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Биография

Роден е на 27 април 1866 г. в град 

Трявна, в семейството на Ирина и 

Петко Славейкови. Учи в различни 

градове на България – Стара 

Загора, Сливен, Търново, София и 

Пловдив. През януари 1884 г. 

заспива върху заледената река 

Марица и заболява тежко. Въпреки 

продължително лечение, за цял 

живот остават поражения –

затруднено е придвижването му, 

пише с усилия и говори трудно. 



След тримесечна борба със смъртта 

Славейков се отдава на мрачни мисли, 

страда от пристъпи на меланхолия, от 

които търси лек в книгите и в 

творчеството.

През 1901 постъпва на работа като 

поддиректор на Народната библиотека. 

Сътрудник и редактор е на сп. „Мисъл“ 

през целия период на съществуването му 

(1892–1910). Той е централна фигура и 

неоспорим авторитет в създадения от д-р 

Кръстев литературен кръг „Мисъл“, в 

който членуват също П. К. Яворов и П. Ю. 

Тодоров. През 1903 започва продължилата 

до края на живота му връзка с вярната му 

спътница Мара Белчева, вдовица на 

Христо Белчев.



От март 1908 до февруари 1909 П. П. 

Славейков е директор на Народния 

театър. През 1909 се връща на работа в 

Народната библиотека. На 24 август 

1911 заминава за Цюрих, където го чака 

М. Белчева. Живеят в няколко града в 

Швейцария, а след това се отправят към 

Италия. Заживяват в малкото градче 

Брунате, където пристигат през пролетта 

на 1912. Съвсем скоро след 

установяването им там, на 28 май по 

стар стил или 10 юни по нов стил, 

Славейков издъхва. През 1921 костите 

му са пренесени и погребани в България. 



Творчески път
Творчеството на Славейков е акт на културно строителство. 

Първият ни модерен идеолог утвърждава нов естетически 

проект за обновление на българската литература. Негова 

концептуална база е идеята за нуждата от европеизация на 

българската литература. Славейков я осмисля в две посоки –

приобщаване на художественото ни творчество към идеите 

на европейската литературна мисъл и съхраняване на 

националната му самобитност. Творбите на поета са 

реализация на този синхрон между националния и 

европейския литературен прогрес.



Те внасят в традиционни фолклорни 
възрожденски теми непознати 
проблеми – за божественото 
призвание на твореца, за силата на 
индивидуалната воля, за верността 
на себе си, за красотата като 
регулатор на нравствеността, за 
греха и нравственото прераждане 
(“Ралица”, “Бойко”, “Неразделни”, 
“Луд Гидия”), за избраната личност, 
способна да отстоява себе си в 
кризисни моменти от националната 
история (“Поет”, “Кървава песен”, 
“Бачо Киро”).



От друга страна, в своите 
философски поеми, отразяващи 
съдбата на велики личности от 
световната културна история 
(“Микеланджело”, “Цис Мол”, 
“Симфония на безнадеждността”, 
“Сърце на сърцата” и др.), той 
утвърждава един нов художествен 
тип в българската литература –
културния герой, способен да твори 
нови светове, като пресъздава себе 
си и своите идеали. Следователно 
идеен обединител на цялото 
Славейково творчество е човекът 
като творец на битието.



С критично-обществен патос са 

пропити много негови стихотворения 

от края на 1880-те и първата половина 

на 1890-те години („Бащин край“, 

„Любимий падишах“, „Дим до Бога“, 

„Манго и мечката“, „Цар Давид“ и 

други). Същевременно Славейков 

пише и интимна лирика. Събира я в 

първата си книга „Момини сълзи“, 

създадена под неасимилираното 

влияние на Хайне. Бързо разбрал 

нейната незрелост, една година след 

излизането ѝ Славейков иззема 

непродадените екземпляри, за да ги 

изгори.



В началото на 1890-те години се очертава 

друга тенденция на поетическата мисъл на 

Пенчо Славейков – вглъбяване в света на 

исторически личности, велики творци, герои 

на духа. През 1892 г. в списание „Мисъл“ се 

появяват първите редакции на поемите „Cis 

moll“, „Сърце на сърцата“, „Успокоения“, 

„Фрина“. По това време в поезията на 

Славейков се набелязват почти всички 

идейно-емоционални, жанрово-стилови 

насоки, характерни за зрялото му 

поетическо творчество – патриотична, 

баладична, фолклорна, интимно-лирична, 

философско-историческа, легендарна, 

източнодидактична.



През 1892 г. Славейков заминава да 
следва философия в Лайпциг. От там 
сътрудничи редовно на списанията 
„Мисъл“ и „Българска сбирка“, създава 
поемите „Ралица“, „Бойко“, 
„Неразделни“, и други класически 
епически песни, първите глави на 
епопеята „Кървава песен“, много от 
миниатюрите в „Сън за щастие“. Много 
полезно за неговото творчество се 
оказва познанството с Мара Белчева, с 
която имат сходни интереси като поети 
и писатели и остават близки приятели за 
цял живот. 



Интересът на Славейков към живописта и скулптурата го 

насочва към Лайпцигското дружество на любителите на 

изкуството, в което членува. Член е и на Лайпцигското 

литературно дружество. Посещава множество театрални 

премиери. Вглъбява се в творчеството на Йохан Волфганг 

Гьоте и Хайнрих Хайне, интересува се не само от 

художественото им дело, но и от философските и 

естетическите им възгледи. Чете трудовете на Георг Брандес, 

К. Ланге, Артур Шопенхауер, Фридрих Ницше.

Фридрих Ницше



В Лайпциг Славейков завършва (1896 
г.) кн. 1 от „Епически песни“, подготвя 
кн. 2, продължава да твори интимна 
лирика, извисявайки се над ранните си 
лирически произведения. 
Стихосбирката „Сън за щастие“ 
(включва „Докле е младост...“, 
„Безумний вихър“, „Спря се орача...“, 
„Вият се облаци...“, „Капчици 
дъждовни...“, „Над безкрайните 
полета...“, „Над вършини и долини...“, 
„Плакала е горчиво...“, „Во стаичката 
пръска аромат“, „Ни лък ни дъхва...“, 
„Спи езерото...“, „Морна лятна нощ...“ 
и др.) е плод на многогодишна 
творческа работа в тази насока. 
Изпраща първите си критически 
текстове, излезли във в. „Знаме“. 



Славейков се завръща в България в 

началото на 1898 г. и през същата 

година става действителен член на 

Българското книжовно дружество, 

днес Българска академия на 

науките. Назначен е за учител в 

Софийската мъжка гимназия и е 

командирован в Народната 

библиотека в София. Става близък 

помощник на д-р Кръстьо Кръстев 

в редактирането на сп. „Мисъл“ и е 

в центъра на литературния кръг 

„Мисъл“.

Литературният кръг „Мисъл“



В началото на март 1911 г. е командирован 

в Цариград, Атина, Неапол, Соренто, Рим, 

за да се запознае с библиотечните сгради и 

с развитието на библиотечното дело. След 

завръщането си в София Славейков се 

отдава на трескава работа: завършва ч. 2 на 

„Кървава песен“ (IV-VI песен), подготвя 

антологията „Немски поети“. 

Поради преждевременната му смърт 

предложението на шведския академик 

Алфред Йенсен, преводач на „Кървава 

песен“ и на други негови творби, да бъде 

удостоен с Нобелова награда, не е 

разгледано от Нобеловия комитет. 

Край на творческия път



Произведения:
Момини сълзи, 1888.

Епически песни. Кн. 1. 1896.

Блянове. Епически песни. Кн. 2. 1898.

Епически песни. 1902.

Сън за щастие, 1906. (включва „Докле е младост...“, „Безумний вихър“, „Спря се орача...“, „Вият се облаци...“, „Капчици дъждовни...“, „Над
безкрайните полета...“, „Над вършини и долини...“, „Плакала е горчиво...“, „Во стаичката пръска аромат“, „Ни лък ни дъхва...“, „Спи езерото...“, 
„Морна лятна нощ...“ и др.)

Епически песни. 1882 – 1907, 1907. (включва „Неразделни“, „Сърце на сърцата“, „Ралица“, „Фрина“, „Змейново любе“, „Късмет“, „Луд Гидия“, 
„Поет“, „Микел Анджело“, „Бойко“, „Харамии – 3“, „По жътва“, „Коледари“, „Cis Moll“, „Чумави“, „Симфония на безнадежността“ и др.)

На Острова на блажените, 1910. (включва „Сто двадесет души“, „Катунари“, „Над него ден изгрява“, „Баща ми в мен“, „Псалом на поета“, 
„Самоубиец“ и др.)

Кървава песен. Част 1 – 3, 1911 – 1913.

Немски поети, 1911.

Книга на песните. Редактор д-р К. Кръстев, 1917.


