
м е н н и к “ 
свои сти-
хове и пре-
води.

П р е з 
е с е н т а 
на 1909 г. 
Л и л и е в 
с п е ч е л в а 
к о н к у р с 
и  замина-
ва за Па-
риж, къде-
то следва 

търговски науки със стипендия на 
Министерството на търговията. Там 
се запознава отблизо с  творчест-
вото на класиците на символизма 
Маларме, Верлен, Рембо. Изпраща 
стихотворения, които Подвързачов 
и  Дебелянов публикуват в  списа-
нията „Оса“, „Смях“, „Наш живот“, 
„Демократически преглед“, „Съвре-

менна мисъл“ и др. През 1910 г. Ли-
лиев е представен с 14 стихотворения 
в първата „Българска антология. На-
шата поезия от Вазова насам“.

По време на Балканската война 
е мобилизиран в Стара Загора. Тогава 
написва цикъла „Война“. През 1919 г. 
излиза първата му книга „Птици в но-
щта“. В този период той става сътруд-
ник и  съредактор на сп. „Златорог“. 
През 1922 г. излиза втората му книга 
със стихове „Лунни петна“.След пое-
мата си „Родина“ (1925) в продълже-
ние на 9 години Лилиев не публикува 
нови стихове. Тази пауза е  белязана 
с две важни събития в творческата му 
биография. В края на 1931 г. се появя-
ва антологичната му книга „Стихо-
творения“, а през март 1934 г. в „Зла-
торог“ излиза цикълът „При морето“ 
– последните стихове, които поетът 
отпечатва приживе. Те са свързани 
с пребиваването му във Варна, къде-

то е  преподавател по френски език 
в  Търговската академия. Цикълът 
предизвиква широк отзвук. Възпри-
ема се като поетическо възкресение 
и обновление, като нова стилистична 
ориентация на поета.

От 1934 г. до края на живота си, 
Лилиев е драматург на Народния те-
атър. Присъствието му се оказва осо-
бено стимулиращо за развитието на 
българската драматургия. Привлича 
за каузата на театъра най-добрите 
български писатели и  преводачи. 
Превежда за нуждите на репертоара 
огромна част от европейската класи-
ческа и съвременна драма – Шекспир 
(„Сън в лятна нощ“, „Ромео и Жули-
ета“, „Крал Лир“, „Хамлет“), Корней 
(„Сид“), Хофманстал („Електра“), 
Виктор Юго („Ернани“) и  др. Име-
то на поета е свързано с разцвета на 
българския театър през 30-те и 40-те 
години. �

О ще като ученик в Севлиевската 
гимназия започва своите пое-

тични опити, повлияни от произведе-
нията на Вапцаров, Гео Милев, по-къс-
но на Есенин и на Маяковски.

Когато през 1946 година се полагат 
основите на младежките строителни 
бригади, П. Пенев се включва в стро-
ежа на железопътната линия Ловеч 
– Троян и на язовир „Росица“. Стро-
ителните обекти стават втори дом на 
поета. От 1949 година животът му 
се свързва изцяло с  изграждането 
на Димитровград. Той обиква новия 
град с цялото си сърце, прекарва най-
хубавите и най-плодотворни години 
от живота си в него. Работи не само 
като строител, но и  като журналист 
във в. „Димитровградска правда“, 
като редактор във в. „Стършел“, 
в. „Добруджанска дума“, по-късно 
и като кореспондент на в. „Литерату-
рен фронт“. През 1956 година излиза 
първата му и  единствена приживе 
стихосбирка „Добро утро, хора“, пос-
ветена на строителите-създатели на 
Димитровград. След смъртта му е от-

печатана поемата „Дни на проверка“, 
която му спечелва любовта и призна-
нието на читателите.

Освен на стихотворения, Пеньо 
Пенев е автор и на множество очерци, 
репортажи и фейлетони. С някои свои 
сатирични статии обаче си навлича 
гнева на много хора и  постепенно се 
превръща в „неудобен“ човек. Лични-
те брачни тревоги на поета, лишения-
та, в които живее, проблемите с алко-
хола, огорчението от живота, липсата 
на перспектива, почти постоянната 
меланхолия – всичко това го смазва 

и обезверява, води до няколкото него-
ви опита за самоубийство.
Страхувам се... 
Не ще ми стигне времето.
Върху клепачите ще слезе вечерта...
Ще бъдат недовършени поемите
и недопята песента...

Самоубива се на 27 април 1959 г., 
ненавършил 29 години. �
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РОДЕН Е НА 7 МАЙ 1930 ГОДИНА В СЕЛО ДОБРОМИРКА, СЕВЛИЕВСКО. ПРЕЖИВЯВА НЕ ОСОБЕНО ЩАСТЛИВО ДЕТ-
СТВО, КОЕТО ВЕРОЯТНО Е СРЕД ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОСТОЯННАТА МЕЛАНХОЛИЯ И ДУШЕВНА НЕУРАВНОВЕСЕНОСТ.

Не мечтая
 безсмъртие
  и пътища леки,
а ватенка топла
 за зимния ден. –
Безсмъртно
нека остане
 навеки
построеното
 тук
  от мен!
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