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БИОГРАФИЯ 

• Пейо Тотев Крачолов, по-известен като 
Пейо Яворов, е бългаски поет символист 
и революционер, войвода на 
Вътрешната македоно-одринска 
организация, смятан за един от най-
големите български поети на 20 век. 
Използва псевдоними като Джемо, И. 
Крачев, Отело, Пейчо. 

Пейо Яворов 



• Роден е в град Чирпан на 13 януари (1 
януари стар стил) 1878 година. Завършва 
V гимназиален клас в Пловдив. От 1897 до 
1901 година работи като 
телеграфопощенец, сменяйки различни 
селища – Чирпан, Стара Загора, Сливен, 
Стралджа, Анхиало, София. По това 
време той симпатизира на Българската 
работническа социалдемократическа 
партия. След 1897 година влиза в контакти 
с Вътрешната македоно-одринска 
революционна организация. От 1901 до 
1902 година редактира нейния легален 
орган вестник „Дело“. През 1902 година на 
Х македонски конгрес е избран за член на 
ВМОК Станишев-Карайовов. 

РОДНО МЯСТО И РОДНА ДАТА 
 НА 

ПЕЙО ЯВОРОВ 

Къща-музей на Яворов в Чирпан 

 



ПЪРВИТЕ ТВОРБИ НА ПЕЙО ЯВОРОВ 

• За пръв път влиза в Македония като четник на Михаил Чаков през 1902 
година. Пленен е скоро след това от върховистка чета и се завръща 
в България. Първоначално той е редактор на различни издания, свързани 
с македоно-одринското революционно движение – „Дело“, „Свобода 
или смърт“, „Автономия“, „Илинден“. Първата му публикувана творба е 
стихотворението „Напред“ във вестник „Глас македонски“. Четник е 
на Яне Сандански и става един от най-дейните сподвижници на Гоце 
Делчев и негов пръв биограф – „Гоце Делчев“ (1904). На Кюстендилския 
конгрес на ВМОРО е избран за допълнителен член на Задграничното 
представителство на ВМОРО. В 1909 година издава мемоарно-
есеистичната си книга „Хайдушки копнения. Спомени от Македония 
1902 – 1903“. Личен приятел на Пейо Яворов е и Пейо Гарвалов –
 драмскивойвода на ВМОРО, също от Чирпан. 



 ПЪРВАТА ЛЮБОВ И ПРИЯТЕЛСТВАТА 
НА ПЕЙО ЯВОРОВ 

• Командирован на няколко пъти в чужбина за 
усъвършенствуване по литература – в Нанси, 
Женева, Виена, Париж, Яворов усилено чете 
модерна френска поезия. През 1905 година става 
близък приятел с Дора Габе. През 1906 г. се влюбва в 
Мина Тодорова, сестра на П. Ю. Тодоров, но скоро 
след това, при едно от своите пътувания (1910 
година) изпраща към последния ѝ дом своята 
възлюбена, която умира от туберкулоза в 
санаториум и е погребана в Париж, Франция. През 
1907 г. излиза втората му стихосбирка „Безсъници“, 
която окончателно проправя пътя на модерната 
българска лирика. Символистичната поезия на 
Яворов, метафизична, пропита с дълбок 
скептицизъм и прозрения за вечните въпроси, що 
никой век не разреши, променя радикално 
българското литературно мислене и налага нлов 
начин на писане. 

Дора Габе-първата жена 

в живота на Пейо Яворов 

Мина Тодорова-първата 

любов на Пейо Яворов 



ЧАСТ ОТ СТИХОТВОРЕНИЕ И ПОЕМА 
 НА 

 ПЕЙО ЯВОРОВ 
Поема 

Калиопа 

,,Де,момче,ума ти хвръкна? 

Все навън ти се очите! 

Дявол някои тук се бърка: 

Пак  разтеглихме ушите. 

 

Палешник ли пак ще става 

Или за носа ти брънка? 

Кош кюмур се достопява 

А ти гледай още вънка!..."  

Стихотворение 

Две хубави очи 

Две хубави очи. Душата на дете 

     в две хубави очи; - музика - лъчи 

     Не искат и не обещават те... 

     Душата ми се моли, 

     дете, 

     душата ми се моли! 

Страсти и неволи 

     ще хвърлят утре върху тях 

Булото на срам и грях. 



ЧАСТ ОТ ТВОРБИ НА ПЕЙО ЯВОРОВ 

• Македония 

• Гоце Делчев 1904                                          "Ще бъдеш в бяло"        

• Подир сенките на облаците                       "Сенки"                 

• В полите на Витоша                                       "Две души" 

• Хайдушки песни                                             "Обичам те!" 

• Две хубави очи                                                 "Арменци" 

• Заточеници                                                       "Маска" 

• Евреи                                                                  "Песента на човека" 

• "Градушката"                                                      "Стон" 



ОТ КЪДЕ МОЖЕ ДА КУПИМ ИЛИ ВЗЕМЕМ КНИГА 
НА 

ПЕЙО ЯВОРОВ 
 

• Ако сте родител и сте заинтересовани от историята,и творбите на Пейо 
Яворов,то може да купите книгите му във всяка книжарница. 

• Ако сте родител и искате вашето дете да научи за живота на Пейо 
Яворов,и неговите творби,то тогава то може да вземе  книгите му в 
училищната библиотека,ако училището няма библиотека,то тогава 
може да купите книгите на Яворов във всяка книжарница. 

• Ако не искате да правите такива неща може да отидете в градската 
библиотека кръстена на поета Пейо Яворов и да вземете желаните от 
вас снимки. 



УЧИЛИЩЕ ОУ"ПЕЙО ЯВОРОВ" 
БУРГАС 

• След промените в България през 1989г. и 
образованието се реформира. На 09.04.1992г. 
на заседание на Общински съвет – гр.Бургас, 
се взема решение за преименуване на 12 
училища. Нашето училище получава името на 
поета Пейо  Яворов. 

• През 1992 година община Бургас и ОУ “П. 
Яворов” са пионери в една нова за нашата 
страна дейност – интегрирано обучение. В 
училището се интегрират ученици с увреден 
слух. Използва се испанският модел, като 
децата с увреждания учат в специални 
паралелки. През годините тези ученици 
завършват и успешно се реализират в живота. 

 

Мария Кьосева        1962г.-1965г. 

Верса Касабова     1965г.-1966г. 

Калуд Янев                1966г.-1967г. 

Стоян Начев              1967г.-1978г. 

Петя Георгиева        1978г.- 1981г. 

Димитър Костадинов 1981г.-1982г. 

Мария Бошканова   1982г.-1993г. 

Мариана Анастасова 1993г.-1994г. 

Лиляна Иванова       1994г.-2010г. 

Стоян Георгиев         2010г.-  

ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ 

ОУ"Пейо Яворов" Бургас 



ЛОРА КАРАВЕЛОВА 

Лора Каравелова и Пейо Яворов 

Лора Петкова Каравелова е дъщеря 

на българския политик Петко Каравелов и видната 

общественичка Екатерина Каравелова, племенница е 

на големия български писател и революционер Любен 

Каравелов и жена на поета Пейо Яворов. 

Петко Каравелов Екатерина Каравелова 



ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛОРА КАРАБЕЛОВА 

• През 1907 година под натиска на майка си сключва брак с младия деец 
на Демократическата партия Иван Дренков. В 1908 г. се ражда първото 
им дете Кирил, което умира скоро след раждането, а година по-късно 
се ражда вторият им син Петко. Бракът се оказва неуспешен и е 
разтрогнат през юни 1912 г. 

• На 19 септември 1912 г. тя се омъжва за поета Пейо Яворов. 
Познанството ѝ с големия български поет датира от 1906 г., а от 1911 г. 
започва тяхната връзка, оказала се фатална и за двамата. Красива, 
високо интелигентна, ерудирана, тя е чувствителна и меланхолична по 
характер. Нейната любов към Яворов е всеотдайна и същевременно 
обсебваща. Лора демонстрира болезнена ревност към съпруга си и 
при най-малкия повод. 

Постепенно бракът им навлиза в критична фаза. 

Немалка роля за това изиграва съпругата на 

писателя Михаил Кремен – Дора Конова, която, 

опитвайки се да флиртува с поета, допълнително 

разпалва ревността на Лора. След една от поредните 

сцени на ревност на 30 ноември 1913 г. Лора се 

застрелва в дома им. Малко след това, шокиран, 

прави опит да се самоубие и самият Яворов, но бива 

спасен. 

В започналото полицейско и съдебно разследване се 

лансират две версии – тази за самоубийството на 

Лора и тази за убийството ѝ от Яворов. Въпреки че 

доказателствата и проведената експертиза сочат към 

първата, в общественото съзнание, най-вече под 

влияние на пресата и родственици на Лора, се налага 

втората версия, и срещу поета бива заведено дело за 

убийство. Това става причина година по-късно Яворов 

да сложи край на живота си. 

Наследила емоционалния характер и честността на 

баща си, както и влечението 

към изкуството и литературата от майка си, Лора 

Каравелова е впечатлявала дълбоко всеки, който я е 

познавал отблизо. В края на нейния кратък, но 

изпълнен с превратности житейски път, съдбата ѝ се 

преплита ярко и завинаги с тази на големия поет Пейо 

Яворов. На нея са посветени и част от лирическите 

произведения на поета, сред които „На Лора“, 

„Проклятие“ и други. Любовната драма между 

Каравелова и Яворов е сюжет на драматичната пиеса 

на Константин Илиев „Нирвана“ (1982). 



РОДНО МЯСТО И РОДНА ДАТА 
 НА 

 ЛОРА КАРАВЕЛОВА 

• Лора Каравелова е родена на 8 ноември 1886година. 

• Родно място-София,България. 

• Лора Каравелова е починала на 30 ноември 1913година. 

• Починала е в София,България. 

• Тя е живяла 27години. 

Лора Каравелошва   1911година 



ЧЕТАТА НА  ПЕЙО ЯВОРОВ ПРЕЗ 
БАЛКАНСКАТА ВОЙНА 

• На 1 октомври 1912 г., преди обявяването на войната, Яворов също навлиза в 
Македония с чета от около 120 души под командването на Йонко Вапцаров, в 
която е „началник на отделна група”. На 3 октомври четата води сражение с 
турски аскер над с. Якоруда. Към 5-6 октомври Яворов е включен в сборна чета 
под общото ръководство на Христо Чернопеев, която се насочва към Разлог и там 
води кръвопролитно сражение с турска войска. След превземането на Разлог 
Яворов начело на самостоятелна чета с помощник Любен Казаски се насочва 
към Неврокопско, Сяр, Драмско и участва в превземането на Кавала. На 12 
ноември той разформирова четата си и се завръща в България, където заедно с 
Христо Матов отново поемат задълженията си в Задграничното представителство 
на ВМОРО в София, на мястото на самоубилия се Тодор Лазаров. Като 
задграничен представител П. К. Яворов съхранява архивата, касата и печата на 
ВМОРО, грижи се за екипировката, въоръжаването и изпращането на чети на 
организацията, закупува и изпраща взривни материали и боеприпаси, 
информира ЦК за отношението на българското правителство и на другите страни 
по разрешаването на македонския въпрос, влиза „в сношение с личности и 
организации вън от територията на Вътрешната организация”, изразява и 
защитава „интересите на организацията пред външния свят, пред общества и 
организации”, отпуска помощи на изпаднали в затруднение четници и др. 



Според мен целият,богат живот на 

Пейо Яворов не може да се 
опише в една презентация,затова 

написах само няколко части от 

живота му. 

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО 

КРАЙ 


