
ПЪРСИ БИШ ШЕЛИ
(1794 – 1822)

Представено от  Йоана  Милкова 10 б



Пърси Биш Шели
Роден на 4 август 1794 г., Шели 
е английски поет, един от най- 
добрите представители на 
романтизма. Той е смятан за 
един от най-добрите лирически 
поети, писали на английски 
език. Най-значимите му 
произведения са поемите: 
,,Адонаис’’ и ,,Освободеният 
Прометей’’. Ексцентричният 
живот на Шели и 
безкомпромисният му 
идеализъм го превръщат в 
широкоизвестна личност.



Биография 
 Пърси Биш Шели е син на Тимъти Шели, депутат в 
парламента от партията на вигите, по-късно втори баронет 
на Кесъл  Горинг.
 През 1802  постъпва в училище в Брентфорд, а през  
1804 - в Итънския  колеж.
 През 1810  Шели постъпва в Оксфордския университет.
По това време публикува  първата си книга, готическия 
роман  ,,Застроци’’’.
 През 1811 Шели разпространява памфлета ,,Нуждата от 
атеисти’’, който привлича вниманието на университетската 
администрация и довежда до изключването му. 
 Той получава възможност да се върне след намесата на 
баща му, при условие че се отрече от обявените си 
възгледи, но отказва, което довежда до скъсване на 
отношенията с баща му.



Брачен живот 

 Четири месеца след изгонването му от 

университета  19-годишният  Шели  заминава 
за  

Шотландия  с 16-годишната ученичка  Хариет  
Уестбрук,  дъщерия на  Джон Уестбрук, 
собственик 

на кафене в Лондон. Семейство Уестбрук 
привидно 

осъждат бягството, но тайно поощряват 
връзката на дъщеря си с бъдещия баронет . 
Женитбата им е на 28 август 1811.



Запознанство с Байрон 
 През лятото на 1816 Шели и 

Мери 

за втори  път пътуват до 
Швейцария.

Те са поканени от Клеър 
Клеърмонт,

която малко по-рано е започнала 
връзка с Джордж Бйрон. Байрон и 
Шели наемат съседната къща на 
брега на Женевското езеро. 
Редовните разговори  с Байрон 
оживяват поетическата дейност 
на Шели. 



Лични трагедии и втори брак
 Завръщането в Англия е помрачено 

от поредица трагични събития. Фани 
Имли, поусестра на Мери Годуин, се 
самоубива в края на есента. През 
декември бременната Хариет, 
изоставената съпруга на Шели, също 
се самоубива, като се удавя в Хайд 
Парк в Лондон. На 30 декември 1816, 
няколко седмици  по-късно, Пърси Биш 
Шели  и Мери Годуин се женят.
 До известна степен целта на брака е 

да се осигури на Шели 
попечителството на децата му от 
Хариет, но въпреки това те са дадени 
от съда на приемни родители.



Пътуване в  Италия 
В началото на 1818 Пърси и Мери Шели напускат Англия

заедно  с Клеър Клеърмонт, за да отведат дъщерята  на 
Клеър при нейния баща Байрон.



Смърт 
 На 8 юли 1822,  по-малко от 

месец  преди да навърши тридесет, 
Шели тръгва по море с шхуната 
си ,,Дон Жуан’’. Корабът,

построен  специално за него в 
Генуа, попада във внезапна буря и 
потъва. На борда освен Шели има 
още двама души, всички загиват.
 Тялото на Шели е изхвърлено 

на  брега, след което е кремирано 
на плажа край Виареджо. Сърцето 
му е извадено от погребалната 
клада и се пази от Мери Шели до 
смъртта й, а останалите останки са 
погребани в Протестанското 
гробище в Рим.



Основни проиведения

 1810 - ,,Застроци’’
 1811 - ,,Необходимостта от атеизъм’’
 1815 -  ,,Аластор’’
 1819 - ,,Ода за западния вятър’’
 1819 - ,,Адонаис’’
 1820 - ,, Освободеният Прометей’’
 1821 - ,, Атлас’’



Потоците се вливат във реката, 

реките пък моретата намират, 

а ветровете горе  в небесата 

във сладостно вълните се сбират.

И всички те се търсият и обичат, 

от обич няма кой да ги лиши. 

Душите на нещата се привличат – 

защо не нашите души ? 

Виж как  върхът целува синевата,

 вълна вълната гони и прегръща:

 прокълнато е цветето , когато

 на любовта на брат си не отвръща.

 И  милва слънцето земята росна

 до океана, месецът трепти.

 Но всички тия ласки за какво са,

 ако не ме целуваш ти?
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