


Пенчо Петков Славейков е роден на 27 април 1866г. 
в Трявна. 





Учи в родния си град и в Стара Загора, 
където през 1876 г. баща му е назначен за 
учител. Той е свидетел на опожаряването 
на Стара Загора по време на Руско-
турската война, споменът за което остава 
завинаги в съзнанието на бъдещия поет.





Тези „враснали тъй дълбоко в душата 
спомени“ служат на Славейков при 
работата му върху „Кървава песен“. 
Семейство Славейкови едва се спасява от 
пожарищата и се събира в Търново.





Пенчо Славейков е най-
малкото седмо дете в семейството 
на Петко Рачов Славейков и 
Ирина Райкова. Има братя -
Христо, Иван, Рачо, Райко и 
сестри - Донка, Пенка.

Семейството



След края на 
войната се 
премества в 
Сливен, през 1879г. 
— отново в 
Търново, където 
Петко Славейков 
издава вестниците 
„Остен“ и 
„Целокупна 
България“, а Пенчо 
Славейков участва в 
разпространението 
им.



В края на 1879 г. семейството се 
установява в София, където 
Славейков учи до 1881 г. След 
въвеждането на Режима на 
пълномощията, баща му, един от 
водачите на Либералната партия, 
е арестуван, след което заминава 
за Източна Румелия.





Пенчо Славейков продължава 
образованието си в Пловдив. През 1883 г. е 
един от начинателите и водителите на 
ученическия смут в Пловдивската реална 
гимназия против лошото преподаване на 
предметите, след като учители като П. Р. 
Славейков, Петко Каравелов и Трайко 
Китанчев били заменени с парфюмирани 
контета и умствено боси „възпитатели“.





По това време е под въздействието не само на 
баща си, но и на бащиния си приятел Петко 
Каравелов. През тези години се заражда любовта 
му към народното творчество. Бащата и децата 
записват народни приказки, песни, легенди, 
старинни предания.



Славейков придружава често баща си в 
пътуванията му из различни краища на България 
за езикови, етнографски и фолклорни проучвания, 
изучава от първоизвора изкуството и езика на 
народа.



През януари 1884 г. заспива върху заледената 
Марица след невинна детска игра и заболява 
тежко. Въпреки продължителното лечение в 
Пловдив, София, Лайпциг, Берлин, Париж, за цял 
живот остават поражения — затруднен вървеж 
(движи се с бастун), 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. За да излезе от тежката криза, му 
помагат книгите на Иван Тургенев и  Короленко 
„Живи мощи“ и „Слепият музикант“.



В борба с неволята Славейков калява волята 
си и започва да гледа на страданието като на 
велик учител, извисяващ духа. Тази идея 
намира по-късно художествен израз в редица
творби.Възгледът за страданието се 
затвърждава и от общуването му с 
творчеството на Хенрик Ибсен, Фридрих 
Ницше, Хайнрих Хайне и други. 



След нещастието у Славейков 
се заражда и склонността да 
осмисля творчески самотата. 
Стихотворенията, които пише 
по това време, са повлияни от 
Хайне, чиито творби чете в 
руски превод.







Към средата на 1884 г. семейството на Пенчо 
Славейков се връща в София. През 1885 г. той се 
сближава с Алеко Константинов. Двамата 
сътрудничат на списанието „Библиотека Свети 
Климент“ с преводи от руски поети.







През Стамболовия режим Славейкови преживяват 
тежки години. Всички братя, високообразовани 
хора, владеещи чужди езици, автори на стихове, 
журналисти, публицисти и общественици, като 
демократи и русофили са подлагани неведнъж на 
преследване и побоища. 



Това затвърдява критичното отношение на 
Славейков към стамболовизма и изобщо към 
тогавашната българска обществено-политическа 
действителност, подхранва политическия му 
демократизъм. С критично-обществен патос са 
пропити много негови стихотворения от края на 
80-те и първата половина на 90-те г. („Бащин край“, 
„Любимий падишах“, „Дим до Бога“, „Манго и 
мечката“, „Цар Давид“ и други). 



 МАНГО И МЕЧКАТА

 Мечката я Манго разиграва -
както шахът нашата държава,

казваше веднъж Насър Ферре: -
думка той на свойто дааре,

тя подскача и ръмжи, уж пее,
сопата дано я не огрее...

Мине ден: те в сън прекарват нощ -
мечката и Манго - сбират мощ.

Манго в сън се за късмет облизва;
мечката се поще и подгризва

брънката с отдавна гален блян -
взирайки се към Коджа Балкан...

Мине нощ; зора се ясна сипва;
на нозе юнашки Манго рипва,

мечката отново подбере -
думба-думба с свойто дааре,

чака нощ; - та пак да се нощува:
в сън за свойто всякой да бленува.



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 90-те г. 
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 и др.



През 1892 г. Славейков заминава да следва в Лайпциг 
философия. От Лайпциг сътрудничи редовно на сп. 
„Мисъл“ и на сп. „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“.



Интересът на Славейков 
към живописта и 
скулптурата го насочва към 
Лайпцигското дружество на 
любителите на изкуството, в 
което членува.  



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“ 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“.





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“.





През 1908-1909 г. е директор на Народния театър. За 
краткия си престой там Славейков се проявява 
като енергичен, високоерудиран и талантлив 
ръководител и режисьор. Бранейки 
независимостта на театъра от некомпетентни 
вмешателства, влиза в конфликт с министъра на 
просвещението Никола Мушанов и напуска.







През 1910 г. в София се  организира 
казионен Славянски събор, на който не 
са поканени да присъстват най-светлите 
умове на славянството. Поетът Пенчо 
Славейков протестира с отворено писмо 
до делегатите на събора. Той смята, че 
славянското единение може да бъде 
постигнато само на чисто културна 
почва и с братско съгласие.



Гневът му против поканените 
реакционери, наречени “черносотници”, 
го кара да държи реч на публично 
протестно събрание против събора. 
За нещастие главният организатор  става 
министър на просветата и на 10 юли 1911 г. 
уволнява Славейков от поста директор на 
Народната библиотека в София и го 
назначава за уредник на училищния 
музей към Министерството на 
просвещението.редник на училищния 
музейедник на училищния музей





В края на август вече е в 

Цюрих, където го очаква Мара 

Белчева. 



Обиденият поет отказва да стане 
уЖивее в различни селища —
Люцерн, Хофлу, Горут, Гьошенен, 
Андермат, Логано. Силният 
душевен гнет влошава здравето му. 
Славейков прави героични усилия 
да работи. В края на ноември 
пристига в Италия. 





Най-дълго се задържа в Рим — 3 месеца. През май 
1912 г. отново е на път — през Флоренция, към 
Енгандините, към планината, търсейки лек за 
тялото и душата. В края на месеца пристига в 
малкото курортно градче Брунате, разположено 
между езерото Лаго ди Комо и град Комо (Италия), 
където на 28 май умира. 



Поради преждевременната му смърт, 
предложението на шведския проф. Йенсен, 
преводач на „Кървава песен“ и на други негови 
творби, да бъде удостоен с Нобелова награда, не е 
разгледано от Нобеловия комитет.





Като поет, винаги верен на любовната тема, Пенчо 
Славейков познава от дете Мара Белчева. Тяхната 
интимна връзка съдържа духовно-извисяващ смисъл и 
излъчвания, стимулира както творческата активност на 
Пенчо Славейков, така и изявите на поета у Мара 
Белчева.



Мара Белчева е 
истинска икона на 
своето време. 23-
годишна е, когато мъжът 
й Христо Белчев 
(финансовият министър 
на Стамболов) е убит. В 
нея е влюбен самият 
княз Фердинанд – злите 
езици говорят, че една от 
причините за 
убийството на мъжа й 
Христо Белчев е 
продиктувано и от 
желанието той да бъде 
премахнат от живота на 
красавицата и тя да стане 
свободна жена. 



Факт е, че Фердинанд поръчва да направят 
гипсова отливка на ръката й, която държи на 
нощното си шкафче, за да я гали и целува. 
Придворна дама, младата вдовица е 
подложена на постоянните ухажвания на 
царедворците. 



Но Провидението е предопределило друго: 
да събере тази обаятелна и желана 
красавица с един от най-големите поети и 
интелектуалци, единственият български 
творец, стигнал до прага на Нобеловата 
награда за литература – Пенчо Славейков. 



Двамата намират поетическо 
вдъхновение един в друг и интимната им 
връзка прелива в творчеството им. 
Фаталната среща за тях става през 1903 г. 
Неин сродник довежда Пенчо в дома й на 
ул. “Христо Белчев” 12 .Тази 
необикновена любов на двамата, когато 
току-що са прехвърлили Христовата 
възраст, е документирана в стихове, 
писма и спомени.







Пенчо  Славейков  обикаля Рим и учи 
италиански. Но в началото на пролетта 
болестта му се задълбочава. Докторът му 
забранява да чете и пише. 
С Мара решават да заминат за 
Енгадините и минават през Флоренция. 
Белчева продава къщата си в София, за 
да има с какво да посрещат разноските. 



На поета  му прилошава, докато в музея 
се възхищава на статуята на Давид от 
Микеланджело и тръгват към езерото 
Комо. 
Съдбата вече е преброила дните на 
Славейков. Писано било да го застигне в 
красивия град на брега на езерото 
Брунате, в още по-хубавата вила 
Белависта. 





Две неща изглежда ускоряват края му. Най-
напред Пенчо и Мара се насилват и без 
почивка стигат в Брунате в 22 часа вечерта. 
След няколко дни на Славейков му 
прилошава. Мара хуква да намери лекар, 
но той я спира: “Не, сега ми е вече леко. 
Остави ме да спя. Утре.” 



След полунощ и тя заспива, но към три 
часа сутринта той я събужда и й казва: 
“Ставай, зле ми е... свърши се ... схванат 
съм!” Докторът на Брунате пристига към 
пет часа и още от пръв поглед разбира, че 
няма надежда. Той казва: “Късно е вече.” 





Славейков го чува, сепва се и му се схваща 
езикът. В това време Мара Белчева плаче 
и вика: “Ах, вие не знаете кой е той!” 
Докторът си отива, собственикът на 
вилата извиква свещеник. Но Славейков 
отпраща с ръка божия служител и отказва 
да се изповяда и пречисти. 
Към 10 часа на този фатален ден – 28 май 
1912 г., пристига и главният лекар на Комо 
– Баранциони. Той заварва Славейков в 
безсъзнание. Нямало никаква надежда. 



Умиращият бил оборил 
глава встрани и издавал 
предсмъртни хъркания. 
Следобед д-р Баранциони 
идва пак, но болният е в 
същото състояние. Близо 
три десетилетия по-късно 
той си спомня: “И сега 
виждам онази изящна дама 
(Мара Белчева). Тя кършеше 
ръце и ми даваше някакви 
обяснения ту на немски, ту 
на френски. По-късно 
случайно я срещнах, 
потънала в черно и забулена 
в дълъг черен воал.”



Лекарството се излива от скованата уста 
на Славейков. Мара Белчева отчаяно 
вярва, че ако той го погълне, ще се 
оправи. Усилията й са напразни. Само 
погледът на умиращия все още е така 
жив. Иска да й каже нещо – не може. Тя 
му дава лист и молив да пише – не може. 



Неочаквано обаче устните му се 
раздвижват и той отронва със сетни 
сили: “Светлина!” Тя разтваря завесите, 
той потрепва и издъхва. В този миг 
слънцето залязва. 
Тя помолва собственика на Белависта да 
намери художник, който да направи 
скица на покойника. Лучини се сеща за 
Алдо Маца, който летувал в същата вила.



През тези дни Маца рисувал пролетен 
пейзаж и виждал при залез слънце 
неведнъж Белчева и Славейков, които с 
лодка се любували на красивото езеро. 
Дамата той нарича изящна, а кавалерът й 
– сериозен и почтен. Прави му 
впечатление, че се разхождат рано 
сутрин, докато другите спят. Появяват се 
на обяд или вечеря и през останалото 
време почиват в стаята си. 



При лунна светлина те често наблюдават 
вълните на езерото. 30 години по-късно 
той си спомня всичко с пълни 
подробности. Защото за пръв път прави 
скица на покойник. 
Когато отваря вратата на стаята, пред 
очите му се разкрива картина, каквато 
никога повече не му се случва да види. 
Изящната дама била коленичила пред 
смъртния одър на поета. 



Тя имала хубостта на мадона, истинско 
изкушение и за най-великите художници. 
На масата имало 2-3 кърпи, мокри от сълзи. 
Маца направил скицата с въглен и тя му се 
отдала с лекота. След това я предал на 
госпожата, която щедро му платила 200 
лири. 

Предстоят разноски, а Белчева 
няма никакви пари. Собственикът на 
Белависта си спомня, че почват да пристигат 
съболезнователни телеграми и официални 
лица. Чак тогава той се уверява, че 
покойникът е високопоставена личност. 



Славейков е погребан на отделно 
резервирано място, защото имало 
постъпки по-късно останките му да бъдат 
пренесени в родината му. Което и става, 
но чак през 1921 г. 
Братът на Славейков плаща до стотинка 
всичко на собственика на Белависта, а 
Белчева остава около половин година 
след това в Брунате. Тя извиква с 
телеграма Боян Пенев и жена му Дора 
Габе, които пристигат един след друг в 
Брунате. 



С друга телеграма 
съобщава на шведа 
Йенсен, преводач на 
“Кървава песен”: “Пенчо 
не диша вече.” Йенсен е 
стъписан. Неочакваната 
смърт на Славейков 
осуетява 
награждаването на 
поета с Нобеловата 
премия, защото тя се 
дава само на живи 
автори. 

Предложение за Нобелова 
награда



Пет месеца по-късно Мара Белчева пише 
на своя близка : “Споменът за Пенчо е 
душата на живота ми.” Но тялото се 
ръководи по други закони. Белчева за 
малко не се оженва след това за немеца 
Георг Адам. На старини се отдава на 
дъновизма, а последната й тръпка е 
далеч по-младият Боян Гацов, по-
известен с поетичния си псевдоним-
Боян Мага.



Той стои до късно вечерта при 
умиращата Мара Белчева и я оставя. 
Преди това тя нарежда да й нагласят 
косата, с немощна ръка за последно 
слага червило на устните си. 
На сутринта я намират бездиханна на 
кревата й. 







Надписът от паметника гласи:
" В този дом - прокуден от своята родина -
почина през 1912 година големият 
български поет и патриот ПЕНЧО 
СЛАВЕЙКОВ.

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ :
" Дано ми Богъ даде тукъ азъ да доживея 
последните си дни далечъ отъ родний 
край... "





През 1921 г. тленните останки на Пенчо 
Славейков са пренесени от Брунате в 
София и  са препогребани на родна земя.

Паметна  плоча на Пенчо 
Славейков в Брунате

Гробът на Пенчо Славейков 
в Брунате



Днес любовта между Мара Белчева и Пенчо 
Славейков е изобразена на банкнотата от 50 
лева. Кой как се е сетил да направи това, не е 
ясно. Но една трагична любовна история е 
пусната в парично обръщение...



КРАЙ


