
90  ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА ПОЕТА 

ПЕНЬО ПЕНЕВ



~ Биографични данни, 
творчество, дейности, начин 

на живот.



Биография
■ Пеньо Пенев е български 

поет. Роден е на 7 май 1930 
година в село Добромирка, 
Габровско, в многочленното 
семейство на Дора и Пеньо 
Пеневи. Учи в гимназия в 
Севлиево. Участва в 
бригадирското движение в 
Димитровград. Работи като 
журналист във вестник 
„Димитровградска правда”. 
По-късно е редактор във 
вестник „Стършел”. За пръв 
път печата през 1947 г.



• Преживява детство в не особено щастлива 
семейна среда, за което свидетелстват 
някои непубликувани писма на поета от 
1954 година. Това детство вероятно е сред 
причините за постоянните опитите за 
самоубийство, лечението в психиатрията, а 
може би затова и в последните мигове 
преди смъртта си той пише до своя приятел 
Митко Иванов: "Моля! Погребете ме 
навсякъде, но не там, където съм роден! 
Заклевам ви!!!!..."



Повече за родното място на поета

• Област: Габрово
• Община: Севлиево
• Площ на Село 

Добромирка: 
42.247km2 (НСИ)

• Население: 771 
жители

• Пощенски код: 5430 



~ Към творчеството
• Още в трети клас започва своите поетични опити, а 

като ученик в Севлиевската гимназия "Цвятко Танев" 
продължава със злободневки, агитки и стихове. Там 
се изявява и като превъзходен рецитатор както на 
свои, така и на произведенията на Вапцаров, Гео 
Милев, по-късно - на Есенин и на Маяковски, върху 
чийто портрет в минутите преди смъртта си написва:

     "Сбогом.
Идвам при теб, мой бог.

                  Аз"
    Всички те оказват силно влияние върху 

първоначалното му творчество.



    Едни от най-тежките думи на 
Пенев са:

• „Човек се ражда, за да даде другиму 
любов.
Оня, който никому, дори и на куче, не 
е дал поне капка любов,
той напразно е дошъл на този свят.
По-добре ще бъде, ако майка му 
вместо него е родила камък.
Такъв човек не познава мъката и 
щастието, няма да остане в сърцата 
на хората,
те няма да го запомнят с добро.
Такъв човек - по дяволите!”



Истинската същност на поета

• Пенев си спечелва славата на 
"буйна глава“. Любен Георгиев, 
който прави подробно 
изследване на живота и 
творчеството му, разказва: "...
помня го кротък, много смирен 
външно и мълчалив човек. Но 
съм чувал за негови буйства, 
побоища и скандали. Не съм го 
виждал никога в подобни сцени. 
Не съм го чувал дори да се 
заканва на някого. Единственият 
случай, когато го виждах да се 
горещи, ръкомаха, бяха 
литератулните четения - когато 
рецитира свои стихове."



• През 1946 година се полагат основите на младежките 
строителни бригади и П. Пенев едва дочаква края на 
учебната 1946/47 година и се включва в строежа на 
железопътната линия Ловеч – Троян. В бригадата той 
отново пише стихове, чийто пръв читател става 
Климент Цачев - също бригадир там, току-що 
направил първите си крачки в поезията. На същия 
обект се запознава и с Асен Босев, който през 1948 
година го представя на Елин Пелин.



~ Повече за личния живот на поета

• Пеньо Пенев е поетът, в 
чието творчество всяко 
женско име е една 
преживяна любов. Най-
премълчаваната е Кичона, 
неговата първа, малко 
известна съпруга. Клара е 
ученическата му любов от 
Севлиево. Ира - момичето 
от казармените години. 
Мария - съпругата и 
майка на сина му -
Владимир.



“Клара”

• Светла Спасова е първата любов на 
Пенев - математичка, отличничка на 
Севлиевската гимназия „Цвятко 
Танев”. 

• За да оправдае срещите с поета, 
Светла започва да му преподава 
математика. Влюбеният поет, който 
вече изучава есперанто, превежда 
името й като Клара. До края на 
живота си я нарича така.



За да покаже 
чувствата си към 
Светла, Пеньо Пенев 
написва “Признание”.



“Кичона”

• Само 72 часа след като се 
виждат за първи път, 
двамата млади свързват 
животите си. 

• Историята на Пеньо и 
Кичка Николова не е сред 
най-популярните. Според 
изследователите на Пенев, 
той сам не е обичал да 
говори за първия си брак, 
просъществувал само 
няколко месеца. 



“Ира”
• Вдъхновителка на Пеньо в 

казармата става хубавата 
ученичка Сотирка Робева, 
която поетът интимно 
нарича Ира. Двамата се 
запознават в Ямбол, 
където тя живее.

• С нея той споделя 
разочарованието си от 
кратко просъществувалия 
брак и признава, че винаги 
е бил „добър с хората и 
вярващ”, заради което е 
бил лъган. 



Мария
• След  завръщането си от 

казармата, Пенев среща красивата 
димитровградчанка  Мария, която 
работи в Българската народна 
банка. По-късно те се женят. 

• Любов - така описват познатите им, 
отношенията между двамата, които 
са виждани често заедно. „...То бе 
преди години... когато те видях за 
първи път... Душата ми запя... 
Благославям този ден...”, пише 
поетът на съпругата си.



~ По пътя на поета
• В началото на 1959 година Пенев е дълбоко огорчен 

от живота. Тогава той прави пореден опит за 
самоубийство с луминал, но успяват да го спасят 
навреме.

• На 27 април 1959 година след погълната 
смъртоносна доза веронал той написва своите 
предсмъртни редове, между които и тези до неговия 
приятел Митко Иванов:

 
"Митко!

Приятелю стари и насъщни!
Омръзна ми да бъда бездомен, безработен, необичан..."

 
... И заспива завинаги.



И сега..
• В памет на този велик поет, който никога 

няма да изчезне от сърцата ни, е кръстен 
паркът в Димитровград – “Пеньо Пенев”.





Благодаря за отделеното 
внимание!


