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Къща музей "Пейо Яворов"

Яворов

пътеводител
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Чирпан
Роден дом

Родната къща на поета днес е превърната в музей. Тя е принадлежала на местен турски
кадия и през есента на 1877 година е закупена от Тотьо Крачалов, където живялото дотогава
под наем семейство, се премества да живее.
Къщата е скромна, повдигната над земята, отпред с кладенец, отдолу със зимник и горе, зад
верандата , три стаи.
В средната стая(кухнята) се ражда малкият Пейо. В близост до огнището, на тавана е имало
метална халка , на която е висяла люлката на бъдещия поет. На стената е иконата на Св.
Петка, закрилница на семейството. Тя е донесена от бабата на поета по бащина линия
хаджи Митра от Ерусалим.
Вляво е т.н. Пейова стая. В нея е работната масичка, която помни първите литературни
опити на младия Пейо. Върху нея е металната му мастилница с фигура на лъв. Тук е
портретът на Пушкин, който юношата Пейо сам си е изрязал от едно руско списание
„Нива”, за което е бил абониран, поставил в рамка и окачил на стената.Тук е и издълбаната
допълнително по поръчка на майката библиотека, тъй като когато Пейо се ражда, в къщата
е имало само една книга-един псалтир, а когато си тръгва оттук, следвайки поредното си
чиновническо назначение, книгите и списанията вече са били над 600, повечето от тях
купени със скромната му заплата на телеграфист.
Вдясно е гостната, в която често е отсядал при своите организационни обиколки Захари
Стоянов при подготовката на Съединението през пролетта на 1885 година. Тя е наредена
така, както семейството я е подготвило да посрещне през септември 1913 година за
Чирпанския панаир Лора и Яворов.
Родната къща на Яворов става духовен храм скоро след смъртта на поета. Мина Крачолова,
по-голямата сестра на поета, отделя една от стаите на къщата за поклонници и почитатели.
На 31 октомври 1954 година, за 40-годишнината от смъртта на поета , родният му дом е
обявен за музей.
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1 януари 1878г.
Малко след полунощ в първия час на Новата година в Крачоловия дом се ражда втори син.
Бащата записва в бакалския си тефтер „1878 Яаноари І на Пейчу рождениту натва лету”.
„Новороденото било толкова слабо, че едва проявявало признаци на живот, дори не
плачело. В душата на майката тлеела мъка – няма ли да изгуби и него след онова здраво
и хубаво дете(първородният син на семейството Иван умира на 5 годишна възраст година
преди раждането на Пейо)…
Вкусът на баща ни обаче е задоволен.Момченце – при това и черничко – от неговия тип.
Баба ни(по баща) Митра идва рано на сутринта и като го вижда, взема „величествена
поза”, както тя обикновено правела при тържествени случаи – застава смирено с ръцете
скръстени на гърди и с премрежен поглед нагоре, провлачено забелязва: „Досущ баща ми
оживял”. Затова и настоявала да го кръстят на него Стоян...”
Слабичкото и немощно дете създава много грижи и страдания на майката. На седмицата
от раждането го кръщават, страхувайки се от неговата слабост. Наричат го според името на
кръстника му Пейчу Тодоров.”(Ек. Найденова. Спомени. – Яворов архив)
До тригодишна възраст не е можел да говори. Като малък често боледува. Това го прави
затворен, мълчалив, вглъбен в себе си. Страни от шумните детски игри, през повечето
време е вкъщи със сестрите си. От малък бъдещият голям поет проявява голяма слабост
към книгите. Научава се да чете на 5 години, преди школската възраст и оттогава е
неразделен другар с книгите.
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Септември 1885г.

1889 година

След Съединението на Източна Румелия и Княжество България в Чирпан гостува войводата
Панайот Хитов. Мина Крачолова споменава в спомените си: „ Когато стана Съединението,
в Чирпан дошъл Панайот Хитов, облечен с войводски дрехи и тълпа хора с него и минавал
покрай дюкяна ни. Той(Пейо) се случил при тати. Като казали, че този е Панайот Хитов, той
отишъл, промушил се през хората и отишъл при П. Хитов. Здрависал се и рекъл: „Добре
дошъл, дядо Панайот.” Той му казал: „Добре заварил бе комита!” Хванал го за ръката и така
се разхождали из Чирпан. После го завел на дюкяна и казал на тати: „Водя ти комитата.”
Тати си дойде и каза: „Чудя се, като е толкова срамежлив, как отиде при Панайот Хитов.”
Когато отиде в Македония, тати казваше, че П. Хитов го накачил да стане комита.” (Яворов
архив.)

Яворов за първи път присъства на театрално представление. Другарят на Яворов Никола
Маринов разказва: „ ... Когато бяхме във втори клас, по Коледа, в града стана голямо
събитие. В Горномахленското училище се даде драмата „Иванку”. Пейо присъствува на
представлението и след това седмици по ред разказваше за него. Запалихме се и ние,
учениците. Образуваха се две ученически театрални трупи: една в горната махала и
друга в долната...”(Яворов архив). От тогава е желанието му да актьорствува. „Ботевите,
Каравеловите, Петко Славейковите и пр. стихотворения наизустява със завидна леснота,
колкото и дълги да са те, и ги рецитира с чувство. Малките фарсове „Крал Милан” и
„Червените панталони” и пр. са началото на театралните им спектакли, за да дойде до посериозни съставени вече драми за Хаджи Димитър и Стефан Караджа, Васил Левски и пр.
Сам той прави опити да бъдат нагласени драматически разкази из живота на българите
под турско робство - пригодени за сцена... Тая театрална мания го държеше през всичкото
време на прогимназията...(Ек. Найденова. Спомени.)
През септември1892 г. е записан в ІV класически клас на Пловдивската мъжка гимназия.

През пролетта на 1892г.

Яворов пише първата си балада. Прочита я
на сестрите си, когато се връща през великденската ваканция в Чирпан, а през лятната
ваканция пише една поема от 1250 куплета, всеки в четири стиха, повлияна от Дантевата
„Божествена комедия” и от някакъв апокриф „Богородичен сън”. „Пишех по четири куплета
на ден; то е било без размер, през куп за грош...”(М. Арнаудов.Към психографията...., с.19)

1885 - 1892г. Яворов е ученик в Чирпан.
Съученикът на поета д-р Христо Златаров разказва в спомените си: „ С Яворова бях
съученик в ІІІ клас... Беше един мълчалив, тих, скромен, не вземаше участие в игрите, все
настрана си стоеше, сякаш все мислеше за нещо. Личеше, че той имаше по-друг душевен
мир, върху което постоянно трябваше да мисли, постоянно зает със себе си. С една дума,
той се отличаваше от другарите си. В учението беше много добър. Когато ставаше на урок
– бавно, съсредоточено, подбираше хубави думи да изрази мисълта си. Интересна поза
имаше. Уроците разказвахме от чина. Яворов хващаше с двете си ръце чина, навеждаше се
малко напред и от време на време се полюшваше. В тази поза Яворов беше особено красив.
На ръст беше височък, слаб, с мургавочерен цвят на кожата. Яворов мъчно си избираше
приятел ...”(Хр. Недялков. П. К. Яворов. Чирпан, 1939, с.66.)
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Юли - август 1893г.
След две години в Пловдивската гимназия Яворов е принуден да се върне в Чирпан.
„След свършването на V клас дойде и трагичната развръзка за него, да го заставят да
напусне училището, защото трябваше да поеме кръста на дребното чиновничество. Молбите
му с кървави сълзи на очи не сломиха решението на баща ни. Майка ни от мъка ходеше като
сомнабул по цяла нощ, без да може в леглото да се прибере, не можа да смекчи вдигнатата
десница. „Казах, така ще е”– беше всеповтарящият отговор на баща ни. Всички бяхме като
убити от мъка. Той трябваше да се подчини. И понеже нямаше още възраст за държавен
чиновник, трябваше да го посочат по-голям...”(Ек. Найденова. Спомени)

26 август 1893г.

Яворов постъпва в Чирпанската телеграфо-пощенска станция като ученик. „Още от първата
стъпка в Т.-п. станция, като че ли влезе в затвор – окован във вериги – пише сестра му
Екатерина, - и не се пропи от друго чувство до напущането. Винаги говореше за съдбата си
с едно потискащо чувство на гнет и омраза, макар да беше иначе съвестен в работата си.
Дадената клетва в службата му за „тайна запазена” беше свещена за него. И тук той упорито
мълчеше. Когато една вечер околийският началник, както му било разрешено от други
чиновници, поисква да влезе в апаратната стая, той му посочи вратата, - „тук е забранено”
отсича с две думи и хлопва вратата под носа му ...”(Ек. Найденова. Спомени)
Яворов продължава самообразованието си, старае се да догони материала от VІ клас
на гимназиалното образование. Набавя си учебниците за следващия клас от другаря
си П. Маринов. „Може би имаше и някаква смътна надежда един ден пак да продължи
образованието си” – предполага сестра му Екатерина в спомените си.
Затова свидетелстват намерените в архива на поета учебници за VІ кл. - учебници по
словесност от Сл. Кесяков, по психология на Безеншек, по теория на прозата от Н. Станев.
(Яворов архив)

22 януари 1894г.
С писмо на Телеграфо-пощенския отдел при Министерството на пощите и телеграфите
ученикът Пею Тотев е назначен за стипендиант с по 60 лева месечно.

Краят на септември, 1893г.

В Пловдивската гимназия избухва ученически бунт. Позивът е написан от чирпанлията
Никола Танев, другар на поета. Всички ученици от Чирпанския кръжок са изключени
„завинаги и от цялото княжество” и се прибират в Чирпан. Тук те се събират и отново
образуват социалистически кръжок. „Четяхме „Клетниците”, Пушкин, Лермонтов, Белински и
преди всичко Плеханов понякога по цели нощи – спомня си един от членовете в този
кръжок. – Яворов беше винаги между нас.”(Хр. Златаров.Спомени)

Яворов сред съученици в
Пловдивската гимназия
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Април 1894г.

Юни 1895г.

В бр. 9-10 на излизащия в Пловдив в. „Борба”е поместена дописка на Яворов:

Яворов пише стихотворението „Напред” и го изпраща на приятеля си Костадин
Нунков (Костадин Нунков е първият чирпанлия, който става четник в Македония. Едва
седемнадесетгодишен, Нунков заминава с чета в Македония и взима участие в Мелнишкото
въстание. Силно впечатлен от постъпката му, Яворов моли приятеля си Неделчо Гарванов
да му изпрати портрет на Коста Нунков в четническа униформа. „… Образът му е скъп за
мен – пише Яворов, - защото този човек изведнъж порастна в моите очи. Да отидеш и да
умреш за другите, в цветежа на годините си, без да очакваш някакви ползи за себе си, това
говори за една нравственост, която се стреми към височините на идеала. Издигна се той
много над нази и ний трябва с благоговение да склоним колене пред неговия образ”
Нунков няколко пъти влиза с чети в Джумайско, Ахълчелебийско, Дедеагачко, Гюмюрджинско.
През 1904 г. е определен за ръководител на Кумановския революционен район. Героичната
смърт го застига едва на 28 години.Умира на 28 години в сражение с турска потеря край
чифлика „Кутлибек” на 12 февруари 1905 г.), публикувано във в. „Глас македонски”(г. ІІ,
бр. 36) с бележка под него „Това стихотворение е изпратено на Костадин Иванов Нунков
при заминаването му с дружината „Пирин планина” за Македония. Оригиналът е паднал в
турски ръце. Ний се ползуваме от едно копие, останало случайно тук и донесено нам след
завръщането на г. Нункова от Македония.”
„Аз бях писал стихотворението не за печат- споделя Яворов пред проф. Михаил Арнаудов;
- нямах писателска амбиция. Като се напечата то , видя ми се много хубаво нещо това да
пише човек и да му се печата нещо…” (М. Арнаудов. Към психографията…, с. 20.)

„О, Чирпане, Чирпане! Ти, който си заставал в първите редове на борбата всякога,
когато е било за свободата и правата народни;
сега спиш ли, Чирпане?!
Сега когато:
Тиранина върлува
И безчести край наш роден...
Когато всичко свято на българина е потъпкано, унижено, когато законите се
изнасилват по „вътрешно убеждение” на развратний злодей, когато:
В това царство кърваво, грешно
Царство но подлост, разврат и сълзи, Царство на скърби, зло безконечно...”

След завръщането си от Стара Загора
( 2.06.- 3.07. 1894г.) започва да събира ревностно своя библиотека. Купува редовно книги –
съчиненията на Пушкин, Лермонтов, Некрасов. По поръка на майка му в една от стените на
стаята му е вградена библиотека.

31август 1895г. Яворов пристига в София, за да се яви на конкурс за стипендианти,

организиран от Министерството на просвещението за стипендианти по драмитическо
изкуство. Отсяда в хотел „Македония”. Заради отлагане датата на изпита и изтичане на
взетия отпуск Яворов не се явява на
конкурса и в началото на месец септември Яворов се връща в Чирпан. „Като си дойде, казва
Мина, донесе ни за подарък портретите на великите хора(около 60 души) и кокардата от
бронз на другаря си четник, „свобода или смърт””. ( М.Арнаудов. Из живота на П.К. Яворов.)

15 Октомври 1895г. Яворов е командирован

на новооткрития пощенски клон при
гара Чирпан(с. Скобелево). Връща се в Чирпан на 1 февруари 1896 г.

Юни-август 1895г.

В сп. „Ден” са публикувани стихотворенията на Яворов
„Пред тъмничний зид” и „Пролетната жалба на орача”. През този период Яворов активно
сътрудничи на в. „Социалист”.

4 декември 1896г. Яворов се явява на изпит за преминаване от „стипендиант” в
степента телеграфист, на 6 април 1897 г. е повишен в телеграфист Х клас.

8 април 1897г.

В чирпанската пощенска станция се получава телеграма от Главната
дирекция за преместването на телеграфиста Крачолов в Сливенската станция.
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Май 1899г.
Като телеграфист в Стралджа ползва двадесетдневен отпуск и се връща в Чирпан.
Вълненията на поета при завръщането му в родния град са намерили израз в един цикъл
от стихотворения, написан през време на престоя му в Чирпан и озаглавен „Домашна китка”
Това са те! – разстлани в ширината,
равни – родните поля;
познах ги аз, - сребрени от луната,
спят под нощната мъгла.
И дръвеса, край пътя наредени,
мълком киват ми по ред;
листцата им, едвамка разлюлени,
своя шепнат ми привет.
Но всичко туй, що някога тъй мило
бе за мен, уви! – Сега
не движи веч сърцето ми унило,
поледено от тъга.

Смъртта на майка му, 1907г.
На 1.09. майката на поета получава апоплектичен удар. Пада до кладенеца и си удря главата.
Екатерина Найденова съобщава в спомените си: „Мама очакваше Пейо за панаира. Бързаше
да почисти къщата и усилено тъчеше губер за него върху черен фон с ярки рози. Падна при
кладенеца и си удари силно главата в плочите. Пръстите й бяха червени от боите, с които
беше боядисвала вълната от губера, тъкан за любимия й син. Пренесохме я едва в Пеювата
стая. Сложихме я на неговия креват и телеграфирахме на Пею...”
Същия ден Яворов телеграфира на баща си: „Довечера тръгвам...”
В неделя(2.09.) по обяд Яворов пристига в Чирпан. Лекарят, д-р Вапцаров – разказва Ек.
Найденова – не му позволи веднага да отиде при болната , за да не я разтревожи. Найнапред той влезе при нея, за да я подготви. След известно време го въведе в стаята.
Мама лежеше неподвижна на леглото.Пейо коленичи пред него и целуна безжизнената й
вече паралезирана ръка. Тя не можеше да говори, но сигурно го позна, защото от очите й
се търкулна една сълза...” (Ек. Найденова. Спомени.)
„През всичките тези дни, които мама прекара в агония – разказва Екатерина, - Пейо не се
отдели от леглото на майка си. По цели нощи седеше до нея и тихичко й четеше откъси от
библията – може би, искаше да й помогне да посрещне по-леко смъртта, която вече стоеше
пред нея.
През нощта на седми срещу осми септември той също седеше при главата й. Цяла седмица
беше прекарал в безсъние. След полунощ в градината се чу пронизителен крясък. Уплашени,
че ще смути болната, и двамата изтичахме навън. В клоните на старата черница пред къщи
светеха две големи жълти очи. Пейо взе камък и го запрати към черницата. Чу се плясък на
размахнати крила и продължителен зловещ крясък...
Когато се върнахме в стаята, мама беше вече мъртва.”(Ек. Найденова.Спомени)

Яворов отказва да напише некролог за майка си. Съставя го зет му Никола Найденов.
„... докато беше в Чирпан, Пейо всяка заран ходеше на гроба на мама...”(М. Крачолова.
Спомени.)
В писмо до Мина Тодорова(от 4. 01. 1908) Яворов пише: „... Когато бях в Чирпан, не една
заран слънцето засварваше да горят на гроба й две свещи, които сутринния вятър
никога не угаси. Аз молех нейния дух да застане между нас и ни раздели, ако моята любов
ти носи нещастие или да направлява всяка моя стъпка, за да ти дам щастие. Аз молех
нея – защото ясно съзнавам, че всичко добро и ценно, което съществува в натурата ми,
е наследено от нея, и всичко лошо – от другаде негде...”
Днес Яворов е най- голямата гордост и символ на град Чирпан. Неговото име носят едно от
училищата СОУ „Пейо Яворов”, една от улиците в града, парк „Яворов”, Народно читалище
„ Пейо Крачолов Яворов 1867”. Днес почитта на чирпанлии към именития им съгражданин е
намерила въплъщение в монумента на Яворов от скулптора Иван Блажев в градския парк,
паметния му знак от Димитър Димитров пред пощата, където е работил поетът, барелефа
на Яворов от Иван Блажев в началото на улица „Пейо Яворов”, бюст паметника на Яворов
от Мара Георгиева, намиращ се в двора на къща музей „Пейо Яворов”.
През 1963 г. Съюза на българските писатели обявява Чирпан- родния град на Яворов
за столица на българската поезия. От 1968г. в града се провеждат ежегодните Яворови
януарски дни- културни празници с национално значение. От 2009г. пред бюст паметника
на поета в двора на родната му къща едни от най- талантливите български поети палят
символичния огън на Яворовата поезия, а най- талантливите чирпански ученици, носители
на отличия от конкурси във всички сфери на изкуството го пренасят до паметника на
Яворов в градския парк, където става официалното откриване на празниците на българския
световен поет Пейо К. Яворов.
През 1973г.е учредена и Яворовата литературна награда,която се присъжда веднъж
на всеки пет години за цялостно творческо присъствие в българската литература и за
високохудожествени постижения в областта на поезията. Първи носител на тази награда
става поетът Павел Матев през 1973г. Лауреати на наградата са и Димитър Методиев,
Лиляна Стефанова, Иван Давидков,Христо Фотев,Валери Петров, Иван Динков,
Михаил Неделчев. През 2013г. Националната литературна награда на името на Яворов е
връчена на поета и публициста Калин Донков.

Пейова стая
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Пловдив

1891 – 1893г.
Екатерина Найденова съобщава в спомените си: „Най-после след свършването на ІІІ клас
баща ми се колебае дали да остави Пейо и да го тури в търговията, или пък да го
поучи още. Майка ни плаче и настоява, като посочва какви бедни родители изпращат
децата си в Пловдив, Казанлък и другаде, а той, заможният човек, да остави детето
си до ІІІ клас ... И тя пада на молби и увещания, додето най-после вече в навечерието на
записванията се дава заповед в къщи да приготвят Пейо за заминаване в Пловдив... На
другия ден бричката на чичо Йовчо отнесе него, баща ни и багажа му, събран в едно малко
зелено сандъче...”(Ек. Найденова. Спомени. – Яворов архив)
В Пловдив бащата настанява Яворов на квартира у арменката Симка заедно с неговите
съграждани-съученици Никола Танев и Данчо Манев. (Вж. К. Манева. Спомени. – Яворов
архив)
„Завежда го баща ни в Пловдив – разказва и сестра му Мина, - оставя го в една арменска
къща, но понеже го е страх самичък, прибира при себе си двама другари от Чирпан, не може
при тях и се изнася, отива при друг чирпанлия, но и оттам се махка, отива при Костадин
Нунков. При него му е добре и свършват годината двамата...”(М. Крачолова. Спомени – Арх.
Институт при БАН, ф. Б. Пенев)
През месец септември Пейо Крачолов е записан в ІV г класически клас на Пловдивската
мъжка гимназия „ Княз Александър І” – (1891 – 1893)
Там Яворов изкарва четвърти и пети клас. В Пловдив поетът прави първите си литературни
стъпки. „Четях и пишех ревностно. По всеки повод пишех – на ден по три-четири
стихотворения.” Писал е комедия и роман със сюжет от турското робство.В автобиографията
си отбелязва: „тогава почнах да пиша по-сериозни работи, но не ги изнасях на свят. Пиша –
късам, пиша – късам – не ги харесвам”.
Негов учител по български език е Иван Пеев- Плачков(1864-1942) – писател и преводач,
сътрудник на престижни литературни издания, академик, министър на просвещението
в няколко правителства, народен представител. Той пръв „открил, че има литературни
заложби и при едно класно упражнение, удивен от неговия стил и мисъл, му казал: „Готви
се, ти няма да бъдеш като другите. Ти носиш в душата си дар божи!”. Учителят насърчава
своя ученик в литературните му опити, насочва го каква литература да чете. През това
време Пейо чете усилено българска литература, насочва погледа си и към руската.
През месец март 1892 г. Иван Вазов посещава Пловдив. „Вазов е негов любимец и идеал
– съобщава сестра му Екатерина. – Веднъж големият поет е гост на Пловдив. Узнал това,
горещият негов поклонник тича из града да го зърне отнякъде. За него е голямо щастие
, че Вазов, спрян на моста, наблюдава Марица и той може спокойно да го съзерцава.
..”(Екатерина Найденова. Спомени. – Яворов архив)
В Пловдив Яворов пише първата си балада.
По време на първото пловдивско изложение в града гостува театър „Сълза и смях”. Пейо
Крачолов заедно със свои приятели –чирпанлии посещават постановките на театъра. „Ние,
скромни чирпански юноши, давахме последния си петак, за да преживеем опиянението на
една вечер в театъра…”(Христо Златаров. Спомени. – Яворов архив)
В Пловдивската гимназия Пейо се увлича от социалистическите идеи.” В пети клас Пейо е
вече разпален социалист – съобщава сестра му Екатерина – и ако имаше сила и възможност,
би раздал имота на баща ни на беднотията с мисълта, че е премахнал злото на света…
”(Екатерина Найденова. Спомени. – Яворов архив)
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През втората година в Пловдив чирпанските ученици в Пловдив водят задълбочен идеен
живот- четат много, спорят върху социализма. Младите чирпански социалисти се събират
при техния съгражданин шивача Вапцаров. Революционните им настроения ги правят
инициатори на ученически бунт в гимназията , в резултат на който всички са изключени от
гимназията.
Името на Яворов в Пловдив носят СОУ в кв. Каршияка, читалище и улица, а пред Арменското
училище в Стария град е поставен бюстът на поета от скулптора Петко Москов.

Сестрата на Яворов
Екатерина Найденова

Паметник на Яворов
в Пловдив
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Стара Загора
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2.06.1894г.

На 2 юни 1894 г. стипендиантът Пейо Крачолов е командирован в Стара Загора.
По време на престоя си в града се запознава с Георги Бакалов и се прибира в Чирпан с
много негови книги, което го подтиква да създаде своя лична библиотека.
Днес на сградата на Радио Стара Загора има паметен знак барелеф на скулптора Иван
Блажев. Поставянето му е дело на признателната арменска общност в града.

Скобелево (гара Чирпан) 15.10.1895 – 02.1896г.
Яворов е командирован от Телеграфо-пощенският отдел при Министерството за завеждащ
на новооткрития пощенски клон при гара Чирпан(с. Скобелево) към Чирпанската телеграфопощенска станция и заема длъжността си на 15 октомври 1895 г.
„През 1893-1894 година се строи гара Скобелево, а през 1985 се откри за сточно и пътническо
съобщение. Към това пристанище, наречено от хиршовата администрация гара Чирпан,
се насочи търговският подвоз не само на града Чирпан, но тук се насочиха керваните от
Казанлък и Стара Загора.Мъчно може да се предаде картината на новия живот, който
закипя на тази малка, току-що открита гара. Писъкът на локомотива, шумът на близката
река Марица се смеси с глъчката на морето от хора кираджии, добитък и песни... поради
чирпанското и старозагорското вино, което се изнасяше от тук. Виждаха се стотици бомби,
запълнили района на гарата, купища дървен материал, петрол в каси и весели хора...
Така изникна нуждата от по-бързо съобщение, от пощенска служба, наложиха се чирпанските
търговци, които „бясно” се втурнаха към гара Чирпан( Скобелево) да купуват места да строят
магазини и да затвърдят популярността на своята гара.
Към края на 1894 година пощенската дирекция се видя принудена да открие пощенска
станция и в една от задните стаи на днешната гара Скобелево,се уреди пощенско бюро –
станция, но без телеграфен апарат....”(А. Ралов)
След първите погроми в Армения от 1894 г. на тази оживена търговска гара дошла
голяма група арменски бежанци. Препитавали се като хамали на гарата.Животът им бил
сравнително добър, защото арменските чиновници на гарата и арменците-търговци ги взели
под покровителството си.
„...Крачолов попада в средата на арменските емигранти, които заедно с откриването на
гарата намериха своя хляб и второто си свое бащино огнище, гараЧирпан.

...Това бяха хора, прокудени от робския бич на турчина, дошли от Ван, от Муш, от Адана,
от всички краища на поробена Армения.Тези млади хора страдаха, говореха му за мъките
и изтезанията на арменския народ, а когато прехвърлеха малко повече от литър-два вино,
плачеха тихо за роднини и далечен край, сврели глави в някой ъгъл на кафенето.
Младият Пейо ...намираше своята истинска среда всред тези млади момчета арменци.
Тук Яворов за пръв път има възможност да наблюдава съдбата на изгнаниците-арменци и
тези впечатления го вдъхновяват да напише през 1899 г. стихотворението „Арменци”.
На гара Скобелево поетът се среща и с Коста Аврамов, свързан с македонското
революционно движение. При него отсядат постоянно на път за Стара Загора и София
Б. Сарафов, Н. Гарвалов и одринските революционери Мерджанов, арменците Ованес
Бедрос, Агоп Антаник и др.
„Нищо чудно – предполага в спомените си Ал. Ралов, - че тъкмо по това време и Пейо
Яворов се кръсти в огъня на революционната борба. ( Пенчо Славейков, П.К.Яворов,
П.Ю.Тодоров, стр. 273.)
Скобелевци пазят спомена за Яворовия престой в селото им и от 2009 г ежегодно в края на
октомври провеждат Яворови октомврийски дни. Инициатори на тези културни празници са
община Димитровград, община Чирпан и местното читалище „Искрица”. Музейна сбирка за
Яворов е експонирана на втория етаж в сградата на скобелевската ЖП гара, където поетът
е бил стажант телеграфист.
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Сливен
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Стралджа

04.1897- 08.1898г.

Съгласно телеграма № 8206 от 8. 04. 1997 г. на Главна дирекция на пощите и телеграфите
в София Яворов е преместен в Сливенската станция.
В писмо до баща си от 21 април 1897г. Яворов пише „…Тук – работа много и дежурим троица;
пръв път виждам какво било тежкото на телеграфиството – съобщава Яворов в писмо до
баща си от същата дата.
Сливен е хубав, много хубав град, но за мене Чирпан е по-добър…”
В края на май Яворов влиза във връзка с македонските дейци в Сливен.
Яворов е впечатлен от природата на града. Обичал разходките до близките върхове.
„Пейо обичаше много разходките по баирите. По часове скитахме от баир на баир. Той
се радваше като дете на природата. Там изпадаше в някакъв екстаз.” –( Н. Зидаров.
Спомени. – Яворов архив.)
Теодора Хаджидимитрова, тогава ученичка в Сливен, е съхранила своите впечатления от
младия телеграфист Крачолов и по-късно си спомня: „ Беше Коледа. Още от тъмни зори
екнаха песните на коледарите. От голямата обкована с черни гвоздеи порта нахълтаха
млади момци коледари. Тяхната песен екна весело, за да разбере всичко наоколо, че беше
много голям празник. Този ден пощата не работеше и Пейо Крачолов беше сам дежурен
горе в телеграфа.
Когато коледарите привършиха песента и се готвеха да си вървят, прозорецът се отвори
с трясък, черната демонична фигура се изправи по-високо отвсякога и мощен глас
прозвуча:”Пейте, момчета!”
Тогава той, страшният, сам запя с плътен глас: „Ой, Коладе, Коладе ле, изгряло е ясно
слънце, та пропъди гъсти мъгле, Коладе ле.”(Теодора Хаджидимитрова. Спомени. – Яворов
архив.)
През месец юли изпраща до сп. „Мисъл” стихотворенията „На един песимист”, „Син на
чужбина” и „Луди-млади”.
„Малко преди да напусна Сливен, след като бях завършил вече учебната година, Пейо
изпрати на д-р Кръстев три стихотворения – помня, че едното беше „На един песимист”,
другото „Луди-млади”, а третото не помня. Всъщност и той, и аз не вярвахме много, че ще
имат успех след злополуката в Благоевото списание.”(Кр. Кораков. Спомени. –Яворов архив)
В началото на август се получава предписание на Главната дирекция, че с приказ №79
Яворов се назначава за началник на станцията в с. Стралджа.
Паметна плоча на сградата на местната пощенска станция свидетелства за едногодишния
престой на поета в града на стоте войводи.

Телеграфопощенсктата
станция в Сливен.

Домът на Яворов в Сливен.

08.1898 - 08.1899г.

Яворов пристига в с. Стралджа. Съставя се „акт №469 по приемането станцията от
новоназначений началник П. Крачолов”.
Първите десет дни в Стралджа Яворов прекарва със своя предшественик Петър Алеков: „
... По закона имах право да се явя на работа в Сливен след 10 дни най-късно и този срок
използувах за една хубава дружба с колегата Крачолов – разказва Алеков. – По негово
желание излизахме всеки ден на разходка в околностите на Стралджа, из нивите и
полето, а веднъж дори стигнахме чак до Бакаджика.
... Оттогава се изминаха повече от 40 год. Но и до сега си спомням ясно моментите,
когато, между нивите, на някой синур, Крачолов е спрял, висок, прегърбен, черен,
декламира Лермонтовия „Демон”, с висок, ясен глас, с отмерени, но твърде страстни
жестикулации, като че ли самият демон от небето е слязъл на земята и се кълне в
сътворението на света и в неговия край. И винаги като свърши, ще извика: „Ах,
Лермонтов е достигнал художествено съвършенство в това стихотворение! Без
„Демон” Лермонтов не е Лермонтов. Всеки поет си има по едно произведение, без което
не би бил това, което е.”
И сега мисля, че първият учител на младия телеграфист Пею Крачолов и на големия
български лирик Пею Яворов е бил Лермонтов...”(П. Алеков. В ранните младини на Яворова.
Зора, г. ХХІ, 1039, бр. 6144)
В сп.„Мисъл”(г. VІІІ, кн. 7, 8) са отпечатани изпратените още от Сливен стихотворения „На
един песимист”, „Син на чужбина” и „Луди-млади”, с подпис П. Кр.
„Тука съм като в гроб- пише Яворов, - Завили веявици, затрупали всичко живо и няма с
човек да размениш дума. Така ми е дотегнало...Изгубвам човешкия си образ. Загивам!...
Ще умра от мъка и скука. И няма изход, няма изход. Вървиш, затъваш все по-дълбоко,
а от никъде никой да ти подаде ръка...”(Яворов до сестра си Екатерина в писмо от 17
януари,1898г. – Яворов архив)
За първи път се появява в печата псевдонимът Яворов в първа книжка на „Мисъл” от м.
Януари 1899 г.
Тодор Влайков съобщава в спомените си:
„В началото на 1899 г. д-р Кръстев образува един петчленен комитет, който пое
редактираното на неговото сп. „Мисъл”. В тоя комитет, освен самия Кръстев, влизаха
още Ив. Ст. Андрейчин, Петко Славейков, Кирил Христов. Влизах в него и аз ...
Когато да се подреди материалът от първата книжка, Пенчо, комуто Кръстев бе
предал цял куп стихове, подбира измежду тях някои от по-добрите и „Ще дадем – казва
– една малка китка от лирически стихотворения ... На първо място ще поставя две
стихотворения от някой си Крачолов ...”
- Крачолов ... какво грозно име – казва Кирил Христов.
Колкото е грозно името, толкова са хубави стиховете му – важно заявява Пенчо.
– Под тия хубави стихове не може, разбира се, да стои толкова грозно име, дайте да
му намерим друго ... И започва да прехвърля с нисък глас разни имена: - Детелинов...
Тополов... Яворов... ах, да , Яворов!...”(Т.Г. Влайков. Когато Крачолов стана Яворов. –
Златорог, г. ХХ, 1939, кн. 8.)
През лятото на 1899г.Яворов проявява все по-голям интерес към съдбата на арменците.
„Пейо почна в свободното си време да спохожда землянките им – разказва Ст. Г. Кьосев, да търси тяхното общество, като отиде до там , че сядаше и на техните маси, когато
пиеха, черпеше ги и той, без обаче да отива и до напиване с тях.това негово поведение
обръща внимание на търговците...
Един ден те ме повикаха като близък на „началника”на станцията и недвусмислено ми
предложиха:
Кажи му, че не ще търпим повече това му държане с тия пияници арменци и ще
поискаме уволнението му. Той ни излага пред чужденците.
Един неприсъствен ден го поведох по новостроящото се шосе за село Воденичане,
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гдето често ходехме двама. Из пътя му казах възложеното ми от търговците. Той с
един жест и тон, които ме изненадаха, понеже го знаех само тих и свенлив, ме пресече
с думите:
- Аз не позволявам на никого да се меси в живота ми. Повече по това не ми говори!
Замълчах пред тоя му отговор и тон. Той продължи да търси обществото на
арменците, докато неочаквано не го преместиха в Анхиало.Замина си за удоволствие на
търговците...”(Ст. Г. Кьдсев. Как Яворов стана революционер. – Дъга, г. ІІІ, 1936, бр. 131.)
В Стралджа Яворов вече влиза в по-тесни връзки и с македонското революционно движение.
Атанас Крачолов съобщава в спомените си: „В Стралджа бати е бил в постоянна връзка с
македонствуващите от Ямбол. Идвали са при него за помощи. Веднъж, понеже нямал пари
у себе си, извадил, та им дал от касата. Внезапно обаче пристигнал ревизор и той, какъвто
беше изискан в сметките си, много се изплашил и едва заел пари от някакъв учител, за да ги
постави в касата.(Спомени в Яворов архив)
За отношението на поета към македонското дело говори и фактът, че през 1899 г. в Стралджа
той получава в. „Реформи”(Запазен в Яворов архив)
„По същото време, когато Яворов беше началник на Т.-п. Станцияв Стралджа, през коледната
ваканция на 1898 г. бях на гости при баба си в Стралджа – разказва Т. Хаджидимитрова. – На
гарата работеха като хамали няколко десетки арменци, бежанци след бунтовете и тежките
кланета в Армения...
Дрипави, нечисти, с напукани устни, хлътнали бузи и горящи очи, наредени един до друг от
хамбара до вагона, те си подаваха от ръце в ръце пълните с жито шиници, като броеха на
своя език напевно, тъжно. Сякаш, че пееха тъжна песен за своята участ: „Хо-хо, хо-хо-хо,
хо-хо...”
Арменците нямаха подслон. На юг от линията те си бяха направили землянки, оградени
с изпочупени гнили дъски, покрити с тръстика от блатото, и от ръждясали газени тенекии,
затиснати с камъни. В землянката вместо легло – купчина от папур, взет от блатото...”(Т.
Хаджидимитрова. – Спомени. – Яворов архив)
Георги Димчев, чиновник в т.-п. станция в Стралджа от онова време, си спомня също: „В
кръчмата на Димитър Бойчоолу, която се намираше в съседство на т.-п. станция, се събираха
всяка вечер арменците и пиеха. Началникът на станцията Крачолов и аз отивахме често
там през зимата. Между арменците имаше един стар глух арменец, наричаха го Ауто. Една
вечер някой от търговците го обиди. Старият арменец се хвърли като разярен тигър върху
него. Стана сбиване. Едва ги разтърваха. Дълго след това Ауто остана сам на една маса,
пиеше, плачеше и с глас нареждаше нещастната си участ на език, който никой не разбираше.
Едва, когато кръчмата трябваше да се затвори, стана той, станахме и ние. Крачолов плати
мълчаливо сметката му заедно с нашата. На другия ден ми каза развълнуван в станцията:
„Знаеш ли, научих. Всичките близки на Ауто били изклани...”(Г. Димчев. Спомени. –Яворов
архив)
Днес името на поета носи едно от училищата в града, а през 70-те години на миналия век
признателните стралджанци издигат паметник на поета, който се намира в района пощата,
където през 1898-1899 година Яворов работи като телеграфопощенец.

Анхиало

09.1899 - 09.1900г.

От този град започва пътят на Яворов към голямата литература.
„На 1-ви тръгнах от Стралджа – съобщава поетът в писмо до сестра си Екатерина, - на
2-ри бях в Бургас и на 3-ти вечерта ветрените мелници край Ахиело приветливо помахваха
насреща ми широките си платнени криле...”(Писмо от 8.ІХ. 1899 в Славянския институт при
Университета.)
На 3 септември телеграфистът Пею Т. Крачолов встъпва в длъжност в телеграфопощенската станция в Анхиало.
Писмо до Екатерина: „Ето вече 5-6 дни минуват, как съм дошъл, обаче още не мога да
се опомня от опиянението, в което ме закараха хилядите нови впечатления, нахлули
изведнъж в душата ми, щом попаднах в тоя чужд за мене край... Постоянно съм край
морето, което опасва от три страни Ахиело.”
Яворов живееше в малка стая над морския бряг близо до скалите, в които винаги се
разбиваха вълни...От отворените прозорци на стаята му, както и от балкона се виждаше
отсрещният морски бряг при Созопол, виждаше се така също и необятната морска шир на
юг и югоизток от залива, който тук става вече много широк.” (П. Тодоров Костов- другар на
поета)
В януарския брой на сп. „Мисъл”за 1900г. на челно място е публикувана лирическата поема
на Яворов „Калиопа”. Новият век в българската литература е ознаменуван с името на един
нов голям поет, който ще води поезията ни през едно цяло столетие.
2 март –„Студен зимен ден: силна буря върлува в морето. Големи вълни се издигат на
грамадни гейзери върху Сетя(преграда между морето и соленото езеро) край Анхиало.
Яворов ме кани там.
Полудял ли си – думам му, - ще се измокрим и простудим.
Не можах да го задържа: отиде сам...”(С. Добриянов. Сянката. – В: Яворов споменник,с.49.)
„...На утринта(3 март) иде хазаина му, дядо Хрисо: - Болно е момчето ,ела!(Пак там)
Яворов заболява тежко от пневмония. На 6 март началникът на телеграфо-пощенската
станция в Анхиало К. Лъсков съобщава до бащата на поета: „Пейо болнав, има нужда от
гледание. Пратете майка му.”
На 8.03. майката на поета пристига в Анхиало, за да се грижи за него през време на
боледуването му. По-късно през август същата година поетът разказва пред сестра си
Екатерина : „Страшни бяха кошмарите на треската нощем. Много ми се иска да създам
от тях нещо поетическо”. – В края на същата година от тези кошмари се роди неговото
стихотворение „Нощ”...(Ек. Найденова. Спомени. –Яворов архив)
В писмо до сестра си Мина от 16.03. Яворов пише : „Аз вече съм съвсем здрав; само чакам
един хубав слънчев ден, за да изляза, защото сега е мъгловито, а пък чувствам една
слаба болчица в гърдите, на която студа и влагата може зле да повлияе.
Мама сега е при мене и ми наплита чорапи...
Днеска, като претърсих на мама бохчата, намерих тамян и свещи, които си купила още
от Бургас... Пък то – аз оздравях!...”(Музей „Пейо Яворов”-Чирпан)
На 16 март Яворов записва в поетическия си бележник стихотворението, което отразява
неговите преживявания през време на тежкото му боледуване:
„Тик-так, тик-так!” – и редно, минута след минута,
като след капка капки, се слива с вечността;
крила над мене маха – невидима, нечута –
и жар – чело прохлажда замислена смъртта...”

Яворов 1899г.
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В Анхиало Яворов написва следните стихотворения: „Есенни мотиви”, „Защо стоиш
смутена, бледна”, „Откроило образ бледен...”, „Към морето”, „Калиопа”, „Арменци”, „Минува
полунощ”, „Минзухар”, „Великден”, „Мечта”, „Сизиф”, „Май – 1900”, „Желание”, „Сонет”,
„Епитафия”, „Дохожда час”, „Пролетната жалба на орача”(„На нивата”), „Край огнището”,
„Бабина приказка”, „Край морето”, „Злокобен шепот”, „Мав”.
„ ... малко време оставаше на Яворова да се любува на чайките, морето, защото
той постоянно четеше. .. Изучаваше Толстоя, Достоевски, Тургенева .. и между нас
приятелите му, рядко се вестяваше. Той беше в непрекъснат творчески процес. Като
метеор се мяркаше, или както едни му викаха „Сянката”... Винаги беше съсредоточен,
вглъбен в себе си, замислен върху нещо, което ни беше непознато...”(П. Тодоров Костов.
Спомени. – Яворов архив)
Сестрата на поета Екатерина предава един разговор с него през месеца, който прекарва
в Анхиало: „ ... Тогава казваше ми – беше край морето на една скала, - за пръв път и за
последен: „ – Ти помни, че брат ти ще става голям поет. Ами туй пусто телеграфийство
не ми дава възможност да работя.”(М. Арнаудов. Из живота на П. К. Яворов, с.21-22.)
„Тук - в Анхиало, Пейо се сближи с един македонец-емигрант. При арменската трагедия се
прибави и тая на Македония. Постоянно говори за тях. Разбрах, че в душата му зрее и се
бистри нещо в това направление... Все по-често говори и се възхищава от Ботйова...”(Ек.
Найденова. Спомени. – Яворов архив)
На 28.09.1900г. Яворов предава длъжността си (Акт№895 в ОДА –Бургас)и напуска Анхиало.
Днес паметникът на поета, дело на скулптура Иван Блажев, поставен на скалистия бряг
„Яворови скали”се е превърнал в емблема на града.
През месец юли в града се провеждат Поетичните празници „Яворови дни”, които включват
Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов за любители, изложби, театрални
представления, рецитали и конференции.

Анхиало (Поморие) от времето, когато
Яворов е бил там телеграфист.

София

10.1900 - 16.10.1914г.

В началото на октомври Яворов пристига в София. Живее най-напред в хотел „Македония”
и си намира квартира на ул. „Антим І” заедно с македонския деец Иван Димитров
Строгов. „Яворов беше в нашите среди още с пристигането си в София. Той беше във
връзка с македонското движение още преди това....Живеехме в бедна стая, почти празна
с изключение на едно желязно легло. Редувахме се двамата – ту Пейо, ту аз спяхме на
него.”(Иван Димитров)
Назначен е за подконтрольор при Главната дирекция на пощите и телеграфите.
Въведен е в кръга „Мисъл”. Този литературен кръг, чието ядро е известната четворка д-р
Кръстьо Кръстев, Пенчо Славейков, Пейо Яворов и Петко Тодоров, се сформира на прелома
на 19-ти и 20-ти век и представлява първата в нашата културна история литературна група
със своя определена естетическа програма и литературна политика. Те прокарват пътя на
модернистичните течения в българската литература. Основната цел на мисионерите от
кръга „Мисъл” е, запазвайки народностния и хуманистичен дух на българската литература
и приобщавайки го към общочовешките нравствено- философски проблеми, да изведат
българската литература до широките хоризонти на общоевропейската естетическа и
художествена мисъл.
Яворов изпраща молба до Българската екзархия в Цариград да бъде назначен учител в
Македония или Одринско, но получава отказ поради липса на вакантни места.
На 01.05.1901г. поетът е назначен е за завеждащ ІV т.п. клон в София. По същото време
Яворов се запознава с Гоце Делчев, ръководител и идеолог на ВМОРО, с когото стават
близки приятели.
На 1 октомври 1901г. излиза от печат първата книга на Яворов,скромно озаглавена
„Стихотворения”, издание на варненския книжар Стефан Георгиев.(снимка)
„Всякога, когато у нас се е появил по-крупен талант –пише Ю. Маринополски, - когато
литературата ни се е оживявала, раздвижвала се е и публиката. Така беше във времето
на Алека, когато, според думите на д-р Кръстев, всякой Алеков фейлетон правеше
събитие у нас; така беше и когато се появи Яворов; стихотворенията на талантливия
поет се хвалеха в печата, декламираха се по утра и вечеринки; стихотворната сбирка
на Яворов за едно скоро време претърпя две издания.”

Народна библиотека

– На 27. 11.1903г. със съдействието на министър Иван
Шишманов Яворов е назначен за учител в ІІІ Софийско мъжко училище и командирован в
Народната библиотека, за да работи „по съставяне на картонен каталог”.
От 14.07.до 11.08. е във Франция.
На 15.09.1904г. е включен в щата на Народната библиотека като библиотекар, а от февруари
до септември 1905 г. Яворов замества Пенчо Славейков като поддиректор на Народната
библиотека. нието на поета да се върне в България. Прибира се в София в средата на юли.

Дора Габе
Яворов се запознава с Дора Габе през април 1905 г. По онова време Дора Габе е 17-годишна,
много красива студентка, с изявени литературни интереси. Вече има публикувано
стихотворение - когато е едва на 12 г., списание “Младина” отпечатва стихотворението
й “Пролет”. Истинският й творчески дебют обаче са стихотворните цикли в списанията
“Мисъл”и “Демократически преглед” през 1905-1906 г.
Тя идва в столицата от Добруджа, където е родена и израснала в чифлика на баща си –
уважавания общественик и публицист Петър Габе,преселник от Русия.. От родителите си
тя усвоява четири матерни езика- български, руски, полски и украински.От малка заживява
в света на книгите. Когато пристига в София, младата поетеса живее и дружи с Екатерина
Ненчева, която вече има своите първи литературни успехи.
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Поетесата представя първата си среща с Яворов така: „Първият ми спомен за него е
от 1905 г. Запозна ме Екатерина Ненчева, покойната наша поетеса. Бяхме в Народната
библиотека, дето Яворов работеше.Не ми хареса от пръв поглед:сух, чер, с коса над
веждите(тогава си представяхме големите поети с високо чело), очите му нямаха израз,
защото го боляха. Само гласът му беше хубав. Не само хубав – топъл, мек глас, който
издава вътрешния чар на поета. Помня тогавашния Яворов чрез гласа му.
Когато се разделихме, Яворов ми рече: „Донесете утре в библиотеката вашите песни: ще
ги разгледам”. В тона му прозвуча такава самоувереност и такава воля, че ние и двете
се подчинихме и отидохме при него като при учител…”(Д. Габе. Спомени за Яворов. –
Златорог, г. V, 1924, кн. 8)
Яворов започва да наставлява и подпомага талантливата поетеса, постепенно младата
красавица завладява сърцето му. Той се отнася с голямо разбиране и извънредно
внимателно към неуверените първи литературни стъпки на Дора Габе. Привлича го
непосредствеността в нейните стихове, чистотата и искреността на преживяванията.
Вярва в таланта й, който се нуждае от подкрепа, и й пише: „Моята амбиция по отношение
на Вас ще бъде да Ви изправя срещу шаблона, култивиран в нашата литература от
стари и млади лирици”. В същото писмо той формулира намерението си: „ да възбудя
и у вас амбиция, която би укрепила литературните Ви интереси даже в най-опаки
условия за работа, даже в най-страшни изпитания, каквито могат да сполетят човека
през живота му. Оня, който няма в пътя си една предварително нарочена точка на
стремеж, той – бъдете уверени – всяка минута може да заспи дето попадне и там да
остане”.
Когато Дора заминава за Добрич, той й пише дълги писма,изпълнени с двусмислици и
несмели признания. Радва се на всяко нейно писмо. Четейки писмата й, поетът усеща, че
те вече не са безразлични. Това го прави щастлив и той пише, че тя всякога ще може да
разчита на него.В писмо от 12 юни1905 г. Яворов пише: „Но вие знаете –моите чувства
към нищо не трябва да ви задължават. Онуй, което ще бъде угодно и приятно вам, ще
е приятно и угодно и за мене – даже ако ми кажете да се обеся…”
Яворов много тежко преживява решението на Дора Габе да замине да учи в чужбина.
Пред приятели споделя, че изкарал мъчителна безсънна нощ, след като тя му съобщава
за заминаването си. Поддържат кореспонденция и
след заминаването на Дора за Швейцария.
На Дора Габе посвещава няколко стихотворения –
„Самота”, „Дни в нощта”, „Угасна слънце”, „Насаме”,
„Към върха”, „Може би” и др., публикувани в кн.6
на сп. „Мисъл” от 1905 г.
Плод на съвместната работа с Яворов е и първата
стихосбирка на поетесата „Теменуги”, отпечатана
през 1908 г.Тя носи името на цветята, които поетът
й е подарявал при срещите им.
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Мина Тодорова
Чиста, ефирна и трагична е любовта между Пейо Яворов и Мина Тодорова.
28-годишният Пейо Яворов се запознава с 16-годишната Мина Тодорова, сестра на неговия
приятел - белетриста и драматург Петко Ю. Тодоров, в неговия дом в София през 1906 г.
Мина или Минка, както галено я наричат близките й, току-що е пристигнала от гр. Елена
на гости. Тя и Петко са деца на големия патриот и търговец - чорбаджи Юрдан Тодоров,
дългогодишен депутат от известна възрожденска фамилия. Неговата съпруга Роза е в
роднински връзки с Иларион Макариополски и Стоян Михайловски.
Мина се запознава с Яворов на Благовещение- 25 март 1906 г. Четири години по-късно
във философско-поетичния си дневник Яворов ще напише:”Блага вест я нарекох аз в своя
живот. И тя радваше очите ми подобно на бяла лилия, сред поле през май, покрито с
цветя, подобна на една лилия, от която не е по-бял снега, по-висока от другите, но
навела своята ароматна главица. Тя радваше очите ми и опияняваше душата ми”
На нея той посвещава някои от най-красивите си стихове като „Благовещение“,
„Вълшебница“, „Две хубави очи“, „Обичам те”, „Ела”и други. Отношенията им са усложнени
поради нежеланието на близките на Мина тя да свързва живота си с този на Яворов. Освен
това тя самата не е сигурна в чувствата си към него и в дълги периоди от време го отбягва.
В писмото си до поета от 25 септември 1906 г. Мина му е написала: „Не мога да си дам
сметка какво ще излезе от всичко това. Аз съм толкова млада, а Вий сте поет”.
На 18 юни 1909 г. в София е последната среща между Яворов и Мина. През септември
тя заминава за Париж заедно с брат си Никола. Записва се на курсове по френски език
в Сорбоната и е сред най-добрите курсисти. .В последното си писмо до поета пише:
„Обстоятелствата са по- силни от мен. Но как те обичам. Бъди здрав и щастлив мой
милий,милий Яворов. Твоята Мина.”
В края на февруари 1910 г. се разболява от туберкулоза.И най-модерният за времето
си санаториум за туберкулозно болни по онова време –Беркплаж не може да помогне
на младото момиче. Мина умира през нощта на 12 срещу 13 юли 1910г.. Погребана е в
гробището „Бианкур“ край Париж, На гроба ѝ всеки ден ходи Яворов. Отношенията си с
нея той описва в драмата „В полите на Витоша“.

24

25

Лора Каравелова 20.08.1906г. Драгалевски манастир.

Народен театър

Пет месеца след запознанството на Яворов и Мина Тодорова е и първата среща на Лора
Каравелова с поета.
На екскурзията до Драгалевския манастир, в която участват Екатерина Каравелова, сестра
й, Мариола и дъщеря й Лора, Андрей Ляпчев, Христо Ю. Тодоров, Андрей Протич и сестра
му Надя, Георг Адам , Яворов и др. – е станало официалното запознаване на Лора и Яворов.
Тази първа среща вдъхновява Яворов за стихотворението „Стон”,по-късно преименувано
„На Лора” с уточнението под него: „Драгалевски манастир, август 1906”, което загатва за
творческата му биография.

По предложение на Пенчо Славейков на 5.08.1908г. със заповед на министъра на народната просвета
Яворов е назначен за драматург.
„ Тогава тази длъжност беше синекурна- отбелязва в спомените си артистката Адриана Будевска, не беше определена точно работата...
Поетическото чувство обаче на Яворов му подсказваше една красива задача – да даде музикална
българска реч на сцената. И той здраво се залови за това. Ние тъй малко обръщахме внимание на
езика, толкова много своеволничехме, че кой каквато школа свършваше, такава музика влагаше в
речта си . Веднага можехте да познаете, че този е руски възпитаник, онзи – немски, този – че е
провинциалист, а онзи - французки подражател. Всичко имаше, само не – установен български език...
Колкото Яворов не се бъркаше в управлението ..., толкова той се беше амбицирал да даде чист
български говор на сцената... Яворов съзнаваше, че по езика се съди за напредъка на страната, и
здраво бе засегнат да поработи върху него...
Той работеше скромно, мълчаливо, като всеки голям художник. Беше тактичен и със съзнание...
Той не искаше поклонение, но служеше на нещо свято, на нещо по-голямо от него – на българския
театър, на българската реч в него.”(Пенчо Славейков, П.К. Яворов, П.Ю.Тодоров...с.432-433.)
„Яворов допринесе извънредно много за народния театър ... – подчертава и Ив. Попов. – Следеше за
чистотата на езика, оправяше актьорите да говорят правилно и да таблици за ударенията на някои думи,
които не бяха установениЯворов имаше усет и склонност към режисурата и се намесваше в нея - разбира се, деликатен спрямо
режисьора, който води пиесата. Но имаше случаи като „Крадецът”, когато повече режисираше той. Също
при „Крайтон” - аз се разболях, поставих мизансцена – пиесата я продължи и изкара на сцената Яворов.
А „Когато гръм удари” почти сам си я режисира.
Към артистите той бе внимателен, като че малко стеснителен в обноските си. Изобщо към хората в
театъра – благ....”(Пенчо Славейков, П.К. Яворов, П.Ю. Тодоров...,с.437)
Участва в комисията по изпитване на кандидатите за драматически ученици при Народния театър,
заедно с П.П. Славейков, Й. Шмаха и д-р Тончев.
Временно изпълнява и длъжността главен режисьор в Народния театър
„Репетициите на „Чудният Крайтон „ се ръководеха от Яворов умело, гладко, експедитивно. Той изискваше
чиста, ясна, правилна българска реч, вживяване и превъплъщение напълно естествени... Яворов показа
качества на подготвен режисьор; имаше усет и към костюмировката, грима, прическите и обстановката
на тая пиеса до най-малките подробности...
Представлението мина при пълен успех – Яворов скромно прие поздравленията, които му се указаха...
Той оправда доверието на артистичния съвет и му се възложи да постави още няколко пиеси като:”К
радецът” на Бернщаин, „Съдиите” от Брийо, „Седемнадесетгодишните” от М. Халбе и др.(Вера Игнатова
– „П.Славейков, П.К.Яворов, П.Ю.Тодоров” с.435-436)
По-късно ръководи и репетиции на „Ромео и Жулиета” от Шекспир.
В края на август излиза подготвения от Яворов” Годишник на Народния театър”(отчет за дейността му от
откриването му на 3 януари 1807г).
С премиерата на първата пиеса на Яворов „В полите на Витоша”се открива новия сезон в Народния
театър на 1 септември 1911г. , а две години по-късно е премиерата и на втората му пиеса”Когато гръм
удари”, също в Народния театър.

Душата ми е стон. Душата ми е зов.
Защото аз съм птица устрелена:
на смърт е моята душа ранена,
на смърт ранена от любов....
Чувството, което оставя тази среща у Лора, е отразено в нейно писмо до П.Ю.Тодоров:
„Стоят двама на двата бряга на една река... Мостчето, което ги дели, не е опасно,
но неприятно за минувание. Тя се е загледала в неговите чудени очи и е готова не
само по мостчето, но и през реката направо да мине. В това време и той я вижда и...
както стават тия глупави работи ... пламва. Но той не се затича към нея, не му и
минува през ума да го направи, а вика я тя сама да дойде. Тя, която е много по-малко
егоистка ... не мисли за себе си, нито за каквото и да е, а само за него. Първа стъпка
към мостчето прави, но внезапна мисъл й дохожда, че той, като мъж и като по-силен
(поне тъй трябва да се предполага) трябва той, а не тя да преодолее препятствията.
Тая мисъл туря край на решението й, тя предпочита своя бряг и хвърля презрителен
поглед към приятеля, ако и да желае от сърце да го види при нея...”

Яворов в трупата на
Народния театър
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„Подир сенките на облаците”-1910 г.

Домът на сем. Яворови, Раковска 136

През месец март 1910 г. излиза от печат в луксозно издание стихосбирката на Яворов „Подир
сенките на облаците”. Отбрани стихотворения. София. Издание на Ал. Паскалев.
В средата но октомври е издадена „Саломе” от О. Уайлд, драма в едно действие, преведена от
френски от Яворов. В края на същата година с ръкописа „Прозрения” поетът печели наградата
на Литературния фонд „Иван Вазов” за поезия.

След завръщането си от Македония на 29 ноември 1912 г. Яворов наема къща на ул.
„Раковска” 126(сега 136) .
„Кокетно наредени три стаи. Спалнята отдясно, отляво две стаи, една в друга. В едната
имаше пианола и поличка с много портрети над миндера, между които изпъкваше хубавата
глава на Петко Каравелова. (Мара Белчева. За великата четворка. Ръкопис. – ЦДИА, ф. М.
Белчева)
„Къщата, която обитават Яворови беше на два етажа. Те живееха на горния етаж.
Състоеше се от четири стаи: в ляво беше салонът, до него кабинетът на Яворов,
който не беше голям, срещу кабинета – столовата и до столовата спалнята. Между
столовата и спалнята имаше врата, както имаше такава между салона и кабинета
на Яворов. Мебелировката не беше много богата, но беше подредено уютно, с вкус
и умение. Лора беше купила от Париж копринени парчета плат и от тях направила
възглавници, покривки на масичките и абажури. Обстановката беше приятна.”.” (Дора
Конова –Спомени)
„Жена с културен вкус, Лора беше създала в квартирата на ул. „Раковски” скромна, но
приятна обстановка, с ласкава атмосфера на интимност и деликатни отношения(поне
тогаз). И Яворов чувстваше това. (Владимир Василев- Спомени и няколко мисли за Яворов)
На 13.01.1914г. с решение на Дисциплинарният съвет към Министерството на народното
просвещение Яворов е уволнен от Народния театър.

Венчавката
В навечерието на Балканската война на 19 септември 1912 г. Яворов се венчава с Лора
Каравелова в Подуенската църква. Кумуват им Петко Палиев и Радка Бонева. Венчава ги
поп Стоил от софийското село Герман.След венчавката Дора Конова –Кремен фотографира
Лора и Яворов в дома на Лора на ул. „Цар Шишман”2 .

Работният кабинет на
Яворов на Раковска 136
Сватбен портрен на
Лора и Яворов
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1914г. – След първия опит за самоубийство

Лора - 1913г.
„То стана през тъжните есенни дни на тъжната 1913 година, края на ноември. Само няколко
дни преди това(аз и няколко добри приятели на Яворова) бяхме у тях на гости, дето
прекарахме до късна нощ и в сериозни разговори по литературни въпроси, и във весели
шеги. Познавах отблизо Яворова и рядко минаваше ден през тази година да не излезем
заедно привечер от театъра и след една малка разходка да се разделим всеки за дома.
Същата вечер, когато бяхме у тях на гости, пак заедно скитахме почти до уреченото време
за събирането ни и се разделихме, за да отида дома и оттам след няколко минути да бъда
у тях като гостенин.
И тъкмо тази вечер, преди да се разделим, за да се съберем на гости, ми се изплакваше
Яворов от преголямата ревност на милата му Лора, която вече го мъчеше и спъваше в
неговото творчество.
„Знаеш ли, братко(обичаен негов израз за близки приятели), ето и тази вечер ще ми се кара,
ще помисли кой знае къде сме ходили с тебе, задето не си отивам от театъра право дома.
А ние обикаляхме улиците около театъра само двама и оправяхме нашите литературни
нрави( по повод на неговата пиеса „Когато гръм удари”).
И наистина вечерта, когато бяхме събрани у Яворови, Лора в началото на вечерта
нервничеше и задиряше ядно Яворова, докато по-късно се успокои и стана пак приятна и
интересна събеседница, каквато си бе по природа.
А Яворов искаше да бъде тъй весел, тъй внимателен хазяин, чувствайки се в пълно щастие
на семеен.
След няколко дни същото се повтори у мене, когато той и Лора ведно със същите почти
приятели бяха у мене на гости. Колкото желана тая среща и от Лора, и от Яворова, толкова
тя бе неудачна по настроение, защото Лора пристигна като че ли с преднамереност да
разстрои разположението на Яворова. През всичкото време на последната си задружна
нощ тя се държеше някак много особено и всички старания на Яворова( той беше много
внимателен към компанията) да я подчини на настроението на компанията, той не успя.
Опита се с обяснения насаме, но и това не помогна. Лора, неговата другарка, над която той
просто трепереше, отговаряше само с един загадъчен, мълчалив поглед, с едно замечтано
лице, което караше поета да хапе устни от недоумение. Въпреки всичко той искаше да
стои още сред своите близки приятели - ние останахме до 2 часа след полунощ у нас,
неговите добри приятели, предугаждайки всички като ли, че това е последната наша среща.
И наистина само след един час от нашата раздяла, на 30 ноември сутринта 1913година, два
изстрела туриха край на два живота – на вдъхновената Лора и на великия Яворов.”( Михаил
Таков – Спомен)

поетът е в плен на тъмнината Срещу
Яворов е заведено дело №205/ 1913г. за убийство. Уволнен е от Народния театър.
Оставен без средства за съществуване, Яворов се движи по софийските улици като
сянка, сподирян от мълвата, че е убиец. В последните месеци от живота си той мисли и
действа преди всичко като поет. Преработва антологичната си стихосбирка „Подир сенките
на облаците” с помощта на брат си Атанас и критика Владимир Василев и я посвещава
на съпругата си:”Мила Лора,на твоята светла душа ,устремен към тебе, духът ми
посвещава своите изповеди.Пейо.”
Пише предсмъртните си писма и на 16.10 19014 г. Яворов взема голяма доза отрова и се
застрелва.

1914г. -

Опелото на Пейо Яворов е в църквата” Св. Неделя”.Храмът не побира
всички хора , дошли да изпратят поета в последния му път.Прочувствена реч за живота
и творчеството в църквата произнася доцент Боян Пенев.От катедралата до гробищата
тялото на поета е носено на ръце от македонските революционери.На гроба Кирил
Христов произнася надгробна реч.

1913г.

– Яворов и Лора са на вечеря
у семейните им приятели Тихови, на която
присъстват и Михаил Кремен с жена си, Паскалев
и жена му. След завръщането им вкъщи между тях
избухва поредния скандал , породен от болезнената
ревност на Лора. Причината –младата съпруга на
М. Грозев-Кремен – Дора Конова –Кремен.След
предупреждение, че ще се самоубие( на което
Яворов не вярва, защото го е чувал много пъти
преди това), Лора се застрелва с неговия пистолет.
Яворов моли хазяите си да извикат лекар,връща
се при Лора и ужасен от случилото се, пише
предсмъртната си бележка: „Моята мила Лора се
застреля сама. Ида и аз подир нея. Яворов”, след
което се прострелва. Откаран е в Александровската
болница с рана в главата.Оцелява, но загубва
зрението си.

Предсмъртната бележка
на Яворов.

Револверът “Браунинг” ,
с който Яворов се застрелва.

Барелеф на Яворов в Чирпан
от Иван Блажев
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В началото на 1903г. Яворов отново тръгва за Македония с четата на Гоце Делчев . На 6
януари вечерта четата е в Самоков. Яворов подарява на Гоце Делчев препис от четирите
„Хайдушки песни”, посветени на него.

В края на декември 1901 г Яворов се отдава на практическа дейност в македонското
революционно движение срещу домогванията на върховизма.
На 28 декември подава заявление да бъде освободен от служба. В същия ден пише на зет
си Никола Найденов
„Промяната ми беше почти необходима. Аз търся в македонското движение един идеен
тласък, защото без такъв не мога да работя, не се чувствам достатъчно силен да
продължавам по-нататък литературните си занимания. Търся кипеж на чувства и
страсти, в които да изкъпя душата си от наслоилия се върху нея дребнаво-житейски
прах.
Ако си строша главата о някоя непредвидена преграда, щe я строша като честен
човек. А и то ще бъде по-добре, отколкото да свърша премазан като червей под
непосилната тежест на омразна чиновническа работа.
Ти поне ще ме разбереш.
В очите на хората моето предприятие непременно ще бъде вратоломна авантюра.
Но ти знаеш цената на хорските мнения. Без вратоломните авантюри на
„нехранимайковци” като Ботева, България днес не би фигурирала на всесветската
карта…”(Яворов архив)
На 31 декември излиза брой 1 на вестник „Дело”- независим македоно-одрински лист с
главен редактор Пейо Яворов. До края на януари 1902 г. излизат 4 броя на вестника. Узнал
за приготовленията на чета, която да влезе в турско, Яворов прави всичко възможно да
се включи в нея. Войводата на тази чета Михаил Чаков се опитва да отклони поета от
намерението муда стане четник, но Яворов е непреклонен.
На 31 януари 1902 г. Яворов пише писмо до зет си Никола Найденов:
„Когато ще четеш настоящето, аз ще бъда вече в Македония, на истинска народна
и човешка служба”, на следващия ден напуска София и заедно с войводата М.
Чаков заминава с файтон за Кюстендил. На 3 февруари четата започва изкачване на
Осоговската планина. Войводата Чаков разказва в спомените си: „Яворов беше бодър
и весел, шегуваше се. Ние знаехме кой е с нас и гледахме на него като на божество…
(М.Чаков. Спомени.)
На 5 февруари четата минава границата, на 10 февруари четниците пристигат в с.
Гърлено(Кочанско), където след обед са изненадани от турска кавалерия, но успяват да се
измъкнат. На следващия ден четата пристига в Малашевско и се разделя в три посоки:една
част остава в Кочанско, друга отминава по-навътре – в Поройско, начело с войводата Чаков,
а трета с Никола Савов се връща в Кочанско. С последната група тръгва и Яворов. Там той
агитира срещу върховизма. През нощта на 13 февруари на път за с. Драгобраща Яворов е
пленен от върховистката чета на капитан Софроний Стоянов. След два дена върховистите
освобождават именития си пленник и той тръгва по планинските пътеки към България.На
19 февруари след полунощ Яворов минава границата и вечерта е в София, като изненадва
обичайните посетители на гостилница „Средна гора” с неочакваното си появяване.
След завръщането си от Македония Яворов продължава да редактира в. „Дело” и
предприема агитационни обиколки из страната за подготовката на Х македоно-одрински
конгрес- Чирпан, Ямбол, Нова Загора, Пловдив, Стара Загора, Казанлък, Варна, Шумен,Русе,
Силистра, Тутракан, Плевен, Лом, Белоградчик, Видин.
В края на месец юли спира излизането на в.”Дело” . Яворов работи известно време във в.
„Право”, редактиран от Никола Наумов.

Гоце Делчев
В Банско четата престоява 5-6 дни и организира няколко събрания.
На 15.01. четата напуска Банско и отива в Разлог. „Събранието на 100-те. Протестанти и
православни. Речта на Делчев. Въстанието искано от населението. „За пръв път в Разлога
аз виждах Гоце между народа и всичкото му обаяние като агитатор. ... Може би никога
правдата и истината, обожанието и благоговението пред идеала не са добивали повече
осезателност в човешките думи- както в ония, които излизаха от неговата уста...”(„Хайдушки
копнения” )
На 27 срещу 28.01. четата пристига в „с.Каракьой, граничен ключ между Неврокопско,
Серско и Демирхисарско.Съгласно разпратените съобщения, тук беше сборния пункт, дето
трябваше да срещнем всички нелегални дейци и чети на окръжието. В една нощ селото даде
подслон на 70-80 души – по-главните работници, войводите и части от четите – се бяхме
събрали в една широка къща с 5-6 стаи, съвсем претулена от външни погледи...”(Хайдушки
копнения”).
На 29 януари се провежда събрание , на което се обсъжда Солунското решение да се вдигне
въстание към 1 май в съвсем тесен кръг: Г.Делчев, Сандански,Гущанов и Яворов. Делчев
и Яворов са против въстанието.Следобед се свиква събрание с войводите за разясняване
по-нататъшната им работа въз основа на взетото сутрешно решение.
На 31. 01. четите се отправят към пещерата Капе, а Яворов и Мицо Кирилиев остават в
Каракьой да подготвят хектографския лист „Свобода или смърт”, но скоро получават
съобщение от Гоце Делчев да се присъединят към тях. В Али-Ботуш( планина Славянка) се
получава окръжното на Централния комитет до районите за предстоящото въстание.
Яворов и Мицо Кирилиев се установяват в с. Крушево и на 10 февруари, Харалампей –
именният ден на поета, започват работа по вестника.Яворов пише материала за първия брой
на редактирания от него хектографиран лист „Свобода или смърт”, който е отпечатан в 41
екземпляра. Целият материал във вестника е писан от Яворов. Уводната статия подготвя
населението за предстоящото въстание: „... Колкото по-решително нанасяме удар след удар
на турската държава, толкова повече ще я разклащаме,докато я направим чисто и просто
едно гнило дърво, което да бъде повалено при първото избухване на бурята народна....”
Последната среща на Яворов с Гоце Делчев е при скалите край с. Кърчово на 19 февруари.
Поетът се сбогува с другаря си, превиващ се от треска и коремни болки
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Подготвя третия брой на „Свобода или смърт”. В уводната статия той вече подканя
населението към решителна борба: „ След пасивна отбрана, иде редът на активното
нападение...
Ний трябва да свършим най-после с вехтия по нашему изменен завет: когато ни избият зъб,
да разбиваме челюст; когато ни извадят око, да отсичаме глава!
Когато врагът запали една къща, нека с главня, вземена от нея, изгорим в отплата едно
село.
Когато врагът убие наш един брат, нека без милост изтребим врагове стотица...
В деня, в който Яворов издава последния, 12-и брой на вестник „Свобода или смърт”- 21
април, в сражение край с. Баница Гоце Делчев е убит от турски куршум.
Четири дни по-късно група четници, между които и Яворов, тръгват към с. Баница, за да
узнаят истината за съдбата на Гоце Делчев. Те са обградени от турски войници в една
плевня в с. Голешево и водят тричасово сражение с турците.
„Както научих после, между Ляхово и Голешево ни съгледал един турски овчар, който още
през нощта известил на аскера в Петрово, ако се не лъжа.Направят се разпореждания и
до околните села, гдето има аскер и като залавят ляховския ни куриер на връщане ... ни
откриха в горицата над с. Голешево. Понеже войската дойде откъм рида, ние се оттеглихме
през селото на срещните височини и се настанихме на позиции около и в една плевня( 7
души понеже едно от момчетата на разложката чета беше се изгубило, като минавахме
през село). Заобиколени от около 100 души аскер и башибозук се почна сражението. След
час, час и половина ни дойдоха на помощ момчетата от четата на Делчева, водени от дядо
Илия и момчетата на подпор. Танушева, които ни оказаха много навременна помощ, като
отвлякоха от нас част от неприятелския огън. Сражението трая до 3 часа вечерта. Турците
се отдръпнаха ... и ние се измъкнахме без никаква жертва незабелязани от позициите.
(Стенограма в бележника на поета на писмо, писано два дена след сражението). Този
епизод подробно е описан от Яворов в мемоарната му книга „Хайдушки копнения”- главата
„Едно сражение”.
„Онова, което Яворов описва в „Едно сражение” ... – пише Йонко Вапцаров, - е съвсем
вярно. Ние мислихме, че няма да излезем живи. В плевнята, откъдето се водеше
сражението,Яворов се държеше много храбро и бе весел и бодър. Той следеше от де се
явява аскер и съобщаваше и на мене...(Съч. Т. ІІ,1939,с.245.)
В края на месец април Яворов тръгва за България и на 9 май пристига в София. Връща се
в Македония седмица след това в четатата на Яне Сандански.
Около средата на юни отношенията между Сандански и поета се влошават. Когато Яворов
решава да застане начело на драмската чета, разбита при с. Баница при смъртта на Гоце
Делчев и съобщава това Сандански, напрежението между тях се увеличава,в резултат
на което се оформя решението на поета да се върне в България. Прибира се в София в
средата на юли.

Яворов в четата на Яне Сандански, 1901г.

Балканската война
На 17 септември 1912 г.по време на ръководената от Яворов репетиция в Народния театър
на драмата „Когато гръм удари, как ехото заглъхва” артистът Атанас Кирчев донася новината
за обявената обща мобилизация.
В незавършеното продължение на своите „Хайдушки копнения” Яворов пише:
„Македоно-одринското движение бе една драма, завесата за чийто епилог се дигна
на 17 септември 1912г. Като прибавям следващите страници към своите спомени
от македонската революция, аз мисля за подвига на лицата, които я твориха и
за пътищата, по които те я следваха. Няма лична заслуга во великите народни
движения...
Затова в часове като тоя на 17 септ. притихват всички други вражди, всички други
интереси, всички други стремежи – и цял един народ чувства, говори и действува като
един човек. И последват дни на велики деяния...(Непубликувани страници в Яворовия
архив)
„На 18 септември заранта ние – десетки хора принадлежащи на различните течения
в македонското освободително движение – се трупахме вече в тясната канцелария
на изпълнителния комитет на м. –одр. емигрантски братства. Сякаш никакви вражди
не бяха ни делили. Улицата „Веслец” беше задръстена от м(акедонско)-одр(инската)
емиграция: търговци, занаятчии - и „комити” по занаят. Общия въпрос беше - не къде
да върви, нито кога – а с какво. Оръжие нямаше.
Две-три десетки хора, бивши и сегашни револ(юционни ) деятели, ние получихме на
картата своите райони и задачи”.
Яворов е определен за войвода на чета №15, състояща се от 10 четника с район на действие
Разложко и Неврокопско.
На 19 септември Яворов се венчава с Лора Каравелова. Три дена по-късно й надписва един
луксозен екземпляр на с драмата си „Когато гръм удари”:
„Мила Лора,
Не мога да ти оставя нищо повече от едно име. Дано винаги ти го чувстваш тъй свое,
както аз тебе. Сбогом и довиждане!
Твоя Пейо.”
Вечерта пътува с четата си с влака за Белово. Преди преминаването на границата на 1
октомври Яворов произнася реч. „Преди да минем границата, на Юндола, Яворов държа
реч на момчетата – че сега е крайният момент да се освободи Македония; сега няма да се
бием както по-рано като четници, а ние ще атакуваме. Предложи, който го е страх, да се
върне.” (Й. Вапцаров. Спомени.)
На следващия ден четата е открита над Якоруда и след сражение с турската войска е
принудена да се оттегли към границата. На 3 октомври сутринта четата се завръща в
Рилския манастир.

Яворов сред четници в
Балканската война, 1912г.
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Самоков – среща с Лора

Банско

На 3 октомври надвечер Яворов идва в Самоков, за да събере нови четници. В 8,35 ч. Лора
изпраща до Яворов в Самоков телеграма:
„Търся навсякъде кола за пътуване тази нощ. За сега още няма. Ако щастието ми
помогне, утре заран съм в Самоков...”
В 23,10ч. Яворов отговаря с бърза телеграма: „Заминавам веднага. Не се измъчвай
напразно. Целувам те щастлив и бодър Пейо.”
В 23,42 ч. Лора изпраща бърза телеграма: „Утре заран 9 и ½ съм в Самоков. Чакай
непременно. Намерих автомобил. Лора.”,
а Яворов и отговаря с телеграма в 24,40 ч.на 4 октомври : „Чакам кафене Шишков. Пейо.”
Същия ден Лора пристига с Дора Конова-Кремен в Самоков. Заминава с четата за Бели
Искър, където Яворов изчаква попълването на четата с нови доброволци: Г. Венедиков от
Самоков, Павел Начев (Арнаутчето) и Васил Лугов. Дора Конова –Кремен фотографира
Яворов и Лора отделно и с четата му в Бели Искър. В нощта срещу 5 октомври Лора отпътува
обратно за София, а Яворов заминава с четата си към границата. Нощуват в Демир капия.

На 5.10. Банско се обявява за свободно в тила на турците.
„... На 6 срещу 7 пътувахме 15 часа и стигнахме в Банско на помощ на четите, които
го бяха „освободили” още на 5 сутр{инта}… „(Яворов до Лора, писмо от 15.Х. 1912 г.)
На 7 октомври рано сутринта в Банско пристигат четите на Яворов, Лазар Колчагов,
Йонко Вапцаров и Лазар Топалов. Яворов се отправя към камбанарията на църквата „Св.
Троица”, където е щабът на главнокомандващия Хр. Чернопеев на сборната чета от четите
на воеводите Ас. Хадживасилев, Димитър(Димитрий) Ляпов-Гурин – около 300 души, които
още на 5 октомври са освободили Банско. Тук Яворов подава на Хр. Чернопеев български
вестник с манифеста за обявяване на войната: „...Отвъд Рила и Родопите нашите братя по
кръв не бяха честити до днес..- За да помогнем на угнетеното християнско население... да
се обърнем към оръжието... Войната за човешки правдини е обявена. Редом и заедно с нас
воюват срещу общия враг за същата цел Сърбия, Гърция и Черна гора...”
„В 9 ч. бълг.време пред фурната на Голевата къща се заприказвах с две момчета - гимназисти
от яворовата чета, китно облечени. Ние питахме и разпитвахме за техния необикновен
войвода, а те описват Пея като някой нов Икарус, чиито криле не могат да бъдат засегнати
от някакво космическо слънце” – пише в спомените си Костадин Попатанасов.
„В 10 часа изведнъж гръмват всичките камбани на храма „Св. Троица”... Започва третият
свободен ден...
„... Още евангелието не беше свършило, когато се зашушука, че поетът Яворов напуска
командното място на кулата и ще държи слово... Ние чакахме и нетърпеливо се оглеждахме,
когато откъм северните врата пристъпи апостолски примирен възслабичък, поприведен,
мургав, с уморен поглед човек...
Поздравявам ви като жители на първото свободно градче на българското
отечество Македония!... (Зл. Хлебарова. Дейността на П.К.Яворов през Балканската
война. – Пламък, г. ХХVІІ, 1983, кн. 2,с. 171-172.)

Яворов и Лора сред четници,
Самоков, 1912г.

В Банско Яворов отсяда в дома на Йонко Вапцаров. „През Балканската война – спомня
си жена му Елена Вапцарова – Яворов дойде у нас, за да отидат с Йонко доброволци.
Приехме го в нашата, хубава одая с четири слънчеви прозорци. А Никола (бъдещия поет
Никола Вапцаров), какъвто си беше общителен и любопитен, веднага се залепи за него...
- А това какво е? – показваше Никола затъкнатия на пояса на Яворов пистолет...
- Не знаеш ли? Баща ти няма ли револвер?
- Има, ама не ми ги дава да ги балам. Ти ще ми дадеш ли твоя да го да го лазгледам?....
- Ще ти дам един револвер на тебе да си е, ако се научиш да казваш „револвер”...(В:
Пенчо Славейков, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров...,с. 466.)
Хр. Чернопеев отбелязва в дневника си: „На 7-й окт. Заедно с нашите куриери пристигнаха3ма конника, изпратени от командира на 49 полк полковник Попов, който ми съобщаваше, че
в Разлога е определена да действа 2-а тракийска девизия, с която той искаше да влезе чрез
нас в връзка. Тоя ден осветихме знамето и го закачихме на високата кула (звънарницата).
При показването държа реч поета Яворов. (Хр. Чернопеев. Спомени. – Частен архив на Хр.
Чернопеев.)
На 8 октомври капитан Аврамов съобщава с писмо по куриери, че на следващата сутрин ще
атакува гр. Мехомия(Разлог), и подканя четите към съдействие.Войводите се съвещават и
изработват план за действие.
Същият ден турците запалват с. Елешница. Яворов, застанал на източния край на кулата в
Банско, наблюдава Разложкото поле с бинокъл. Получава бележка:
„Явявам Ви за по-нататъчна ваша разпоредба, че паролата тази вечер ще бъде: „Вардар и
Марица”
Банско , 8/Х 1812 г.
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На връщане от Кавала Яворов е в Банско на 21 ноември. Отсяда в дома на Йонко Вапцаров.
Малкият Никола е научил да произнася „р” и произнася „револвер”. Яворов му казва:
„Запомни, момчето ми, че първата дума, която си произнесъл с „р”, е била „револвер”. Да
се знае, че си син на комита... Пистолетът ще ти дадат навярно, когато пораснеш... А
сега яж повече, за да дойде по-бързо това време!”(Е. Вапцарова. – В: Пенчо Славейков,
П.К. Яворов, П.Ю. Тодоров…, стр. 466)
До високия камемен зид в двора на църквата „Света Троица” в Банско е поставен бюстът
паметник на поета.

Паметник на Яворов
в Банско

Четнически бинокъл на Яворов

Разлог
„На 9 в тъмни зори тръгнахме в около 250 души да превземаме Мехомия. То беше една
лудост, защото в града имаше не по-малко от 15000д. тур. войници. Но ние бяхме
заблудени, че бълг. войски ще пристигнат тоя ден. И ядохме един пердах! Всичката
ми жажда за риск и опасности беше преситена...”(Яворов до Лора, писмо от 15.Х.1912. –
Ист. архив на НБКМ, ф. Ал. Паскалев.)
„На 9 октомври заедно с други чети, всичко 180 души, ходихме да превземаме
Мехомия(пак в тил). Понеже турците бяха 18000, след 8 ч. гърмежи ние се върнахме в
Банско и се окопахме още по-здраво...”(Яворов до Ал. Паскалев, писмо от 19.ХІІ.1912. )
„ Нощта беше много тъмна. По пътя двата взвода, които бяха определени за
поддържане ... се откъсват и колкото да ги търсихме в тъмнината, не можахме да ги
намерим...
Към 11 ч. отстъпи ротата на кап. Аврамова. Тогава нашето положение стана
критическо. Почти всичките си сили турците хвърлиха върху нас. Почнаха да обхващат
левия наш фланг. ...Положението от минута на минута се влошаваше. За да не бъдем
съвършено обходени поставени в безизходно положение, аз дадох заповед да се дръпнем
100-200 крачки назад, като отстъплението стана по отделения...”
На голям риск бяха изложени няколко четници, между които поета Яворов и Д. Ляпов. Те
– без да има защо, като видели турска войска да влиза в града откъм северната страна...
помислили, че това са наши войски и ... се преместили 100 крачки напред. Тяхното
преместване не само че не беше полезно, но и вредно, защото бяха пред фронта на една
част от войниците(четниците) от веригата, които не можеха да стрелят, за да не избият
нашите. Освен това самата група, които не можеха да стрелят, за да не избият нашите.
Освен това самата тази група, която беше напред , не можеше да си покаже главата, защото
щяха да бъдат избити от турците. Те също не можеха да се върнат и назад, защото се
излагаха на голям риск. Когато заповядах отстъплението, аз казах на началника на веригата
да им извика да се върнат, обаче те не чули или не рачили – останали на местата си....(Хр.
Чернопеев. Спомени)
През нощта на 10срещу 11 октомври турските войски напускат Мехомия.
„…Българската войска пристигна на 11. Болен, на кон – затътрих се и аз, но градът се
предаде без бой…”(Яворов до Лора, писмо от 15.10. 1912. – Ист. Архив на НБКМ, ф. Ал.
Паскалев)
Следващите дни Яворов остава в Мехомия. „…2-3 дни бях свидетел на найотвратителни сцени: убийства, пожари, грабеж и неща още по-ужасни. Българите,
главно тукашните, се оказаха достойни ученици на турците. Душата ми е потресена
до дъното. Рядко съм чел за войни тъй жестоки, тъй варварски, като сегашната. Дано
по-скоро дойде мирът…”(Яворов до Лора, писмо от 15.10. 1912 г. – Ист. Архив на НБКМ,
ф. Ал. Паскалев)
„Яворов
се
противопоставяше
на
ожесточението, което бе обзело българското
население в Македония срещу турците – пише
в спомените си Лазар Колчаков. – Казваше, че
трябва да видят, че ги завладява по-културен
народ, и възпираше от отмъщение. Във всяко
дело и дума той се явяваше най-хуманният,
макар да носеше пушка и револвер. А с
четниците се носеше като баща, гледаше ги
като по-малки братя. Също и със селяните,
тия простички заробени българи.”( Спомени в
Яворов архив.)
На 13 октомври се получава разпореждане
Паметник на Яворов в Разлог
четите да тръгнат към Неврокоп.
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Неврокоп (Гоце Делчев)

Кавала

На 17 октомври сборната чета на Хр. Чернопеев, Й. Вапцаров, П. Яворов и М. Чаков,
подкрепена от една планинска батарея и една дружина, обхождат Неврокоп по планината
от запад.
Градът тържествено посреща освободителите, особено Яворов, който е избран за първи
кмет на новоосвободения град. Хилядното множество възторжено скандира името на поета.
Развълнуван и трогнат от спонтанното доверие, Яворов произнася поздравително слово
към неврокопчани, изпратено с нестихващи овации и викове: „Да си жив, войводо! Да живей
свободата!”.
Като кмет Яворов изпраща благодарствено писмо от името на гражданите до правителството.

На 26 октомври Чернопеев, Яворов, Чаков, Й. Вапцаров и 23-мата четници тръгват по пътя
за Кавала. „Разстоянието между тия два града е около35 километра населено изключително
с турско население. Наша войска дойде само до близкото до Драма село Доксат и понататък не замина. Откъдето минахме обезоръжавахме турското население ... и веднага
продължавахме пътя си.
Пренощувахме при хановете при Декили-таш, на 10-12 км от Кавала.”( Хр. Чернопеев.
Дневник)
На 27 октомври М. Чаков, Яворов и Й. Вапцаров влизат в гр. Кавала. Те обезоръжават
турската стража от 16 души, която пази пътя между Драма и Кавала, и навлизат в града.
Представят се за парламентьори на българската войска, която уж чакала зад скалите:
„Половин час по-късно целият град Кавала знаеше вече новината. Валеше грозен дъжд с
много с много светкавици, но една грамадна тълпа, която ставаше все по-голяма и пошумна, заобиколи и изпълни всички улици.”
Тримата четници застават начело на тълпата и отиват в турския конак:”Това беше
нещо необикновено – пише в рапорта си Чаков. - ... Качихме се на втория етаж в стаята
на мюдюрина. Той беше свикал градските първенци мюсюлмани, а имаше и доста
офицери.
Като че ли електрически ток мина през всичките тези хора, когато влязохме вътре –
лицата им пребледняха... „
Към 4ч. пристига и Хр. Чернопеев с останалите десетина четници. До вечерта каймакаминът
предава петдесетхилядния град Кавала на четниците: „Свършили работата си – продължава
Чаков, - ние излязохме на балкона към площада. Дъждът валеше като из ведро, хилядна
тълпа – всички ориенталски народности, се трупаше все по-голяма и по-шумна.
Някой ми подаде запалена голяма борина. Аз я завъртях няколко пъти, Антон развя народния
трикольор и го прикова на неподвижен висок прът... „(М. Чаков. Рапорт до Върховния
македонски комитет.)
„Трябва да забележа, че тук имаше повече от повече от 5000 души бежанци турци от
Разложко, Неврокопско, Драмско и др. Всички въоражени и почти всички най-лошите турци
... Всичко това представляваше голяма опасност...
Още същият ден – съобщава Хр. Чернопеев – изпратих двама четници на коменданта в
Драма, а оттам и на ген. Ковачев да съобщят за нашето влизане в Кавала. В писмото си аз
описвах в какво опасно положение сме поставени и го молех по-скоро да изпрати поне една
рота войска....(Хр. Чернопеев. Дневник)
В следващите дни продължава обезоръжаването и изпращането на бежанците назад. На
31.10 пристига един взвод българска войска, посрещната от цялото население, „което сега
истински ликуваше, тъй като през дните, които ние стояхме, постоянно се страхуваха да не
би турците да ги изколят. (Хр. Чернопеев)
Снимка на Яворов с четата (1.11.1912г. –Кавала) фотограф- Никола Папахристодуйо
След получаване на заповедта за разформироване на четите от 2. 11. Яворов остава в
Кавала още една седмица. От страна на някои четници започват изстъпления – убийства и
грабежи. Виждайки това, Яворов оставя четата на Л. Казаски и с кон заминава за България.
М. Чаков издава на Яворов пътен лист: „ Дава се настоящето на бившия войвода Пею
Яворов в уверение на това, че той е разформировал четата си съгласно окръжното на
началника на дивизията и сега пътува за България с частното си оръжие заедно с бившия
четник Георги Венедиков. Умоляват се властите да му окажат нужното съдействие.”
На 19.11. Яворов е в с. Баница. Георги Венедиков си спомня: „Пътувахме за с. Баница.
Влязохме в черквицата. В нея една бабичка запазила черепите на Гоце Делчев и Гущанов.
Яворов пое с разтреперани ръце черепите от старата жена – патриотка и горещи сълзи
потекоха от очите му. „Ето, това е широкото чело на Гоце” – прошепна Яворов. Отидохме

„Г-ну минстру председателю –
Гешеву – София
От името на неврокопските граждани и от мое име изказвам чрез Вас на свободната
част на българския народ и на българското правителство нашата безпределна
благодарност за всички жертви, сложени пред олтаря на целокупното Отечество за
възтържествуване на народния идеал.
Кмет на града: П. К. Яворов.”
Една седмица поетът изпълнява функциите на кмет на Неврокоп. В изоставения турски
лазарет е открита първата градска болница, в която се настаняват ранените войници
и неколцина тежко болни граждани. В сградата на конака започва да работи първата
пощенска станция, обслужвана от свързочниците на Родопския отряд. С личното участие
на поета възстановяват работа трите български училища в града. Вземат се мерки за
гарантиране отбраната на Неврокоп от евентуално контранастъпление на турците, набавят
се някои най-нужни хранителни продукти. Особено настоятелни са усилията му за опазване
на обществения ред.Времето му е изпълнено с неотложни административни дейности, но
сърцето и мислите му са на юг, където българските войски продължават да водят военни
действия с отстъпващия противник
Яворов, Й. Вапцаров, М. Чаков заедно с 23-ма четници се явяват при генерал Ковачев и
предлагат на генерала с част от войските си да се предвижи на юг към Бяло море в посока
Кавала, за да завладеят града. Генерал Ковачев отговаря, че му е невъзможно. Яворов го
моли да им предостави четири военни униформи и четири коня.

Паметник на Яворов
в гр. Гоце Делчев
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на уличката, на която беше убит Гоце” . на святото място забихме дървения кръст, а попът
прочете молитва. Тръгнахме за Неврокоп.Войводата Яворов беше печален, мълчеше, очите
му потъмняха. Вървяхме и пак Неврокоп, Банско...”(Яворов архив)
На 25 ноември Яворов се връща в София.
Своите преживявания в Македония Яворов описва в мемоарната си книга „Хайдушки
копнения”-1908 г. , а личните му впечатления от Гоце Делчев го правят първият негов
биограф в излязлата през 1904 г. биографична книга „Гоце Делчев”.
В периода 1905-1909 г. Яворов работи като редактор и публицист във вестниците „Автономия”
и „Илинден”, издания на ВМОРО.
През месец март 1908 г. на Кюстендилския конгрес е избран за допълнителен член на
задграничното представителство на ВМОРО, а през ноември 1012 г. и за редовен член на
задграничното представителство.
Предсмъртното желание на поета е да бъде погребан с четническата си униформа: „Ако
не умрях в Македония, то поне да бъда така, както се бях приготвил за нея”. Мисълта за
Македония не го напуска и в най-тежките му дни. Доказателство за това е прощалното му
писмо до Тодор Александров:
Брате Тодоре,
Прости ме ти, нека ме простят и всички други, че изменям на Македония. Аз умирам
тук.
Ще легна при моята мила Лора.
Твоята деликатна душа ще ме разбере и прости.
Целувам те дълбоко трогнат от грижите, които положи за мене през дни на големи
изпитания.
Кажи на Македония, когато отидеш там, че нейният син( аз се считам за неин) умря
в свободна България увенчан с една най-мръсна клевета. И когато тя бъде свободна,
нека един другар дойде на гроба ми и каже: „Поздрав от нашата майка мъченица, - тя е
вече щастлива!”
Горещо стискам ръцете на Христо Матов и Хр. Татарчев и Ал. Протогеров.
Целувам те. Сбогом
Твоя ПЕЙО
Днес за Яворовата отдаденост на каузата Македония свидетелстват: паметникът на
Яворов в парка на гр. Гоце Делчев от Любен Василков, паметниците на Пейо Яворов в
Разлог,Благоевград и Сандански , бюст паметника на Пейо Яворов в двора на църквата „Св.
Троица” в Банско, музейната сбирка в Хаджисимеоновата плевня в с. Голешево, заслугата
за която е на Виолина Георгиева и Тодор Балтаджиев.

Кюстендил - фронта
На 16.06. 1913 г. е обявена от България война на Сърбия и Гърция от България. Започва
Междусъюзническата война- краткотрайна и изключително кръвопролитна.
На 24 юни 1913г. Изпълнителният комитет на македоно-одринските братства издава на
Яворов открит лист №1637 и на следващия ден поетът заминава на фронта.
На 26 юни пристига в Кюстендил.
„Когато пристигнах на Кюст(ендилската) гара, 3ч. сл. пл. – съобщава Яворов в писмо до
Лора, - топовете гърмяха при Гюшево и аз продължих нататък. Там, към 6 ч. в(ечерта)
канонадата беше още в разгар. Сърбите обсипваха с фугасни и шрапнелни гранати от
Султан –тепе нашата позиция. Зрелището беше ужасно и величествено. Вече 6 дни
издържаха огъня, който сърбите сипеха от една доминираща над целия бълг. Фронт
височина – 6 дни и нощи, без отдих и сън, често пъти по денонощие гладни и винаги
жадни и може би потайно желаещи смъртта, за да отдъхнат. Очите ми бяха пълни със
сълзи...Към 8ч. сърбите настъпиха, но точно на 9ч. едно „ура” – което струваше ми се,
че трябва да се чуе в София, се разнесе по целия хоризонт, една музика засвири „Шуми
Марица” и бурята на контраатаката измете сръбските колони назад по склоновете на
Султантепе...”(Писмо от 27. 06. 1913г. –Ист. архив на НБКМ, ф. Ал. Паскалев)
Македонският деец Неделчо Топалов пише в спомените си: „ Казаха ми, че Пейо Яворов е
дошъл случайно и иска да види съграждани и приятели. Видяхме се . Очите му бяха двойно
почернели и главата оборена.
Оня възторг, онова пламенно възклицание, което беше обзело поета преди години, беше
отлетяло. Нито следа от предишния Пейо.
Изплаках сълзите си от петнадесет дни - каза той – и днес нямо гледам тая шир към
Щип. Ето тук е Виница, а там виждаш Кочани; ето Ежово поле, а там малко по на запад
Вардар и Велес – ще ли ги видим пак? – Едва промълви той. – Приказвахме и приказвахме,
но какво ли… думите се теглеха като криково въже из устата и мълком съзерцавахме
жестоките пристъпи, които се водеха под краката ни на „Повиен” и вляво на „Калиманица”.
…И зави се той като че ли с черна, непроницаема тъга и млъкна…”(Н. Топалов. Пейо
Яворов като революционер и четник. – Яворов лист, бр. 2,с.4)
На 8 юли Яворов отново е на мястото на полесраженията. На 15 юни Яворов се връща в
София.
В градския парк в Кюстендил се намира бюст-паметника на Яворов –копие на паметника на
поета в Борисовата градина от Григор Ахаронян.

Паметник на Яворов
в Кюстендил

Тодор Александров
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“ По стъпките ми редом никне жълта злоба “
Думи за Яворов*
Виолета Христова
Скъпи чирпанлии,
съграждани и приятели!
Много пъти съм слушала от тази трибуна слова за Яворов, някои по-поетични, други съвсем
литературно-аналитични…
Стъписвали са ме и са ме смълчавали прозрения и откровения, интимни признания, поклони
и тържествени клетви, проникновени тълкувания и сложни академични анализи, посветени
на Онзи, чието рождество отбелязваме днес.
Един от най-ярките поети на България, когото не засенчват ни политически крамоли, ни
исторически катаклизми.
Яворов е и си остава безспорен връх за българина. А както е известно, ние сме народ
съмняващ се и оспорваме всичко.
Но не ми е минавала мисълта, че един ден ще трябва да се изправя и точно пред вас да
търся свой подход към темата.
А какво още не сте чули за Яворов? Кой подстъп към поета не е бил атакуван през всичките
тези години? И не се ли събуждахме на другата сутрин все така в подножието? Не сме ли все
така неразбиращи, смалени и от мащаба, и от съмненията, и от нетленността на прочита!?
Нямам какво да прибавя към многобройните гледни точки, освен… собственото си
притихване.
Кризата е ръжда. Тя първо разяжда духа. След това повдига онези – „фасулковците”, от
които се опитваше да се оварди Пенчо Славейков. Оставя ги да се репчат по площадите и
да говорят за изкуство, нещо повече – да го купуват и продават, да го спонсорират щедро и
великодушно, все едно Държавата на Духа им е бащиния.
Днешните „фасулковци” имат доста рафиниран облик, но сделките с духа си остават същите.
И защо ли в българската история няма толкова изгубени битки, колкото погубени таланти?
Ще попитате – къде е Яворов!
Яворов винаги е там, където хлевоустите всезнайковци, вездесъщите хлебарки на злобата
не достигат… Където профанизацията на духа е безсилна. Въпреки домогванията си.
Много е лесно да дъвчем величието – но словцата ни няма да пораснат, ако споменаваме
често и безразборно имената на големите… Даже и ако организираме шумни тържества в
тяхна чест… А в деня си забравяме съкровените им послания… Ако изгребваме нощвите,
но не месим хляба си с тяхната извечна мая… Не вдишваме ли озона на стиховете им,
не протича ли високият поетичен ток по вените ни, оставаме тълпа. И то с маниакалната
претенция за народ!
Интуицията, а не разумът, ми казва, че трябва да вървя в тази посока.
„Яворов и тълпата”, „Яворов и мълвата”! Мълвата, която въздига, събаря, контролира и…
дори убива. Този подстъп към Поета си избирам. Със сигурност не е най-красивият. Нали
мълвата е онази „мръсна газ”, която задвижва низките страсти и прави битието „пенливо и
занимателно”.
Времената на преходи и драматични обрати са фокус, в който изтъняват гледните точки.
Тогава се преосмислят поетичните, пък и всички останали човешки позиции, събужда се
непозната яснота на чувствата, каквато охолните времена нямат.
И ни пробожда сякаш някаква друга действителност – да, денят е страшен, а нощта – двойно.
Защото съмнението, че си сам между ледени стени, че тъмнината е превърнала приятелите

в предатели, че народът спи в кошера-живот, а „топлота” и „обич” са само изречение от
изчезващите книги… – това съмнение е страшно. В такива времена терзанията на душата
стават видими. Душата напомня за себе си.
Но къде е Яворов?
Роден е точно тук, на 1 януари 1878 година – едно от онези смугли чирпанлийчета, които
се опитват да прескочат бащиния зид, да наскочат и вродената си притеснителност и
фамилното неодобрение, за да последват други, отвъдни пориви…
Но тръгват от тук.
Цял живот се опитвам да разбера моя град. Всичко в него е толкова тукашно… Той иска
да въздигне, а в суетенето си събаря, иска се да събори – а в простодушието си – въздига.
Привидно в него няма нищо. Но кое от видимото е същина? Затова и пришълците никога не
стигат до очарованието на прашните улици и безлюдната чаршия…
От тук тръгна Поетът към своята Голгота. Какво взе от дома си ли? Бащината лютост
и майчината благост, една драматична душа – страстна и противоречива, гореща и
съмняваща се. Изострената си като чирпанска кама чувствителност. Взе и дълбоката,
не – взе бездънната си тъга… Съмненията и страховете, влюбчивостта и катаклизмите…
Отзивчивостта и сърдечното неспокойствие, непригодния си идеализъм… Да – и поезията.
Остана ли друго?
“Сприхавостта, хумора, съмнението и боята имам от баща си, а от майка си – любовта към
народната песен, сърдечността, вярата, поезията: демонът и ангелът, които поменавам в
поезията си.” – описва сам себе си Яворов.
Посрещна го светът на Голямата литература. За да види в него Големия поет. Да го
приобщи, да го припознае, да го приласкае и огласи. Още с появата на първите му
стихове, литературните води се раздвижват – поемата „Калиопа” е забелязана и оценена
подобаващо от самия д-р Кръстев – един от идеолозите на кръга „Мисъл”. Пенчо Славейков
усилено дири по-подходящо име за младия Крачолов, а поетът е извикан в София, където
творческото му бъдеще изглежда предопределено.
Стиховете му се печатат – излизат „Стихотворения” 1901 г., три години по-късно следва
второ издание. Вазов се изказва ласкаво за стиховете на чирпанлията, а кръгът „Мисъл”
се оказва още по-гъвкав и далновиден и идейно зачислява Яворов в своята естетическа
територия, давайки му права, равни на избраниците.
А в предговора си към второто издание на „Стихотворения” 1904 г. Славейков бърза
теоретично да „обясни” къде е мястото на младия Яворов в литературния контекст и
от името на поета да приключи със социалните му „увлечения” в реализъм като насочи
„модерните” преживявания на душата му в „правилното русло”.
Достоен за уважение е опитът на Славейков и кръга „Мисъл” да европеизират духовния
живот, който тук, в България, сякаш вечно дъхне на „лучец и вкиснало”… И дори мускалите
в прочутите дисаги не могат да затулят нашенската миризма на байганьовщина…
Но Яворов е много повече от тези теоретични постановки. Той не ще се вмести в
предварително създадени чекмеджета и до края си остава, както национално и социално
чувствителен, така и космополитно всеобхватен в поетичните си контури. И загадка за
всички, които се опитват да го обясняват.
Едва свалил от нозете си калта на чирпанските улички, младият поет вече смайва и очарова
самовлюбена литературна София. „Паркетни” литератори от различни естетически кръгове
и кръгчета искат да го впечатлят, да го привлекат – дали за да легитимират с яркия му
талант собствената си посредственост, или пък за да облекат в една наистина блестяща
форма сухите си идеологии. Интересен е не само за гилдията, но и за пърхащите край
литературния огън еднодневки, за екзалтираните читатели, както и за… клюката.
Безспорно е поласкан от подобно внимание – тълпата е стъписана от тъмния му чар,
готова е да прости и скромния му произход, нещо повече – добавя в този произход щипка
източен мистицизъм. Кой е той? За арабския му корен плъзват легенди, които Яворов…
не опровергава. Мълвата го грабва и го понася върху яркожълтия си гребен, дорисува го,
дописва го, търси подтекст в стиховете му, рови в страданията му като в собствен гардероб,
чете писмата му и ги тълкува… разпъва го на кръста на общественото мнение. Ласкаят го,
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ухажват го, но нима му подхождат те в шумната си суетност, нима това признание е търсил
в самотните си нощи?
Яворов, с целия си живот, подобно на своя кумир Ботев, показва на всички, че салонната
литература и литературните спорове по кафенетата – нямат много общо с духовните
катаклизми, с безсъниците и прозренията на истинския поет.
По Ботевски „енергичен, демоничен и стихиен”, поетът от Чирпан, за съжаление, живее
в едно съвсем „неботевско” време. Неговата духовна свръхенергия се разлива напусто и
съзнанието за това го раздира – мята го в полюсни състояния – ту го тегли неудържимо към
смъртта, ту го залива с неукротима виталност.
И той отчаяно се опитва да избяга от смазващото „безвремие” – понякога се връща в
спомените за едно „честито свидно детство”, чието пълнокръвие и свежест могат да бъдат
спасение… Или за пореден път поема към Македония.
Македония! Тя, която епично материализира Яворовото бойно поле на честта. Поетът
страстно желае да слее там поезия и автобиография – така, както три десетилетия по-рано
Ботев го прави на Околчица. Или любовта?
Впрочем, любовта винаги е истинска – дори когато се бори със себе си, когато е свенлива,
ефирна, безплътна… А също и когато губи всяка мярка, отнася мостове и руши брегове…
Мина и Лора са само земните имена на любовното му чувство.
Тълпата никога не прощава на Яворов желанието да е недосегаем и различен! Но
кому е простила!? Опитват се да го обяснят, да го вкарат в мерките на собствената си
всекидневност. Да му предложат слава и да му откажат близост. „Хайлайфът” на столицата
може да бъде така щедър и дори снизходителен към странностите на чирпанлията… Чудак,
тъжен самотник всред многолюдна тълпа – но и съзнаващ своята поетична сила, Яворов
вярва в предопределеността и в способността на поета да следва неутъпканите пътеки.
Независимо каква кауза защитава, Яворов го прави ярко и талантливо, с цялата мощ на
поетичната си енергия. Такъв е в Македония, когато пълзи над заледените пропасти, пише,
облегнат на масата в някоя селска кръчма или опрян на пушката, своите бързи записки.
Когато се опитва да помири и проумее къде е общото между идеализма на самоотреклия се
и тресящата се от междуособици Македонска революционна организация…
Самата представа за това как един от най-тачените ни поети зарязва спокойния столичен
бит, за да гази с подбити нозе калните пътища, да убива, или да бъде убит… днес изглежда
необяснима. Колцина в съвремието ни биха проумели тази самоубийствена лудост?
Но очевидно „вратата на историята и вратата на лудницата са на една и съща улица” /
„Хайдушки копнения”/ а „лудите… – те да са живи.”
На „майка Македония” Яворов остава верен син до сетния си дъх и именно с нея се прощава
в „онзи кобен час”.
В другия си живот – той е известен интелектуалец, чиято цел е да повдигне българския
духовен живот на едно европейско стъпало. Отново мисионерска задача, подобна на каузата
„Македония”, отново същите трудности и нашенско неразбиране. Негови спътници са
изключителни авторитети от кръга „Мисъл”, отдадени на идеята, че вгледаната единствено
„в пъпа” си култура, не може да надрасне себичната си сянка.
А има какво да се учи от света.
Ако можехме да видим в какво се е превърнал младият поет за няколко години. Библиотекар
и поддиректор на Народната библиотека, артистичен секретар на Народния театър – ето
го в Нанси, после в Париж, а върху тъмното му лице вече личи печатът на съмнения и
страсти… Отдалечен е от всичко доморасло и скодоумно. Далеч и от тълпата…
Това са, разбирате, външните белези на натрупаната култура и пораснало самочувствие.
Но в стиховете откриваме същата висока поетична енергетика – търсенето на философска
дълбочина, проникновеност и чистота. Слогът е станал още по-изящен и музикален,
виртуозно изчистен – нищо излишно, нищо фалшиво… Понякога вниманието към
формата ни изглежда дори малко пресилено, но достатъчно е да си спомним основите на
модерната естетика – и ще видим, че в това отношение именно Яворов превръща в дело
съвършенството, за което Пенчо Славейков така упорито говори…
А обществото следи всяка стъпка на поета. Стиховете му се четат и преписват върху картички
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и албуми, превърнал се е в една от постоянните теми за разговор по кафенета и градинки.
Жените го ухажват. Личният му живот се следи под лупа. Всички вече знаят за любовта му
към „твърде младата” Мина Тодорова. Обсъждат, осъждат, коментират… Следят със затаен
дъх публикуваните стихове и не изпускат – кога и как, дали и защо…
А в тези стихове – все повече самота, все повече безнадеждност, горчивина и сляпа
отчужденост от всичко.
И четем:
„По стъпките ми редом никне жълта злоба,
аз семето на зло неволно сея вред”
/”Не бой се и ела”/
Дали отровата на делника е тази „жълта злоба”? Тя следва Поета и в любовта, подлага на
съмнение искреността на всяка изречена дума, на всеки сърдечен жест.
„И съсък на змии, и крясъци на жаби
аз чуя недосяган в тъмни самоти;”
/”Не бой се и ела”/
Недосяган? Би искал да е недосяган Яворов, затворен в усещането за призвание, защитен
от гордата си маска на духовен принц, но „жълтата злоба” пълзи. Като плесен поразява
дори любимото момиче. Огорчена от неразбирането, от осъждането и студенината и на
свои, и на чужди, уязвена в най-съкровеното си чувство, „малката Мина”, „неземното дете”
умира в Париж. Далеч съм от мисълта, че само обществените нрави убиват тази ефирна
любов, вдъхновила чудесни стихове. Житейските обстоятелства, криволиците на съдбата
са категорично непроменими.
Но Яворов е ударен в сърцето.
Недосяган от злото? Но къде е това място и… това време?
„Затварям пламнали очи
ала напразно – няма сън;
не мозък, а олово сякаш
в разяден череп се разлива…
Възглавието – камък същи
леглото тръне и коприва”.
/”Нощ”/
Споделя той душевните си терзания в поемата „Нощ”. Предълга нощ е затиснала с мрака си
поета. Разкъсват го нечовешки пориви. Вие душата му, изправя се и пада омаломощена…
Чий е този живот? И къде е спасителната Смърт? Душата му върви към Любовта, обречено,
както жадният търси извор в пустинята. Понякога се появяват миражи, но пътят е дълъг.
Любов ли е, или хищна сянка, която се спуска, любов ли е, или стръвен демон, усетил
предстоящ пир? Самотата връхлита не само нощите, дните стават бездънни. И чия е тази
ръка… Нима животът предлага най-сетне утеха!? Любов?!
Още по-стръвна е клюката и нездравият интерес към поета нараства, когато в живота му се
появява и остава Лора Каравелова. Красивата и образована дъщеря на Петко Каравелов,
самата тя е център на обществено внимание от години. И как да му простят – на него,
тъмния чирпанлия, вниманието от страна на една от най-интересните жени в София.
Тяхната любов и семейният им живот става сцена „осветена от прожекторите, изложена
на показ за любопитните и коментаторите”. А тук въображението предлага пищна трапеза:
Красота, Слава, Ревност, Гняв, Самоубийство, Отмъщение, Позор, Слепота, Смърт…
Измъчван от душевни кошмари, Яворов търси утеха и пристан в тази любов. Напразно –
Лора носи същата метежна душа и трескаво въображение. Сблъсъкът е неизбежен! И си
спомням един стих на поета Владимир Холан: „Ако два кораба се сблъскат в бурното море,
то не е от нелюбов на единия към другия”…
Тогава – във фаталната нощ на 29 ноември 1913 година – един любовен конфликт намира
своята болезнена развръзка: “Моята мила Лора се застреля сама. Ида и аз подир нея” –
пише с трепереща ръка Яворов и се прострелва на свой ред… Но само ослепява. Остава
да агонизира, да умира по малко всеки ден в продължение на цяла година…
Веднага е задвижен мощен обществен механизъм за неговото окончателно духовно
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съсипване и физическо унищожение.
Почти чуваме крясъка на вестникарчетата, разнасящи в. „Утро”: „Син на касапин! Харамия!
Кой уби Лора Каравелова? Кой стреля в гърба на най-красивата жена?”
Сляп, смазан от смъртта на Лора и от непоносимото обвинение, отритнат от приятели и
уволнен от работа… Влачат го по съдилища, унижават го… Мълвата крещи зад гърба му –
„Убиец!”, затварят се вратите, хлопват кепенците и хвърлят по слепеца камъни онези, които
жадно попиваха новите му стихове, онези, които препрочитаха с възторг „Две хубави очи”,
които се кълняха в неговата поезия…
Но какво още може да огорчи онзи, който сам е прегърнал Смъртта като спасение?
Яворов изпива чашата с отрова, целува куршума и отива там, където го обичат. Отвъд.
Преди това нанася последни поправки върху стиховете си, разпорежда се с духовното си
наследство. „В предсмъртните си дни той мисли изключително като Поет – не съществуват
вече за него разпенената мълва, пронизващите погледи, шушуканията зад гърба му.”
„И съсък на змии, и крясъци на жаби
аз чуя недосяган в тъмни самоти;”
/„Не бой се и ела!”/
„Недосяган” – вече наистина е недосяган. Защото е недосегаемо сътвореното от
безсмъртната му душа.
И фактът, че сега сме тук, че сме тук всеки януари, че все още, в миг на душевен смут,
посягаме към томчето със стихове, е знак за това безсмъртие.
Знак, че тогава – на 29 октомври 1914 година Яворов отвори клетката и песента-скитница
излетя най-после свободна от земните си вериги…
Мълвата, разбира се, също продължава да живее. Тя е доста устойчива. Крепи я несекващото
човешко любопитство. Опитът ни да разберем изключителното, да смалим голямото до своя
ръст, за да го видим… Да повярваме, че са същите като нас онези, които творят човешката
история… Спасява ни тази мисъл, че и те грешат, падат и пропадат, че печелят и губят…
По-лесно е някак тогава да преглътнеш сивия живот и да се поместиш в черупката си. Но
историята не е въпрос само на прочит. Нито само на почит…
Защото човек е много повече от казаното за него. И добрите, и лошите думи никога не са
всичките думи. А цялата истина за човека навярно е някъде на „седмия етаж на душата му”
и трябва много внимание и много нежност, за да се срещнем.
Какво искам да кажа за финал ли? Че днес дори мълвата се е смълчала и навежда виновно
глава. Но понеже е анонимна – не знам точно чия е главата…
Че всъщност, днешният ден е празник. Рождество Яворово!
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Яворови януарски дни, пренасяне символичния огън на яворовата поезия.

* Слово, произнесено в Чирпан при откриването на „Яворови януарски дни” 2010 г.

Яворови януарски дни.
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