
Пенчо Славейков за 
трудния път на човека



Пенчо Петков Славейков

➢ Роден: 27 април 1866 г. в Трявна

➢ Починал: 28 май 1912 г.

(на 46 години)

град Брунате, Италия



Биография

Пенчо Славейков е роден на 27.04.1866 г. в 
Трявна в семейството на Ирина и Петко 
Славейкови, които имат още 6 деца –
Христо, Иван, Рачо, Райко, Донка, Пенка. Той е 

най-малкият  син на възрожденския поет и 
общественик Петко Рачов Славейков, от когото 
наследява много като човек, гражданин и 
творец.



Учение

Учи в Трявна и Стара Загора, където през 
1876 година баща му е назначен за учител. 
Преживяното в Стара Загора по време на 
Руско-турската война остава завинаги в 
съзнанието на бъдещия поет. Тези “враснали 
тъй дълбоко в душата спомени” служат на 
Славейков при работата му върху ”Кървавата 
песен”.



След края на войната писателят се премества 

в Сливен, а през 1879 година- отново в 
Търново, където баща му Петко Славейков 
издава вестниците “ Остен” и “Целукупна 
България”, а Пенчо Славейков участва в 
разпространението им.  



В София

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



В Пловдив
През 1883 година е един от инициаторите и 
водителите на ученическия смут в 
Пловдивската реална гимназия против лошото 
преподаване на предметите, след като учители 
като Петко Славейков, Петко Каравелов и 
Трайко Китанчев били заменени с 
“парфюмирани контета и умствено боси 
възпитатели”.



Фаталната случка

През януари 1884 г. заспива върху заледената 
река Марица и заболява тежко. Въпреки 
продължителното лечение в Пловдив, 
София, Лайпциг, Берлин, Париж, за цял 
живот остават поражения – затруднено е 
придвижването му (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 Владимир 
Галактионович 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. След нещастието в 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.



Краят

В края на ноември пристига в Италия. Най-

дълго се задържа в Рим. През май 1912 година 
отново е на път към Енгандините, в 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. Погребан е в селското гробище, 
костите му са пренесени в България през 1921
година.
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