърденията си чрез словата на самия Лилиев, подчинявайки се безусловно на фактите – както са казвали древните
factum habilis: Във фронтовото си писмо от 1917 година например,
Лилиев споделя, че би желал да запази в душата си „искрици от светло чувство“, докато седем години по-рано в бр. 4 (1909 – 1910 г.) на
редактираното от старозагореца Димитър Подвързачов столично
списание „Оса“, той отпечатва под псевдонима Одуванчик брилянтното си стихотворение „Светло утро, ти прокуди“. Разбира се, асоциацията тук ни води и към друго подобно Лилиево стихотворение
със заглавието „На светлото утро разсветният звън“ – появило се
също по-рано, през 1914 година в списание „Звено“ (Г. I, кн. 4 – 5). А
и обяснимото гледище на Лилиев за тягостния, изпълнен с фаталности живот „в сегашното тревожно време“ от концентрираното му
послание до Иван Мирчев, не контактува ли то с неговия трагичен
вопъл – „Във тоя век на хищно изтребление / о, господи, нима съм
аз за там?“, от друго предишно негово стихотворение, драматично
сътворено през 1916 година на Южния фронт и отпечатано едва през
1919 година в първата му стихосбирка „Птици в нощта“! В оценъчния си изповеден тезис за списание „Хризантеми“ Николай Лилиев
чистосърдечно, но съдбовно признава, че желае „да се радва поне на
успехите у младите хора“, а след пет години, като финален акорд на
втората си стихосбирка „Лунни петна“ (София, 1922), поетът задава
и екзистенциалния си, валиден за всяка епоха въпрос: „Какво ще кажем ние на младите сърца?“…14
От друга страна, едва ли благодарността на хуманиста и естета
Лилиев към другия старозагорски поет Иван Хаджихристов за символичната му поема „Гибел“ би могла да намери по-адекватно и си-
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метрично символно изражение от оприличаването с духа на „един
печален примирен поет като Александра Блок“. И като апотеоз на
чувствата, породени у нежния лирик Лилиев след съприкосновението му с мистериозната Иван-Хаджихристова творба, той завършва
изтънчения си епистоларен етюд с последната строфа от „Гибел“:
Денят мина, нощта
мина̀ .

Ако въпреки всичко се зачетем в лирическия сборник на Иван
Хаджихристов „Марсианско вино“, посмъртно отпечатан през 1982
година от издателство „Български писател“ по повод 90-годишнината на поета, ние сякаш ретроспективно се връщаме към младостта
на загадъчния старозагорски мъдрец, приел с тъжна, но опрощаваща
усмивка условностите на живота. И в тази, вероятно най-представителна антологична книга на поезията на Иван Хаджихристов, нас отново ни покорява доминиращата в нея негова символна „Вечер“:
Погледни бездиханната вечер,
вечен извор на чиста тъга.
Тя пътува по пътя далечен
като спътник на дива река,

де възкръсват, навек отразени
вдън зелените тежки води,
тия бисери усамотени,
тия будни звезди.
Устремен в хипнотичния си унес към спасителните и понякога
миражни брегове на словото, Иван Хаджихристов все повече се преоткрива в „бисерните острови“ на изящния стих, комуто възрастта
и личното страдание са неподвластни. И според оценката за него от
литературоведа Петър Тонков: „Хаджихристов не е символист в компрометирания смисъл на понятието – болезнените състояния на духовния упадък рядко са го навестявали. Той е преди всичко нежен
лирик с много трепети и вълнения в душата“.15 В художествения си
поход към красотата Иван Хаджихристов е въоръжен с нетленното
оръжие на мечтите и затова до края на дните си той остава монолитен и непроменен – деликатен, дискретен, вглъбен в своята човешка неотгадаемост, така дълбока и сложна, че е трудно разбираема и
днес. Все пак вътрешното страдание, породено от неспокойната и абстрактно неудовлетворена душа на символиста Иван Хаджихристов,
намира естествено облекчение, избуяващо до радост, в хармонично-
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то и безусловно сливане на личността му с природната даденост, често персонифицирана в стихотворното ѝ отражение. Класически пример в това отношение е стихотворението „Есен“, в което неочаквано
в съзнанието ни изплува образът на красива митична жена:
Косите червени, низпадали
по нейната мраморна плът.
Очите ѝ странно блестят
и сякаш те тайно са страдали.

Тук всеки мисловен детайл, всяка спонтанна дума, всеки художествен нюанс и трепет на сърцето е свише духовното откровение и
тъкмо поради това звучи като откритие. Ето защо самият Иван Хаджихристов сполучливо е назовавал поезията „бисер на страданието“!
И запленени нека пристъпим към поемата „Гибел“, едно от
най-съвършените и неведоми творения на 32-годишния старозагорски символист. Нека се вгледаме идейно и художествено в красотата и лаконичната рефлексия на неговото слово – да проникнем
и психологически в глъбините на социално-моралните (абнормни)
лабиринти у Иван-Хаджихристовата „Гибел“. Споделяйки основните
естетико-философски разсъждения на по-младия поетов съгражданин и близък приятел – художникът-импресионист Димитър Караджов (1907 – 2000), за потресаващата метафорично-символна поема
„Гибел“, бихме могли да изведем синтезирано следното:
Един нравствено ранен, вътрешно пределно конфронтиран,
несвойствено алиениран жених изрича в „нощта на всички нощи“
своята неочаквана следбрачна изповед, обладан от мъчителни съмнения и по̀ трес… Обаче, това в никакъв случай не е химн на любовта,
а изтръгнати с болка душевни стонове, в които кънти неистово някаква тъмна каиновска закана:
Не съм достоен да премина,
душа, на твоя ясен бряг.
Аз гина в черните руини
на тоя безпределен мрак,
сред който аз съм грешен блудник
и Каин е една мечта.

Органиката, вековните патриархални копнежи около божествения акт на бракосъчетанието в „Гибел“ са се сринали из основи и
всичко сега, в новото „гибелно време“, е превърнато в руини… Ниското оловно небе тежи, то е влудяващо мъртво и пред трескавия
поглед на жениха зейва безумната пропаст на отчуждението:
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Обви ни безответно време –
тъй остро времето боли! –
ний бяхме безпощадни, неми,
един за друг ний бяхме зли.
И любовта ни – колко груба! –
че скръб бе всяка красота,
че всяко слънце се загуби
в предвечната ни грозота.
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В „Гибел“ всъщност се развихря една трагедийно-символистична, психологически херметично затворена, но и фатално изострена
човешка драма. Набъбва ужасът от усещането за обвързаност, резигнира и будното чувство за изгубена девственост и свобода на личността… Изчезнал е безвъзвратно първоначалният светъл мираж и
явно щастието се оказва прокълнато и невъзможно:
Със теб останахме ний двама,
смутени в свойта самота.
И погаси се тежък пламък,
и въдвори се вред нощта.
О, блудна нощ, о, нощ тревожна!
В молитва скръбните ръце
ний сведохме, че невъзможно
бе нашто щастие, сърце…

И както споделя през 1992 година в периодичното Литературно
списание „Участие“ старозагорският художник и поет Димитър Караджов в спомена си за Иван Хаджихристов – „Обичахме го всички…“:
„Затварям книгата („Гибел“) и в паметта ми неволно изниква стихът
на руския лирически поет Надсон*****: „Хубаво е само утрото на любовта“.16 Все пак в края на поемата се прокрадва и един мъжествен,
донякъде оптимистичен глас: „О, ний, могъщите мъже“ – вероятно,
гласът на съвестта. Може ли, обаче, човек да знае буквалното тълкуване на загадъчните думи в една органична символистична поема!
Естествено, тук силата на лирическата изповед, прераснала в общочовешко изживяване, иде от чувствата, тя е съсредоточена във вакханалията на психологическата игра, която творецът не се свени да
представи като в древен театър… И като потвърждение се явява отново съмнението му, вложено в пределно трагичен монолог:
***** Надсон, Семьон Яковлевич. Руски поет, прозаик, публицист, есеист. Роден
на 14 (26) декември 1862 г. в Санкт Петербург; починал на 19 (31) януари 1887 г. в
Ялта – Крим, погребан в Санкт Петербург.
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Къде ще сме по тия стръмни
завои диви в пропастта?
Къде ще сме, кога разсъмне?
Туй гордо слънце на света!

Символистичната идейна и художествена смътност на своите
иначе обективно-реалистични картини, които чертае и драматично
изживява в лириката си Иван Хаджихристов, има за основен прѝцел
човешката същина с присъщите ѝ аномалии и гибелни проявления,
над които наднича непрестанно душата. Надмогнал личността си,
поетът сякаш обхожда като Дантевия призрак „тъмните тайни на битието“, търсейки морален изход в обречения си жребий, отричайки
в отчаянието си всеобщата житейска безизходица. А изкуплението –
и за твореца, и за съпреживяващия читател пулсира със сърдечната
утеха в магията на поетичните слова, породени често от съзерцанието, предизвикващо оня необясним у̀ нес, с които ни въздига мистичното естество на природата. Индуктивно тази творческа нагласа, въвеждаща Иван Хаджихристов и в Лилиевия духовен свят, се разкрива
от самия старозагорски поет, посветил през 1938 година стихосбирката си „Елен и гора“ (Издателство „Хемус“, София) тъкмо на пленника на истината и красотата – на своя съгражданин Николай Лилиев. Лирически, интуитивно-психологически, но и натурфилософски
символистът Иван Хаджихристов е документирал феноменологията
на своите чувства, а и изкристализиралите свои убеждения в стихотворния пролог на книгата си:
Тези дребни, зелени листа
са словата, които чета
в тая знойна и тежка природа.

Те растат във лазура, трептят
под веслата на вятър, на път
безнадежден и неизброден.
Колко сила във ясния стил!
Кой е онзи така опростил
любовта им и мойта молитва?
Интелектуалният прочит на поетическото наследство на старозагорските лирици Иван Хаджихристов и Иван Мирчев обаче сочи, че
наред с голямата си литературно-естетическа подготовка, те носят
у себе си и необикновена общокултурна ерудиция. Не само енциклопедична осведоменост, но и конкретна, дори специализирана бого-
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словска вещина ги отличават от редица техни съвременници, макар
и изповедници на мерената реч. При Иван Мирчев този феномен се
наблюдава в разгледаното вече сюблимно „новозаветно“ стихотворение „Вик“, докато старозаветната тема, като отличителен белег на
Иван-Хаджихристовите библейски изживявания, се изявява небивало ярко в енигматичната му творба „Хорив“:
			
Хорив
Вземи ме, светло слово, ти, звънар
над глухите пустини, вест пасхална!
Хорив ли те изпраща като дар?
Звучиш, кого зовеш в страна печална?
Кого преследва твойта мощ? Пожар
над всички ни кипи. Самотни палми –
ръцете ни кому се молят днес?
Молитвата, но тя сега се ражда
да утоли далечната ни жажда,
която изсушава целий лес.
Преследвай ме, Хорив! Какво ли без
дъхът им зноен щях да им разкажа?
Заспи, Хорив! Над твойта древна пазва
трептят звезди като безумна вест.
При мойто стадо спиш, Хорив, ти, дух
столетия запомнил и заключил
в мълчание молбите ни съзвучни.
Хорив, ти бдиш и стадото е тук.
През топлий здрач на утрото, земя,
която никне нова. Пара
са облаците, чезнат пред пожара
на чуден ден. Къпината сама
лъча, по твоята снага игриво
гори, въззема се из падини,
расте и в светлото небе се влива
една самотна жертва. И звъни
събуденото стадо. Като нива
е тучно словото: Мойсей, тръгни!17

Изниква неминуемо въпросът: Какво крие това необикновено заглавие, но и какво ни открива подвластният му метафорично-съдържателен лирически състав?
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Всъщност с Хорив, с тази поетично-персонифицирана географска местност в западния дял на тайнствената Синайска планина******,
авторът води условен вътрешнопсихологически диспут, стеснен до
монологично откровение, проследявайки в метафизичен и нравствено-космологичен план спасителното бягство на евреите от Египет
и завръщането им, под водачеството на Мойсей, в тяхната изконна
обетована земя Ханаан. Тук сякаш цялата вехтозаветна глава „Изход“
е синтезирано представена чрез метафорично-символните природни картини и поличбените явления, съпътстващи 40-летните изнурителни, ала цивилизационно обновителни странствания на еврейското племе, търсещо отдавна загубеното си, но незабравено през
вековете Отечество. Интересно е, че в обобщената си, но и акцентно-детайлизирана панорама, Иван Хаджихристов е включил дори
Неопалимата къпина, чрез чийто неръкотворен огън богът Йехова
е проговорил на избраника си Мойсей. Ето я отново и върховната
сакрална картина, с която започва събитийния изход на библейската
промяна:
˂...˃ Къпината сама
лъча, по твоята снага игриво
гори, въззема се из падини,
расте и в светлото небе се влива
една самотна жертва. И звъни
събуденото стадо. Като нива
е тучно словото: Мойсей, тръгни!

Но за да допълним впечатлението си, след символично-панегиричния разказ на поета Иван Хаджихристов за свещената планинска
местност Хорив – чието име преминава в заглавие и на стихотворението му, ще изтъкнем, че там 2100 години след времето на Мойсей, а
именно през новозаветния VI век, на мястото на легендарната Огне****** По отношение на библейско-символистичното стихотворение „Хорив“,
отпечатано в луксозния лирически сборник, посветен на поета Иван Хаджихристов – „Животът, който ми хрумна“ (София, 2013), сме длъжни да отбележим:
В обяснението си под линия (с. 59) за наименованието „Хорив“, издателството
„Литературен форум“ е допуснало нелепа грешка. Преиначена е библейската
истина, като вместо обозначение на познатата от Светото писание географска
местност в Синайската планина, Хорив е определен за човек – „син на Амрам
и Йохаведа, и брат на Мойсей“?! А и всички цитирани пасажи от съответните
библейски глави в раздела „Изход“, с които редакционно се „доказва“ невярното твърдение, са също несъстоятелно представени…
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на къпина възниква прочутият манастир „Св. Екатерина“*******, приютявал в духовните си скриптории през столетията десетки видни
апологети и теоретици на Христовата вяра. Какъвто действително е
бил и неговият изключително ерудиран игумен – писателят-провидец Св. Йоан Синайски-Лествичник (525 – ок. 603 г. сл. Хр.), показал в
своята догматична, но и философска от наше гледище „Небесна лествица“ (Духовна стълба) въздигащите духа стъпала, приближаващи
праведния човек към божествената Истина.
Обаче, що се отнася до общото интелектуално-творческо присъствие на двамата старозагорски поети, обладаващи изконно символистично мислене – Иван Хаджихристов и Иван Мирчев, в панорамата на българската следвоенна литература от 20-те години на ХХ
век, бихме приели показателния пример с публикувания през 1921
година в старозагорското естетско периодично списание „Златно
руно“ (Г. I, кн. 2 – 3) критически отзив на Иван Хаджихристов за първата самостоятелна книга на по-младия му лирически събрат Иван
Мирчев – „Реките викат“, появила се през есента на предишната година в каталога на старозагорската печатница „Светлина“ (Книгоиздателство „Железник“).18 Та ето какво пише по този повод Иван
Хаджихристов:
„Реките викат“, първата лирическа книга от Иван Мирчев, изящно издание, ноември 1920 г.
Нито един стих от тая първа книга на Иван Мирчев няма нищо
общо с нявгашните негови цветя и песни: възторгът на двадесетте
му години е спрял и отстъпил място на едно дълбоко горестно чувство. „Реките викат“ е НОВО НАЧАЛО НА МЛАДОТО МУ ТВОРЧЕСТВО, дето блянът за Човека е неговият пръв мотив:

******* Великомъченицата Св. Екатерина, чието име в превод от гръцки означава „Вечно чиста“, била изключително умна, красива и образована девица,
което за III – IV в. сл. Хр., дори в родния ѝ именит град Александрия, било рядко явление. Тя силно вярвала в Иисус Христос и се обявила за Негова небесна
годеница! Била арестувана от римските езически власти и въпреки тежката
мартирология, наложена ѝ от самия император Максимиан, не се отрекла от
Христовата вяра. Била е убита – след религиозен процес, с отсичане на главата в началото на IV век – в 305 г. сл. Хр. Духовният ѝ празник – нейното мъченическо успение, според Православния мартирологичен календар, се чества
на 24 ноември, когато Христовата изповедничка Екатерина се представила
пред Бог.
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Бледен Призрак над свещи свещенни,
заблестял в мойто горко сърце –,
дето неговият чист копнеж се пресича от тъмната воля на земята
(„Гробари“, „Мъка“).
Ти се връщаш от сините
планини на скръбта
да разплачеш пустините,
да разплачеш света –,
дето душата му се връща от своя детски сън, носеща все жестоки
отражения („Градът“).
„Реките викат“ обема седем малки лирически поеми, всички извезани на канавата на безсмъртната душа – и, аз мисля, че тая горда
занесеност:
Вървя в незнайни друми –
без име и без дом –
и вплитам тежки думи
во вечния псалом –
и пълното откъсване от случайното, за
да бъда твой служител
и вярно да мълча
подсказват бъдната орбита на тоя млад поет; – и наистина: тоя път
на превъзмогвания, с всичките си конфликти и прояснения, могат
да ни осигурят поета.								
								
И. Х.“

Духовната взаимност и близките творчески отношения между поетите съграждани Иван Хаджихристов и Иван Мирчев, които имат и
родова връзка в потеклото си, продължават през целия им символистичен творчески път. Измеренията на тази хуманно-лирическа близост се определят от внезапно възникнали идейни инвенции, които
се преосъществяват естетически едновременно, а добиват реалност и
морална плътност дори в съвместните им издания. В дадения случай
оценъчната реплика от 1921 година на Иван Хаджихристов за стихосбирката на Иван Мирчев „Реките викат“ е само един от показателите на общия им литературно-художествен старозагорски период.
Защото, освен визираните и неизвестни за широката публика, а и
за ценителите, книжовни издания с двойното авторство на поетите
символисти Иван Хаджихристов и Иван Мирчев, Музей „Литературна
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Стара Загора“ притежава реално във фондовете си и редица други
техни знаменателни авторско-„дуалистични“ произведения.
Отново в списание „Златно руно“, но от предишната 1920 година,
може да се прочете съвместната им, стигаща до сюрреализъм, поема
„Нощ“ – несрещано явление в късния български символистичен модел, където двамата поети – съмишленици, са си поделили съответните лирически глави. Но особено значима за фактологическата и
творческо-неразривната същност на необикновеното символистично-лирическо „дуо“ е общата стихосбирка на Иван Хаджихристов и
Иван Мирчев – „Тринадесет мистерии“. Издадена в Стара Загора през
1921 година от „Библиотека[та] на тракийските писатели“ (Печатница „Светлина“), тази поетична книга десетилетия наред се явява като
лирически у̀ став за символистично мислещите и практикуващи български творци. Още повече, че тя затваря като Circulus vitiōsus кръга
на драматичните им бдения и трудно подтискани чувства за вина…
Многозначително от литературоведческо и издателско гледище
е и начинанието на двамата потомствени старозагорци – видните
поети Иван Хаджихристов и Иван Мирчев, които четири десетилетия след отпечатването на разтърсващите документални мемоари –
„Възпоменания от разбърканите времена“ (Пловдив, 1884), от старозагорския възрожденски поет и революционер Петър Иванов (1847 –
1927) за Сюлеймановия погром над Стара Загора през юли 1877 година, в знак на особена почит към него – като към свой по-възрастен
съгражданин и обичан учител, събират и издават през 1925 година
в известната старозагорска Книгопечатница „Светлина“ последната
му лирическа книга – „Въздишки и сълзи“.
Пределно впечатляващ в това издание, обаче, е предговорът на
съставителите! Високият интелект, универсалното светоусещане, но
и възрожденски будната гражданска съвест на модерните вече поети символисти Иван Хаджихристов и Иван Мирчев им дават естествената възможност – обръщайки се експресивно към творческата
личност на своя духовен събрат Даскал Петър Иванов, да осъществят
фактически едно евристично-синтезирано, но безкрайно дълбоко и
проникновено, овладяващо навлизане в подмолите на трагичния
български Дух. За да съзрем и почувстваме обективно, но и с обяснима тъга гузната истина за разкъсаната и кървяща от столетия национална съдба на България. Но да се приобщим към казаното от Иван
Хаджихристов и Иван Мирчев:
„А беше време, когато под камъка на петвековното ни робство,
като че ли изчезна ваянието на миналото и като че ли залезе виде-
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нието на нашето бъдеще“ – почти мистично простенват гласовете
на двамата поети! За да продължат без милост, но сякаш самоубийствено, мрачната си национално-психологическа вивисекция: „Духът ни помина и сърцето ни се затвори за онова, което се нарича
свобода, език, род, родно училище, своя църква, своя вяра дори.
Изоставени, двойното иго над българите вършеше своето опустошение! Трагическа съдба ни хвърли в безизходно отчаяние и в продължение на пет столетия не ни се позволи да осъществим нито
една гранка от многостранния човешки копнеж. Всички устои на
живота ни бяха разхлабени – и пропадаха. Не ни бе възможно да
осветим нито една тайна. Българската душа бе откъсната от света
и нещата. – Твоят дом не беше сигурен. Ятаганът беше по-силен от
теб. В твоята църква ти отиваше да се молиш, но свещениците бяха
комисионери на Фенера, ти не ги разбираше, ти нямаше църква! Бог
беше забравил да сложи ръка за благословия. И майчиният писък се
носеше из полето, отваряше път през пшеницата и питаше за своя
син. Страдание след страдание, но едно страдание, което заживя у
теб. То застана в съзнанието ти като ядка. Ти се отсеби и в бездната
на твоето поругание, страданието стана лаборатория за възкресение
на твоята нова душа – по-велика от другите, защото бе минала през
огън и разпятие. Тази нова душа бе вик за свободата.“19

Обобщавайки, категорично бихме изтъкнали, че в едно от брилянтните си писма, изпратено до Иван Хаджихристов в София (от
11 ноември 1968 г.), художникът Димитър Караджов проникновено
споделя: „Когато разглеждаме Рембранд, можем да забележим, че и
от най-приглушените му портрети се излъчва нещо царствено, нещо
дълбоко човешко“.20 Не се ли отнасят оценъчно-пророческите слова на финия сърцевед и естет Димитър Караджов и за стоическите
духовни портрети на неговите сърдечни приятели – поетите Иван
Хаджихристов и Иван Мирчев, чийто символистичен ореол осветява
и до днес заглъхналите им стъпки по старозагорските улици? В този
смисъл, не проумява ли фатално Иван Хаджихристов божествената
Истина с изповедното си откровение: „И приближавам да узная онуй,
което премълча.“? А ние и сега отново се питаме: Дълбоко изстраданата, високо хуманна и психологически безбрежна поезия на късните символисти Иван Хаджихристов и Иван Мирчев, не е ли всъщност
една реална прелюдия на постмодернизма у нас? И не се ли олицетворява тяхната символистична поезия от формулата, изтръгната
тайно от стоическия вопъл на Иван Мирчев: „И аз мълчах и тръпнех
дни, години…“? Непоклатим морален, а вероятно и мъдър житейски
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подход, въплътен в поезията на оцеляването! Подход или по-скоро
поход на Духа, в който пък Иван Хаджихристов е заповедно лаконичен: „Постой, постой, душа, гребец на моя час!“…
Какво още бихме могли да кажем за поезията на Иван Хаджихристов и Иван Мирчев, за житейската им философия, за самите личности
на поетите?
Безспорно, Иван Хаджихристов и Иван Мирчев са епохални явления в новата българска литература – те са идеолози на българския
художествен Дух! Животът и творчеството им визират и осъществяват една кардинална, близо столетна епоха от естетически висоти и
падове, от морални тържества и крушения. Социално-психологическата, философската, нравствено-естетическата, а и политическата
мутация на обществото и на историята приживе на Иван Хаджихристов и Иван Мирчев е противоречива и странна, нерядко – катаклична и за самите тях. Но нищо не е в състояние да наруши хармонията,
обладаваща съзнанието на творците – под никакъв предлог никой
не съумява да разстрои, да размести художествения градеж на монолитния и универсален дух на тези двама поети. В това отношение те никога не са допущали преиначаване на философския си модел, който до края остава единен и непоклатим! Не случайно Иван
Хаджихристов обобщава и с гротесткен стих съдбата си:
Лети мой час, лети, стрела безплодна!

Иван Хаджихристов и Иван Мирчев са самотни, но горди аристократи в лирическия пантеон на България! Тяхната дълбоко символна
поезия има наднационални, общочовешки измерения, с нея завършва цял етап от европейската философия на духовното преосъществяване – тя затваря кръга на естетическото мислене на двадесетото
столетие…
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Поетът Иван Хаджихристов
в експозицията на Музей
„Литературна Стара Загора“

Поетът символист Иван Хаджихристов
(1892 – 1970). Художествен фотопортрет.
Стара Загора, 60-те години на ХХ век

Ръкописна първа страница на мистично-трагичната поема „Анна“ от
Иван Хаджихристов (20-те години
на ХХ век)
Иван Хаджихристов. „Гибел“. Стихотворения.
Книгопечатница „Светлина“ – Стара Загора, 1924 г.
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„Поетът Иван Хаджихристов“.
Портретна художествена фотография –
Студио „Луна“, София, 1935 г.

Поетично литературно-художествено списание „Гребец“, излизало
в Стара Загора от 1934 до 1941 г.
под редакцията на писателя Георги Илиев. Активен творчески
сътрудник и организатор на „Гребец“ в този период е Иван Хаджихристов (тук Г. I, бр. I, 1934 г.)

Поздравителна телеграма от Николай Лилиев до Иван Хаджихристов
по повод на Ивановден – януари 1942 г. (София – Стара Загора)
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Две ръкописни творчески писма на Иван Хаджихристов, изпратени от Стара Загора в София на писателя Буко Даведов през месец
февруари 1938 година
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Рембранд Харменс ван Рейн (1606 – 1669). „Портрет на Саския“ (съпруга на художника, ок. 1634 г. – б.м. И.М.). Цветна фотокартичка,
донесена от Иван Хаджихристов от САЩ, послужила за корица на
настолния му бележник

Членска карта № 554 от 5 юли 1948 г. на поета Иван Хаджихристов за
принадлежността му към Съюза на българските писатели. (Документът е подписан от председателя на СБП – поетът Людмил Стоянов)
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Карта № 1860 за членство на Иван Хаджихристов в Международната
шахматна асоциация

Печатна лична визитна картичка на Иван Хаджихристов,
ръкописно (шаржово) допълнена от поета

Лични вещи и аксесоари на поета Иван Хаджихристов: слънчеви
очила, кожена калъфка, месингов пепелник, автоматична писалка
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Два шаржови портрета на поета Иван Хаджихристов от 1954 г., Стара
Загора. Акварел и графика върху хартия, неизвестен автор

Елена – съпругата на поета Иван Хаджихристов, в компанията
на Елисавета Багряна и Иван Богданов. Варна – Морската почивна
база на СБП, началото на 60-те години на ХХ век
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Извадка от ръкописните
преводи от руски класици
на Иван Хаджихристов:
романът в стихове „Евгений Онегин“ от Александър Сергеевич Пушкин
(незавършен превод) и
мистично-героическата
поема „Василий Тьоркин“
от Александър Твардовски
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Иван Хаджихристов. „Елен и
гора“. Стихотворения. Издателство „Хемус“ – София, 1938 г.

Иван Хаджихристов. „Месецът
слиза зад мен“. Стихотворения.
Издателство „Български писател“ – София, 1968 г.

Иван Хаджихристов. „Писма отдалече“. Художествено-социални
пътеписни бележки от Америка –
САЩ. Предговор – Светлозар Игов.
Издателство „Христо Г. Данов“ –
Пловдив, 1982 г. (посмъртно)

Иван Хаджихристов. „Животът,
който ми хрумна“. Почти
събрано. Подбор и предговор –
Светлозар Игов. Издателство
„Литературен форум“ – София,
2013 г. (посмъртно)
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Елисавета Багряна. „Сърце човешко“. Стихотворения. Издателство
„Хемус“ – София, 1936 г. С ръкописно авторско посвещение: „На Иванъ
Х. Христовъ отъ Е. Багряна“

Асен Разцветникав. „Стихотворения“. Издателство
„Хемус“ – София, 1942 г.
С ръкописно посвещение
и подпис на автора: „На
г. Иванъ Х. Христовъ – за
добър споменъ. София,
15.8.42. Асенъ Разцветниковъ“. С отделна, експозиционно приложена върху
книгата на Асен Разцветников фотография на Иван
Хаджихристов, направено
в дома му в Стара Загора
през 1918 г.
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Валери Петров. „В меката есен“. Поема. Издателство „Български
писател“ – София, 1961 г. С ръкописно посвещение върху титулната
страница: „На Иван Хаджихристов – от Автора. II 1961.“
Никола Фурнаджиев. „Най-трудното“, Лирика, Издателство „Български писател“ – София, 1964 г. С ръкописно авторско посвещение
върху титулната страница: „На Иван Хаджихристов – големият поет
и писател. Н. Фурнаджиев. 1.II.1965“.

„Елен и гора“ – знаменателната лирическа книга на
Иван Хаджихристов
от 1938 г., в която
върху цялата 3-та
страница авторът е
отпечатал лаконично, излязло от сърцето му посвещение
към пленника на
истината и красотата – към своя съгражданин и учител в символистическото слово Николай Лилиев. А
върху вътрешното поле на лицевата корица ни респектира любимият
фотопортрет на поета Иван Хаджихристов, направен в София през
1935 година!
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Поетът Иван Мирчев
в експозицията на Музей
„Литературна Стара Загора“

Поетът символист Иван Мирчев
(1897 – 1982). Художествен фотопортрет от ф.х. Кольо Пейчев,
Стара Загора, 1980 г.
Поетът Иван Мирчев дава свой
оригинален принос в обогатяването на късната българска символистична лирика, внасяйки в
нея откривателски елементи на
предметното си въображение.

Никола Кожухаров (1892 – 1971).
Заставка на корицата от 1917 г. на
старозагорското литературно символистично списание „Хризантеми“

„Хризантеми“. Месечно списание за художествена литература, издавано в Стара
Загора от поета Иван Мирчев
в периода 1916 – 1918 г. Една
от най-авторитетните и предпочитани трибуни на българските символисти по време на
Първата световна война
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Три възлови книги от Иван Мирчев
„Реките викат“. Стихотворения. Книгоиздателство „Железник“.
Печатница „Светлина“ – Стара Загора, 1920 г.

Първата лирическа книга на старозагорския символист Иван Мирчев, рецензирана през 1921 г. в сп. „Златното руно“ (Г. I, кн. 2 – 3,
Стара Загора) от поета Иван Хаджихристов.

„Самарско знаме“. Поема. Издателство „Български писател“ –
София, 1951 г.

Историко-експресивна творба, посветена на героичния път на
Самарската светиня по бойните полета на Руско-турската война
(1877 – 1878 г.).

„Видения“. Стихотворения. Печатница „Светлина“ – Стара Загора, 1928 г.

В четвъртата си по ред стихосбирка, поетът Иван Мирчев се откроява със своите метафорично-разтърсващи видения като класически утвърден символист.

„Тринадесет мистерии“. Съвместен поетичен сборник на Иван Хаджихристов и Иван
Мирчев, издаден в Стара Загора през 1921 г.
от „Библиотека на тракийските писатели“.
В продължение на десетилетия тази книга
се явява като лирически устав на българските символисти
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Иван Мирчев – стихосбирки от 50-те и 60-те години на ХХ век

„Парламент на чувствата“. Стихотворения. Издателство „Български писател“ – София, 1963 г.
„Часовник на стареца“. Стихотворения. Издателство „Български
писател“ – София, 1967 г.
„Срещи с Гео“. Стихотворения. Издателство „Български писател“ –
София, 1956 г.

Иван Мирчев. „Сонети за житото“.
Стихотворения. Печатница „Светлина“ – Стара Загора, 1942 г.
Корицата на книгата е дело на
старозагорския художник и поет
Димитър Караджов (1907 – 2000)
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Иван Мирчев – лирически издания от 60-те, 70-те, 80-те години на XX век
„Чудесното преображение“. Стихотворения. Издателство „Български писател“ – София, 1963 г.

„Есенни наздравици“. Стихотворения. Издателство „Български
писател“ – София, 1971 г.

„Цигулка под прозореца“. Стихотворения. Издателство „Български писател“ – София, 1980 г.

Този, предизвикал навремето обясним интерес, емоционално и
философски пределно наситен лирически сборник на 83-годишния
Иван Мирчев, бе представен пред почитателите му в късната есен
на 1980 г. от литературния критик Стоян Стаев в несъществуващата вече старозагорска книжарница „Гео Милев“.
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Поетът символист Иван Мирчев в периодични и редки издания

„Кула“ (Казанлък). Периодично списание за литература и култура, основано през 1923 г. (и) със съдействието на старозагорските поети символисти Иван Хаджихристов и Иван Мирчев.
С корица, илюстрирана от художника Иван Милев. (Тук: „Кула“,
Г. I, кн. 3 – вж. Иван Мирчев, поемата „Нощ“, с. 34 – 36)

„Златно руно“. Литературно символистично списание, списвано в
Стара Загора от Ботьо Савов и Георги Шаханов в периода 1920 –
1921 г., отпечатвано в София. През 1920 г. в сп. „Златно руно“ се
появява съвместната поема на Иван Хаджихристов и Иван Мирчев – „Нощ“, несрещано явление в българската символистична
поезия!

Символично-драматичната миниатюра „Пленницата нощ“ от
писателя-драматург – старозагореца Никола Икономов, отпечатана през 1918 г. в София. В нейния експресивен предговор –
стихотворение в проза, 21-годишният поет Иван Мирчев, повлиян от експресионизма в европейското изкуство, се позовава на
Фридрих Ницше.
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„3латорог“. Елитно месечно
литературно-художествено
списание, излизало в София през
периода 1920 – 1943 г. Негов
несменяем редактор е големият български ерудит Владимир
Василев, а съредактори – поетът
Николай Лилиев и художникът
Сирак Скитник. Повече от две
десетилетия сп. „Златорог“
обгръща всички области на
националната ни и европейска
хуманитаристика – изкуство,
литература и духовен живот,
като по страниците му често
се появяват творби и на старозагорски писатели и поети:
Димитър Подвързачов, Георги
Райчев, Ботьо Савов, Борис
Марзоханов, Николай Лилиев,
Иван Хаджихрнетов, Антон
Берсенев, Иван Мирчев, Иван
Захариев, Димитър Б. Митов.

59

„Сердика“. Месечно издание за
литература, изкуство, наука и
култура на Софийската община, излизало през 30-те и 40-те
години на XX век под редакцията на Петър Славински. В
него се наблюдава традиционно участие на старозагорски
писатели и поети като Кирил
Христов, Иван Хаджихристов и
Иван Мирчев.
На корицата в настоящия брой
(IX – X, 1942 г.) е представена
фоторепродукция на средновековен стенопис от Кремиковския манастир – „Ктитор
Радивой със семейството си“.
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„Съдба“ (София),
„Начало“ (Стара
Загора). Авторитетни български литературно-естетски
списания от 20-те и
30-те години на XX
век, в които активен сътрудник е поетът Иван Мирчев
В сп. „Съдба“ през
1939 г. (Г. Х, кн. 5),
като преамбюл на
броя, е отпечатано
знаменателното стихотворение на Иван Мирчев „Новият влак“, което
същата година се тиражира национално и върху пощенска картичка.
В сп. „Начало“ през 1929 г. (г. I, кн. 1 – 2), като уводен материал в новото си издание, старозагорската книгопечатница „Светлина“ публикува символистичната лирическа импресия на Иван Мирчев „Вечер“,
пояснявайки, че творбата е „из подготвената за печат нова книга на
поета „Провинция“. А е дадено и допълнително редакционно пояснение, че илюстрацията на корицата на списанието „Начало“ е „направена от младия старозагорски художник Димитър Караджов“.
„Бисери“. Седмично литературно и
обществено списание, издавано в периода 1911 – 1914 г. в София от Иван
Ст. Андрейчин. Списанието е ориентирано към модерната европейска
литература в контекста на символистичния жанр. От старозагорските
творци са представени предимно
Николай Лилиев и Иван Мирчев.
В „Бисери“ все още юношата Иван
Мирчев осъществява през 1914
година първите си национални лирически публикации. По спомените
на поета, той редовно е чакал на жп
гарата в Стара Загора влака от София, донасящ му в определения ден
пратката с негови стихове в „Бисери“.
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Иван Мирчев. „Есенна
флейта“. Стихотворения.
Печатница „Светлина“ –
Стара Загора, 1924 г.
Вглъбеният символист,
крайният индивидуалист,
естетът-декадент Иван
Мирчев протръбява със
своята „Есенна флейта“ художествените си възгледи
за властта на демоничната
сила в „най-скръбната планета на света“, разпъвайки
изкупително своя дух в
доброволна прегръдка със
Злото.

Иван Мирчев. „Отстранена
земя“. Стихотворения. Печатница „Светлина“ – Стара Загора,
1929 г.
Личностно дълбоко изстрадани символистични изживявания са драматичната духовна
платформа, върху която Иван
Мирчев гради меланхоличното
си стихосложение и в тази своя
книга, в която той молитвено
изповядва: „Отстранена, печална земя! / Ти запомни големи
премеждия, / аз изгубих любов
и надежди“. Но новото е, че национално-горестният и социалният аспект са вече пробудени
в покрусената душа на поета.
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Иван Мирчев. „Кажете небеса“.
Стихотворения. Печатница
„Светлина“ – Стара Загора, 1942 г.

Иван Мирчев. „Младост“. Избрани
стихотворения (1919 – 1976). Лирически сборник по повод на 80-годишнината на поета Иван Мирчев.
Издателство „Български писател“ –
София, 1977 г.
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Иван Мирчев. „Прозорецът се
отваря“. Стихотворения. Издателство „Български писател“ –
София, 1957 г.

Иван Мирчев. „Набрани стихове“. Издателство „Български
писател“ – София, 1968 г.
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Иван Мирчев. „Звезди над Нева“.
Стихотворения. Издателство
„Български писател“ – София,
1961 г.
Книгата съдържа творби – лирически реминисценции, от личното съприкосновение на поета
с архитектурата, историята и
духа на северната руска столица
Санкт Петербург.

Иван Мирчев. „Розовият хляб“.
Стихотворения. Издателство
„Български писател“ – София,
1982 г. Последната – отпечатана
посмъртно, лирическа книга на
старозагорския символист Иван
Мирчев, за когото неговият духовен сподвижник – художникът
Димитър Караджов, издаде през
пролетта на 1982 г. прочувствен
некролог, съчетавайки симптоматично кончината на поета със
заглавието на книгата му – „Розовият хляб“.

Иван Мирчев – животописно и лирическо
обобщение
Петър Тонков. „Иван Мирчев“. Литературна анкета. Под редакцията на акад.
Георги Цанев, проф. Стоян Каролев, проф.
Тончо Жечев. Издание на Българската
академия на науките – Институт за литература – София, 1985 г.
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Увлекателен разговор в дома на Иван Мирчев с младата му почитателка Милка Максимова около ценната колекция с марки на поета.
(Снимка: Димитър Буюклиев, края на 60-те години на XX век)

„Портрет на Иван Мирчев“. Художник – Николай Евров (1903 – 1973).
Живопис – масло, 65,5 х
54 см. Стара Загора, 40-те
години на XX век
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„Портрет на Иван Мирчев“.
Художник – Димитър Караджов (1907 – 2000).
Живопис – масло, 129 х 89 см, Стара Загора, 1980 г.

65

Иван Хаджихристов

66

ИВАН ХАДЖИХРИСТОВ
(Иван Мирчев Хаджихристов) (01.04.1892 – 23.12.1970)

БИБЛИОГРАФИЯ
Обяснителни бележки
Целта на библиографията е да направи по-пълно представяне на
творчество на Иван Хаджихристов и на публикациите „за него“. Не са
включени преводи на негови произведения на чужди езици.

Издирването на материалите се извърши по основните библиографски източници: „Български книги 1878 – 1944“, „Български периодичен печат 1844 – 1944“, сериите на Националната библиография,
краеведската картотека на РБ „Захарий Княжески“, пристатийни библиографии и е-каталозите на библиотеките в страната.
Периодичните издания, за които е установено сътрудничество на
Иван Хаджихристов, са прегледани de visu, с изключение на тези, които
не се притежават във фондовете на библиотеката и не бяха открити
техни дигитализирани копия.
Настоящата библиография се изготви благодарение на свободния достъп до дигитализираните периодични издания на Национална
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, на библиотека „Родина“ – Стара Загора, както и на съдействието на Университетска библиотека „Св.
Климент Охридски“, на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ –
Шумен и на Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък, които ни помогнаха да уточним непълните библиографски данни на публикациите.
Библиографията е структурирана в два основни раздела:
1.

Публикации от Иван Хаджихристов

1.1. Книги

1.2. Участие в антологии и сборници

1.3. Публикации в периодични издания
- художествени произведения
- спомени, критика

1.4. Други дейности – преводач и редактор
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Публикации за Иван Хаджихристов
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2.1. Литература за живота и творчеството на поета

2.2. Художествени произведения, посветени на него.

Библиографските описания са подредени хронологично-азбучно, а
на места, за по-голяма прегледност, е спазено азбучното подреждане.
Със звездичка са отбелязани тези публикации, които са издирени по
библиографски път и не са прегледани de visu. За улеснение на ползвателите, в края на библиографията са приложени Показалец на публикациите и Именен показалец.
Библиографията е предназначена за краеведи, библиотекари, студенти и всички, които проявяват интерес към творчеството на поета.
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Подпис: Mefisto.

118. На разходка : [Стихотворение]. // Барабан, III, 1911, № 132, с. 5.
Подпис: Mefisto.

119. О, сладостна! : [Стихотворение]. // Барабан, III, 1911, № 135, с. 4.
Подпис: Mefisto.

120. Пеперуда : [Стихотворение]. // Барабан, III, 1911, № 128, с. 6.
Подпис: Mefisto.

121. Писма, които ще стигнат до мен : [Стихотворение]. // Барабан, III,
1911, № 120, с. 2.
Подпис: Mefisto.

122. Писмо : До Максим Гладни : [Стихотворение]. // Барабан, III, 1911,
№ 121, с. 7.
Подпис: Mefisto.

123. Послание от Варна : [Стихотворение]. // Барабан, III, 1911, № 127, с. 4.
Подпис: Mefisto.

Иван Хаджихристов

124. Разочарования : [Проза]. // Барабан, III, 1911, № 144, с. 3.
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Подпис: Mefisto.

125. Сапунен мехур : [Стихотворение]. // Барабан, III, 1911, № 131, с. 5.
Подпис: Mefisto, Ст. Загора.

126. [Сто] 100 : [Стихотворение]. // Барабан, III, 1911, № 100, с. 5.
Подпис: Mefisto.

127. Топки сняг : [Стихотворение]. // Барабан, III, 1911, № 145, с. 3.
Подпис: Mefisto.

128. Хималай : [Стихотворение]. // Барабан, III, 1911, № 110, с. 4.
Подпис: Mefisto. – С посвещение: На Геновева.

129. Bon jour printemps! : [Стихотворение]. // Барабан, III, 1911, № 109,
с. 5.
Подпис: Mefisto.

130. Regina : [Проза]. // Барабан, III, 1911, № 150, с. 3.
Подпис: Mefisto.

131. Rime africana : [Стихотворение]. // Барабан, III, 1911, № 112, с. 2.
Подпис: Mefisto.

132. Speculum voluptatis : [Стихотворение]. // Барабан, III, 1911, № 142,
с. 5.
Подпис: Mefisto.

1912

133. Девойки чудни из градините : [Стихотворение]. // Барабан, IV,
1912, № 161, с. 4.
Подпис: Mefisto.

134. Есенен сън : [Стихотворение]. // Барабан, IV, 1912, № 189, с. 5.
Подпис: Mefisto.

135. Късна нощ е... : [Стихотворение]. // Барабан, IV, 1912, № 156, с. 3.
Подпис: Mefisto.

136. Маски : [Стихотворение]. // Барабан, IV, 1912, № 158, с. 4.
Подпис: Mefisto.

137. Настъпва пролетта : [Стихотворение]. // Барабан, IV, 1912, № 162,
с. 4.
Подпис: Mefisto.

138. Нова година : [Стихотворение]. // Барабан, IV, 1912, № 152, с. 4.
Подпис: Mefisto. – Дванайсет удари след толкоз желания...

139. Приказки : [Стихотворение]. // Барабан, IV, 1912, № 173, с. 3.
Подпис: Mefisto.
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140. Хм... : на моите апаши : [Проза]. // Барабан, IV, 1912, № 181, с. 3.
Подпис: Mefisto.

141. Rime : [Стихотворение]. // Барабан, IV, 1912, № 166, с. 4.
Подпис: Mefisto.

1913

142. Барон Мраз : [Стихотворение]. // Барабан, V, 1913, № 217, с. 2.
Подпис: Mefisto.

143. Безпретенциозни стихове : [Стихотворения]. // Барабан, V, 1913,
№ 218, с. 4.
Подпис: Mefisto.

144. Изабела : Новогодишно видение : [Стихотворение]. // Барабан, V,
1913, № 222, с. 4.
Подпис: Mefisto.

145. На горди склон е твоят замък... : [Стихотворение]. // Барабан, V,
1913, № 211, с. 3.
Подпис: Mefisto.

146. Нова година : [Стихотворение]. // Барабан, V, 1913, № 222, с. 3.
Подпис: Mefisto. – Извил напред телото си нетленно...

147. Отговор : от Ст.-Загора : [Проза]. // Барабан, V, 1913, № 218, с. 6.
Подпис: Mefisto.

1914

148. Афоризми. // Смях, III, 1914, № 152, с. 7.
Подпис: Mefisto.

149. Критика : [Епиграма]. // Барабан, VI, 1914, № 274, с. 5.
Подпис: Pontifex Maximus.

150. Маг : [Стихотворение]. // Барабан, V, 1914, № 230, с. 7.
Подпис: Mefisto.

151. Писмо от Дупница : [Проза]. // Смях, III, 1914, № 151, с. 6.
Подпис: Mefisto.

1915

152. Евгения : [Стихотворение]. // Барабан, VI, 1915, № 287, с. 6.
Подпис: Pontifex Maximus.

153. Любов през май : [Стихотворение]. // Барабан, VI, 1915, № 292, с. 3.
Подпис: Pontifex Maximus.

154. На чай : [Стихотворение]. // Барабан, VI, 1915, № 282, с. 5.
Подпис: Pontifex Maximus.
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155. Родих се цар : [Стихотворение]. // Барабан, VI, 1915, № 307, с. 3.
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Подпис: Pontifex Maximus.

156. Те : [Стихотворение]. // Барабан, VI, 1915, № 305, с. 3.
Подпис: Pontifex Maximus.

1916

157. Вечер ; Мен – принца печален на Дания... : [Стихотворения]. //
Хризантеми (Ст. Загора), I, 1916, № 1, с. 3.
158. Градина и любовници : [Стихотворение]. // Хризантеми
(Ст. Загора), I, 1916, № 5, с. 69.

159. Юда : [Поема]. // Хризантеми (Ст. Загора), I, 1916, № 4, с. 52.
1917

160. Гибел : [Поема]. // Хризантеми (Ст. Загора), II, 1917, № 7, с. 107 – 108.
Част от поемата. – С винетка от Никола Кожухаров.

161. Прекрасният маг : [Стихотворение]. // Хризантеми (Ст. Загора),
II, 1917, № 6, с. 85.
С посвещение: Александър Златареву.

1918

162. След карнавала : [Стихотворение]. // Свободна дума, I, 1918, № [1],
с. 9, 10.
Също и в: Хризантеми (Ст. Загора), III, 1918, № 9, с. 167 – 168.

1919

163. Езда : [Стихотворение]. // Везни, I, 1919, № 2 , с. 15 – 16.

164. Есен ; Есенен залез : [Стихотворения]. // Везни, I, 1919, № 4 , с. 93.
165. Мен – принца печален на Дания... : [Стихотворение]. // Лада
(Пловдив), [1919], № 1, с. 5.

166. Последен празник : Из „Гибел“ ; В твоите очи... ; Вечер :
[Стихотворения]. // Хризантеми (Ст. Загора), IV, 1919, № 10 , с. 195 – 198.
С винетки от Никола Кожухаров и Георги Хр. Рубев.

1920

167. Зимни рими : [Стихотворение]. // Златно руно (Ст. Загора), I, 1920,
№ 2 – 3, с. 16 – 17.

168. Нощ : [Стихотворение]. // Златно руно (Ст. Загора), I, 1920, № 1, с. 4.
169. Река : [Стихотворение]. // Везни, I, 1920, № 7 , с. 209.
1922

170. Аз не зная колко съм бледен... ; Тревожен, загадъчен лес... :
[Стихотворения]. // Хиперион, I, 1922, № 1, с. 7 – 8.
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171. Гибел : [Поема]. // Хиперион, I, 1922, № 2, с. 98 – 99.

172. Каин : [Стихотворение]. // Хиперион, I, 1922, № 4 – 5, с. 252 – 253.
1923

173. Все пак в тоя час обичам : [Стихотворение]. // Актьор, I, 1923,
№ 3 – 4, с. 76.

174. Лазар и Петкана : [Проза]. // Кула (Казанлък), I, 1923, № 4 – 5, с. 52 – 54.
175. Погребение : [Стихотворение]. // Кула (Казанлък), I, 1923, № 2, с. 17.
1926

176. Битка : [Стихотворение]. // Изток, II, № 47, 5 дек. 1926, с. 3.
177. Жътва : [Стихотворение]. // Хиперион, V, 1926, № 7, с. 321.

178. Кула : [Стихотворение]. // Изток, II, № 40, 17 окт. 1926, с. 3.

179. На път : [Стихотворение]. // Хиперион, V, 1926, № 8, с. 369 – 371.
1927

180. Естетът на война : [Стихотворение]. // Стрелец, [I], № 9,
1 юни 1927, с. 3.
С посвещение: На Ат. Илиев.

181. Черно море : [Стихотворение]. // Стрелец, [I], № 3, 21 апр. 1927, с.
3.
1928

182. Сънят на Мария Магдалина : [Стихотворение]. // Литературни
новини, II, № 4, 21 окт. 1928, с. 2.
1929

183. Лес ; Битка ; Мак ; Чудесен маг : [Стихотворения]. //
Литературен глас, I, № 18, 13 ян. 1929, с. 5.
184. Сонети. // Златорог, X, 1929, № 8 – 9, с. 440 – 441.
1930

185. Овчар ; Манастир : [Стихотворения]. // Съвременник, I, № 14,
24 дек. 1930, с. 3.
„Овчар“ е с посвещение на Бойчо Абаджиев.

186. Тъй гъст е този мед, тъй много гняв свещен... : [Стихотворение].
// Съвременник, I, № 15 – 16, 24 дек. 1930, с. 5.
1934

187. Брегове ; Завършили един божествен ден... ; О тоя ден с печален
небосклон... ; Под зарници зора... ; Незнаеме защо градът ликува
: [Стихотворения]. // Гребец (Ст. Загора), I, 1934, № 1, с. 5 – 9.
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188. Bar Etoile ; Плод : [Стихотворения]. // Гребец (Ст. Загора), I, 1935,
№ 7 – 8, с. 196 – 197.
1938

189. Съмнение ; Албатроси ; Дрезгавини : Сонети // Златорог, XIX,
1938, № 3, с. 100 – 102.
1942

190. Мигновения : [Стихотворения]. // Златорог, XXIII, 1942, № 9, с. 405 – 406.
1948

191. Една вечер : [Стихотворение]. // Септември (Ст. Загора), IV, № 208,
25 дек. 1948, с. 4.
Подпис: Иван х. Христов.

192. Към Макоцево : [Стихотворение]. // Септември (Ст. Загора), IV,
№ 192, 4 септ. 1948, с. 4.
Подпис: Иван х. Христов.

1950

193. Знаме за вярност : [Стихотворение]. // Септември (Ст. Загора), VI,
№ 299, 19 авг. 1950, с. 4.
Подпис: Иван х. Христов. – Стихотворението е писано по филма
„Младостта на света“.

1951

194. На Гео Милев : [Стихотворение]. // Септември (Ст. Загора), VII,
№ 341, 19 май 1951, с. 4.
Подпис: Иван х. Христов.

1955

195. Из „Младия Левски“ : [Откъс от поема]. // Литературен фронт, XI,
№ 7, 17 февр. 1955, с. 3.
196. Минават пионери : Стихотворение. // Септември (Ст. Загора), XI,
№ 596, 30 апр. 1955, с. 4.
1956

197. На село : [Стихотворение]. // Септември (Ст. Загора), XI, № 737,
5 септ. 1956, с. 4.

198. Първи ден в Краков : [Стихотворение]. // Септември (Ст. Загора),
XI, № 737, 5 септ. 1956, с. 4.
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1957

199. Володя : [Стихотворение]. // Септември (Ст. Загора), XIII, № 858,
6 ноем. 1957, с. 4.
1958

200. Април ; Очи ; Живот ; Война ; Пред саркофага на Мицкевич ;
Пред монумента ; Гаудеамус : [Стихотворения]. // Пламък, II, 1958,
№ 4, с. 16 – 17.
201. Брегът : [Стихотворение]. // Септември (Ст. Загора), XIV, № 128,
25 окт. 1958, с. 4.
202. В музея „Гео Милев“ : [Стихотворение]. // Гео Милев. Изд. ред.
комисия. По случай 33 г. от смъртта на Гео Милев. – Ст. Загора,
май 1958, с. 2.
203. Левски слиза от Амбарица : [Стихотворение]. // Септември
(Ст. Загора), XIV, № 21, 18 февр. 1958, с. 2.

204. Среща със сибиряни ; Брегът : [Стихотворения]. // Литературен
фронт, XIV, № 44, 30 окт. 1958, с. 3.
Из цикъла „От Ленинград“.

205. Старият Днепър : [Стихотворение]. // Септември (Ст. Загора), XIV,
№ 100, 21 авг. 1958, с. 2.
Из цикъла „В музея на Шевченко“.

1959

206. Москва : [Стихотворение]. // Септември (Ст. Загора), XV, № 12,
27 ян. 1959, с. 1.
Раздвижена блести Москва...

207. Москва : [Стихотворение]. // Септември (Ст. Загора), XV, № 118,
1 окт. 1959, с. 2.
За тебе книга аз намислих да съставя...

208. На гости у внуците : [Стихотворение]. // Септември (Ст. Загора), XV,
№ 19, 12 февр. 1959, с. 4.
209. С тежкотонажния влак : Репортаж : [Стихотворение]. // Септември
(Ст. Загора), XV, № 52 – 53, 30 апр. 1959, с. 2.
1960

210. Тореадор ; Утро : [Стихотворения]. // Пламък, IV, 1960, № 12, с. 6.
1961

211. Дъжд : [Стихотворение]. // Литературен фронт, XVII, № 43,
26 окт. 1961, с. 1.
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212. Как се събуждат летните дни : [Стихотворение]. // Литературен
фронт, XVII, № 39, 28 септ. 1961, с. 2.
213. Младост ; Песента на Хейнал ; Краковска легенда от XIV в. :
[Стихотворения]. // Пламък, V, 1961, № 3, с. 28.

214. На гости у внуците : [Стихотворение]. // Литературен фронт, XVII,
№ 9, 2 март 1961, с. 1.
215. На Юрий Гагарин : [Стихотворение]. // Септември (Ст. Загора),
XVII, № 63, 27 май 1961, с. 1.
216. Размишления пред завода : [Стихотворение]. // Литературен
фронт, XVII, № 35, 31 авг. 1961, с. 1.
217. Смъртта на черния Емет Луис Тил ; На един поет :
[Стихотворения]. // Септември (Ст. Загора), XVII, № 32,
16 март. 1961, с. [4].
1962

218. Дете ; Сеяч ; Планинска вечер ; Пролет : [Стихотворения]. //
Литературна Стара Загора . Изд. Дом Литературна Стара Загора. –
Ст. Загора, авг. 1962, с. 4.
219. Добър ден, 70! : [Стихотворение]. // Литературен фронт, XVIII,
№ 15, 12 апр. 1962, с. 2.
220. Един приятел разказваше : [Стихотворение]. // Септември
(Ст. Загора), XVIII, № 129, 30 окт. 1962, с. [4].

221. Из „Новият Ромео“ : [Поема]. // Пламък, VI, 1962, № 4, с. 3 – 4.

222. Между две вълни : [Стихотворение]. // Литературна Стара Загора.
Изд. Дом Литературна Стара Загора. – Ст. Загора, ноем. 1962, с. 4.
Също и в: Септември (Ст. Загора), XVIII, № 116, 29 септ., с. 3.

223. На гости у внуците ; Анна ; Към Москва : [Стихотворения]. //
Септември (Ст. Загора), XVIII, № 44, 12 апр. 1962, с. [4].
1963

224. Рубин : [Стихотворение]. // Септември (Ст. Загора), XIX, № 117,
2 окт. 1963, с. 3.
1964

225. Да улучим лазура : [Стихотворение]. // Септември (Ст. Загора), XX,
№ 106 – 107, 8 септ. 1964, прил. Литература и изкуство.
Също и в: Литературен фронт, XX, № 40, 1 окт. 1964, с. 1.

226. Зазоряване от самолета : [Стихотворение]. // Литературна Стара
Загора. 20 години. Изд. Дом Литературна Стара Загора. – Ст. Загора,
септ. 1964, с. 3.
Също и в: Литературен фронт, XX, № 33, 13 авг. 1964, с. 4.
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227. Тракия : [Стихотворение]. // Отечествен фронт, XX, № 6198,
6 авг. 1964, с. 3.
1965

228. Дошла с вълните силни, обич... ; О време на лова... :
[Стихотворения]. // Народна култура, IX, № 17, 24 апр. 1965, с. 4.

229. Писма отдалеко. // Септември (Ст. Загора), XXI , № 75, 24 юни 1965,
с. [4] ; № 76, 26 юни 1965, с. [4] ; № 77, 29 юни 1965, с. [4] ; № 78, 1
юли 1965, с. [4] ; № 79, 3 юли 1965, с. [4] ; № 80, 6 юли 1965, с. [4] ;
№ 81, 8 юли. 1965, с. [4] ; № 82, 10 юли 1965, с. [3] ; № 83,
13 юли 1965, с. [3] ; № 84, 15 юли 1965, с. [4] ; № 85, 17 юли 1965,
с. [3] ; № 86, 20 юли 1965, с. [4] ; № 87, 22 юли 1965, с. [3].
230. Приятелю, ти си по-добър от мене : [Стихотворение]. //
Септември (Ст. Загора), XXI, № 22 – 23, 22 февр. 1965, прил.
Съвремие.
1966

231. Блуден син ; Голямото междучасие ; Беше отдавна развиделено ;
Глад ; Метранпаж : Стихотворения. // Септември, XIX, 1966, № 8, с. 55 – 59.
232. Начална буква ; Вино ; Пред индианското село ; Очи ; Короната
на Пинокио ; Любов в библиотеката : [Стихотворения]. // Пламък,
X, 1966, № 5, с. 5 – 6.
Из цикъла „Разчупената камбана“.

233. Приветствие : [Стихотворение]. // Септември (Ст. Загора), ХХII,
№ 156, 29 дек. 1966, прил. Съвремие.
С посвещение: На Чудомир.

1967

234. Откраднатите свещници : [Стихотворение]. //
Литературен фронт, XXIII, № 14, 30 март 1967, с. 2.

235. Приемете ме анахроничен ; Оцелялата : Стихотворения. //
Пламък, XI, 1967, № 6, с. 79.

236. Утро ; Вечер ; Ана : [Стихотворения]. // Септември (Ст. Загора),
ХХIII, № 42, 6 апр.1967, с. [4].

237. Хубавият юноша ; На тоя склон лилав аз бях застанал ; Снежно
поле : Стихотворения. // Септември, XX, 1967, № 5, с. 54 – 56.
238. Щурче : [Стихотворение]. // Септември (Ст. Загора), XXIII, № 51,
27 апр. 1967, прил. Съвремие.
1968

239. Да направим обратното : [Стихотворение]. // Септември
(Ст. Загора), ХХIV, № 107 – 108, 7 септ. 1968, с. [4].
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240. *Дърво ; Планинска къща ; Родина ; Виетнам ; Съвършенство ;
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Критична статия за поезията на Иван Мирчев (с. 50 – 52),
Иван Хаджихристов (с. 52 – 54) и Никола Ракитин (с. 54 – 56).

1935

317. Добрев, Димитър. Иван хаджи Христов. // Добрев, Димитър.
Литературата в провинцията. – София, 1935, с. 23 – 26.
Критичен поглед върху творчеството на поета.

1936

318. Добрев, Димитър. Иван х. Христов : [Биогр. данни]. // Светлоструй
: Антология / Под ред. на Димитър Аджарски, Димитър Добрев,
Петър Стъпов. – Щръклево (Русенско), 1936, с. 500.
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319. Градът на поетите : Културна провинция : Как живеят поетите в
Стара Загора. // Днес, ІІІ, № 704, 7 юни 1938, с. 8.
Подпис: Ив. Г.
За Иван х. Христов, Ив. Мирчев, Георги Илиев.

320. Данаилов, Сл. Иван х. Христов – Елен и гора, Хемус, 1938. // Слово,
ХVІІ, № 4757, 14 май 1938, с. 5.
321. Константинов, Г.[еорги]. „Елен и гора“ : Стихотворения от
Иван [хаджи] Христов. (Преглед). // Златорог, ХІХ, 1938, № 9,
с. 422 – 424.

322. Цанев, Георги. Иван х. Христов: Елен и гора. // Изкуство и критика,
І, 1938, № 9, с. 482 – 485.
Също и в: Цанев, Георги. Критика. – София, 1961, с. 498 – 504 ;
Писатели и проблеми. – София, 1965, с. 590 – 595 ; Избрани
съчинения : Т. 1. Рецензии, полемични статии и бележки. – София,
1975, с. 284 – 289 ; Избрани произведения : Литературна критика :
В 3 т. Т. 2. – София, 1985, с. 58 – 63.

1939

323. Константинов, Г. Към моралния баланс за 1938 година :
Стихотворна поезия : Творчеството на К. Христов, Д. Подвързачов
и Ив. х. Христов. // Днес, ІІІ, № 890, 14 ян. 1939, с. 12.
Отзив за стихосбирката „Елен и гора“ на Иван Хаджихристов.

1941

324. Динеков, Петър. Иван х. Христов : [Био-библиогр. данни]. //
Българска лирика : Антология / Състав. Петър Динеков. – София,
1941, с. 251, 359 – 360.

325. Константинов, Георги. Иван х. Христов. // Константинов, Георги.
Творци на българската литература. – [София], 1941, с. 279. : със сн.
Кратки данни за живота и творчеството. На с. 278 е публикувана
обща снимка на Иван хаджи Христов, Георги Илиев и Иван Мирчев.

326. *Марзоханов, Борис. Един поет на природата. // Бяло море
(Кърджали), VІ, № 49, 18 февр. 1941.
Отзив за творчеството на поета Иван Хаджихристов.

1942

327. Киров, М. Седмицата на книгата в Сливен : [Съобщение]. // Утро,
ХХХІІ, № 9832, 20 май 1942, с. 5.

Литературно четене с участието на Иван х. Христов и Георги Илиев
от Стара Загора.
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328. Седмица на българската книга : Програма за гостуване
на писателите. // Слово, ХХ, № 5941, 9 май 1942.

Георги Илиев и Иван х. Христов гостуват в Ямбол, Бургас и Сливен.

1943

329. Константинов, Георги. Иван х. Христов. // Константинов, Георги.
Нова българска литература : От Паисий Хилендарски до наши дни :
Ч. 2. След Освобождението. – София, 1943, с. 407 – 409.
330. Нурижан, Жорж. Иван Хаджи Христов. // Нурижан, Жорж. Творци
и литература : Литературни силуети. – София, 1943, с. 164 – 165.
331. Четене на старозагорските поети и писатели. // Дъга, Х, № 564,
6 дек. 1943, с. 4.

Инициатива за организиране на литертурно четене в столицата с
участието на Ив. х. Христов и Ив. Мирчев.

1946

332. Из живота на литературните кръжоци : Стара Загора. //
Литературен подем (Ст. Загора), І, № 3, февр. 1946, с. 2.

Литературно четене на литературния кръжок „Г. Бакалов“ по случай
седмицата на книгата. Четат Г. Илиев, Иван х. Христов, Ив. Захариев,
К. Коняров, Н. Рубинин и Маргарита Генчева.

1947

333. Константинов, Георги. Иван х. Христов. // Константинов, Георги.
Български писатели : Биографии и библиографски данни. –
[София], 1947, с. 386 – 387 : със сн.
334. Литература : [Статия]. (Изкуството в Стара Загора). //
Стара Загора. 1877 – 1947. Спец. бр. по случай 70 г. от
освобождението на града. – Ст. Загора, 1 авг. 1947, с. 4. (Ед. л.).

Подпис: И. Д. Х.
Кратки бележки за поетите и писателите Петър Иванов,
Атанас Т. Илиев, Георги Бакалов, Кирил Христов, Георги Райчев,
Ботьо Савов, Георги Илиев, Николай Лилиев, Гео Милев,
Иван Мирчев, Иван х. Христов, Борис Бакалов и Димитър Б. Митов.

1949

335. Годишно отчетно събрание на литературния кръжок „Г. Бакалов“.
// Септември (Ст. Загора), V, № 223, 2 апр. 1949, с. 4.

В доклада е разгледана творческата работа на членовете на кръжока:
Иван Хаджихристов, Иван Захариев, Иван Мирчев, Антон Михайлов.

1955

336. Бележки [за авторите]. // Литературна Стара Загора :
Сб. стихотворения, разкази, очерци на лит. колектив Г. Бакалов. –
Ст. Загора, 1955, с. 226 – 228.
За Иван Хаджихристов, с. 227.
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1959
337. Томов, Д. Върху какво работят старозагорските писатели
и литературни работници. // Септември (Ст. Загора), ХV, № 58,
14 май 1959, с. 4.
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За Г. Илиев, Ив. Хаджихристов, Ив. Мирчев, А. Михайлов и др.
творци. Съобщава се, че Ив. Хаджихристов подготвя за печат кн.
„Стихотворения“ и пише по поръчка на литературния институт
спомени за срещите си с видни поети и писатели.

1961
338. Данаилов, Димитър. С двайсетгодишно чувство : Мисли по повод
излизането на една отдавна очаквана стихосбирка [„Денят“]. //
Септември (Ст. Загора), ХVІІ, № 71, 15 юни 1961, с. 4.
339. Дублев, Димитър. Певците от Стара Загора. //
Литературни новини, І, № 8, 30 авг. 1961, с. 6.

За поетите Иван Хаджихристов и Иван Мирчев.

340. Един от творците на словото – Иван Хаджихристов. (Пред среща
на културните дейци). // Септември (Ст. Загора), ХVІІ, № 32,
16 март 1961, с. 4.
Кратки бележки за поета.

341. Константинов, Георги. Иван Хаджихристов. // Константинов,
Георги и др. Български писатели : Биографии. Библиография /
Г. Константинов, Цв. Минков, Ст. Великов. – София, 1961, с. 374.

342. Литературни творци – сред читателите. // Септември (Ст. Загора),
ХVІІ, № 17, 9 февр. 1961, с. 1.
Литературно четене на гостуваща група български поети и писатели
с участието и на местните литературни творци Чудомир, Иван Хаджихристов, Иван Мирчев, Алеко Андреев-Пламенов, Антон Михайлов и др.

343. Северняк, Серафим. Новият ден на поета. // Отечествен фронт,
ХVІІІ, № 5238, 4 юли 1961, с. 4.
Рец. за: Иван Хаджихристов. Денят. – София, Бълг. писател, 1961.

344. Цанев, Георги. Иван Хаджихристов: Елен и гора. // Цанев, Георги.
Критика : Избрани лит.-крит. статии. – София, 1961, с. 498 – 504.
1962
345. Интервю с юбиляра [Иван Хаджихристов]. // Септември
(Ст. Загора), ХVІІІ, № 44, 12 апр. 1962, с. 4.
[Интервюто взе] Понтифекс Максимус – младши.

346. Йосифов, В. В светлината на деня. // Литературен фронт, № 16,
19 апр. 1962, с. 2.

Творчеството на Иван Хаджихристов.
Също и в: Йосифов, Веселин. Размисли и страсти : Избрани работи :
Т. 2. Литературна критика. – София, 1980, с. 232 – 237.
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347. Караславов, Георги. До др. Иван Хаджихристов, гр. Стара Загора. //
Литературен фронт, № 15, 12 апр. 1962, с. 2.
Също и в: Септември (Ст. Загора), ХVІІІ, № 44, 12 апр. 1962, с. 4.
Подздравителен адрес от Президиума на СБП по случай
седемдесетгодишнината на поета.

348. Кратки биографични и библиографични данни
[за Иван Хаджихристов]. // Септември (Ст. Загора), ХVІІІ, № 44,
12 апр. 1962, с. 4.

349. Мирчев, Иван. Виж поета! : [Спомен]. // Септември (Ст. Загора),
ХVІІІ, № 44, 12 апр. 1962, с. 4.
350. Нашият поздрав. // Септември (Ст. Загора), ХVІІІ, № 44,
12 апр. 1962, с. 4.

От редакцията на в. „Септември“ по случай седемдесетгодишнината
на поета.

351. Стойков, Рашко. Празникът на поета. // Септември (Ст. Загора),
ХVІІІ, № 44, 12 апр. 1962, с. 4.

Жизнен и творчески път на поета по повод неговата 70-годишнина.

352. [Съюзът на българските писатели...]. (Литературни вести). //
Литературна Стара Загора. Изд. Дом Литературна Стара Загора,
авг. 1962, с [10]. (Ед. л.).
Иван Хаджихристов получава втора награда за поезия за
стихосбирката „Денят“.

353. Чудомир. Иван Хаджихристов : [Спомен]. // Септември (Ст. Загора),
ХVІІІ, № 44, 12 апр. 1962, с. 4.
354. Тържество по случай седемдесетгодишнината на поета :
[Съобщение]. // Септември (Ст. Загора), ХVІІІ, № 44, 12 апр. 1962,
с. 4.

355. Иван Хаджихристов... // Литературен фронт, № 15, 12 апр. 1962,
с. 2.
Кратки бележки за живота и творчеството на поета по случай
неговата 70-годишнина. Поздравление от Съюза на българските
писатели.

1963

356. Един час при поета Иван Хаджихристов. (Нашето интервю). //
Септември (Ст. Загора), ХІХ, № 88, 25 юли 1963, прил.

357. Манолов, Е. Избрани произведения. (Наши отзиви). // Пламък, VІІ,
1963, № 7, с. 122 – 123.
Рец. за: Иван Хаджихристов. Избрани стихотворения. – София :
Бълг. писател, 1963.

Иван Хаджихристов

358. Миланов, Ал. Предишният и сегашният Хаджихристов. //
Септември, ХVІ, 1963, № 8, с. 242 – 244.

99

Рец. за: Иван Хаджихристов. Избрани стихотворения. – София :
Бълг. писател, 1963.

359. От празник до празник. // Септември (Ст. Загора), ХІХ, № 117,
2 окт. 1963, с. 6.

Преглед на книгите, издадени между двата празника на поезията,
сред които и „Избрани стихотворения“ на Иван Хаджихристов.

1964
360. Литературни награди „Георги Бакалов“. // Септември (Ст. Загора),
ХХ, № 74, 25 юни 1964, прил.
За 1963 г. две първи награди за поезия: на Иван Мирчев за
стихосбирката „Чудесното преображение“, Иван Хаджихристов –
„Избрани произведения“.

361. Родени през двадесетилетието : Книги от старозагорски автори.
// Литературна Стара Загора. 20 години. Изд. Дом Литературна
Стара Загора. – Ст. Загора, септ. 1964, с. 6.
Иван Хаджихристов е включен с две издадени книги: „Денят“ и
„Избрани произведения“.

1965

362. Цанев, Георги. Иван Хаджихристов: Елен и гора. // Цанев, Георги.
Писатели и проблеми. – София, 1965, с. 590 – 595.
1966

363. Нашето интервю с поета Иван Хаджихристов... ... и с поета Иван
Мирчев. // Септември (Ст. Загора), ХХІІ, № 18, 10 февр. 1966, с. 4.
Интервю за творческите планове през годината.

364. Стаев, Стоян. Културно средище след Освобождението. // История
на Стара Загора / Христо Буюклиев и др. – София, 1966,
с. 117 – 143.
На с. 141 за поета Иван Хаджихристов.

1967

365. Матев, Георги. Иван Хаджихристов на 75 години : Не е първоаприлска : [Интервю]. // Стършел, ХХІІ, № 1104, 7 апр. 1967, с. 2.
С шаржов портрет на поета, нарисуван от Теню Пиндарев.

366. Мирчев, Иван. Иван Хаджихристов на 75 години. // Литературен
фронт, № 14, 30 март 1967, с. 2.

367. Чолаков, Здравко. Романтика и слънчева ведрост :
Иван Хаджихристов на 75 години. // Септември (Ст. Загора), № 42,
6 апр. 1967, с. 4.
Поетическото творчество на Иван Хаджихристов.
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368. Иван Хаджихристов. // Септември, ХХ, 1967, № 5, с. 54.
Подпис: Ил. В.
Кратък преглед на творчеството на поета.

369. Иван Хаджихристов на 75 години. // Пламък, ХІ, 1967, № 6, с. 78.
Творчески портрет по повод годишнината.

1968

370. *Ичев, Л. Иван Хаджихристов. // Средношколско знаме, ХІ, № 36, 11
юни 1968.

371. Мокрев, Стефан. Растеж в неволи : Спомени за Николай Хрелков. //
Пламък, ХІІ, 1968, № 2, с. 70 – 75.
На с. 75 е разказана малка случка с Иван Хаджихристов през 1934 г.
в гр. София.

1969

372. Славчев, Ганко. Поезия на сто и два градуса. // Септември
(Ст. Загора), ХХV, № 32, 15 март 1969, с. 4.

Рец. за: Иван Хаджихристов. Месецът слиза зад мене. – София :
Бълг. писател, 1968.

373. Чолаков, Здравко. Иван Хаджихристов. // Читалище, 1969, № 7,
с. 20.
Кратък обзор на поетическото творчество.

1970

374. Богданов, Иван. [Иван Хаджихристов]. // Богданов, Иван. Кратка
история на българската литература : В 2 ч. Ч. 2. Нова българска
литература. – София, 1970, с. 358.
Името му се споменава още на с. 20, 42, 334, 344, 381, 421.

375. Йосифов, Веселин. Загуба за родната поезия. //
Отечествен фронт, ХХVІІІ, № 8160, 29 дек.1970, с. 4.

Кратки бележки за творчеството на Иван Хаджихристов,
по повод смъртта му.

376. Константинов, Георги. Иван Хаджихристов. // Константинов,
Георги. Моето поколение в литературата : Кн. 2. – София, 1970,
с. 151 – 158.
377. Почина писателят Иван Хаджихристов, заслужил деятел
на културата : [Съобщение]. // Литературен фронт, № 52,
24 дек. 1970, с. 3.

Също и в: Работническо дело, XLIV, № 358, 24 дек. 1970, с. 6 ;
Септември (Ст. Загора), ХХVІ, № 154, 24 дек. 1970, с. 4 ;
Народна култура, XIV, № 52, 26 дек. 1970, с. 2.

Иван Хаджихристов

378. Президиум на НРБ. Указ № 833. // Бюлетин на комитета
за изкуство и култура, 1970, № 5, с. 3.
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Иван Хаджихристов удостоен със звание „Заслужил деятел
на културата“.

379. Славчев, Г. [Среща с поета Иван Хаджихристов]. // Септември
(Ст. Загора), ХХVІ, № 120 – 121, 1 окт. 1970, с. [4], прил. Съвремие.
По повод празника на поезията.

1971

380. Данаилов, Димитър. Декемврийска елегия. // Чирпанско дело, № 1,
ян. 1971, с. [3].
Бележки и стихотворение „[Скъпи бате, Ваньо...]“,
по повод смъртта на поета Иван Хаджихристов.
Дата: 25 декември 1970.

381. Мирчев, Иван. Реквием за Иван Хаджихристов. // Септември
(Ст. Загора), ХХVІІ, № 3, 15 ян. 1971, с. 8.
По повод смъртта на поета.

382. Иван Хаджихристов (1892 – 1970). // Пламък, ХV, 1971, № 2, с. 96.
1972

383. Богданов, Иван. [Иван Хаджихристов]. // Богданов, Иван.
Българска литературна периодика : Приносът на период. печат в
развитието на бълг. литература 1878 – 1944. – София, 1972, с. 111,
143, 148, 156, 164, 170, 180, 191, 193, 195, 201, 218, 236, 254, 271.

Също и в: 2. изд. 1995 г.
Сътрудничеството на Иван Хаджихристов в литературните вестници
и списания: „Хризантеми“, „Свободна дума“, „Везни“, „Златорог“,
„Хора“, „Хиперион“, „Изток“, „Глобус“, „Стрелец“, „Литературни
новини“, „Литературен глас“, „Съвременник“, „Гребец“.

384. Василев, Дженю. Обаятелен човек и поет : 80 г. от рождението
на Иван Хаджихристов. // Отечествен фронт, ХХХ, № 8552,
7 апр. 1972, с. 4.

385. Вечер, посветена на Иван Хаджихристов. // Септември (Ст. Загора),
ХХVІІ, № 39, 1 апр. 1972, с. 1.
386. Димитрова, Р. Иван Хаджихристов : 80 години от рождението му. //
Литературен фронт, № 16, 20 апр. 1972, с. 2.
387. Матев, Георги. И всяко ново поколение отново ще го открива... //
Септември (Ст. Загора), ХХVІІ, № 38, 30 март 1972, с. 4.
388. Михайлов, Антон. С взискателността на голям художник. //
Септември (Ст. Загора), ХХVІІ, № 38, 30 март 1972, с. 4.
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389. Стаев, Стоян. Двете младости на поета. // Септември (Ст. Загора),
ХХVІІ, № 38, 30 март 1972, с. 4.
80 години от рождението на Иван Хаджихристов.

390. Стаев, Стоян. Поет на внушителната простота : 80 години
от рождението на Иван Хаджихристов. // Пламък, ХVІ, 1972, № 14,
с. 48 – 49.
391. Хаджихристов, Иван. Лирика / Ред. Стоян Стаев. – Ст. Загора :
Дом Литературна Стара Загора, 1972. – [8] с. (дипляна).

Съдържа: [Иска ми се да тръгна по поетичните му пътища...] :
[Предговор] / Антон Михайлов ; Книги [и рецензии за тях] от
Иван Хаджихристов ; Материали за живота и творчеството на Иван
Хаджихристов, публикувани след 1944 година : [Библиогр. справка].

1974

392. Голев, Владимир. Постоянен поетичен празник : Слово на поета
Владимир Голев по случай откриването на паметната плоча на
дома на поета Иван Хаджихристов. // Септември (Ст. Загора), ХХХ,
№ 131, 2 ноем. 1974, с. 4.

393. Игов, Светлозар. Неспокойно творческо съзнание : Непубликувано
интервю с [поета] Иван Хаджихристов. // Хоризонт (Ст. Загора),
1974, № 2, с. 97 – 101.
Също и в: Хаджихристов, Иван. Животът, който ми хрумна :
Почти събрано. – София, 2013, с. 143 – 151.

1975

394. Цанев, Георги. Иван х. Христов: Елен и гора. // Цанев, Георги.
Избрани съчинения : Т. 1. Рецензии, полемични статии и бележки. –
София, 1975, с. 284 – 289.
1976

395. Милев, Гео. До Иван Хаджихристов. Берлин, 19 апр. 1918 г. //
Милев, Гео. Съчинения : В 3 т. Т. 3. – София, 1976, с. 344.
За превода на „Красный смех“.

396. Мирчев, Иван. „Беше февруари 1936 година...“ : [Спомен].
(40 години Радио Стара Загора). // Септември (Ст. Загора), ХХХІ,
№ 55, 1 май 1976, с. 3.
За Иван Хаджихристов и първите стъпки на Радио Стара Загора.

1977

397. Стаев, Стоян. Със своя багра в българската поезия : 85 г.
от рождението на Иван Хаджихристов. // Септември (Ст. Загора),
ХХХІІ, № 38, 31 март 1977, с. 4.
Публ. е снимката на Г. Кисьов „Двама големи поети –
Никола Фурнаджиев и Иван Хаджихристов“.
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398. Стойчев, Стойчо. Незабравимият Иван Хаджихристов : 85 г. от
рождението на поета : [Спомени]. // Хоризонт (Ст. Загора), ІV, 1977,
№ 1, с. 94 – 97.
399. Часове с любимия поет. // Септември (Ст. Загора), ХХХІІ, № 41,
7 апр. 1977, с. 3.
1978

400. Месечков, Недялко. Слънчев човек : Иван Хаджихристов
(1892 – 1970). // Месечков, Недялко. Завръщане към миналото :
Спомени за български писатели. – София, 1978, с. 214 – 218.

401. Симидов, Димитър. Две думи за Подвързачов. //
Симидов, Димитър. Страници от един живот : Спомени. – София,
1978, с. 192 – 198.
Съдържа данни и за поетите Иван Хаджихристов и Ботьо Савов.

1979

402. Матев, Георги. Поет на пречистите светлини : Срещи и разговори
с поета Иван Хаджихристов. // Хоризонт (Ст. Загора), VІ, 1979, № 1,
с. 101 – 105.

Също и в: Матев, Георги. В града на поетите : Преживелици и срещи
: Кн. 1. – Ст. Загора, 2004, с. 16 – 37.

1980

403. Ганева, Невена. Поетът Иван Хаджихристов – читател на
Окръжната библиотека. // Септември (Ст. Загора), ХХХVІ, № 39,
1 апр. 1980, с. 4.

404. Йосифов, Веселин. В светлината на деня. // Йосифов, Веселин.
Размисли и страсти : Избрани работи : Т. 2. Литературна критика. –
София, 1980, с. 232 – 237.
Поетичното дело на Иван Хаджихристов.

405. Мирчев, Иван. За две стихотворения от Иван Хаджихристов. //
Септември (Ст. Загора), ХХХVІ, № 38, 29 март 1980, с. 6.
406. Мирчев, Иван. Писма на двама поети [Атанас Далчев и Иван
Хаджихристов]. // Септември (Ст. Загора), ХХХVІ, № 105,
30 авг. 1980, с. 5.
Писмото от Иван Хаджихристов (12 дек. 1970, Хисаря)
е едно от последните му прощални писма.

1981

407. Пантелеев, Димитър. Спомен за приятеля [Иван Хаджихристов]. //
Септември (Ст. Загора), ХХХVІ, № 154, 25 дек. 1981, с. 5, 6.
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1982

408. Игов, Светлозар. Мъдрец с усмивка на дете : [Предговор]. //
Хаджихристов, Иван. Писма отдалече. – Пловдив, 1982, с. 5 – 8.

409. Илиева, Християна. Две писма на [Николай] Лилиев до [Иван]
Хаджихристов. (90 години от рождението на Иван Хаджихристов).
// Септември (Ст. Загора), ХХХVІІ, № 36, 27 март 1982,
прил. Съвремие, № 3.
Публикуван е текстът на писмата (дата: 3.ХІ.1934 г. ; 20.ІІІ.1938 г.).

410. Илиева, Християна. Човешко и творческо съзвучие. // Септември
(Ст. Загора), ХХХVІІ, № 130, 30 окт. 1982, прил. Съвремие, № 10.
За дългогодишната дружба между двамата поети Иван Мирчев
и Иван Хаджихристов.

411. Караджов, Димитър. Обичахме го всички... : [Спомен]. (90 години
от рождението на Иван Хаджихристов). // Септември (Ст. Загора),
ХХХVІІ, № 36, 27 март 1982, прил. Съвремие, № 3.
412. Киров, Георги. Обаятелен образ – в мен. // Хоризонт (Ст. Загора),
ІХ, 1982, № 2, с. 63 – 68.
Спомени за поета Иван Хаджихристов,
по повод 90 г. от рождението му.

413. Колев, Константин. Рицар на духа, майстор на словото : 90 г.
от рождението на Иван Хаджихристов. // Народна култура, ХХVІ,
№ 15, 9 апр. 1982, с. 7.
414. Мирчев, Иван. 90 години от рождението на [поета] Иван
Хаджихристов. // Хоризонт (Ст. Загора), ІХ, 1982, № 2, с. 60 – 62.
415. Поезия, нужна на новия ден. // Септември (Ст. Загора), ХХХVІІ,
№ 39, 3 апр. 1982, с. 1.
Отбелязване на 90-годишнината от рождението
на Иван Хаджихристов.

416. Сарандев, Иван. Хаджихристов, Иван Мирчев (1. ІV. 1892 – 23.ХІІ.
1970). // Речник на българската литература : В 3 т. Т. 3. П – Я. –
София, 1982, с. 517 – 518.

417. Стаев, Стоян. Двете младости на поета. // Стаев, Стоян.
Литературни вълнения : Портрети, очерци, есета. – Пловдив, 1982,
с. 84 – 103.
418. Стаев, Стоян. Поезия – философска и витална. (90 години от
рождението на Иван Хаджихристов). // Септември (Ст. Загора),
ХХХVІІ, № 36, 27 март 1982, с. 6, прил. Съвремие, № 3.

419. Чолаков, Здравко. С обаянието на роден поет : 90 години от
рождението на Иван Хаджихристов. // Септември, ХХХV, 1982, № 4,
с. 229 – 231.
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420. Богданов, Иван. [Иван Хаджихристов]. // Богданов, Иван.
Тринадесет века българска литература : Събития, автори,
произведения, библиогр., синхронен репертоар 681 – 1981 : В 2 ч.
Ч. 2. Нова българска литература 1879 – 1981. – София, 1983,
с. 21, 29, 36, 141, 272, 287, 367, 396, 447, 492, 513.

421. Давидов, Буко. Съзвучни мълчания : [Спомен за Иван
Хаджихристов]. // Хоризонт (Ст. Загора), Х, 1983, № 2, с. 96 – 100 :
със сн.
Споменът е записан и подготвен за печат от Християна Илиева.
За първи път е публикувана снимка на Иван Хаджихристов и
Буко Давидов (София, ноември 1943 г.).

422. Йотова, Донка. „Тоя невероятен рейс Стара Загора – Чикаго“. //
Септември (Ст. Загора), ХХХVІІ, № 15, 8 февр. 1983, с. 8.

Рец. за: Иван Хаджихристов. Писма отдалече. – Пловдив : Хр. Г. Данов,
1982.

423. Тонков, Петър. За две книги на Иван Хаджихристов. // Хоризонт
(Ст. Загора), Х, 1983, № 2, с. 117 – 119.
Рец. за: Марсианско вино. – София : Бълг. писател, 1982 ;
Писма отдалече. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1982.

1985

424. Александрова, Надежда. Писма от Иван Мирчев и Иван
Хаджихристов до Николай Лилиев. // Хоризонт (Ст. Загора), ХІІ,
1985, № 2, с. 43 – 52.

Съдържа текста на писмата и бележки към тях.
От Иван Хаджихристов са 6 писма с дата: 10 ноември 1934 г.,
Ст. Загора; 24 юли 1939, Стара Загора; 4 март 1951, Стара Загора;
4 декември 1952, Стара Загора; 9 май 1956 г., Стара Загора;
10 октомври 1959 г., Стара Загора.

425. Добрев, Марин. Фрагменти от една въображаема галерия :
Старозагорските писатели в изкуството на художниците. //
Хоризонт (Ст. Загора), ХІІ, 1985, № 2, с. 114 – 122.

За Иван Хаджихристов в платната на художниците, с. 118.
Със загл. „Хармонична връзка между майсторите на перото и
четката“ също и в: Септември (Ст. Загора), ХL, № 128, 26 окт. 1985,
прил. Съвремие, № 10.

426. Сидеров, М. За един препис на поемата „Септември“ : [Спомен]. //
Септември (Ст. Загора), ХL, № 113, 21 септ. 1985, с. 8.
Спомен на Петко Каруцин за Иван Хаджихристов от зимата на
1931 – 1932 г., когато поетът, като библиотекар към читалището в
Стара Загора, му предоставил сп. „Пламък“, издавано от Гео Милев.
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427. Цанев, Георги. Иван Хаджихристов: Елен и гора. // Цанев, Георги.
Избрани произведения : Литературна критика : В 3 т. Т. 2. – София,
1985, с. 58 – 63.
1986

428. Илиева, Християна. Документи на едно духовно родство : Дом
„Литературна Стара Загора“ на 25 години. // Хоризонт (Ст. Загора),
ХІІІ, 1986, № 3 – 4, с. 123 – 128.
Публикувани са 4 бр. писма на Иван Мирчев до Иван Хаджихристов
с дата: Стара Загора, 29 окт. 1967; Стара Загора, 28 март 1968 г.;
Стара Загора, 24 ноем. 1968; Стара Загора, 5 апр. 1969.

429. Пантелеев, Димитър. Объркани спомени : [Иван Хаджихристов]. //
Пантелеев, Димитър. Объркани спомени. – София, 1986,
с. 178 – 184.
Спомен за пребиваването му в Стара Загора и срещите
с Иван Хаджихристов.

1987

430. Коняров, Константин. Малко известни неща за поета : 95 години от
рождението на Иван Хаджихристов. // Септември (Ст. Загора), XLII,
№ 49, 25 апр. 1987, с. 5.
Четири стихотворения на поета, предложени за сборника
„На свобода“, останал в ръкопис.

431. Майналовски, Симеон. „Гибел“ – победа за поета. // Септември
(Ст. Загора), XLII, № 154, 20 дек. 1987, прил. Съвремие, с. 2.
За двете издания на книгата „Гибел“ на Иван Хаджихристов.

432. Стойков, Рашко. Слово за поета : 95 години от рождението на Иван
Хаджихристов. // Хоризонт (Ст. Загора), ХІV, 1987, № 1, с. 100 – 106.
433. Шопов, Драгомир. С мъдростта на простите неща : Спомен. //
Шопов, Драгомир. Да не лъжем живота. – София, 1987, с. 114 – 120.

Спомен за срещата с поета Иван Хаджихристов по повод подготвяно
от Радио София предаване за юбилея на Иван Мирчев (1967 г.).

1988

434. Бонев, Иван. Раждането на Афродита. // Септември (Ст. Загора),
XLII, № 4, 29 ян. 1988, прил. Съвремие.
За сп. „Хиперион“ и сътрудничеството на двамата старозагорски
поети Иван Хаджихристов и Иван Мирчев.

1990

435. Баталова, Ничка. [Спомен за поета Иван Хаджихристов и за радио
Стара Загора]. // Баталова, Ничка. Стара Загора през моите
спомени. – Пловдив, 1990, с. 58 – 62.
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436. Илиева, Християна. Документи за едно духовно родство : Писма
на Николай Лилиев до Иван Хаджихристов. // Език и литература,
XLVI, 1991, № 2, с. 84 – 87.
Съдържа и текста на писмата.

437. Стаев, Стоян. „Закъснял посланик от ренесанса...“ : Пред
100-годишнината на Иван Хаджихристов. // Стара Загора,
І, № 23, 22 март 1991, с. [5].

Спомени на Роман Касабов за обаятелната личност и човешки
добродетели на Иван Хаджихристов, подготвени за печат и
с бележки от Стоян Стаев.

1992

438. Вечер с поезията на Иван Хаджихристов. // Стара Загора, № 62,
6 юни 1992, с. 1.
По повод 100 години от рождението му.

439. Генов, Иван. „Ще се завърне [Иван] Хаджихристов...“. // Синя поща
(Ст. Загора), ІІІ, № 23, 10 юни 1992, с. 5.

440. Караджов, Димитър. Обичахме го всички... // Участие (Ст. Загора),
ІІ, 1992, № 2, с. 6 – 7.
Поетичният свят на Иван Хаджихристов.

441. Момчилова, Антонина. Списание „Кула“ и поетът Иван
Хаджихристов. // Кула (Казанлък), 1992, № 2, с. 24.

442. Пундев, Васил. Иван Хаджихристов : Из „Днешната българска
лирика“. // Участие (Ст. Загора), ІІ, 1992, № 2, с. 4 – 5.

443. Стаев, Стоян. Светът на лиричния мъдрец : 100 г. от рождението
на Иван Хаджихристов. // Кула (Казанлък), 1992, № 2, с. 16 – 23.
Също и в: Стаев, Стоян. Непознати светове : [Литературнокрит.
очерци]. – Ст. Загора, 1999, с. 26 – 38.

444. Трендафилов, Владимир. Иван Хаджихристов (1892 – 1970). //
Литературен вестник, ІІ, № 17, 4 – 10 май 1992, с. 7; № 19, 18 – 24
май 1992, с. 7.

445. Иван Хаджихристов 1892 – 1970 / Състав. и ред. Християна
Илиева ; Библиогр. справка Снежана Маринова. – Ст. Загора : Дом
Литературна Стара Загора ; Библиотека Захарий Княжески, 1992. –
20 с. – (Поредица „Литературна Стара Загора“, № 10).
Съдържа: Неспокойно творческо съзнание : [Откъс от статия] /
Светлозар Игов ; Съзвучни мълчания : Спомени / Буко Давидов.
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1993

446. Коняров, Константин. Светлата съдба на поемата „Анна“ [от
Иван Хаджихристов] : По повод 75 г. от първата ѝ публикация. //
Участие (Ст. Загора), ІІІ, 1993, № 2, с. 30 – 33.

447. Пенчев, Георги. Поетът на „Анна“ : Забравеният Иван Хаджихристов.
// Везни, ІІІ, 1993, № 3, с. 28 – 31.
1994

448. Гайдаров, Кънчо. Изстрадана златоструйна лирика. // Дума, V,
№ 238, 17 окт. 1994, с. 9.

За поета Атанас Смирнов и за старозагорските творци Иван Мирчев,
Иван Хаджихристов, Кръстю Каруцин.

449. Каролев, Стоян. Мистериозният [Иван Хаджихристов] : Спомени
и наблюдения. // Пламък, ХХХVІІІ, 1994, № 9 – 10, с. 124 – 133.
Също и в: Каролев, Стоян. Мигове от течащото време :
Кн. 1. Спомени и наблюдения. – София, 2001, с. 341 – 365.

450. Любенов, Стефан. „...Аз млад поет, ти – моя Анна...“. // Жълт труд,
ІV, № 32, 12 – 18 авг. 1994, с. 6.

451. Обретенова, Юлия. Барабан. // Периодика и литература : Поредица
от изследвания за литературата в българския периодичен печат
1877 – 1944 : Т. 3. Литературни списания и вестници, смесени списания, хумористични издания 1902 – 1910. – София, 1994, с. 605 – 642.
На с. 628, 632 е отбелязано сътрудничеството на Иван Хаджихристов
в сп. „Барабан“.

452. Сарандев, Иван. Хаджихристов, Иван Мирчев. // Речник по нова
българска литература 1878 – 1992 / Състав. Магдалена Шикова,
Сабина Беляева, Мирослав Дачев. – София, 1994, с. 393 – 394.

1995
453. Богданов, Иван. [Иван Хаджихристов]. // Богданов, Иван. Българска
литературна периодика : Приносът на период. печат в развитието
на бълг. литература 1878 – 1944. – 2. изд. – София, 1995, с. 111, 143,
148, 156, 164, 170, 180, 191, 193, 195, 201, 218, 236, 254, 271.

Сътрудничеството на Иван Хаджихристов в литературните вестници
и списания. (Вж. № 383)

454. Димов, Янко. Аз ида тъмен като грях. // Български писател, ІІ,
№ 19, 9 – 15 май 1995, с. 13.
Спомен за Иван Хаджихристов.

455. Игов, Светлозар. Иван Хаджихристов 1892 – 1970. // Антология на
българската поезия / Състав. Светлозар Игов. – Пловдив, 1995,
с. 435 – 436.
Кратки данни за живота и творчеството на поета.
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456. Коняров, Константин. [Петдесет] 50 години дружество на СБП –
Стара Загора. // Участие (Ст. Загора), V, 1995, № 1, с. 49 – 50.
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Сред членовете на дружеството са Иван Хаджихристов, Иван Мирчев,
Борис Бакалов, Георги Илиев и Димитър Ангелов.

457. Теофилов, Иван. Кратки биографични бележки за поетите в
антологията : Иван Хаджихристов. // Антология на българския
символизъм / Състав., предг., бел. Иван Теофилов. – [София], 1995,
с. 308.

458. [Иван Хаджихристов]. // Периодика и литература : Поредица от
изследвания за литературата в българския периодичен печат 1877 –
1944 : Т. 4. Литературни списания и вестници, смесени списания,
хумористични издания 1911 – 1917. – София, 1995, с. 42, 373, 375.
Отбелязано е сътрудничеството на Иван Хаджихристов в сп.
„Знание“ и сп. „Хризантеми“.

1996

459. Братоев, Иван. Старозагорското присъствие в една антология :
„Български поети от втората половина на ХХ век“, С., 1995. //
Участие (Ст. Загора), VІ, 1996, № 2, с. 46 – 47.
Кратко представяне на всеки старозагорски автор, включен в
антологията, като започва с Иван Хаджихристов, Иван Мирчев
и Веселин Ханчев, заели заслужено място в националната ни
литература, с. 46.

460. Стоянов, Тодор. Неговото слънце не обичаше да залязва :
Иван Хаджихристов. // Български писател, ІІІ, № 9,
27 февр. – 4 март 1996, с. 2.
Приносът на Иван Хаджихристов в българската поезия.

1998

461. Ганева, Невена. Печалният принц на Дания : Иван Хаджихристов. //
Старозагорски новини, ІІІ, № 51, 20 март 1998, с. 3.
462. Коняров, Константин. Херметически затворена поема. // Участие
(Ст. Загора), VІІІ, 1998, № 4, с. 41 – 42.
За поемата „Гибел“, публикувана в сп. „Хризантеми“ (Ст. Загора),
1917 г.

1999

463. Стаев, Стоян. Светът на лиричния мъдрец. // Стаев, Стоян.
Непознати светове : [Литературнокрит. очерци]. – Ст. Загора, 1999,
с. 26 – 38.
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464. [Иван Хаджихристов]. // Периодика и литература : Поредица
от изследвания за литературата в българския периодичен печат
1877 – 1944 : Т. 5. Литературни списания и вестници, смесени
списания, хумористични издания 1918 – 1920. – София, 1999,
с. 100, 129, 130, 137, 334, 371, 372.

Отбелязано е сътрудничеството на Иван Хаджихристов в сп. „Везни“
и сп. „Златно руно“.

2000

465. Пенчев, Георги. Поетът на „Анна“ : Забравеният Иван
Хаджихристов. // Пенчев, Георги. Незатворена книга : Портрети,
спомени и размисли за писатели и книги. – София, 2000, с. 35 – 77.

466. Славов, Георги. Бохемски времена : Иван Мирчев и Иван
Хаджихристов – чудесната емблема на Стара Загора. „При Бойчо
Абаджиев“ – кръчмата на някогашната бохема / Разговора проведе
Донка Йотова. // Национална бизнес поща (Ст. Загора), Х, № 1,
3 – 9 ян. 2000, с. 12.
За Иван Мирчев, Иван Хаджихристов, Стефан Кожухаров,
Бойчо Абаджиев.

2001

467. Бележки за включените [в антологията] автори : Иван
Хаджихристов (1.ІV.1892 – 23.ХІІ.1970). // Дъждът : Антология /
Състав., предг. Людмила Христова Малинова. – София, 2001, с. 192.

468. Игов, Светлозар. [Иван Хаджихристов]. // Игов, Светлозар. История
на българската литература [1878 – 1989]. – [2. доп. изд.]. – София,
2001, с. 762 – 673.
Името на поета се споменава още и на
с. 564, 584, 615, 620, 668, 675, 812, 815, 818.

469. Каролев, Стоян. Мистериозният : Иван Хаджихристов. // Каролев,
Стоян. Мигове от течащото време : Кн. 1. Спомени и наблюдения. –
София, 2001, с. 341 – 365.
470. Пенчев, Георги. Иван Хаджихристов : [Спомени за поета]. //
Участие (Ст. Загора), ХІ, 2001, № 1 – 2, с. 5 – 10.
2002

471. Касабова, Благовеста. Саксия с мушкато разрешава писателски
скандал. // Седмичен труд, ХІІ, № 23, 6 юни 2002, с. 33.
Между писателя Георги Илиев и поетите Иван Хаджихристов,
Иван Мирчев и Николай Лилиев.
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472. Атанасов, Йордан. Бележки за включените [в антологията] автори
: Иван Хаджихристов (1.ІV.1892 – 23.ХІІ.1970). // Поетични гласове
Стара Загора : Антология / Състав. Йордан Атанасов. – Ст. Загора,
2004, с. 192.
473. Матев, Георги. Поет на пречистите светлини : Иван Хаджихристов.
// Матев, Георги. В града на поетите : Преживелици и срещи :
Кн. 1. – Ст. Загора, 2004, с. 16 – 37.
474. Стаев, Стоян. Светът на лиричния мъдрец. // Кула (Казанлък),
XV, 2004, № 4, с. 64 – 74.
2005

475. Пеев, Димчо. Литературен календар – декември. //
Старозагорски новини, XI, № 241, 12 дек. 2005, с. 11.

Кратки биографични данни за родени/починали писатели
и поети от Старозагорско през м. декември – Атанас Илиев,
Иван Хаджимарчев, Димитър Данаилов, Павел Матев, Георги Райчев,
Ботьо Савов, Иван Хаджихристов, Чудомир, Рашко Стойков.

2006

476. Кисьов, Господин. Иван Хаджихристов – поетична гордост на Стара
Загора и на България : По случай 114 години от рождението му. //
Литературен глас (Ст. Загора), ХV, № 121, май 2006, с. 2.

477. Кисьов, Господин. Поетичната гордост на Стара Загора : 114 години
от рождението на поета Иван Хаджихристов. // 7 дни Стара Загора,
ХІІІ, № 23, 9 – 15 юни 2006, с. 8.
478. Пеев, Димчо. Литературен календар – април : 1 април 1892
година – роден поетът Иван Хаджихристов, 7 април 1907 година –
роден писателят Стефан Станчев, 13 април 2000 година – почина
художникът Димитър Караджов. // Старозагорски новини, ХІ, № 64,
3 апр. 2006, с. 10.
Кратки биографични данни.

479. Шопов, Драгомир. Минало, което не свършва. // Шопов, Драгомир.
През прозореца на времето : Есета, спомени, статии, интервюта. –
София, 2006, с. 96 – 113.
За поетите Иван Хаджихристов (с. 98 – 104) и Иван Мирчев
(с. 105 – 113).
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2007

480. Васевски, Камен. Иван Хаджихристов (1892 – 1970). //
Васевски, Камен. Предишна памет : Спомени за български
писатели. – София, 2007, с. 86 – 95 : с портр.

Също и в: Васевски, Камен. Избрани съчинения : В 10 т. Т. 8.
Предишна памет : Спомени за писатели. – София, 2011, с. 136 – 151;
Предишна памет : Спомени за писатели : [В 2 кн.]. Кн. 1. – прераб. и
доп. изд. – София, 2018, с. 125 – 138.

481. Коняров, Константин. Авторските издания до победата. //
Коняров, Константин. Градът на поетите : Принос към литературната
история на Стара Загора. – Ст. Загора, 2007, с. 126 – 141.
На с. 132 – 135 за изданията на Иван Хаджихристов.

482. Пеев, Димчо. Иван Хаджихристов – поетът, който написа „Писма от
далече“. // Старозагорски новини, ХІІІ, № 250, 27 дек. 2007, с. 13.
2008

483. Иван Хаджихристов (1.04.1892 – 23.12.1970). (Градът на поетите).
// Литературен глас (Ст. Загора), ХV, № 133, март 2008, с. 3.
Кратки биографични данни.

484. Христов, Христо. Двамата Ивановци оживяха на CD : Гласовете на
Иван Хаджихристов и Иван Мирчев ни връщат към истинските
стойности. // Дума, XIX, № 59, 11 март 2008, с. 17.
2009

485. Пеев, Димчо. Иван Хаджихристов – водачът на поетичната столица.
// Старозагорски новини, ХV, № 250, 29 дек. 2009, с. 12.
117 години от рождението на поета.

2010

486. Енев, Красимир. Иван Хаджихристов – поетът от Града на липите. //
Старозагорски новини, ХV, № 67, 8 апр. 2010, с. 11.
118 години от рождението на поета.

2011

487. Васевски, Камен. Иван Хаджихристов (1892 – 1970). // Васевски,
Камен. Избрани съчинения : В 10 т. Т. 8. Предишна памет : Спомени
за писатели. – София, 2011, с. 136 – 151.
2012

488. Кабаиванова, Димка. Поетичният дует на Стара Загора. //
Новината (Ст. Загора), V, № 22, 28 май – 3 юни 2012, с. 11.

Веществено-документална изложба „Духът на луната – Късни
български символисти – Иван Мирчев и Иван Хаджихристов“.
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489. Ранчева, Росица. Показаха в изложба символистите Иван Мирчев и
Иван Хаджихристов. // Старозагорски новини, ХVІ, № 100,
24 май 2012, с. 13.
2013

490. Ефтимов, Йордан. Говорим за лазура: как късните символисти правят
успешни опити за инкорпориране. // Ефтимов, Йордан. Поетика на
съгласието и несъгласието : Българската литература от 50-те до
90-те години на XX век и идеологията. – София, 2013, с. 177 – 211.
Разглежда творчеството на Иван Мирчев (с. 192 – 207) и Иван
Хаджихристов (с. 207 – 211) като пример за връщане на символизма
през 60-те години в художествената практика на двамата поети.

491. Игов, Светлозар. Магията на необяснимото : Увод в поезията на
Иван Хаджихристов с мемоарен пролог и епилог : [Предговор]. //
Хаджихристов, Иван. Животът, който ми хрумна : Почти събрано. –
София, 2013, с. 5 – 24.
492. Игов, Светлозар. Неспокойно творческо съзнание : Непубликувано
интервю с Иван Хаджихристов. // Хаджихристов, Иван. Животът,
който ми хрумна : Почти събрано. – София, 2013, с. 143 – 151.

493. Клисуров, Таньо. Иван Хаджихристов възкръсна с томче „Избрано“.
// Литературен глас (Ст. Загора), ХХ, № 168, септ. 2013, с. 4.
Също и в: Старозагорски новини, ХVІІ, № 195, 4 окт. 2013, с. 15.

494. Пундев, Васил. Иван х. Христов. // Хаджихристов, Иван. Животът,
който ми хрумна : Почти събрано. – София, 2013, с. 139 – 142.
2014

495. Клисуров, Таньо. Иван Хаджихристов се завръща : Излезе томче
със стихотворения „Животът, който ми хрумна“ на известния поет.
// Дума, ХХV, № 20, 25 – 26 ян. 2014, с. 22, прил. Пегас.

496. Клисуров, Таньо. Двамата Ивановци. // Старозагорски новини, ХІХ,
№ 32, 17 февр. 2014, с. 7.

497. Клисуров, Таньо. Двамата Ивановци : На Ивановците Хаджихристов
и Мирчев. // Старозагорски новини, ХІХ, № 93, 21 май 2014, с. 7.
498. Стоилов, Стоил. Ламар, Иван Хаджихристов, Иван Мирчев :
Четиридесет години от смъртта на Ламар. // Литературен глас
(Ст. Загора), ХХІ, № 174, юни – юли 2014, с. 7.
2015

499. Звездинов, Атанас. Биографични бележки за авторите [Иван
Мирчев Хаджихристов]. // Безсмъртни след смъртните : Избрани
стихотворения от български поети, преминали в отвъдното /
Състав. Атанас Звездинов. – София, 2015, с. 272.
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500. Зографова, Катя. Хамсунови мотиви в българската литература. //
Зографова, Катя. Знаменити. Забравени. Забранени. – София, 2015,
с. 75 – 85.
На с. 76 за фигурата на Пан в поезията на символистите –
стих. „Есен“ на Иван Хаджихристов.

2016

501. Биографични бележки [за Иван Хаджихристов]. //
България – Любов : Поетична антология / Състав. Боян Ангелов,
Атанас Звездинов. – София, 2016, с. 298.
502. Клисуров, Таньо. Поет старозагорски, но и български. //
Птици в нощта (Ст. Загора), ІХ, 2016, № 3, с. 14 – 19.
2017

503. Пенчев, Георги. Двамата Ивановци : Иван Хаджихристов и
Иван Мирчев – пример и символ. // Словото днес, XXIII, № 28,
5 окт. 2017, с. 10.
2018

504. Васевски, Камен. Иван Хаджихристов (1892 – 1970). // Васевски,
Камен. Предишна памет : Спомени за писатели : [В 2 кн.]. Кн. 1. –
прераб. и доп. изд. – София, 2018, с. 125 – 138.

505. Клисуров, Таньо. Двамата старозагорски Ивановци
[Иван Хаджихристов и Иван Мирчев] : Моралната стойност на това
приятелство сякаш хвърля светлина далеч напред през годините. //
Думa, XXIX, № 57, 23 март 2018, с. 21, прил. Пегас.
2021

506. Добрев, Марин и др. Иван Хаджихристов = Ivan Hadzhihristov. //
Старозагорски писатели и поети в творчеството на български
художници = Writers and poets from Stara Zagora in the artwork of
Bulgarian artists : Колекция от фондовете на Градска художествена
галерия Стара Загора и Музей Литературна Стара Загора /
Състав., текст Марин Добрев, Иван Матев ; Репрод. Цветан Четъшки ;
Прев. Катя Колева и др. – Ст. Загора, 2021, с. 27 – 28 : с цв. ил.
2022

507. Христов, Христо. Откраднали шапка и балтон на поет. //
Телеграф, XV, № 6009, 16 март 2022, с. 8.
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508. Атанасов, Йордан. Горски дух : [Стихотворение] . // Атанасов,
Йордан. Душата се завръща : [Стихове]. – София, 2000, с. 10.

Също и в: Литературен глас (Ст. Загора), VІІІ, № 1, ян. – февр. 2000,
с. 1. ; Пламък, LI, 2007, № 1–2, с. 139.

509. Атанасов, Йордан. Прошка : [Стихотворение] . // Атанасов, Йордан.
Машина за чистота : Избрано : Стихове. – София, 2013, с. 99.
510. Аяров, Иван. С поетичен чек : Стихотворение. // Аяров, Иван.
Капището : Стихотворения. – София, 2000, с. 18.

511. Димов, Янко. Неделя : [Стихотворение]. // Литературен глас
(Ст. Загора), ХІV, № 116, окт. – ноем. 2005, с. 6.

Също и в: Литературен глас (Ст. Загора), ХХІ, № 176, окт.-ноем. 2014,
с. 4 ; Птици в нощта (Ст. Загора), ІХ, 2016, № 4, с. 63 ; Гласове от
Тракия – 3 : Поетична антология / Състав. и предг. Йордан Атанасов. –
Ст. Загора, 2021, с. 92.

512. До моя приятел Mefisto в Ст. Загора : [Стихотворение]. //
Барабан, ІV, № 170, 6 май 1912, с. 7.
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(ред.) 21, 294 – 295; (за него) 332
(за него) 311
(за него) 498
(ред.) 28

516; (за него) 274, 334, 409, 424, 436, 471
450
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Мадач, Имре

43, 290

Манолов, Е.

357

Майналовски, Симеон
Малинова, Людмила
Марзоханов, Борис
Матев, Георги
Матев, Иван

Матев, Павел

Месечков, Недялко
Миланов, Ал.
Милев, Гео

Минков, Цв.
Мирчев, Иван
Митов, Д. Б.

Митов, Димитър Б.
Михайлов, Антон
Младенов, Ст.

Мокрев, Стефан
Молхов, Яко

Момчилова, Антонина
Мочуров, Атанас

Муратов, Александър
Найденова, Йонка
Никитов, Никола
Николов, Иван

431, 513

(състав. и предг.) 59
326

365, 387, 402, 473
(състав.) 506

(ред.) 54; (за него) 475
400
358

19, 286, 395; (състав.) 12, 14, 53, 64 – 65;
(за него) 21, 202, 271, 277 – 278, 282, 296,
334, 426
341

1, 297, 349, 366, 381, 396, 405 – 406, 414,
517, 518;
(за него) 39, 276, 281, 299 – 301, 305 – 308,
316, 319, 325, 331, 334 – 335, 337, 339, 342,
360, 363, 410, 424, 428, 448, 456, 459, 466,
471, 479, 488 – 490, 496 – 498, 503, 505, 514,
516
Вж. Митов, Димитър Б.
298; (за него) 334

388; (състав. и ред.) 45; (за него) 335, 337, 342
301
371

(състав. и ред.) 39
441
519

(ред.) 27

288 – 289
16, 313
520
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Николов, Нино

(състав. и ред.) 43, 289 – 290

Нонев, Богомил

(ред.) 28

Николов, Славчо
Нурижан, Жорж

Обретенова, Юлия
Овчаров, Любен
Огнянов, Иван

Пантелеев, Димитър
Паскалев, Иван
Пеев, Димчо

Пенчев, Георги

Петров, Валери

Петров, Здравко
Пиндарев, Теню

Подвързачов, Димитър
Пундев, Васил

Пушкин,
Александър Сергеевич
Радославов, Иван
Райчев, Георги

Ракитин, Никола
Ралчев, Милко

Ранчева, Росица

Рубев, Георги Хр.
Рубинин, Н.

Руменов, Борис

Русева, Виолета

Рябчиков, Евгений
Савов, Ботьо
Савов, Ботю

(състав.) 67, 72
330
451

(състав.) 49
279

407, 429, 521
522

475, 478, 482, 485
447, 465, 470, 503
(ред.) 24

(състав.) 37
365

(за него) 323

309, 312, 442, 494
291

(ред. и предг.) 13; (за него) 301
(за него) 334, 475
(за него) 316
316
489
166

(за него) 332
(за него) 116

(състав. и предг.) 57
292

(за него) 270, 334, 401, 475
Вж. Савов, Ботьо
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Сарандев, Иван

416, 452

Сидеров, М.

426

Северняк, Серафим
Сестримски, Иван

Симидов, Димитър
Славов, Георги.
Славчев, Г.

Славчев, Ганко

Славянски, Павел
Смирнов, Атанас
Стаев, Стоян

Станишев, Кръстьо
Станчев, Стефан
Стартиев, Й.

Стоилов, Стоил

Стойков, Рашко

Стойчев, Стойчо

Стоянов, Анастас
Стоянов, Георги

Стоянов, Людмил
Стоянов, Тодор
Стъпов, Петър

Теофилов, Иван
Тодоров, Ангел
Тодоров, Коста
Томов, Д.

Томова-Станкева, Галина
Тонев, Добромир
Тонков, Петър

343

(състав.) 36
401
466
379
372

(състав.) 71

(за него) 448

364, 389 – 390, 397, 417 – 418, 437, 443, 463,
474; (състав. и ред.) 48; (ред.) 391
523

(за него) 478
(за него) 298
498

351, 432; (за него) 475
398

(състав. и ред.) 34
(ред.) 30

299; (ред.) 29; (за него) 301
460

(ред.) 18, 318

457; (състав. и предг.) 52
(състав.) 41; (ред.) 294
(за него) 301
337

(състав.) 61

(състав. и ред.) 47
423
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Траянов, Теодор

(за него) 301

Хаджимарчев, Иван

(за него) 475

Трендафилов, Владимир
Фурнаджиев, Никола
Хаджихристов, Иван

Хаджихристова, Дешка
Ханчев, Веселин

Христов, Димитър
Христов, Жеко

Христов, Кирил

Христов, Христо

Христова, Людмила
Цанев, Георги

Цанков, Георги

Четъшки, Цветан
Чехов, Антон

Чолаков, Здравко
Чудомир

Шопкин, Матей

Шопов, Драгомир
Шопова, Мара

Юрданов, Николай
Янев, Георги

Янев, Симеон

444

(за него) 397

1 – 42, 44 – 283, 491 – 492, 494;
(ред.) 294 – 295;
(прев.) 43, 284 – 293; (за него) 296 – 527
(за нея) 56, 61

(ред.) 26; (за него) 459
(за него) 39
526

(за него) 273, 323, 334
484, 507

(състав. и предг. ) 467

322, 344, 362, 394, 427
(състав.) 71

(репрод.) 506
293

367, 373, 419

353; (за него) 233, 342, 475
(състав.) 42

433, 479, 527

(за нея) 275, 311
(ред.) 295

(състав.) 58, 60; (състав. и предг.) 62
(състав.) 50
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Списък на псевдонимите
и периодичните издания, в които са използвани1
Псевдоними,
инициали
и съкращения
И. Жарин

Mefisto
Mefisto Жарин
Pontifex Maximus
И. Х.

Периодично издание

Година

сп. Барабанчо

1909

сп. Скорпион

1909

сп. Барабан
сп. Барабан
сп. Смях

сп. Барабан
сп. Барабан

сп. Златно руно

1910 – 1915
1910 – 1915
1914
1910
1915
1920
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