
Къща музей "Пейо Яворов" 
град Чирпан

Къща музей "Пейо Яворов" 

ОПРРОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013                          

 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Eвропейски фонд за 
регионално развитие

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Брой 4, юли - август 2013 г.

Я В О Р О В  Л И С Т

Проект:  „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов”
BG161PO001/3.1-03/2010/029

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на Република България



ЧИРПАНСКИ РЕЦИТАТОРИ  
ОТЛИЧЕНИ НА КОНКУРС В ПОМОРИЕ

2 

ЯВОРОВ ЛИСТ

За поредна година чирпански отличени рецитатори се включиха в Националния рецитал – кон-

курс от 55 години Яворови дни – Поморие 2013. И тази година нашите съграждани се съревнова-

ваха с близо 70 участници от Варна, Монтана, Поморие, Асеновград и други краища на България. 

Това е „най-силната година” за чирпанските рецитатори.

При индивидуалните участия Кольо Петров от Чирпан впечатли журито с изпълнението „На ни-

вата” и безспорно получи първото място. В същата категория две III награди получиха Елмира 

Танева и Васил Жеков и двамата възпитаници на СОУ „П.К. Яворов” Чирпан. Голям интерес пре-

дизвика и изпълнението на Тим Тийн Театър при СОУ „П.К. Яворов” Чирпан, които се наредиха 

на второ място между победителите в категорията „групови изпълнения” със своята оригинална 

театрална композиция „Рецепта по Яворов”. За втора поредна година фондация „Яворов” присъ-

ди награда на Нейко Монев от Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан, който 

впечатли публика и жури с изпълнението си на поетичната композиция „Нощ”.



                               „РЕЗИЛИАДА”

ФРЕНСКО ОТЛИЧИЕ ЗА ТОДОР ИВАНОВ

се нарича първата поетична творба на нашия съгражданин 
Васил Иванов. Тя бе представена от редактора й поета Геор-
ги Ангелов на 3 юли в ресторант „Сан Мартин”, а художник е 
Владимир Кондарев.… „Сатиричната заостреност е свойствено 
явление на този регион, като започнем от местния фолклор и 
позабравения вестник на Зографина „Таласъм” и завършим с 
шегаджиите от разказите на Петър Боянов и Делчо Чапразов и 
пиперливия мъжки хумор на поета Димитър Данаилов, щедро 
разпилян в спомените на онези, които са го познавали, заяви 
Ангелов. Затова и Васил Иванов, останал верен на класическата 
традиция и народностното светоусещане в литературата, търси 
най-прекия път към читателя, без да заглажда реалностите на 
натрапената ни безчовечна обществена система...”

Председателят на фондация „Яворов” Тодор Иванов получи на 
15 юни златен медал „Френски ренесанс” от проф. Оливие Ба-
зан, председател на Съюза на писателите и поетите-франко-
фони. Това стана в плевенското село Върбица в родния дом 
на писателя Пелин Пелинов, където творецът обяви създаване 
на фондация с неговото име. Целта й ще бъде да поощрява 
развитието на българския роман, като на всеки 5 години ще се 
връчва награда от 5 хил.лв. за най-добра творба в този жанр. 
Фондацията ще отпуска и една стипендия годишно на талант-
лив студент от специалността „Българска филология” в Софий-
ския университет.

Освен на Тодор Иванов проф. Базан връчи още два златни ме-
дала: на Пелин Пелинов и на Мария Доневска от Министерство-
то на външните работи, национален кореспондент по въпросите 
на франкофонията. Отличието се дава на личности за изклю-
чителните им заслуги в областите: френски език, литература, 
изящни изкуства, наука и техника, артистични постижения, 
съхраняване и развитие на културното наследство. Професор 
Оливие Базан специално подчерта, че това са първите медали, 
които връчва на личности извън Франция.

Тодор Иванов подари на домакините копие от филма за Яворо-
вата любима „Тя мина. Мина.”, чиято премиера е предвидена за 
21 юни в Плевен.

На проявата присъства и Елена Волева-Равол, която от години 
се грижи за вечния дом на Мина в Париж.
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      ОТКРИХА ОБНОВЕНИЯ МУЗЕЙ НА ПОЕТА ЯВОРОВ

Отвори врати обновеният музеен ансамбъл „Пейо Яворов”.

На тържествения ритуал кметът на Чирпан - инж. Кичка Петкова и областния управител Живка 
Аладжова прерязаха лентата на новия обект.

След това на откритата сцена в двора бе представена музикално – поетичната композиция „Без-
съници” по стихове на Яворов и със специалното участие на оперните певци Шмилена и Георги 
Султанови.
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Експозиционната зала на музея посрещна многобройните посетители с две изложби на Нацио-
налния литературен музей: „Посвещенията на Яворов” и „Яворов – син на страстта”. На откри-
ването им директорът на Националния литературен музей Катя Зографова посочи, че днешното 
събитие „е рожба на духовното Съединение на два Яворови музея – в София (някога на терито-
рията на Княжество България) и в Чирпан (преди 128 години в Източна Румелия)…Празнично и 
светло е на душата ми, като гледам завършен мащабният обновен музеен комплекс – с откритата 
сцена, информационния център, книжарницата и особено с новите преоборудвани по последна 
дума на техниката експозиционни зали, заяви Зографова. Затова именно тук е истинското място 
на изложбите ни – не само защото Яворов е роден в Чирпан, а преди всичко защото вие, негови-
те съграждани, положихте завидни усилия, за да бъде чествана паметта му достойно в неговата 
135 – годишнина от рождението и в навечерието на траурната 100 – годишнина от смъртта му 
през 2014 г…”

Изложбата „Посвещенията на Яворов” е дело на Пенка Кирякова и Милкана Бошнакова, а худо-
жественото оформление е на Ива Велинова. Това са шестнадесет посвещения на Яворов, които 
той оставя до негови близки хора преди да сложи край на живота си през 1914 г.

Изложбата „Яворов – син на страстта” представя ценни реликви, ръкописи и писма, собственост 
на къщата музей на Яворов в София. Сред тях са грузинската кама на Яворов, подарена му от 
Гоце Делчев, четническия бинокъл на Яворов, подарен му от Тодор Александров, луксозно изда-
ние на стихосбирката „Подир сенките на облаците” от 1910 г. Сред експонатите е предсмъртното 
писмо на поета, писано след самоубийството на Лора, както и револверът, с който Яворов слага 
край на живота си на 16 октомври 1914 г. 
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Уважаеми дами и господа,

Вчера тържествено чествахме деня на Съединението. С изложбата „Яворов – син на страстта“, днес ние 
символично продължаваме празника, защото, образно казано, събитието е рожба на духовното Съе-
динение на два Яворови музея - в София /някога на територията на Княжество България/ и в Чирпан 
/преди 128 години в Източна Румелия/... Празнично и светло е на душата ми като гледам завършен 
мащабния обновен музеен комплекс – с откритата сцена, информационния център, книжарницата и 
особено с новите преоборудвани по последна дума на техниката експозиционни зали. 

И ако девизът на 6.ІХ е „Съединението прави силата“, то ние бихме могли да го перифразираме: съдру-
жието, съединението на усилията на музея и общината в Чирпан родиха този чудесен резултат. Загър-
биха противоречията, които добре помня от Яворовите дни в началото на годината, за да се постигне 
знаково преображение на музейната среда, да бъде вписан родния дом на поета в европейската модер-
на музейна естетика, така както стиховете му са равноценни на най-великите пера на Европа и света! 

Затова именно тук е истинското място на изложбите ни - не само защото Яворов е роден в Чирпан, а 
преди всичко защото вие, неговите съграждани, положихте завидни усилия, за да бъде чествана памет-
та му достойно в неговата 135-годишнина от рождението и в навечерието на траурната 100-годишнина 
от смъртта му през 2014... И ако общонационалният култ Яворов е жив в сърцата на българите, които 
постигат дълбинно откровение за себе си и за човека въобще, препрочитайки жадно стиховете му, то 
съпоставката на чирпанския и на софийския музей на поета като овеществена форма на култа в този 
момент изглежда почти невъзможна... Уви, домът на столичната улица „Раковски“ е държавен музей 
в частната собственост на една от масонските ложи в страната и макар да тече срокът на заповедта 
на г-жа Йорданка Фандъкова, която забранява фамозното „преизграждане“ и постановява генерален 
ремонт,до момента, на превала на лятото, няма никакви податки, че „великите братя“ ще се погрижат 
за имота си, където точно преди 100-години се разигра трагедията между Яворов и Лора и тя сложи 
край на живота си... Боя се, че масоните чакат и музеят да повтори черната орис на Яворови, да рухне, 
да се „самоубие“... 

Но докато музеят в София продължава с тих героизъм да посреща посетители в постоянната си експо-
зиция въпреки задълбочаващата се битова разруха, ние демонстративно изнесохме най-ценните пред-
мети, книги с посвещения, снимки и ръкописи от фондохранилището, за да ги покажем там, където тези 
безценни национални богатства ще бъдат приети с респект и обич и представени в достолепна среда. 
Това без съмнение са новите зали на чирпанския музей! За първи път в цялата 50-годишна история 
на Яворовия музей в София от него се изнасят белжката на Яворов отпреди 100-години, когато прави 

СЛОВО НА КАТЯ ЗОГРАФОВА ПО ПОВОД  
ОТКРИВАНЕТО НА МУЗЕЙНИЯ АНСАМБЪЛ
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първия си опит за самоубийство. Никога досега не е бил експониран и револверът „Браунинг,“ с който 
Яворов слага край на живота си на 16 октомври 1914 г., както и гилзата от фаталния куршум, изстре-
лян в мъченическото му чело...Защо нарекохме изложбата си „Яворов – син на страстта“? Защото тя е 
своеобразно продължение на по-ранната – „Посвещенията на Яворов“, в която са представени 16 пос-
вещения на вдъхновителките му, на съмишленици от кръга Мисъл, на събратята по хайдушки копнения 
като Тодор Александров... Акцент в изложбата е воеводството на Яворов, съдбовното му обричане на 
каузата за освобождение на Македония...

Всъщност още първото стихотворение на 17-годишния поет „Напред!“ е посветено на поборника от 
Мелнишкото въстание в Македония, чирпанлията и приятеля Костадин Нунков.

Македония е Яворовият избор на живот. Той, макар да не е свързан кръвно с Македония, влиза с оръ-
жие в ръка четирикратно в отвъдните й робски територии. Тя е и неговият избор на смърт, защото е 
известен заветът му да бъде погребан облечен в четническата си униформа, в която се е борил за ос-
вобождението й.

 През 1912 Яворов е изпратен да се бие в Балканската война от патриотичната дъщеря на Петко Ка-
равелов – Лора, която му два златното си разпятие да го пази в Македония, трогателно го зове „едно 
хрбро момче“, а той като мъж на честта, тайно се венчава с нея ден преди заминаването си и на 22.ІХ. 
1912 г. й пише подобно Ботев на своята Венета: „Не ти оставям нищо повече от едно име“... Това е 
най-красивата част от тяхната трагична любовна история. Изглежда безспорно – каузата Македония е 
единственото, за което двамата не са в лична война, поне не в началото на Балканските...В свое писмо 
тя дори заявява, че иска да отиде учителка в Македония, а в отговор поетът я нарича „нй-добрата бъл-
гарка“. Уви, в крайна сметка и Македония влиза в епичната битка помежду им, защото изтерзаната от 
самота и изоставеност Лора започва да ревнува харамията и от вековната мъченица... Така трагиката 
на любовната им сага се сплита с историческата драма в Междусъюзническата война – във гибелната и 
за България, и за Лора и Яворов 1913 година! Едва ли обикновен човек би могъл да стигне до дълбините 
на тежката покруса, която загубата на Македония за България му е сторила на Яворов. Не е могла да го 
осъзнае и свръхчувствителната Лора... Само проницателен дух като Гео Милев е разгадал смисъла й – 
още в емблематичната си ранна поема „Панихида за поета Яворов“ от 1914 г., която Гео продължава да 
преработва и преиздава цели 10 години! Той е осъзнал, че страданието на Яворов е надиндивидуално, 
колективно, израз на вековните натрупвания на национални мъки, за да избухнат в мрачния гений на 
поета и да положат черния си печат и върху съдбата му на самоубиец! Това парадоксално го преобра-
зява в българския Христос, в сакрална, култова национална фигура, напук на факта, че според цър-
ковния канон за самоубийците няма място дори до каноничните енориаши в християнските гробища...

Знаков е фактът, че поетът нарече Македония Голгота за българската съдбовност. Може би затова 
трагизмът й може да се чете като своеобразно предзнаменование за смъртта му, особено в писмото от 
7.І.1913 г. до журналиста Данаил Крапчев, в което четем: „Македония отива. Сърби и гърци завряха не-
чистите си нокти в гърдите на Македония и разкъсват дробовете й./.../ Всичките македонски планини, 
с гробовете на толкова паданли борци, сякаш тежат на гърдите ми – и не мога да дишам“

Така макар други поети да написаха отделни творби и дори цели стихосбирки през Балканските войни 
– и Вазов, и Кирил Христов, и Теодор Траянов, и Емануил Попдимитров, тези няколко Яворови реда са 
достатъчни, за да остане и той в плеядата им като автор на епистоларна проза, сравнима с най-трагич-
ните „безсъници“ на класика! Днес до тях ние поставихме и култовите му оръжията. До посвещението 
на брата Тодор Александров – бинокълът, подарен му ръководителя на организацията, до прекрасната 
биография на Гоце Делчев - грузинската кама, подарена му от непрежалимия приятел. Така величавата 
трагическа история на Яворов – син на страстта, изглежда завършена!



Контакти:

Къща-музей “Пейо Яворов” Чирпан

гр.Чирпан 6200, ул.”Крачолови” 26
тел. 0416/94019

e-mail: javorovch@abv.bg

Работно време:

понеделник - петък: 08:00 до 17:00 часа
събота и неделя: 09:00 до 16:00 часа

Този документ е създаден в рамките на проект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи от Община Чирпан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


