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АСЕН
ПЕЙКОВ

СЪЗДАТЕЛ НА ЕДНА ОТ
НАЙ-ГОЛЕМИТЕ СТАТУИ НА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ В СВЕТА

Асен се ражда в началото на лятото през 1908 г. в София. Той е едно 
от трите деца в семейството на Никола и Невенка Пейкови. Няколко 
години след неговото раждане фамилията се установява в Севлиево, 
където отрастват братята Асен, Илия и тяхната сестра Надя.

Асен напуска родния дом, отпра-
вяйки се да търси препитание и 
късмета си в Созопол. Учи в мест-
ното рибарско училище. Изхранва 
се, като продава риба и рапани на 
пристанището. Без особено разви-
тие, той се завръща в София, къде-
то остава безработен дълго вре-
ме. Препитава се с разтоварване 
на чували с въглища и дърва.

Съдбата поднася коварен 
удар на трите деца. Те губят 

майка си в ранна детска възраст, 
а десетилетие по-късно остават 
кръгли сирачета, когато умира и 
баща им.

Асен Николов Пейков

Скулптура

28.06.1908 – 25.09.1973

София, Севлиево, Созопол, Рим

Р. Росица, Рим, Емилия Боканегра, 
Рoдолфо Пейков
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Животът в София се раз-
вива добре за Асен и той 
организира успешно своя-

та първа самостоятелна излож-
ба в града. Неуморен и вдъхно-
вен, младият скулптор решава 
да доразвие творческия си по-
тенциал в Рим, където пристига 
през 1938 г. Той бързо се адапти-
ра към живота във Вечния град 
и се установява в квартала на 
художниците, където ателиета 
имат великите артисти Пабло 
Пикасо и Федерико Фелини. По 
невероятно стечение на обсто-
ятелствата Асен се запознава с 
унгарската графиня Мария Де-
ленс, с която по-късно имат и 
син – Родолфо. 

Тежките времена го до-
веждат до сериозна деп-

ресия, която прераства дори в 
опит за самоубийство.

Мизерията му се утежнява с 
няколкомесечен престой в зат-
вора с обвинение в притежава-
не на нелегална литература. 

С времето Асен успява да на-
мери сили и се стабилизира, а 
един обикновен на пръв пог-
лед момент преобръща жи-
вота му завинаги. Младежът 
докосва глина за първи път в 
ателие на свой познат и ос-
тава силно заинтригуван от 
неограничените възможности 
на материала. Скоро след това 
започва и да моделира фигури 
на различни животни, цветя и 

лица. През 1930 г. вече е чирак 
във въпросното ателие, а само 
две години по-късно е приет 
в Държавната художествена 
академия. След много лишения 
и няколко посветени на изку-
ството години софиянецът 
успява да я завърши; отличен 
е дори със златен медал. Още 
като студент е поканен да 
участва в конкурса за създа-
ването на статуите на братя-
та Евлоги и Христо Георгиеви 
пред Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. Пече-
ли само почетна награда, но 
загатва за своите невероятни 
способности.
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Въпреки това някои хора твърдят, че Асен среща голямата си лю-
бов чак през 1942 г. – Емилия Боканегра, на която той посвещава и 
много от творбите си. Tя е потомка на стара ренесансова фами-
лия, произхождаща от Генуа. Благородната дама забравя чантич-
ката си в чакалнята на своя зъболекар. Асен случайно я открива и 
решава да я върне на притежателката. Така, като на филм, започва 
любовта на софиянеца с генуезката.

Талантът на Асен Пейков е забелязан и от римското висше обще-
ство; с годините скулпторът получава топъл прием и във Ватика-
на. Въпреки славата и успеха Асен никога не се отрича от българ-
ския си произход, а хората в Рим го помнят с благия му характер 
и заразителната усмивка. Вече като семейство Пейкови, двамата 
с Емилия заживяват в голям дом срещу една от най-впечатляващи-
те забележителности в Италия – Колизеума, амфитеатъра на две 
хилядолетия. През този период Асен извайва невероятни мраморни 

портрети на любимата си, по-
лучава и покани за разнообраз-
ни творчески проекти по целия 
свят. Истинският творчески 
подем на скулптора датира от 
средата на XX в. Асен Пейков е 
единственият скулптор, който 
извайва бюст на папа Пий ХII. 
Високо ценен в столицата, Пей-
ков изработва и нов шедьовър 

за Ватиканската библиотека – 
бронзов релеф на св. Франциск 
Асизки, основател на Францис-
канския орден. Асен се превръ-
ща в един от най-уважавани-
те творци в Италия. Той не се 
ограничава с глина, а работи 
активно и с дърво, мрамор и 
други материали. Поръчките в 
ателието се трупат, създава 
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През 40-те години Илия 
Пейков, малкият брат 
на Асен, се установява 
при него в Рим. Илия се 
включва в творческите 
проекти на брат си, а с 
времето се развива като 
брилянтен художник на 
космически пейзажи.

В края на 60-те Пейков се 
завръща в родината след 
повече от 30 години, пре-

карани в Италия. Устремен към 
ново предизвикателство, той се 
записва за участие в конкурс за 
изработка на скулптура, посве-
тена на основателя на Първата 

българска държава – кан 
Аспарух. Асен запретва ръ-
кави, отлага останалите 
си поръчки и влага целия 
си творчески ресурс в кон-
курса. Резултатът е пове-
че от впечатляващ: епичен 
макет на българския кан и 

бюстове на наистина впечатляващи личности, сред които са про-
чутият кинорежисьор Федерико Фелини, филмовата звезда София 
Лорен и американският президент Джон Ф. Кенеди. 
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Може би най-го-
лемият шедьовър 

на българския скулп-
тор е монументалната 
10-метрова статуя от 
бронз и мрамор на вели-
кия италиански худож-
ник и изобретател Лео-
нардо да Винчи. Това е 
една от най-големите и 
внушителни статуи на 
ренесансовия гений в це-
лия цвят. До ден днешен 
статуята на Да Винчи, 
дело на Асен Пейков, гор-
до бди над едно от най-
оживените летища в све-
та – „Фиумичино“ в Рим.
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неговата войска, устремени към устие-
то на р. Дунав. Проектът „Кавалкада на 
героите“ не печели конкурса, дори не по-
лучава място между първите три проек-
та. Като причини са изтъкнати дългият 
престой на Асен зад граница и липсата 
му на ясна политическа позиция. Худо-
жествената стойност на проекта е пре-
небрегната, а като утешителна награда 
му е предложена премия, която скулпто-
рът веднага отказва. 

Кан Аспарух
ок. 640 г. – 701 г.

Скулпторът приема развоя на конкурса и отношението към 
себе си тежко, влошава се и недоброто му здравословно със-
тояние.

След дълъг период на боледуване през 1973 г. Асен Пейков получава 
втори инфаркт и почива в ателието си в Рим, където е погребан. 
Заветът на българския творец е от 20 паметника и над 1300 скулп-
тури, като следите на повечето се изгубват с годините. Все пак 
немалка част от тях се съхранява в част-
ни колекции по целия свят, а някои негови 
творби могат да бъдат видени и в Бъл-
гария.

Няколко години по-късно в Рим е 
кръстен малък площад на негово 

име, в близост до ателието му. На-
речен е Largo Assen Peikov и може да 
бъде видян и днес. През 2007 г. е от-
крит и Piazza Ilia Peikov – в памет на 
малкия брат на скулптора.




