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Ненко Балкански 
110 години от рождението му. 
Живописец и педагог.

(1907 – 1977)Роден е в Казанлък. Посещава 
воденото от Чудомир казан-
лъшко ученическо дружество 

„Рисувач“. Завършва специалност 
„Живопис“ (1930) в Художествената 
академия в София. Продължава об-
разованието си в Париж и Мюнхен, 
специализира във Франция, Герма-
ния и Италия. Работи като учител по 
рисуване в София и в провинцията. 
От 1947 г. преподава в Художестве-
ната академия в София, през 1959 г. 
става професор.

Ненко Балкански започва твор-
ческия си път през 30-те години. В 
1937 г., на изложението в Париж, по-
лучава златен медал за пейзажа си 
„През прозореца“ (днес 
в Художествената гале-
рия в Русе). Участва в 
много международни 
експозиции (Венеция, 
Париж, Атина, Виена, 
Москва, Берлин, Пра-
га и др.). Рисува фи-
гурални композиции, 
портрети, пейзажи, 
натюрморти. Изявява 
се и като художествен 
критик – пише отзиви 
и рецензии за худо-
жествени изложби, за 
творчеството на бъл-
гарски и чуждестран-
ни живописци. Автор 
е на монографии за 

Дечко Узунов (1955) и Мара Георги-
ева (1963), издава графичния албум 
„Созопол“ (1967).

Изкуствоведите наричат Ненко 
Балкански „художник на семплите 
неща“ поради влечението му да рису-
ва всичко, дори и най-простичкото, 
което го заобикаля, което обича. Той 
открива красота и специфична хар-
мония в плодовете, в обикновените 
хора, в природата. Муза на художни-

ка и негов главен модел е съпругата 
му Лиляна.

През 1980 г. Лиляна Балканска 
дарява на фонд „13 века България“ 

над 1600 негови произ-
ведения, част от които 
се намират в момента в 
колекциите на Нацио-
налната художествена 
галерия. Повечето не-
гови творби отиват в 
галерията на родния 
му град. Лиляна Бал-
канска дарява на дър-
жавата и семейния им 
дом на ул. „Латинка“ в 
София за музей. 

Родната къща на ху-
дожника в Казанлък е 
също музей с експози-
ция и e филиал на ка-
занлъшката Художест-
вена галерия. ◆

„Българин“, сп. „Слънчоглед“, в. „Раз-
вигор“(1921 – 24), детските издания 
„Веселушка“, „Светулка“ и др.

В съзнанието ни писателят остава 
най-вече като майстор на късия разказ 
и като един от най-големите художни-
ци на българското село. Творческият 
му път започва още през 1895 г., кога-
то публикува разказите „Мило е оте-
чеството“ и „На майчин гроб“, както 
и няколко стихотворения, под които 
за пръв път се подписва с псевдонима 
Елин Пелин. Следват първите му зрели 
разкази „Напаст божия“, „Ветрената 
мелница“, „Андрешко“, „Пролетна из-
мама“ „Изкушение“ и др. Като една от 

най-значимите негови творби в бъл-
гарската литература остава повестта 
„Гераците“(1911), пресъздаваща разпа-
дането на патриархалния бит и морал 
на село под напора на новите капита-
листически отношения.

По време на Първата световна 
война излизат популярните му ху-
морески в стихове и проза „Пижо и 
Пендо“, както и патриотични произ-
ведения, събрани в сборника „Китка 
за юнака“(1917). 

През 20-те и 30-те години пише 
предимно за деца – лирични стихо-
творения, поеми, басни, хуморис-
тични разкази. Автор е на книгите 

„Правдата и кривдата“, „Приказки и 
басни“, на юношеските романи „Ян 
Бибиян“ (1933) и „Ян Бибиян на 
Луната“ (1934) и много други. През 
30-те години излиза и книгата му с 
фейлетони „Аз, ти и той“, както и ци-
кълът философски разкази и притчи 
„Под манастирската лоза“.

Характерно за личността на пи-
сателя е, че е водил бохемски живот 
до 43-ата си година, когато се жени. 
Съпругата му тогава е била на 23. Бил 
е запален риболовец и ловец, както и 
страстен почитател на природата.

Творчеството му е преведено на 
повече от 40 езика. ◆

Ненко Балкански, автопортрет, 
Художествена галерия, гр. Стара Загора

„Прозорец“, 1936 г., Ненко Балкански, Художествена галерия, гр. Стара Загора


