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Димитър Иванов Стоянов (роден на 20 юли 1877 г. в с. Байлово, 

починал на 3 декември 1949 г. в София), по-известен с псевдонима Елѝн Пелѝн, 

е български писател. Централно място в творчеството му заема описанието на 

българското село, това е и причината да го наричат „певец на българското село“. 

Родното село на Елин Пелин, Байлово, запустява по време на войните на 

Османската империя с Австрия и Руската империя. В началото на 19-ти век 

прадядото на Елин Пелин, Станьо от село Поибрене, Панагюрско, се заселва в 

пустото землище на някогашното село, намирайки го за пригодно за 

скотовъдство. Скоро довежда и семейството си, а след това нов живот в селото 

вливат и още множество поибренци, вакарелци, беличани и др., търсещи 

спокойно място за живот в условията на османската власт. Синът на Станьо, 

Иван, станал и пръв учител в селското училище. Жителите на възроденото село, 

най-вече родът на писателя, се отличавали с буден възрожденски дух и 

предприемчиво родолюбие. Димитър е едно от единадесетте деца в семейството 

на Йото Варджията и Стоянка Иванова. 

Елин Пелин започва да пише още докато е ученик на село. През 1895 г. 
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обнародва първите си творби: в сп. „Войнишка сбирка“ разказа „Мило е 

отечеството", в ученическото списание „Извор“ разказа „На майчин гроб“, 

стихотворенията „Зима“ и „Привет“. Под стихотворението „Тихи 

тъги“ (ноември 1897), отпечатано в сп. „Български преглед“, за пръв път се 

подписва с псевдонима Елин Пелин. В младежките си години се увлича повече 

от поезията. В зрялото си творчество се насочва към разказа и повестта, като 

продължава да пише детски и хумористични стихотворения. 

Елин Пелин е един от най-големите художници на българското село, 

майстор на късия разказ в българската литература, създател на галерия ярки, 

незабравими образи, много от които са вдъхновени от неговите съселяни от 

Байлово, близки и познати. Опознал в детайли селския бит и душевност, зад 

идиличното и битовото открива определени социални тенденции и написва 

първите си зрели разкази: „Напаст Божия“, „Ветрената мелница“, „На оня 

свят“, „Гост“, „Андрешко“, „Пролетна измама“. 
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