
ДЖОРДЖ ГОРДЪН БАЙРОНДЖОРДЖ ГОРДЪН БАЙРОН 

(1788-1824)



Джордж Байрон е роден на 22 януари 1788 г. в 
Лондон, Великобритания. Лорд Байрон е 

британски поет, водещо перо в английския 
романтизъм. 

Най-знаменитите му поеми са „Странстванията 
на Чайлд Харолд“ (1812-1818) и „Дон Жуан“ 

(1819-1824).

БИОГРАФИЯБИОГРАФИЯ



Байрон е известен не само с творчеството 
си, но и с бурния си живот, изпълнен с 

екстравагантности, многобройни любовни 
връзки, дългове, раздели и обвинения в 

кръвосмешение и хомосексуализъм.

На 19 април 1824 г. в Месолонги, Гърция, 
умира от треска, докато подготвя нападение 
срещу османската крепост Лепанто по време 
на Гръцката война за независимост, за което 
е почитан от гърците като национален герой.





Докато не е на училище или в колежа, 
Байрон живее с майка си в имението 

Бургейдж в Саутуел, Нотингъмшър. Докато е 
там, се сприятелява с Елизабет Пигът и брат 

ии  Джон, с които изнася две пиеси за 
развлечение на обществото.

С помощта на Елизабет, която преписва 
множество от грубите му чернови, по това 

време Байрон се окуражава да пише 
първите си томове поезия.

РАННА КАРИЕРАРАННА КАРИЕРА



„Скитнически творби“ е публикуван от Ридж 
от Нюърк и съдържа поеми, написани от 
Байрон, когато е на 14-годишна възраст. 

Изданието обаче набързо е върнато и 
изгорено по съвета на преподобия Томас 

Бийчър (приятел на Байрон) заради 
любовните стихове, и то най-вече „На 

Мери“.

„Творби по разнообразни поводи“ - „чудно 
целомъдрена“ ревизия според Байрон, се 

появява след това.





„Часове на леност“, която събира много от 
предишните му поеми заедно с написаните наскоро 
творби, е книгата, която достига най-високата точка.

 Стихосбирката получава ужасна негативна и 
анонимна критика (днес е известно, че тя е дело на 
Хенри Питър Брум) в списание «Единбърг Ревю», 

което подтиква Байрон да започне да пише първата 
си сатирична творба „Английски бардове и 

шотландски рецензенти“ (1809 г.).

 Тя до такава степен разгневява някои от 
споменатите критици, че те предизвикват Байрон на 
дуел. В последвалите издания след известно време 
да бъдеш мишена за перото на Байрон става знак за 

престиж.



След като се завръща от своите пътешествия, 
публикува първите две песни от 

„Странстванията на Чайлд Харолд“ през 1812 г. 
Те са посрещнати с голямо одобрение. Както 

самият Байрон казва:
„Събудих се една сутрин и бях известен. “

Последни две песни на творбата имат подобен 
успех, както и четирите „ Ориенталски 

приказки“ : „Гяур“, „Абидоската невеста“, 
„Корсар“ и „Лара“, които са основата за 

създаването на специфичен вид протагонист, 
наречен впоследствие Байронов герой. 





1806 – “Часове на леност”
1809 – “Английски бардове 
и шотландски рецензенти”

1812-1818 – 
“Странстванията на Чайлд 

Харолд”
1813 – “Гяур”; “Абидоската 

невеста”
1814 – “Тя броди сред 

красота”; “Корсар”; “Лара”
1815 – “Еврейски мелодии”

1816 – “Обсадата на 
Коринт”; “Паризина”; 

“Шийонския затворник”; 
“Сън”; “Прометей”; 
“Мрак”;  “Манфред” 

1817 –  “Жалбата на Тасо“; 
“Бепо“

1818 – “Мазела” 
1819 – “Пророчеството на 

Данте
1820 – ”Марино Фалиеро“

1821 – “Сарданапал”; 
“Двамата Фоскари“; “Каин“; 

“Видението на Страшния 
съд“; “Небе и Земя“

1822 – “Вернер“; 
“Преобразеният изрод“

 1823 – “Бронзовият век“; 
“Островът“

1819-1824, незавършена; 
„Дон Жуан“

БИБЛИОГРАФИЯ



КРАЙ
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