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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

«Βοσλγαρική Ποίηζη: Η Ελιζαβέηα Μπαγκριάνα μέζα απ΄ηα 

ποιήμαηά ηης» 

 

 Τπάρχουν άνθρωποι, που βλέπεις επιφάνεια, μόνο επιφάνεια και βάθος 

πουθενά, χωρίς κάτι το κατασταλαγμένο, κάτι συμμαζεμένο και κρυμένο, το 

οποίο θα βαραίνει τον λόγο με τον όγκο του. Ένα κόμπο δάκρυ, μια 

εσωτερική αγνότητα ή μια ψυχική ελευθερία ανεπηρέαστη από πομφόλυγες, 

πολύχρωμες και φανταχτερές εκφράσεις, που υψώνονται στο πνευματικό 

στερέωμα και σκάνε στον αέρα χωρίς ψυχικό αντίλαλο. 

  Αυτό το κάτι - που δεν βρίσκεται εύκολα, το έχει η Ελισαβέτα 

Μπαγκριάνα (1893-1991) (ψευδώνυμο της Ελισαβέτα Μπέλτσεβα), η 

σημαντικότερη ποιήτρια στη Βουλγαρία και στην Ευρώπη -, μέσα στα 

ποιήματά της  με τα λόγια της , τη ψυχική ενόραση, την απέραντη αγάπη και 

την σιωπή της, που γεμίζει την ατμόσφαιρα με ψυχή.  

 Με τη μελέτη αυτή προτείνεται μια νέα μεταφραστική προσέγγιση. 

 

SUMMARY 

«Bulgarian Poetry: The Elisaveta Bagkriana through her poems» 

 

 There are people who see the surface, only surface and depth anywhere, 

without the clarified something, something hidden and tidy, which will fall 

on the ground with its volume. A knot tear, an inner purity or mental 

freedom unaffected by bubbles, colorful and fancy expressions that are raised 

to the spiritual firmament and in the air without crashing psychic Echoes. 

  That something - which is not easy,  has the Elisaveta Bagkriana (1893-

1991) (pseudonym of Elizabeth Beltseva), the most important poet in Bulgaria 

and Europe -, within the poems, her words, the spiritual insight, boundless 

love and silence that fills the atmosphere with a soul. 
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This study proposes a new approach to translation. 
 

 

РЕЗЮМЕ 

«Българска поезия: Елисавета Багряна вътре от 

стихотворенията си» 

 

Има хора, които вижда повърхност, само повърхност и дълбочина 

никъде, без нещо утаяването, нещо прибрано и скрито, което ще 

натежава словото със обема си. Един  възел сълза, една вътрешна 

непорочност или една психична свобода неповлияна от балони, цветни 

и ефектни изрази, които повдигнат се към духовна твърд и пукат във 

въздуха без психичен отзвук.  

           Това нещо - което не е лесно,  има Елисавета Багряна (1893-1991) 

(псевдоним на Елисавета Белцева), най-важната поетеса в България и 

Европа -, вътре на стихотворенията си с думите си, психичната 

интуиция, безграничната любов и тишината си, която изпълва 

атмосферата с душа. 

 С това изследването  предлага се  едно ново преводаческо 

приближаване. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

ДНИ/ ΜΕΡΕ 

Летете — радостни или омразни —/Πετάξτε-εύθυμες ή μισητές- 
и делници, и празници./και καθημερινές, και γιορτινές. 
Летете, няма да ви смятам,/Πετάξτε, δεν έχει να σας υπολογίζω, 
дни мои на земята —/μέρες δικές μου στη γη- 
вий, сиви гълъби и бели, —/εσείς, γκρίζα περιστέρια και άσπρα,- 
излитнали из моите ръце/που απογειωθήκατε από τα δικά μου χέρια 
и някъде в безкрая отлетели/ και κάπου στο άπειρο πετάξατε 
като към предначална цел . . ./ όπως σε σχέδιο που κυβέρνησε η μοίρα…1 
 

Αυτοί οι στίχοι της Ελισαβέτα  Μπαγκριάνα από την ανθολογία «Η 

Αιώνια και η Αγία» (Стихосбирка «Вечната и святата»)(1922-1927), που 

διάβασα στην εφημερίδα «Κουλτούρα» το έτος 2003 στη όφια, αποτέλεσαν 

το έναυσμα για τη μελέτη που ακολουθεί και έτσι, ξεκίνησα να διερευνώ την 

ποιητική πορεία της ποιήτριας, από την εμφάνισή της έως το θάνατο της.  

Η επιλογή του θέματος εντάσσεται στα πλαίσια του ενδιαφέροντός μου 

για τους ποιητές της Βουλγαρίας και σκοπό έχει τη διερεύνηση της ποιητικής 

φυσιογνωμίας της Μπαγκριάνα. Η επιλογή της συγκεκριμένης ποιήτριας 

οφείλεται, αφενός μεν στο γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους της χώρας αυτής και αφετέρου μου κίνησε την 

περιέργεια η ψυχική ομοιότητα στην έκφραση των συναισθημάτων-βιωμάτων 

της με ορισμένους στίχους της δειλής ποιητικής μου προσπάθειας, που 

εξέδωσα - μετά από την πρόχειρη  αποτύπωση σ’ένα σημειωματάριο - το 2000, 

όπως:       

Θα μπορέσεις κάποτε ν’αγγίξεις 

      τις ώρες εκείνες 

            που φύγανε σαν τα πουλιά;2   ή 

Γρανάζια, η ζωή 

πλέει σ’απάνεμο άσπρο μάρμαρο. 

Παγωμένη ανάσα, αποκρυσταλωμένων πρόωρα 

ψυχών.3  

                                                           
1Вълев И.,(1980), Елисавета Багриана «Вечната и святата», изд. Христо Г. Данов, 
Пловдив, с.3. 
2 Νικολαΐδης Α., (2000), Οδοιπορία, εκδ. Γράφημα, Θεσ/νίκη, σελ.1. 
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 με αποτέλεσμα, να ψάξω και να διαβάσω αρκετά ποιήματά της στη 

βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου της όφιας, στα οποία βρήκα ότι έχουμε 

πολλά κοινά ενδιαφέροντα, όπως η μας αγάπη για τη φύση και την ελευθερία 

της σκέψης. 

 Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή μου κ. Κ. Νιχωρίτη, για 

την αμέριστη βοήθεια που μου προσέφερε, με τις κατευθυντήριες γραμμές, με 

τις συμβουλές του και την προσφορά βιβλιογραφίας, την στιγμή κατά την 

οποία δεν υπάρχει ευρύ φάσμα βιβλίων ή εντύπων σχετικά με την ποιήτρια 

στην Ελλάδα. 

Επίσης, ευχαριστώ τα δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής κ. Κ. ούτσιου 

και κ. . Καμαρούδη, - με τις σημαντικές διευκρινήσεις τους σε σχέση με την 

φιλολογική θεώρηση του θέματος - για τον κόπο τους να διαβάσουν 

προσεκτικά την εργασία μου, την κα. κορδίτη Μαρία της βιβλιοθήκης του 

Ι.Μ.Φ.Α., για την βοήθειά της στην ανεύρεση και αντιγραφή σε Υ/Α των 

υπαρχουσών πρωτότυπων ανθολογιών της Ελισαβέτα Μπαγκριάνα και την 

κα. Σζορμπατζάκη Ηρώ της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 

την σημαντική βοήθειά της στην εξεύρεση – μεσολάβηση παραλαβής βιβλίων 

από το Α.Π.Θ(τμήμα ελληνικής φιλολογίας). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
3 ο.π., σελ.17. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της Ελισαβέτα  

Μπαγκριάνα μέσα απ’το ποιητικό της έργο και η ποιητική ταυτότητα που 

κατέθεσε κατ’αυτή την περίοδο. Η εργασία αυτή ξεκίνησε με στόχο να 

παρουσιάσει τους βασικούς σταθμούς-ανθολογίες της ποιητικής πορείας της 

ποιήτριας αυτά τα χρόνια, έτσι ώστε να καταδειχθούν τα βασικά 

χαρακτηριστικά της ποίησής της, που συγκροτούν τη φυσιογνωμία, το 

χαρακτήρα και την ταυτότητά της. 

 Η εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια-μέρη. το πρώτο κρίθηκε σκόπιμο 

και αναγκαίο να γίνει αναφορά στη βουλγαρική ποίηση του 20ου αιώνα, 

παράλληλα με την εποχή της Ελισαβέτα Μπαγκριάνα, στο δεύτερο στοιχεία 

βιογραφίας (Η ζωή και το έργο της), τα οποία διευκολύνουν στην 

παρακολούθηση της ποιητικής της πορείας. το τρίτο κεφάλαιο, με τίτλο «Η 

Ποιητική της πορεία», διερευνώνται: η διάκριση - ανάλυση της ποιητικής της 

δημιουργίας σε περιόδους, ο τρόπος συγκρότησης των συλλογικών τόμων, τα 

χαρακτηριστικά, οι θεματικοί άξονες, τα εκφραστικά μέσα, η στιχουργία της 

ποίησης ανά περίοδο δημιουργίας και ανά συλλογή και κατόπιν 

πραγματώνεται μια περαιτέρω  ανάλυση επιλεγμένων της ποιημάτων, ανά 

ανθολογία.   

Καθοδηγητικά για το έργο της  Ελισαβέτας  Μπαγκριάνα στάθηκαν για 

μένα τα κείμενα της Мариана Илиева Нихорити «Бьлгаро - Грьцки 

Литературни Вэаимоотношения След Втората Световна Война до 2000 г.» 

изд. Боян Пенев, (2009), η «Елисавета Багряна - Антологиа Манусркипта» 

του Стефан Памуков, изд. Христо Г. Данов, (1983) και η «Ιστορία της 

Βουλγαρικής Λογοτεχνίας» του Παντελέϊ Ζάρεφ(μτφ. Κ. ιαπέρα), εκδ. Δωδώνη, 

(1977). Ενώ, για την τεκμηρίωση της εργασίας και την διερεύνηση των 

ζητημάτων, που θέτει ως στόχο της η παρούσα εργασία, επιλέχθηκε η 

αναλυτική προσέγγιση των ποιημάτων ανά επιλεγμένη συλλογή - ανθολογία, 

- που χαρακτηρίζεται από την άρνηση - υπέρβαση της αφηρημένης ποίησης 

του συμβολισμού, τον ρεαλισμό των συναισθημάτων μέσα από την χρήση της 
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μεταφοράς της μετωνυμίας και τον λυρισμό - , στις 74 από τις 10 ποιητικές 

ανθολογίες, τις οποίες εξέδωσε η ποιήτρια. Ποιήματα, που ξεδιπλώνουν το 

επίκεντρο της έμπνευσής της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4 Исаева Л., (1977), Елисавета Багриана «Светлосенки», изд. Български писател, 
София./Вълев И., (1980),Елисавета Багриана «Вечната и святата», изд. Христо 
Г. Данов, Пловдив./Исаева Л., (1983), Елисавета Багриана,пьрви том, изд. 
Български писател, София./Николов Ц., (1983), Елисавета Багриана «На Брега 
на времето», изд. Профиздат, София. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΗ ΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 20ΟΤ 

ΑΙΨΝΑ,ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΟΦΗ ΣΗ 

ΕΛΙΑΒΕΣΑ ΜΠΑΓΚΡΙΑΝΑ. 

 Η νεότερη βουλγαρική ποίηση του 20ου αι., - αφού πέρασε από τους 

πρωτεργάτες της νέας ηρωϊκής και επαναστατικής λογοτεχνίας του 19ου 

αι.,Νάϊντεν Γκέροφ (1823-1900)5, Λιούμπεν Καραβέλοφ (1843-1879)6, Πέτκο 

Ράτσοφ λαβέικοφ 7 (1827-1895) 8  και Φρήστο Μπότεφ (1848-1876) 9  τον 

ρομαντικό10 επαναστάτη ποιητή11 -, ξεκίνησε με τον ιστορικο-πατριωτικό Ιβάν 

                                                           
5  […]Найден Геров Хаджиберович, Βούλγαρος συγγραφέας, γλωσσολόγος, 
λαογράφος, αρθρογράφος και ιδρυτής ενός από τα πρώτα σχολεία τάξης στη 
Βουλγαρία. Είναι ο συγγραφέας του Λεξικού  «Речник на блъгарский язик с 
тлъкувание речити на блъгарски и руски» (1895-1904). ([online], 
http://www.koprivshtitza.com/naiden-gerov.php, πρόσβαση 25 επ.  2014], σελ.1). 

6  [….]Βούλγαρος ποιητής, συγγραφέας, πολυμαθής, δημοσιογράφος, εθνολόγος, 
εθνικός ήρωας, μαχητής για την απελευθέρωση της Βουλγαρίας από την οθωμανική 
κυριαρχία. ( Андрейчин  Л., (1950) Език и стил на Любен Каравелов, Годишник на 
Софийския университет, ИФФ, т. 46).  
7  […]Петко Рачов Славейков Βούλγαρος ποιητής, πολιτικός αρθρογράφος, 
λαογράφος και πολιτικός. Ένας από τους ηγέτες του κόμματος των Υιλελευθέρων, 
μετά την Απελευθέρωση, διετέλεσε Πρόεδρος της Εθνικής υνέλευσης (1880) και 
αρκετές φορές υπουργός του Τπουργικού υμβουλίου (1880-1881, 1884-1885).  
([online], http://www.slovo.bg/showbio.php3?ID=277, πρόσβαση 25 επ.  2014], 
σελ.1). 
8 [….]Παρότι δεν απομακρύνονται από τα θεματικά και καλλιτεχνικά πλαίσια της 
σύγχρονής τους λογοτεχνίας, δημιουργούν πιο περίπλοκες λυρικές συνθέσεις, 
διδασκόμενοι από τα ρωσικά και τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα. Φάρη σε αυτούς 
εισέρχονται στη βουλγαρική ποίηση η ελεγεία, η μπαλάντα και το σατιρικό ποίημα. 
Η ποίησή τους στρέφεται και προς τις διασκευές, την αναδιατύπωση και την 
αναθεώρηση των μοτίβων της βουλγαρικής λαϊκής παράδοσης[….],φανταστικά 
μοτίβα της παραδοσιακής μπαλάντας διασκευάζονται σε ψυχολογικό θέμα εθνικών 
και πατριωτικών εμπνεύσεων. (Άλλος Δ.,(2007), Αίμος-Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης, 
Βουλγαρική Ποίηση, εκδ. Οι φίλοι του περιοδικού ΑΝΣΙ, Αθήνα, σελ.250). 

9 […]Христо Ботьов Петков, σύμφωνα με τη δική του γραφή είναι γνωστός ως 
Φρήστο Μπότεφ, ένας βουλγαρος εθνικός ήρωας, επαναστάτης, ποιητής και 
δημοσιογράφος, γεννημένος 6 Ιανουαρίου, 1848 (παλιό ημερολόγιο - 25 Δεκ, 1847) 
στην πόλη Калофер σε οικογένεια δασκάλων. (Ботев Христо, (1976), Събрани 
съчинения в три тома, София,  ред. колегия П. Динеков и др., т. 1 - 517 стр., т. 2 - 
501 стр., т. 3 - 743 стр). 
10  [….]Ο ρομαντισμός παρουσιάζει συγκεκριμένες διαφορές και ιδιομορφίες[….]ο 
ρομαντικός ποιητής συγκρούεται με τον κλασικισμό και με το ορθολογικό πνεύμα 
του διαφωτισμού. Αμφισβητεί όλους τους κανόνες, την τυποποίηση, τις ηθικές αξίες 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/1950
http://www.slovo.bg/showbio.php3?ID=277
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Βάζοφ12 (1850-1921)13, τογιάν Μιχαϊλόφσκι (1856-1928)14. την αρχή αυτού 

του αιώνα, μαζί τους συγκαταλλέγονται και οι ποιητές του περιοδικού 

«κέψη» (αρχικά αρνητές και αργότερα υποστηρικτές του συμβολισμού15, ως 

                                                                                                                                                                      
του κλασικού παρελθόντος και γενικά, την παράδοση. τη θέση όλων αυτών 
τοποθετεί το συναίσθημα και τη φαντασία, το απόλυτο και το υπερβολικό, το 
συγκινησιακό και το ιδανικό.[….]λα αυτά οδηγούν το ρομαντισμό στο παράδοξο 
και το μυστηριώδες, το όνειρο, το υπερφυσικό και τον εξωτισμό, το ασαφές και το 
συγκεχυμένο, σε συνδυασμό με μια διάχυτη μελαγχολία και απαισιοδοξία, καθώς και 
μια νοσταλγική διάθεση για τα περασμένα(όχι όμως για το κλασικό παρελθόν). 
(Παρίσης Ι.- Παρίσης Ν., (2007), Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 
σελ.162). 
11 [….]Ο πατριωτισμός του, οι κοινωνικές ιδέες του, ο φανατικός αντικληρισμός του, 
η καυστική ειρωνεία του απέναντι των προσκυνημένων μεταξύ των συμπατριωτών 
του, εκφράζονται συχνότερα στα ποιήματά του, και κοντά σ’αυτά κι άλλα 
τρυφερώτερα αισθήματα όπως η υιική στοργή[….]η αδελφική αγάπη, η φιλία,[….]ο 
έρωτας. (Δικταίος Α., (1971), Ανθολογία Βουλγαρικής Ποιήσεως, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα, 
σελ.264). 

12 […]Ο Ακαδημαϊκός Ιβάν Βάζοφ είναι Βούλγαρος ποιητής, μυθιστοριογράφος και 
θεατρικός συγγραφέας που συχνά αποκαλείται «ο πατριάρχης της βουλγαρικής 
λογοτεχνίας». Η Δημιουργικότητα του Βάζοφ αντανακλά δύο ιστορικές εποχές - 
Αναγέννηση και μετά την απελευθέρωση της Βουλγαρίας. Ο Ιβάν Βάζοφ είναι 
ακαδημαϊκός της Βουλγαρικής Ακαδημίας των Επιστημών και Τπουργός Παιδείας 
από 7 επτεμβρίου 1897 έως 30 Ιανουαρίου, 1899 με το Λαϊκό Κόμμα. (Любомир 
Андрейчин, Мария Стоева, Е. Пернишка, В. Кювлиева, С. Георгиев, Х. Станева, 
(1975), Език и стил на Иван Вазов. (Изследване). С., Нар. просвета,. 115 с.). 
13 [….]ένας ποιητής κατά βάσιν ρομαντικός, που αντιμάχεται τις έμφυτες, από εθνικό 
ατταβισμό, ρεαλιστικές τάσεις του, κ’ένας πεζογράφος, κατά βάσιν ρεαλιστής, που 
μ’επιτυχία αντιμάχεται τις ρομαντικές τάσεις του χαρακτήρα του.[….]ο υμβολισμός 
όχι μόνο τον άφησε αδιάφορο, παρά και τον βρήκε εχθρικά διατεθειμένον απέναντί 
του.(Δικταίος Α., (1971), Ανθολογία Βουλγαρικής Ποιήσεως, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα, σελ 
266). 
14  [….]με γνήσια σατιρική φλέβα, οξύτατη κριτική διάθεση και μαστιγωτικό 
σαρκασμό, ανήκει στους καλύτερους του είδους, σε διεθνή κλίμακα, ενώ η αμεσότητα 
της παρατηρητικότητας και ο ρεαλισμός του του δίδουν μιαν εντελώς ξεχωριστή θέση 
ανάμεσά τους.(ο.π.,σελ.266). 
15 […]Ο συμβολισμός εμφανίζεται ως διπλή αντίδραση τόσο στο ρομαντικό στόμφο 
και τη ρητορεία όσο και στην παρνασσική απάθεια, αντικειμενικότητα και ακαμψία 
στο στίχο. Επιπλέον, διαφοροποιείται και από το ρεαλισμό και, κυρίως, από το 
νατουραλισμό, που αρέσκεται στη λεπτομερή περιγραφή του πραγματικού κόσμου 
και έχει κοινωνικούς στόχους. Για το συμβολιστή ποιητή, η πραγματικότητα που 
αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, δηλαδή ο εξωτερικός κόσμος, δεν έχει 
κανένα ποιητικό ενδιαφέρον. Ψστόσο, τα πράγματα αυτού του κόσμου η ποίηση 
μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ως διαμεσολαβητές, ως σύμβολα, για να φθάσει στο 
αληθινό της αντικείμενο: στην έκφραση ιδεών, ψυχικών ή νοητικών καταστάσεων, 
συναισθημάτων κλπ.[….]στο ασυνείδητο και στο μυστήριο του εσωτερικού μας 
κόσμου.(Παρίσης Ι.- Παρίσης Ν., (2007), Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, εκδ. Πατάκη, 
Αθήνα, σελ.176). 
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την μόνη αποθέωση του αισθητισμού) Πέντσο λαβέϊκοφ (1866-1912), που 

αποτελεί τη βουλγαρική εκδοχή της επανεκτίμησης των αξιών με βάση τη 

θεωρία του Νίτσε16, Πέϊο Γιάβοροφ (1878-1914)17τον ποιητή του εσωτερικού 

προσωπικού ψυχολογικού δράματος, της αβύσσου του πόνου μα και των 

παραδόξων18 και τον ελεγειακό ποιητή του βουλγαρικού λυρισμού (εκφραστή 

των ατομικών συναισθημάτων), με την υπερευαίσθητη ψυχή Ντιμιτάρ 

Μπογιαντζίεφ (1880-1911)19, γνήσιο εκπρόσωπο του νεορομαντισμού.  

 Ο Πέϊο Γιαβόροφ, χωρίς ο ίδιος να το επιζητεί, έγινε ο πρόδρομος του 

βουλγαρικού συμβολισμού, που αναπτύχθηκε από το 1905 μέχρι το 1920-25, 

με χαρακτηριστικό του την απόρριψη τόσο της πατριωτικής θεματογραφίας, 

όσο και του αναπαραστατικού ρεαλισμού, απεικονίζοντας αφηρημένους, 

φανταστικούς κόσμους με συμπαντικές διαστάσεις  δημιουργημένους από 

θολές διαθέσεις και φιλοσοφικό μυστικισμό 20 . ’αυτή τη γενιά των 

                                                           
16  [….]Αφομοιώνει ξένη καλλιτεχνική πείρα και αναζητάει μορφές για δικά του 
βιώματα και για τις δικές του ανεπανάληπτες ποιητικές σκέψεις.[….]Πολύ σοφά 
χρησιμοποιεί τις μορφές της αρχαίας ποίησης, εισάγοντας στο λυρισμό του 
ανθρώπους από την αρχαία δραματουργία. (Ζάρεφ Π.(μτφ. ιαπέρας Κ.), (1977), 
Ιστορία της Βουλγαρικής Λογοτεχνίας, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα,σελ.103). 
17  […]Пейо Тотев Крачолов, περισσότερο γνωστός ως Пейо Яворов ,είναι 
Βούλγαρος ποιητής της συμβολικής και επαναστατικής, ηγέτης της Μακεδονικής 
Επαναστατικής Οργάνωσης, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους βούλγαρους 
ποιητές του 20ου αιώνα. Φρησιμοποιούσε ψευδώνυμα όπως Джемо, И. Крачев, 
Отело, Пейчо. (Николов Борис, (1999), ВМОРО – псевдоними и шифри 1893-
1934, Звезди,  стр.34, 43, 74, 76). 
18 [….]ο ποιητής της ερευνητικής σκέψης, διάνοια με τα πιο λεπτά μέσα για να πιάνει 
τις διαθέσεις, που υπάρχουν γύρω του, άνθρωπος με σπάνια βουλητική 
ορμητικότητα, ικανός να φθάσει σε ορισμένες στιγμές σε παράλογες αποφάσεις, 
ενσάρκωσε στη δημιουργία του, τις κριτικοαγωνιστικές, γεμάτες πάθος και αγάπη 
προς τη ζωή, επαναστατικές ορμές της εποχής, καθώς και τον ρομαντικό πόνο, την 
απογοήτευση και τις κρυφές και ενδόμυχες αντιθέσεις, που πηγάζουν από πολύ 
βαθιά.(Ζάρεφ Π. (μτφ. ιαπέρας Κ.), (1977),Ιστορία της Βουλγαρικής Λογοτεχνίας, εκδ. 
Δωδώνη, Αθήνα,σελ.110). 
19  […]Димитър Иванов Бояджиев, είναι Βούλγαρος ποιητής, ένας από τους 
πρώτους δεξιοτέχνες της ελεγείας στη βουλγαρική λογοτεχνία, [….].Γραμματέας του 
βουλγαρικού προξενείου στη Μασσαλία (1907-1909), εργάστηκε στη διεύθυνση του 
τύπου. υνεργάστηκε με τα περιοδικά «Ново време», «Съвременна мисъл», 
«Българан»  και άλλα. ([online], http://www.slovo.bg/showauthor.php3?ID 
=217&LangID=1 , πρόσβαση 25 επ.  2014], σελ.1). 
20 [….]Οι πιο γνωστοί εκπρόσωποι είναι ο Σεοντόρ Σραϊάνοφ (1882-1945), ο Νικολάϊ 
Λίλιεφ (1885-1973), ο Εμμανουήλ Ποπντιμιτρόφ (1888-1943), ο Λιουντμίλ τοϊάνοφ 
(1888-1973) και ο Σρίφον Κούνεφ (1880-1954). (Άλλος Δ., (2007), Αίμος-Ανθολογία 

http://www.slovo.bg/showauthor.php3?ID
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συμβολιστών, συμπεριλαμβάνεται, - με μερικά από τα ποιήματά του -, και ο 

ρομαντικός - ελεγειακός μα και συμβολιστής ποιητής Ντίμτσο Ντεμπελιάνοφ 

(1887-1916) (γεννήθηκε ως Динчо Дебелянов), εκφράζοντας την 

αντανάκλαση της εσωτερικής του αντίφασης, με την οξύτητα του λόγου του: 

     Λαχταρώ την αυγή την πυροφόρα, 

     μ’αν με το φώς της με πληγώσει, φθίνω 

     την άνοιξη, φθινόπωρο σα να’ταν, 

     το φθινόπωρο, ως σε άνοιξην, ανθίζω.21 

 τη δεκαετία μετά το 1920 και με νωπές τις μνήμες από τον Α’Π.Π., 

εκδηλώνεται μια πολύπλευρη αντιπαράθεση των εκπροσώπων του 

συμβολισμού με άλλα ποιητικά ρεύματα, που επιζητούν την απόρριψή του. Η 

άρνηση αυτή εκδηλώνεται, με την αλληγορική ποίηση του Φρήστο μίρνεσκι 

(1898-1923)22(σχολή της υλικής ποίησης), ο οποίος γεννήθηκε στο Κιλκίς και 

είναι προλεταριακός  ποιητής, με την κοινωνικοαριστερή ποίηση του Φρήστο 

Ράντεβσκι (1903-1996) 23 , Μλαντέν Ισάεφ (1907-1991) 24 , Νικολάϊ Φρέλκοβ 

                                                                                                                                                                      
Βαλκανικής Ποίησης, Βουλγαρική Ποίηση, εκδ. Οι φίλοι του περιοδικού ΑΝΣΙ, Αθήνα, 
σελ.253). 
21 Δικταίος Α.,(1971), Ανθολογία Βουλγαρικής Ποιήσεως, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα, σελ.275. 
22 […]Ο Христо Смирненски γεννήθηκε στις 17 επτεμβρίου του 1898 στην πόλη 
Кукуш, τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, σήμερα Κιλκίς, Ελλάδα. Μετά το 
κάψιμο του σπιτιού  της πόλης που γεννήθηκε, μετακόμισε με την οικογένειά του στη 
όφια. Εργάσθηκε ως δημοσιογράφος και ανταποκριτής και επίσης και ως 
γραφέας.[….] Είναι ένας Βούλγαρος ποιητής, εξαιρετικός εκπρόσωπος του 
υστεροσυμβολισμού στη βουλγαρική λογοτεχνία. Η λογοτεχνική του δραστηριότητα 
ξεκίνησε το γυμνάσιο, όταν έγραψε χιουμοριστικά ποιήματα.[….].Σα έργα του 
εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα και είναι αντικείμενο της δημόσιας συζήτησης 
(π.χ.. «Παραμύθι της σκάλας») και των αναζητήσεων της λογοτεχνικής κριτικής. 
([online], http://slovo.bg/showbio.php3?ID=50, πρόσβαση 25 επ.  2014], σελ.1). 
23 […]Христо Василев Радевски,  βούλγαρος ποιητής , αρθρογράφος , συγγραφές 
απομνημονευμάτων, ευθυμογράφος, συγγραφέας έργων για παιδιά, μεταφραστής 
ποίησης, με κομμουνιστικές πεποιθήσεις.[….] Μέλος της Ένωσης Βουλγάρων 
υγγραφέων (СБП) από το 1937 εργάστηκε ως σύμβουλος στη βουλγαρική πρεσβεία 
Πολιτισμού στην Μόσχα (1946). Γενικός γραμματέας της ένωσης λογοτεχνών(1949-
1958) και αρχισυντάκτης του περιοδικού Септември.[….] Σιμήθηκε με το βραβείο 
«Ήρωα της οσιαλιστικής Εργασίας» και της Σάξης «Γκεόργκι Ντιμιτρόφ» (1973). 
(Радевски Хр., (1973), Библиография, Окръжна библиотека-Лове Л., с. 3,4,27,76-
77). 

24[…]Младен Младенов Исаев, βούλγαρος ποιητής και ακτιβιστής του Βουλγαρικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος.[….]Ψς νεαρός έλαβε μέρος στην εξέγερση του 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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(1894-1950) (ποίηση του επτέμβρη, συνδεδεμένη με την εξέγερση του 1923) και 

αναπτύσσει την παράδοση της μυθοποιητικής επεξεργασίας των ποιητικών 

μοτίβων. Άρνηση του συμβολισμού αποτελεί και η εξπρεσιονιστική τάση25 του 

Νικολάϊ Γκόζοφ (1900-1967), τα σθεναρά και οργισμένα οράματα για την 

τύχη των καταπιεσμένων τάξεων στα ποιήματα του Γκέο Μίλεφ26 (1895-1925)27 

(Αίμος - Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης,2007), με τα οποία ο ποιητής πιέζει 

το άμεσο ξεχείλισμα του αισθήματος, δίνοντας κατεύθυνση στην 

συναισθηματικότητα προς την υλική και πλαστική συμβολική μορφή: 

    Σο φεγγάρι, το γέρικο αυτό φίδι, ξεντύνει 

    βαθιά σε μαύρα δάση, το πράσινο του δέρμα28 

επίσης και το έργο του Ασέν Ραζτσβέτνικοφ (1897-1951) αποτελεί αντίθεση με 

τον συμβολισμό, καθώς είναι μια πολύπλοκη διασκευή  δημοτικών 

μυθολογικών μορφών, μέσα από μια νεορομαντική οπτική γωνία, γύρω από 

τον κόσμο της φύσης και του ανθρώπου. 

 το τέλος της δεκαετίας του 30 και στις αρχές της δεκαετίας του 40, 

κυριαρχεί η επαναστατική γραμμή στη βουλγαρική ποίηση, ιδίως από 

                                                                                                                                                                      
επτεμβρίου το 1923. Κατά τα έτη 1926-1929, ήταν πολιτικός πρόσφυγας.[….]Κατά 
τη διάρκεια της συμμετοχής της Βουλγαρίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από 
την πλευρά του συνασπισμού αντι-Φίτλερ είναι στο μέτωπο ως στρατιωτικός 
συγγραφέας. ([online], http://archives.bg/policefiles/index.php?option=com_ con- 
tent&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=72, πρόσβαση 25 επ.  2014], 
σελ.1).   
25 [….]ο εξπρεσιονισμός εμφανίζεται ως αντίδραση στο ρεαλισμό, το νατουραλισμό 
και το συμβολισμό. Σο πρώτο και κυριότερο χαρακτηριστικό του εξπρεσιονισμού 
είναι ο διακαής πόθος για επανάσταση ενάντια σε όλα όσα αντιπροσωπεύουν την 
παράδοση, καθώς και μια λαχτάρα για καθετί καινούργιο. (Παρίσης Ι.- Παρίσης Ν., 
(2007), Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, σελ.64). 

26[…]Георги Милев Касабов  γνωστός ως Гео Милев, είναι  βούλγαρος  ποιητής 
και  αρθρογράφος , κύριος εκπρόσωπος του εξπρεσιονισμού στη βουλγαρική λογο-
τεχνία . Μαζί με άλλους υποστηρικτές της αριστεράς σκοτώθηκε από την αστυνομία 
μετά την επίθεση στην Света Неделя  το 1925. (Константинов Венцеслав, (1988), Гео 
Милев и немският литературен експресионизъм, В: Немско-български културни 
отношения 1878-1918, УИ „Климент Охридски―, София, σελ.1).   
27  [….]είναι ένα δυνατό παράδειγμα ποιητή, που μπόρεσε να συμφιλιώσει το 
αισθητικό πιστεύω του, τον συμβολικίζοντα εξπρεσιονισμό του, με την αποφασιστική 
σοσιαλιστική στροφή του, ύστερα από την λαϊκή επανάσταση του 23. (Δικταίος Α., 
(1971), Ανθολογία Βουλγαρικής Ποιήσεως, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα, σελ.279). 
28 Ζάρεφ Π. (μτφ. ιαπέρας Κ.), (1977), Ιστορία της Βουλγαρικής Λογοτεχνίας, εκδ. 
Δωδώνη, Αθήνα,σελ.213). 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8A%D0%B2_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://archives.bg/policefiles/index.php?option=com_
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/1925
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/geo-milev.htm
http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/geo-milev.htm
http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/geo-milev.htm
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ποιητές, οι οποίοι προέρχονται από την εργατική τάξη, με πρωτοπόρο τον 

Νικόλα Βαπτσάροφ (1901-1942), με ποιητικό έργο το οποίο αποπνέει έντονη 

ζεστασιά, ανθρωπιά, οικειότητα και εντιμότητα, αποζητώντας ανθρώπινη 

δικαιοσύνη και ειρήνη. 

 το κατώφλι  του Β’ Παγκοσμίου πολέμου κάνει την εμφάνισή της μια 

νέα ομάδα ταλαντούχων ποιητών, οι οποίοι έχουν διαφορετική και συχνά 

αντιφατική ποιητική τύχη στις επόμενες δεκαετίες. Αυτοί είναι: ο Αλεξάντερ 

Γκέροφ (1919-1997)29, ο Βαλέρι Πετρόφ (1920)30, ο Μπογκομίλ Ραϊνόφ (1919-

2007)31, ο Αλεξάνερ Βουτίμσκι (1919-1993), η χειραφετημένη γυναίκα, η οποία 

μάχεται ακούραστα για τα διακιώματά της-ακόμα και τα ερωτικά -, Μπλάγκα 

Ντιμιτρόβα (1922-2003) 32  και η Νεβένα τεφάνοβα (1923). (Αίμος - 

Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης,2007). 

 Κατά την δεκαετία του 1960, εμφανίζονται ο Ατανάς Ντάλτσεφ 

(γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1904 και πέθανε το 1978)33, δημιουργώντας 

                                                           
29  [….]υπαρξιστής στις μαρξιστικές γραμμές, μοιάζει από άλλον 
πλανήτη[….](Δικταίος Α., (1971), Ανθολογία Βουλγαρικής Ποιήσεως, εκδ. Δωδώνη, 
Αθήνα, σελ.292). 
30  […]Η έντονα φορμαλιστική ποίηση[….]απ’όπου διαφαινόταν ένα είδος 
συμβολιστικής μελαγχολίας, που την πιο ανεμπόδιστη διέξοδό της την εύρισκε μέσα 
στην, φολκλορικής υποδομής, μυθοποιΐα του. (ο.π.,σελ.293). 

31  […]Богомил Николаев Райнов, βούλγαρος συγγραφέας και καθηγητής, 
αξιωματούχος του Κομμουνιστικού κόμματος.[….]Μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη 
προσωπικότητα στη βουλγαρική κουλτούρα. Πολύχρονος αναπληρωτής πρόεδρος 
της Ένωσης Βουλγάρων υγγραφέων και μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Βουλγαρίας , έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο 
στην επιβολή σοσιαλιστικού ρεαλισμού στη βουλγαρική λογοτεχνία. ([online], 
http://www.online.bg/kultura/my_html/2232/rainov.htm, πρόσβαση,  25 επ.  
2014], σελ.1).   
32 [….]Βαθύτατα μέσα στη θηλυκή φύση της, εκφράζει αψιμυθίωτα, ελεύθερα, χωρίς 
άκαιρη συστολή ή ενοχή, το ερωτικό πάθος της(που είναι ανάγκη ψυχής και σάρκας 
μαζί), όσο καμιά άλλη ποιήτρια[….]. (Δικταίος Α., (1971), Ανθολογία Βουλγαρικής 
Ποιήσεως, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα, σελ.293). 

33[…]Атанас Христов Далчев,  είναι μεταξύ των πλέον επιφανών βούλγαρων ποιη-
τών και μεταφραστών του 20ου αιώνα. Είναι συγγραφέας της ποίησης με έντονα 
φιλοσοφικά προβλήματα. Μετέφρασε ποίηση και πεζογραφία από γάλλους, 
ισπανούς, ιταλούς, γερμανούς και ρώσους συγγραφείς. Είναι αποδέκτης  του 
βραβείου Herder του πανεπιστημίου της Βιέννης(1972).[….]Έργα του Далчев 
εκδόθηκαν ως μεμονωμένα βιβλία σε μετάφραση στα γαλλικά, λοβάκικα, Σσέχικα, 
Ουγγρικά, Ρωσικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Υινλανδικά, Ισπανικά και στα 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://www.online.bg/kultura/my_html/2232/rainov.htm
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
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μια μεταφυσική ποίηση χωρίς τη χρήση αφηρημένων εννοιών - δημιουργός 

μιας μεταφορικότητας απρόσμενης για την οπτική γωνία της βουλγαρικής 

παράδοσης34 , η Ντόρα Γκάμπε (1888-1983)35 , μ’ένα απλό, οικείο, ρευστό, 

εσωτερικό λόγο χωρίς τεχνάσματα και ο Ντιμίταρ Παντελέεφ (1901-1993)36, με 

κεντρικό του θέμα την επιστροφή από την «προ-πατρίδα». 

 Σην εποχή του κρατικού κομμουνισμού η βουλγαρική λογοτεχνία 

εμπλέκεται βαθιά με το επίσημο πολιτικό και πολιτιστικό καταστημένο και 

δεν παράγει ανεξάρτητα, ελεύθερα και αξιόλογα ποιητικά έργα. Οι ποιητές 

Κωνσταντίν Παβλόφ (1933-2008)37, Λιουμπομίρ Λέφτσεφ (1935)38 και τεφάν 

Σσάνεφ (1936) έχουν επίσης διαφορετική τύχη κατά την περίοδο της 

«στασιμότητας» και του «ώριμου» σοσιαλισμού. Ο Λιουμπομίρ Λέφτσεφ θέτει 

το ταλέντο του στην υπηρεσία του κομμουνιστικού καθεστώτος, ο τεφάν 

Σσάνεφ δίνει ως ποιητής έμφαση στον δοκιμιακό και επικαιρικό λόγο, ενώ ο 

                                                                                                                                                                      
Αγγλικά, Σουρκικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Αραβικά, ουηδικά και άλλες γλώσσες σε 
περιοδικές εκδόσεις ή  συλλογές. (Игов, С., (2002), История на българската 
литература,  Изд. Сиела — Софт ендпаблишинг, София,  σελ.1).   
34[….]αποκάλυψε τόσο καλλιτεχνικά πειστικά τον βουλγαρικό ψυχισμό, εκείνες τις 
εκπληκτικές ερωτικές σχέσεις της φύσης και της νόησης, του εξωτερικού κόσμου και 
του εσωτερικού του ανθρώπου[….].(Δικταίος Α., (1971), Ανθολογία Βουλγαρικής 
Ποιήσεως, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα, σελ.287-288). 
35 […]Дора Петрова Габе (Πραγματικό όνομα: Изидора)[….]είναι 
μια βουλγάρα ποιήτρια εβραϊκής καταγωγής. ([online], http://www.slovo.bg/ 
showauthor.php3?ID=87 &LangID=1, πρόσβαση,  25 επ.  2014], σελ.1).   
36  […]Димитър Пантелеев Менкаджиев , βούλγαρος ποιητής και μεταφραστής, 
ένας από τους κύριους συμμετέχοντες στο λογοτεχνικό κύκλο Стрелец 
(σκοπευτής) στη δεκαετία του '20. ([online], https://bg.wikipedia.org/wiki/   
Димитър  Пантелеев, πρόσβαση,  25 επ.  2014], σελ.1).   
37 [….]Ο Константин Павлов αναγνωρίζεται ως ένας πρωτότυπος καλλιτέχνης με 
ισχυρή επιρροή στη σύγχρονη βουλγαρική ποίηση και τον πολιτισμό. Είναι ένας από 
τους πιο σημαντικούς βούλγαρους ποιητές του εικοστού αιώνα. Πρωτοτυπία είναι η 
υψηλή αναγνωρισιμότητα του στο εξωτερικό, από τα τέλη της δεκαετίας του 
'60.[….] ποιήματα του Κ. Παβλόφ έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, αγγλικά, 
ισπανικά, γερμανικά, πολωνικά, ρωσικά, σερβοκροάτικα, ουγγρικά και άλλες 
γλώσσες.[…]Έχει τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης «Никола Фурнаджиев» 
για τη συμβολή στην βουλγαρική ποίηση (2000), το Εθνικό Λογοτεχνικό Βραβείο 
«Христо Г. Данов» (2005) ,για τη συμβολή του στη βουλγαρική ποίηση και τη 
δραματουργία και στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα και το  
Κρατικό Βραβείο Ποίησης  «Иван Николов». ([online], http://liternet.bg/publish3 
/kpavlov/index.html, πρόσβαση 19 επ.  2014], σελ.1. 
38 [….]είναι ο ποιητής που εξέφρασε πληρέστερα τον νέο που ανδρώθηκε μέσα στον 
σοσιαλισμό-που η σοσιαλιστική πίστη του έγινε η δεύτερη φύση του-[….]. (Δικταίος 
Α., (1971), Ανθολογία Βουλγαρικής Ποιήσεως, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα, σελ.295). 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.slovo.bg/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%20%20%20???????
https://bg.wikipedia.org/wiki/%20%20%20???????
https://bg.wikipedia.org/wiki/%20%20%20???????
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2_(%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%93._%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
http://liternet.bg/publish3
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Κωνσταντίν Παβλόφ δημιουργεί εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παραδοξολογική 

και πειραματική ποίηση (και πληρώνει την «ελεύθερη ποιητική του σκέψη» με 

τον μακροχρόνιο αποκλεισμό του από την επίσημη λογοτεχνική ζωή, την 

απαγόρευση των δημοσιεύσεων) (Αίμος - Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης, 

2007). 

 υνεχιστές – κατά μία έννοια - του Παβλόφ, αν και έχουν επηρεαστεί από 

άλλες βουλγαρικές  και ξένες ποιητικές παραδόσεις, είναι οι σύγχρονοι 

Βούλγαροι ποιητές Νικολάϊ Κάντσεφ (1936), Μπορίς  Φρηστόφ (1944)39, Κιρίλ 

Μερτζάνσκι (1956), Μπίνιο Ιβάνοφ (1939-1998)40 και Άνι Ίλκοφ (1957)41. 

1.1. Ελληνικές μεταφράσεις βουλγαρικής ποίησης στην Ελλάδα, 

μετά τον Β’Π.Π. 

 Η μελέτη των ελληνο-βουλγαρικών λογοτεχνικών και πολιτιστικών 

σχέσεων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μπορεί να σκιαγραφήσει τα 

κοινά σημεία και τις διαφορές που περιγράφονται στις δύο λογοτεχνίες και 

στους λογοτεχνικούς κύκλους, όπως, επίσης, η εξάρτηση ή μη εξάρτηση από 

                                                           

39  […]Ο Φρηστόφ είναι ο συντάκτης πολυάριθμων συλλογών και ανθολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των «Български разкази на ХХ век» (Βουλγαρικές ιστορίες 
του εικοστού αιώνα (1995)), «Народни писмена»(Λαϊκές γραπτή (1995)), «Веда 
Словена» (Νεραϊδόλογα (1998)) και άλλα. Έχει επίσης γράψει πολυάριθμα σενάρια 
για ταινίες μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ και ταινίες κινουμένων σχεδίων. (Карло 
Курами, Маурицио Модуньо, (1998), Борис Христов: Живот, глас, изкуство., С. 
Литературен форум, , преиздадена 2014 г., σελ.1.). 
40[…] Οι πρώτες του δημοσιεύσεις έγιναν το 1958-59 (περιοδικό «Родна реч» ) στο 
διάστημα 1961-64 δημοσίευσε επιγράμματα στην εφημερίδα «Народна младеж» . 
Μετά το 1967 δημοσίευσε ποιήματα στις εφημερίδες  «Пулс» και  «Литературен 
фронт» Σο πρώτο βιβλίο ποίησης του, «До другата трева» (Ψς το άλλο χορτάρι) 
κυκλοφόρησε με δυσκολία  6-7 ετών κατά το 1973. ([online], http://www. 
libkustendil. primasoft.bg/html/bibliografia_bi/knigi1.htm, πρόσβαση 19 επ.  
2014], σελ.1.). 
41 [….]ποιήτρια, αναπληρωτής εκδότης της εφημερίδας «Литературен форум» 
(Λογοτεχνικό Υόρουμ).Ένας από τους ιδρυτές της «Υιλολογικής εφημερίδας». Από 
την εμφάνιση του εβδομαδιαίου «Επτά» κατά το έτος 2004 έως την αναχώρησή της 
για την Ινδία είναι αρθρογράφος του εντύπου (σελίδες 4-5, υπό τον τίτλο «Защо се 
случи» (Γιατί συμβαίνει). Εξέδωσε τις εξής ποιητικές συλλογές: «Любов към 
природата» (1989)/ «Поля и мостове» (1990)/ «Любовници» (1991)/ «Изворът на 
грознохубавите» (1994)/ «Етимологики» (1996) (двуезично издание 
на български и английски)/ «Зверовете на Август» (1999)/ «Мала АЗиЯ на 
Душата» (2004)/ «Събрано» (2011). ([online],  http://www.kultura.bg/bg/ article/ 
view/ 19681, πρόσβαση 19 επ.  2014], σελ.1. 

http://www/
https://bg.wikipedia.org/wiki/1989
https://bg.wikipedia.org/wiki/1990
https://bg.wikipedia.org/wiki/1991
https://bg.wikipedia.org/wiki/1994
https://bg.wikipedia.org/wiki/1996
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/1999
https://bg.wikipedia.org/wiki/2004
https://bg.wikipedia.org/wiki/2011
http://www.kultura.bg/bg/
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τις ιστορικές και πολιτικές συνθήκες. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην 

κατανόηση της σύγχρονης εποχής και των μελλοντικών δυνατοτήτων και 

προοπτικών για τη λογοτεχνική και πολιτιστική συνεργασία μεταξύ της 

Ελλάδας και της Βουλγαρίας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.(Мариана Илиева Нихорити,2009). 

 Η βουλγαρική λογοτεχνία και ιδιαίτερα η ποίηση της γείτονας χώρας, με την 

οποία συνδέεται, σε θέματα πολιτισμού και λογοτεχνίας, η Ελλάδα εδώ και 

αιώνες, - αφού ξεπεράστηκαν οι διάφοροι πολιτικοοικονομικοί κυρίως 

σκόπελοι42-, μεταφράστηκε μετά τη λήξη του Β’Π.Π. από έλληνες  συγγραφείς, 

όπως φαίνεται παρακάτω43: 

1964 - Ντόρα Γκάμπε,  «Ποίηση», μετ. Μελισσάνθης; Καινούρια εποχή, Άνοιξη - 

            Καλοκαίρι 1964, σελ. 134.  

1964 — Βλαντιμίρ Μπάσεφ, Ονόματα του σήμερα, ονόματα του αύριο,  

 «Επιθεώρησης τέχνης», 115-116, Ιούλιος-Αύγουστος 1964.  

1971 - Δικταίος Αρης, «Ανθολογία Βουλγαρικής ποιήσεως», εκδόσεις Δωδώνη, 

Αθήνα 1971. σελ. 296. 

1973 - Ελισαβέτα Μπαγκριάνα, «Ποιήματα», Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 

           1973, σ. 92. 

1974 -Γκέο Μίλεφ, «επτέμβρης», μετ. Γιώργη αραντή, Αθήνα, εκδ. Σύμφη 

          1974,σ. 31. 

1976- Λιουμπομίρ Λέβτσεφ, «Ημερολόγιο για κάψιμο», ποιήματα. 

εκδ. Δωδώνη, Αθήνα 1976, σ. 92. 

                                                           
42 [….]κατά την περίοδο αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα βρίσκεται 
σε πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει προκύψει από την κατοχή(1941-44), και στη 
συνέχεια από τον εμφύλιο πόλεμο (1946-49).Αυτό οδήγησε σε οικονομικές δυσκολίες 
και «μείωσε το ενδιαφέρον για το βιβλίο γενικώς, και ειδικά για την καλλιτεχνική 
λογοτεχνία». Ο δεύτερος λόγος για την έλλειψη μετάφρασης βουλγάρικης 
λογοτεχνίας στην Ελλάδα συνδέεται, σύμφωνα με την Παπαδοπούλου, με την ένταση 
στις πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, που τις οδήγησαν σε 
διαφορετικά πολιτικά και οικονομικά στρατόπεδα.[….]Σο κενό σε σχέση με την 
παρουσία της Βουλγάρικης πεζογραφίας στην Ελλάδα τη δεκαετία 1964-1974 η 
Παπαδοπούλου το αποδίδει ξανά στην πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και πιο 
συγκεκριμένα στην δικτατορία (1967-1974). (Илиева-Нихорити М. (2009), «Бьлгаро-
Грьцки Литературни Вэаимоотношения След Втората Световна Война до 2000 г.» 
изд. Боян Пенев,София, σελ.39-40). 
43  [….]Ψστόσο, ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει ένας πλήρης βιβλιογραφικός ή 
εκδοτικός κατάλογος για τα Βουλγαρικά έργα που έχουν μεταφραστεί στα 
ελληνικά.(ο.π., σελ.44). 



20 
 

1977- Ρίτα Μπούμη Παππά - Νίκος Παππάς. «Ποιητική Ανθολογία, Σόμος Γ, 

Ξένες χώρες, Αγγλία – Βουλγαρία», Εκδόσεις «Διόσκουροι», Αθήνα 1977 ο. 

1358-1491. 

1)Φρ. Μπότεφ, Φατζή Ντιμίταρ, Άδεια, τη μάνα μου, 2) Ιβάν Βάζοφ, Η 

Βουλγαρική γλώσσα, Ήχοι, την εκκλησιά της Μπογιάνα, 3) Πέντσο 

λαβέϊκοφ, Σο τραγούδι, Οδύνη, Η αμφιβολία, 4) Πέιο Γιάβοροφ από τα 

«Σραγούδια του χαϊντούκου», Δύο όμορφα μάτια, το χωράφι, Φαλάζι 5) 

Ντόρα Γκάμπε, Οι ονειροπόλοι, Η πατρίδα, Εσύ με λύτρωσες, Περίμενε ήλιε!, 

Πυκνή σιγή, Μην πλησιάζεις, Ούτε μία, Μη με αγγίζεις!, Γιατί βιάζεσαι, 

κέπασε με, - Βίτοσσα; 6) Ντ. Ντεμπελιάνοφ, Μαύρο τραγούδι, Κρυφά παρά-

πονα; 7 )  Λουντμίλ τογιάνοφ, Ο Αίμος, 8) Ελ. Μπαγκριάνα, Αμαζόνα, 

Τltimum vale, Ρεβάνς τοιχεία, Σο αίμα σου γη μου, Σα χέρια, Αλλαγή 

καταστάσεων, 9) Γκέο Μίλεφ, επτέμβρης; 10) Φρ. μύρνενσκι. Εμείς 

Μέσα απ'τη θύελλα, Ο μικρός σπάζει πέτρα 11)Ατ. Ντάλτσεφ, Οι 

γεροντοκόρες, Έρωτας, Αναχώρηση, τη χώρα μου, Ο άνεμος, Σο παράθυρο; 12) 

Μλ. Ισσάεφ. Επίσκεψη, οι προγονοί μου; 13) Ν. Βαπτσάροφ. Η Ιστορία, 

Πίστη., 14) Φ. Μπότεφ, Αποχαιρετιστήριο, Λίγες στιγμές πριν πεθάνω, 15) Β. 

Φάντσεφ. Καταδίκη, Ο καλός μαθητής, Σο δακτυλίδι, Λένιν, 16) Μπ. 

Διμιτρόβα. Σαχύτητα, Αίνιγμα, Η μικρή Φαμ, 17) Ντ. Μετόντιεφ. Κι όλο 

με βασανίζει η σκέψη, Ποτάμια, Παλιό παραμύθι, τα παιδιά μας, Πέρασε τόσος 

καιρός, 18) Μπ. Μποζίλοφ. Η φανταστική πόλη, Αίσθηση, Υόβος, 19) Π. 

Μάτεφ. Σί θα φυλάξω, Αγάπη μαγική πραγματικότητα, Οι ποιητές, Σσιρπάν, 

Πίστη, Εκείνος ο νεκρός, Σελευταία συνάντηση, 20) Γ. Σζάγαροφ. Βουλγαρία, 

Ανάκριση, Αλήθεια, ε σένα γιε μου, 21) Λ. τεφάνοβα. Πατρίδα, Δυο-δυο 

χορεύουν τα κορίτσια, 22) Βλ. Μπάσσεφ. Φειμωνιάτικο τραγούδι, Κατάστημα 

ρολογιών, Μπροστά στο βαγόνι, 23) Λ. Λέβτσεφ. Διαφημιστική μπαλάντα, Η 

μητέρα στον παράδεισο, Πυροβολισμός. 

1977 - Γκεόργκι Σζάγαροφ, «Πουλιά στη θύελλα», Ποιήματα, εκδ. Βulgarian 

Βοοκs, Αθήνα 1977. σ. 11. 

1977 -  Ντιμίταρ Μετόντιεφ, «Η μεγάλη μετανάστευση», Ποιήματα, εκδ. 

Βulgarian Βοοκs, Αθήνα 1977. σ. 80. 

1977 - Ντόρα Γκάμπε, «Εγώ, η μητέρα μου κι ο κόσμος», εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 

1977, σελ. 128. 

1977 - Ελισσαβέτά Μπαγκριάνα, «Γέφυρα», απόδοση Μελισσάνθης, εκδ. 

Νέα εστία 102, 1977, σελ. 1090. 

1978 - Πάβελ Μάτεφ, «Πορεία στη γη μου», Ποιήματα, εκδ. Βulgarian Βοοκs,        

Αθήνα 1978. σ. 104  
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1978 -   Βαλέτας Κώστας, «ύγχρονη Βουλγάρικη Λογοτεχνία», Αθήνα 1978, 

σελ. 56. Φρίστο Μπότεφ, Έχε γεια. Ντόρα Γκάμπε, Ανένδοτη, 

Μυστικό, Ελισαβέτα Μπαγκριάνα, Γυναίκα, Γνώ- 

ση Ατανάς Ντάλτσεφ, Πέτρα, Μλαντέν Ισάεφ, το μακρι- 

νό απόγονο μου Αλεξάντερ Γκέροφ, Μιναδόροι Ντιμίτερ 

Μετόντιεφ, Νεφερτίτη Γκεόργι Σζάγκαροφ, Πατρίδα Πά- 

βελ Μάτεφ, Η εποχή μας Βλαντιμίρ Γκόλεφ Κουβέντα με το 

αγέννητο ποίημα Ιβάν Νταβίντκοφ, Σσεκουριά Λιουμπομίρ Λέφτσεφ, 

Για πάντα λαβ Φρίστοφ Καρασλάβοφ, Πορεία Δεύτερη συζήτηση με το 

γιο μου Πέτερ Καραάγκοφ, Αντίστροφη μέτρηση, Αντρέι Γκερμανόφ, 

Σα αντικείμενα, Αταβιστικά όνειρα, ε τελευταία ανάλυση Μπουζιντάρ 

Μπουζίλοφ, Λαίλαπας, Σρεις στροφές, Ακουαφόρτε, σ. 3—29.  

1978 - Ελισσαβέτα Μπαγκριάνα, «Ο Ηρακλής του 20ου αιώνα», απόδοση 

Μελισσάνθης,  εκδ. Νέα εστία 103, 1978, σελ. 25. 

1993 - Λιουμπομίρ Λέβτσεφ,  «Φριστούγεννα Η μητέρα μου στον παράδει- 

  ο», περ. Σο Δέντρο, τεύχ. 77-78, Καλοκαίρι 1993. 

1995-6-Λιουμπομίρ Λέβτσεφ, «Χωμί, Πρωί» περ. Εξώπολις, τεύχ. 3-4,Φειμώνας 

1995-6. 

1999 -Μπλάγα Ντιμίτρόβα, «Γυναίκα μόνη στο δρόμο», Εξώπολις σελ. 133. 

2004 - Λιουμπομίρ Λέβτσεφ, «Ποιήματα», περ. τιχοράματα, εκδ. Μαν-

δραγόρας, Αθήνα 2004, σελ. 45. 
2000- Κadiiski, kiril, «Ποιήματα», εκδ. Παρουσία, Αθήνα 2000, σελ. 148.44 

2007 –ταθόγιαννης Π. κ.α., Αίμος - Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης, εκδ. Οι 

φίλοι του περιοδικού ΑΝΣΙ, Αθήνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Илиева-Нихорити М. (2009), «Бьлгаро-Грьцки Литературни Вэаимоотношения 
След Втората Световна Война до 2000 г.» изд. Боян Пенев, София, σελ.284-289). 



22 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2ο : Η ΖΨΗ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΗ. 

 «Οι ποιητές οδηγούνται, μέσα από τα βάθη του εσωτερικού ελέγχου, πιο κοντά 

στην ουσία  της ποίησης. Όχι σπάνια παρατηρείται το φαινόμενο, πολλούς ποιητές να 

τους κερδίζει η ποίηση, τη στιγμή ακριβώς που πάει να τους χάσει η ιδεολογία τους».45 

 Η Ελισαβέτα Μπαγριάνα46 - το πραγματικό της όνομα ήταν Ελισαβέτα 

Μπέλτσεβα47 - γεννήθηκε στις 29 Απριλίου (16 Απρ. με το παλιό ημερολόγιο) 

του 1893 στη όφια, σε περιβάλλον διανοουμένων (Αίμος - Ανθολογία 

Βαλκανικής Ποίησης, 2007) ή στο λίβεν της Ανατολικής Ρωμηλίας, στους 

νότιους πρόποδες του Αίμου (Ρίτα Μπόυμη - Παπά, 1973).Ο πατέρας της 

Λιουμπομίρ, ήταν μικροϋπάλληλος  του δημοσίου, με συχνές οικογενειακές 

μεταθέσεις. Αν και όντως φτωχοί και με πολυμελή οικογένεια, οι γονείς της, 

κατάφεραν να την σπουδάσουν, ακολουθώντας την προγονική τάση για 

μόρφωση48 . Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρακολούθησε 

στη όφια (αποφοίτησε από το γυμνάσιο το 1910). Ενδιάμεσα, για  ένα χρόνο 

έζησε  με την οικογένειά της στο Тьрново, όπου και συνέγραψε τα πρώτα της 

ποιήματα (1907-1908). πούδασε παιδαγωγική, πήρε δίπλωμα δασκάλας και 

κατά το 1910-11, δίδαξε ως δασκάλα στο χωριό Афтане (σημερινό Недялско, 

στην περιοχή του Μπουργκάς), όπου και ήρθε σ’επαφή με την βουλγαρική 

ύπαιθρο, τους κατοίκους της, την γυναίκα αγρότισα και τα ήθη – έθιμα των 

πληθυσμών της υπαίθρου.  

                                                           
45 Λεοντάρης Β., (1963), Επιθεώρηση Σέχνης, Η ποίηση της ήττας, τεύχος 106 Οκτ.-Νοε., 
εκδ. Έρασμος, Αθήνα,σελ.80. 
46 […]Ανάμεσα στους πιο μεγάλους ποιητές, που δημιούργησαν στη δεκαετία του 
1920,[….]προβάλλει σαν ένα εξαιρετικά μεγάλο και πρωτότυπο φαινόμενο, τόσο με 
τη νέα κατεύθυνση των αισθημάτων και των σκέψεων, όσο και με το βάθος και την 
ειλικρίνειά τους.(Ζάρεφ Π. (μτφ. ιαπέρας Κ.), (1977), Ιστορία της Βουλγαρικής 
Λογοτεχνίας, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα,σελ.221). 
47  […]Χευδώνυμα: Елисабета Б., Eлисавета Бленова, Ничия Долче, Микаела, 
Багряна. (Цанева Милена, (1994), Речник по нова българска литература (1978 - 
1992), изд. Хемус, София και [online], http://slovo.bg/showbio.php3?ID =183 
[πρόσβαση 10 Αυγ.  2014], σελ.3).  
48 [….]Ένας προγονικός θείος της, ο Ντ. Σσιντούλωφ, ήταν ποιητής της Αναγέννησης, 
μιας ιστορικής για τη βουλγαρική λογοτεχνία περιόδου. (Μπούμη Ρ. - Παππά Ν., 
(1977), Νέα Παγκόσμια Ποιητική Ανθολογία, τόμος Γ’, εκδ. Διόσκουροι, Αθήνα, 
σελ.1398). 

http://slovo.bg/showbio.php3?ID%20=183
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 ύντομα τα εγκατέληψε με σκοπό ν’ακούσει τις ανησυχίες της. Ένα 

διάστημα βρίσκεται στην περα της όφιας - ως τραγουδίστρια και 

χορεύτρια49- και το 1911-1915 εγγράφεται και σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο 

της όφιας, σλαβική φιλολογία. Εκεί, θα έρθει σ’επαφή με συγγραφείς όπως Г. 

Райчев, К. Константинов, Д. Дебелянов, Д. Подвързачов, Хр. Ясенов, Й. 

Йовков και έχει την ευκαιρία να γνωρίσει μέσα από την βιβλιοθήκη του 

πανεπιστημίου, μεγάλους Ρώσους και κανδιναβούς  συγγραφείς 

(σπασμωδικά, δίχως σύστημα).  

 

 

Εικόνα 1.: Η Ελισαβέτα Μπαγκριάνα σε νεαρή ηλικία (Αίμος - Ανθολογία 

Βαλκανικής Ποίησης, 2007).  

 Έχοντας όμως, μια εσωτερική τάση φυγής, μία έλξη για εξερεύνηση του  

κόσμου, με κάθε μέσο - αναζητώντας να την γεμίσει με γνώσεις , συγκινήσεις , 

εμπειρίες-, διασχίζει εκτάσεις αναζητώντας, αγαπώντας, υποφέροντας και 

πάντοτε τραγουδώντας σπρωγμένη από το «αίμα των νομάδων προγόνων» 

της50. Σο 1915, εξέδωσε στο περιοδικό «Съвременна мисъл» (ύγχρονη σκέψη), 

τα δύο πρώτα ποιήματά της, το «Вечерна песен» (Νυχτερινό τραγούδι) και το 

«Защо» (Γιατί)51. Από το έτος 1915 έως το 1919, διδάσκει σε γυμνάσιο στη 

Враца και στο Кюстендил, ενώ το 1918 παντρεύεται τον λοχαγό Ιβάν 

                                                           
49[….]Με τη φήμη της ωραιότερης και πιο ελκυστικής γυναίκας της Βουλγαρίας. (ο.π., 
σελ.1398). 
50  [….]Αυτή η ασταμάτητη φυγή, χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλών ηρώων της 
μεγάλης ρωσικής λογοτεχνίας, την πλουταίνει με πολύτροπη εμπειρία και χορταίνει 
τις πέντε αισθήσεις της. (Μπούμη Ρ. - Παπά Ν., (1973), Ελισαβέτα Μπαγκριάνα, 
Ποιήματα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, σελ.13). 
51  [….]Με τα ποιήματα αυτά ανήκει ακόμα στην εποχή του Γιάβορωφ, του 
Ντεμπελιάνωφ και του Λίλιεφ.(Ζάρεφ Π. (μτφ. ιαπέρας Κ.), (1977),Ιστορία της 
Βουλγαρικής Λογοτεχνίας, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα,σελ.221). 
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απκόρεφ52, αποκτώντας μαζί του ένα γιό , που σκοτώθηκε στον Β΄Π.Π. Κατά 

το 1921 επέστρεψε στη όφια και συμμετείχε στη λογοτεχνική ζωή της πόλης, 

συνεργαζόμενη με τις εφημερίδες «Вестник на жената» (Εφημερίδα της 

γυναίκας), «Лик» (Πορταίτο) και τα περιοδικά «Съвременник» (ύγχρονος), 

«Златорог» (Φρυσοκέρατο) κ.α.53 

 Η πρώτη ποιητική της ανθολογία «Вечната и святата» (Η Αιώνια και η 

Αγία») (έτος έκδοσης 1927 (έτος έμπνευσης 1922-1927)), μ’έναν λυρισμό, - που 

αρνήθηκε την προηγούμενη τάση της βουλγαρικής ποιητικής έκφρασης του 

συμβολισμού και την πλούτισε μ’ένα νέο και γήινο περιεχόμενο -, γίνεται 

δεκτή το 1927, ως το πιο σημαντικό λογοτεχνικό γεγονός της εποχής και 

αναγνωρίζεται έτσι η καλλιτεχνική της αξία54. Σαυτόχρονα το βιβλίο αυτό 

αποτελεί και φωτεινή βιογραφική μαρτυρία για το τραγικό τέλος του έρωτά 

της με τον μεγάλο ιστορικό της βουλγαρικής λογοτεχνίας Μπογιάν Πένεφ 

(Αίμος - Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης, 2007). Παράλληλα, συγγράφει 

παιδικά βιβλία και εργάζεται ως μεταφράστρια. 

 Αργότερα, συνεργάσθηκε με το «Литературен фронт» (Λογοτεχνικό 

Μέτωπο) και τα περιοδικά «Изкуство» (Σέχνη), «Септември» (επτέμβρης), 

«Пламък» (Υλόγα) κ.α., ενώ από το έτος 1952, ήταν μέλος της συντακτικής 

επιτροπής του περιοδικού «Септември». Σο 1954 πέθανε ο δεύτερος σύζυγός 

της Александър Ликоф(1887-1954)55, τον οποίο  είχε παντρευτεί το 1943. 

                                                           
52 [….]Ο γάμος δε φαίνεται να δάμασε με τις υποχρεώσεις του την ποιήτρια και το 
πάθος για τα ταξίδια. Υεύγει, όλο φεύγει… υχνά επιδιώκει τη μοναξιά και την 
αυτοσυγκέντρωση, και μέσα στις δυσχερέστερες συνθήκες που τις αντιμετωπίζει με 
καρτερία και ηρωισμό. πως, π.χ. στα βουνά χειμώνα, μέσα σε σφοδρές 
χιονοθύελλες, με το εξοχικό της καταφύγιο σκεπασμένο ολότελα από το χιόνι επί 
πολλές ημέρες.(Μπούμη Ρ. - Παππά Ν., (1977), Νέα Παγκόσμια Ποιητική Ανθολογία, 
τόμος Γ’, εκδ. Διόσκουροι, Αθήνα, σελ.1398). 
53 [online], http://slovo.bg/showbio.php3?ID=183[πρόσβαση 10 Αυγ.  2014], σελ.1.  
54 [….]Κατέβασε μονομιάς την ποίηση[….]από τα ημίφωτα ουράνια του συμβολισμού 
στη γη, και την πλημμύρισε όχι μόνο με νέες και ελεύθερες παραστάσεις για τη 
γυναίκα, αλλά και με τη δύναμη μιας σχεδόν υλιστικής αντίληψης για τον κόσμο, 
που ανάβλυζε στοιχειακά. (Ζάρεφ Π. (μτφ. ιαπέρας Κ.), (1977), Ιστορία της 
Βουλγαρικής Λογοτεχνίας, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα,σελ.221). 
55  [….]Μετά απ’αυτόν δεν μπόρεσε να παντρευτεί άλλον - είπε η Μπαγριάνα -
κανένας δεν ήταν άξιος να τον αντικαταστήσει. (Памуков С., (1983) «Елисавета 
Багряна-Антологиа Манускрипта», изд. Христо Г. Данов, Пловдив,σελ.69). 

http://slovo.bg/showbio.php3?ID=183
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Ακολουθούν οι ανθολογίες «Търкулната годинка» (Η κυλιόμενη χρονιά, 

έτος έκδοσης 1931), «Звезда на моряка» (Σο αστέρι του ναύτη, έτος έκδοσης 1931 

(έτος έμπνευσης 1928-1931)), «Сърце човешко» (Ανθρώπινη καρδιά, έτος έκδοσης 

1936(έτος έμπνευσης 1932-1936)), «Мост» (Γέφυρα, έτος έκδοσης 1943 (έτος 

έμπνευσης 1937-1943)), «Пет звезди» (Πέντε Αστέρια, έτος έκδοσης 1953 (έτος 

έμπνευσης 1944-1953)), «От бряг до бряг» (Από την μια όχθη στην άλλη (έτος 

έκδοσης 1963)), «Контрапункти» (Αντιστίξεις, έτος έκδοσης 1972), 

Светлосенки (Υωτοσκιάσεις, έτος έκδοσης 1977( έτος έμπνευσης 1973-1977)) και 

«На брега на времето» (την όχθη του χρόνου, έτος έκδοσης 1983). 

Αφού, μια ολόκληρη ζωή μονομάχησε με όλους τους ανέμους 

αναζητώντας ανταπόκριση, δικαίωση και ευτυχία, ξαφνικά ένας 

πολιτικοκοινωνικός  μετασχηματισμός, ένα νέο καθεστώς(σοσιαλιστικό) 

τίμησε την ποιήτρια Ελισαβέτα - μια ποιήτρια που δεν ήταν κομμουνίστρια - 

ως μία  εκπρόσωπο της βουλγαρικής λογοτεχνίας, η οποία πλούτισε την 

εθνική γραμματεία και της πρόσφερε αγάπη - σεβασμό56, τιμές57, διακρίσεις, 

διάδοση του έργου της, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό58 και την 

κατέστησαν αντικείμενο απέραντης λατρείας. Σο 1969 κέρδισε το χρυσό 

μετάλλιο στη Διεθνή Ένωση Ποιητών στη Ρώμη και το 1970, το βουλγαρικό 

κράτος υποστήριξε την υποψηφιότητά της για το βραβείο Νόμπελ (Μπούμη -

Παπά Ρ., 1973) και έτσι της δόθηκε η ευχέρεια να ταξιδεύει παντού στο 

εξωτερικό (επισκέφθηκε επανειλημμένα την Ελλάδα).   

Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί σε 30 χώρες και εκδόθηκαν σε βιβλία –

είτε ως αυτοτελείς ανθολογίες είτε ως αντιπροσωπευτικά δείγματα μαζί 

μ’άλλους βούλγαρους ποιητές - στη Γαλλία, Σσεχοσλοβακία, πρώην 

Γιουγκοσλαβία, πρώην οβιετική Ένωση, Ρουμανία, Ιταλία, ουηδία, 
                                                           
56 [….]γιορτάζονται στις 29 Απριλίου 1973, τα 80 χρόνια των γενεθλίων της, με 
πανηγυρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα. (Μπούμη Ρ. - Παππά Ν., (1977), Νέα Παγκόσμια 
Ποιητική Ανθολογία, τόμος Γ’, εκδ. Διόσκουροι, Αθήνα, σελ.1399). 
57  [….]Σιμήθηκε με το αξίωμα Герой на Народна република България (Ήρωας της 
Λαϊκής δημοκρατίας της Βουλγαρίας) το 1983.([online],http://bg.wikipedia.org/w/ 
index.php? title=Елисавета_Багряна [πρόσβαση 10 Αυγ.  2014], σελ.4).  
58 […]Κατά τα έτη 1943,1944 και 1945 προτάθηκε από τον Стефан Младенов για το 
βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας.(ο.π., σελ.4). 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=?????????_???????&oldid=6199708
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=?????????_???????&oldid=6199708
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Πολωνία και την Ελλάδα59. Πέθανε στις 23 Μαρτίου 1991 στη όφια σε ηλικία 

98 ετών. 

 

Εικόνα 2.-3.: Η Ελισαβέτα Μπαγκριάνα την εποχή του σοσιαλιστικού 

καθεστώτος – Εκθέματα προσωπικών αντικειμένων της Елисавета Багряна 

(http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Елисавета_Багряна). 

 

Εικόνα 4.: Η Ελισαβέτα Μπαγκριάνα το 1969 (Μπούμη - Παπά  Ρ., 1973). 

                                                           
59 [….]Δικταίος Άρης, Ανθολογία Βουλγαρικής ποιήσεως, εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 1971, 
σελ.296/ Ελισαβέτα Μπαγκριάνα,Ποιήματα, εκδ. Γρηγόρη, 1973, σ.92/Ρίτα Μπούμη 
Παπά - Νίκος Παππάς, Ποιητική Ανθολογία, Σόμος Γ. Ξένες χώρες. Αγγλία-
Βουλγαρία. Εκδόσεις Διόσκουροι, Αθήνα 1977 c.1358-1491/Ελισσαβέτα 
Μπαγκριάνα, Γέφυρα, απόδοση Μελισσάνθης, εκδ. Νέα Εστία 102, 1977, 
σελ.1090/Ελισσαβέτα Μπαγκριάνα, Ο Ηρακλής του 20ου αιώνα, απόδοση Μελισσάνθης,  
εκδ. Νέα εστία 103, 1978, σελ.25. (Илиева-Нихорити М. (2009), «Бьлгаро-Грьцки 
Литературни Вэаимоотношения След Втората Световна Война до 2000 г.» изд. 
Боян Пенев, София, σελ.284-287). 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=?????????_???????
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:BASA_118K-2-85_Elisaveta_Bagriana_(crop).jpg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:NHMB-Personal-belongings-of-Elisaveta-Bagryana.jpg
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο : Η ΠΟΙΗΣΙΚΗ ΣΗ ΠΟΡΕΊΑ. 

 Εντελώς ξεχωριστή προσφορά, στην ποίηση των πραγμάτων μέσα από το 

γυναικείο λόγο, αποτελεί χωρίς αμφισβήτηση το έργο της Ελισαβέτα 

Μπαγκριάνα, της  πιο γνωστής Βουλγάρας ποιήτριας, με την περίσσεια του 

θηλυκού πάθους της και την θερμότητα του αισθήματος , το οποίο αναβλύζει 

μέσα από τα ποιήματά της. Η κατ’εξοχήν ερωτική της ποίηση, - κάτι ολότελα 

άγνωστο μέχρι την εμφάνισή της στη βουλγαρική γραμματεία -, υπήρξε 

αναμφισβήτητο και πρωτόγνωρο, γεμάτο ζωντάνια τόλμημα, προβάλλοντας 

τη θηλυκή ψυχολογία και το γυναικείο προβληματισμό και ξεδιπλώνοντας τα 

θέματα της νεότητας και της ελευθερίας της σκέψης60. Η ποίησή της εξυμνεί 

την ανθρώπινη υπερηφάνεια, το δικαίωμα να αγαπάς και να αγαπιέσαι, την 

ελεύθερη αυτοπραγμάτωση της προσωπικότητας και την ίδια την 

θηλυπρέπεια, που έχει μέσα της η ποιήτρια. Σα ποιήματά της, αποτελούν ένα 

άθροισμα προσωπικού πάθους -  υποκειμενικής σκέψης  και μιας βιογραφικής 

εξομολόγησης, μέσα από τη φλογερή βαλκανική της ιδιοσυγκρασία, 

ανυποψίαστη τόλμη, περηφάνεια, ειλικρίνεια, ανθρωπιά και φιλοπατρία που 

την διακατέχουν. Με αδρές φυσιολατρικές πινελιές ζωγραφίζει την πλούσια 

βαλκανική φύση, τα βουνά, τα δάση της, τους κάμπους της, τη θάλασσά της, 

τους ανθρώπους της, τα βάσανά τους, τα έθιμά τους, το τραγούδι τους. ε 

κάθε περίπτωση και περίσταση είναι ενσωματωμένη μαζί τους, σαν στοιχείο κι 

αυτή, θείο αγρίμι των βουνών του Αίμου(Μπούμη - Παπά Ρ., 1973). 

 την ποιητικής της  δημιουργία, είναι ολοφάνερος ο πνευματικός δεσμός 

της ποιήτριας  με την Άννα Αχμάτοβα61 και πολλούς άλλους παλαιότερους 

ποιητές, όπως τον Πετράρχη,  το Βοκάκιο της ιταλικής αναγέννησης, τους 

Γάλλους – αισθηματικούς, λάτρες της ζωής - ποιητές της αναγέννησης του 16ου 

                                                           
60 [….]Η λυρική ηρωίδα απορρίπτει τους παραδοσιακούς ηθικούς κανόνες και τις 
νόρμες, παρόλο που αυτή η επανάσταση δεν παραπέμπει σε κάποια εναλλακτική 
φεμινιστική θεωρία, ούτε πάλι είναι απλώς η απόρριψη της καθημερινότητας. (Άλλος 
Δ., (2007), Αίμος-Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης, Βουλγαρική Ποίηση, εκδ. Οι φίλοι του 
περιοδικού ΑΝΣΙ, Αθήνα, σελ.256). 
61 […]Σο πάθος της θυμίζει το άγριο, γυμνό και σύγχρονα ευγενικό πάθος μιας άλλης 
λάβας ποιήτριας: της μεγάλης Ρωσίδας Άννας Αχμάτοβα, που αγαπήθηκε από 
εκατομμύρια αναγνώστες σ’όλο τον κόσμο. (Μπούμη Ρ. - Παππά Ν., (1977), Νέα 
Παγκόσμια Ποιητική Ανθολογία, τόμος Γ’, εκδ. Διόσκουροι, Αθήνα, σελ.1399). 
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αι. καθώς και τον Βούλγαρο Πέτκο λαβέϊκωφ, που αγαπόυσε τη ζωή και 

ήταν θιασώτης του έρωτα. Μέσα της βρίσκονται και οι ρίζες για τις 

προαιώνιες παραστάσεις του βουλγαρικού λαού, οι οποίες διατηρήθηκαν 

μέσα στην λαϊκή μυθολογία62. ’όλες τις συλλογές της, η Μπαγκριάνα αντλεί 

πνευματικότητα και λόγο από τις βαθιές πηγές της ζωής, τις ρίζες - 

παραδόσεις της εθνικής βουλγαρικής ποίησης και τις δημιουργίες των 

πρωτεργατών της βουλγαρικής λογοτεχνίας, όπως τους Φρήστο Μπότεφ, Ιβάν 

Βάζωφ και Π.Κ. Γιαβόρωφ. Δεν αδιαφόρησε όμως, παρά τις νεωτεριστικές της 

τάσεις – εκφράσεις - ανησυχίες  και επηρεάστηκε από το πλούσιο δημοτικό 

βουλγαρικό τραγούδι και τη μουσικότητά του. 

3.1. Διάκριση-Ανάλυση περιόδων ποιητικής δημιουργίας63. 

 Η διάκριση των ανθολογιών της Ελισαβέτας Μπαγκριάνα σε τέσσερις 

περιόδους, ενισχύεται από τον τρόπο έκφρασης της ποιήτριας, ο οποίος 

συμβαδίζει με τις μεγάλες αλλαγές, τις μεταβατικές φάσεις και τις τομές στη 

ζωή της. Σο έργο της είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το βίο της και 

νοηματοδοτεί, δημιουργώντας καινούργιους κόσμους καθώς αποκαλύπτει 

την αληθινή φύση των πραγμάτων κάτω από ένα ευαίσθητο και 

συναισθηματικό πρίσμα. 

 Η πρώτη περίοδος, περιλαμβάνει το ποιητικό της ξεκίνημα με τις 

ανθολογίες «Вечната и святата» (Η Αιώνια και η Αγία)64, η οποία είναι η 

ποιητική της αφετηρία  και «Търкулната годинка» (Η Κυλιόμενη χρονιά»)65. 

                                                           
62 [….]σαν το μύθο για τη νεράϊδα,[….] που προετοίμαζαν από μακριά την 
Αναγέννηση[….](τη νεράϊδα, που ζεί ελεύθερα στο βουνό, ή σαν γυναίκα αιχμάλωτη, 
που ανησυχεί το γένος με την απεριόριστη δίψα της για λευτεριά).(Ζάρεφ Π. (μτφ. 
ιαπέρας Κ.), (1977), Ιστορία της Βουλγαρικής Λογοτεχνίας, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα, 
σελ.222). 
63 Η παρούσα εργασία δεν παρακολουθεί τόσο την ποιητική πορεία της Ελισαβέτα 
Μπαγκριάνα ακολουθώντας τις χρονολογίες έκδοσης των ανθολογιών της, όσο το 
πνεύμα της έμπνευσης και του ποιητικού οίστρου, που τα χαρακτηρίζουν. 
64 [….]το βιβλίο αποτελεί και φωτεινή βιογραφική μαρτυρία για το τραγικό τέλος του 
έρωτά της με τον μεγάλο ιστορικό της βουλγαρικής λογοτεχνίας Μπογιάν Πένεφ. 
(ταθόγιαννης Π., (2007), Αίμος-Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης, Βουλγαρική Ποίηση, 
εκδ. Οι φίλοι του περιοδικού ΑΝΣΙ, Αθήνα, σελ.290). 

65την βιβλιοθήκη του Ι.Μ.Φ.Α. δεν υπήρχε ως  πρωτότυπη ανθολογία, όπως και οι 
ανθολογίες «От бряг до бряг» (Από τη μια όχθη στην άλλη), «Контрапункти» 
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 Σα ποιήματα, τα οποία πρωτοπαρουσιάζονται στη συλλογή «Η Αιώνια και 

η Αγία» - γράφτηκαν από το 1922 έως το 1927-, νεανικά κυρίως, πέρα από την 

αξία που έχουν αυτά καθαυτά, συμβάλλουν στην καλύτερη γνωριμία του 

αναγνώστη με τη δουλειά της ποιήτριας και βοηθάνε στην παρακολούθηση, 

βήμα προς βήμα τη μακριάς και γόνιμης θητείας της στην βουλγαρική 

ποίηση. 

 Η δροσερή - νεανική ποίηση της Μπαγκριάνα, - παρά την απολιτικότητά 

της, αλλά κοντά στο στυλ της εθνικολαϊκής εξομολόγησης -, ξαφνιάζει με την 

ισορροπία ανάμεσα σε δύο στοιχεία. Από τη μια πλευρά είναι κορεσμένη από 

μια πρωτόγονη, βάρβαρη, ζέστη του αισθήματος66 και από την άλλη ένας 

ήρεμος, ισορροπημένος και καθάριος λυρισμός 67 , με αποτέλεσμα να 

παραμένη μετρημένη και σε τέλεια κατανομή. Αφήνοντας τη λογοτεχνική 

νοοτροπία της περασμένης δεκαετίας, στην οποία κυριαρχούσε ο 

συμβολισμός, εισερχόμενη στη βουλγαρική γραμματεία  μετά τον Α’ Π.Π., η 

Ελισαβέτα Μπαγκριάνα, δημιουργεί μια ποιητική στροφή σ’ένα νέο ποιητικό 

κόσμο, γήϊνο και πραγματικό, που διακατέχεται από την ακρόαση του 

βουητού των κοινωνικών συγκρούσεων 68  και την ορμή για μια συνολική 

                                                                                                                                                                      
(Αντιστίξεις), για μετάφραση και ούτε εμπεριέχονταν σε κάποια άλλη συλλογική 
έκδοση.   

66 [….]το έργο της Μπαγκριάνα ξεχύθηκαν οι ζωτικές δυνάμεις του πάθους και το 
αίσθημα υψώθηκε σε μια μεγάλη ενόραση για την καταδίκη της γυναίκας και για το 
μοιραίο στην καθημερινή της εσωτερική ζωή.(Ζάρεφ Π. (μτφ. ιαπέρας Κ.), (1977), 
Ιστορία της Βουλγαρικής Λογοτεχνίας, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα,σελ.175). 
67 [….]ο λυρισμός περιλαμβάνει έντονο το στοιχείο της συναισθηματικής φόρτισης 
και εκφράζει την εσωτερική ζωή και τον ψυχισμό του δημιουργού, σε σχέση βέβαια 
με τους άλλους και την κοινωνική ζωή γενικότερα. Ο όρος «λυρισμός» προέρχεται, 
βέβαια, απ’την αρχαία λυρική ποίηση, όπου η προσωπική έκφραση του ποιητή 
υπήρξε το κυρίαρχο χαρακτηριστικό.(Παρίσης Ι. - Παρίσης Ν., (2007), Λεξικό 
Λογοτεχνικών Όρων,  εκδ. Πατάκη, Αθήνα, σελ.107). 
68 [….]Σο σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, της αριστεράς, που αγωνίστηκε για την 
ουδετερότητα της Βουλγαρίας(στον Α’ Π.Π.)[….]βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος στις 
εξαθλιωμένες από τον πόλεμο λαϊκές τάξεις, μεγάλωσε ανυπολόγιστα τη δύναμή του: 
τα 3.000 μέλη του Κ.Κ.Β., το 1915, μέσα σε τέσσερα χρόνια γίνονται 25.000. Μές στην 
αύξουσα κοινωνική αναταραχή, τ’αστικά κόμματα χάνουν τις εκλογές του 1920 κ’η 
Λαϊκή Αγροτική Ένωση σχηματίζει αμιγή κυβέρνηση, που η φιλολαϊκή πολιτική της 
δεν ευνοεί τις μεγαλοαστικές τάξεις. Η πραξικοπηματική κατάληψη της αρχής, από 
τ’αστικά κόμματα, τον Ιούνιο του 1923, γίνεται η αφορμή του γενικού λαϊκού 
ξεσηκωμού του επτεμβρίου,- που υπήρξε η φυσική συνέπεια των ταραχών που είχαν 
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απελευθέρωση των ανθρώπων. Ο στίχος της, σε ελεύθερη μορφή – εκτός των 

ποιημάτων «Амазонка»,«Потомка», «Моята песен», που έχουν ηχητική 

παροξύτονη πλεχτή ομοιοκαταληξία - κατακτά το πρωταρχικό στοιχείο του 

ερεθίσματος και των συναισθημάτων καθώς και του παλμού του κοινού 

ανθρώπου πάνω στην εφήμερη γή. Και στις πιο δραματικές καταστάσεις και 

στις πιο ορμητικές ρομαντικές ροπές, ο στιχουργικός της λόγος είναι κάπως 

ταιριασμένος, κάπως αρμονικά ήρεμος, όπως σε ποιητές, που τελείωσαν πια 

τις τυπικές τους αναζητήσεις. Η ψυχική ένταση είναι συμπηκνωμένη και οι 

συγκοπές του αισθήματος, δημιουργούν αδιάκοπες εκρήξεις, μα ο λόγος της 

τρέχει συγκρατημένος, πλούσιος και ισορροπημένος (Ζάρεφ Π., 1977). 

 Η ποιήτρια, δεν αναζητά το νόημα των πραγμάτων κάπου έξω, στα 

κρυμμένα μυστικά των άλλων κόσμων, αλλά αντιλαμβάνεται το δώρο της 

ζωής, με αισιόδοξη προοπτική αντιστεκόμενη ενάντια στις δυσκολίες του 

ανθρώπινου πόνου. Φωρίς να χάσει την ελπίδα της, καταδεικνύει μέσα από 

την ποίησή της, πως ακόμη και αν φθάσει στο τέλμα του ανθρώπινου πόνου, 

δεν χάνει τη ζωτική της δύναμη, διότι και στην πιο μαύρη θλίψη πάντα 

υπάρχει μια νέα ελπίδα: 

 Εδώ είναι τώρα αυτή,χωρίς αίμα και σχεδόν ασώματη, 

άλαλη,ακίνητη,άψυχη. 

Σα μάτια της κλεισμένα και βουλιαγμένα 

………………………………………………………… 

Όμως, ακούτε εσείς την αθώα στριγγλιά 

του νεογνού της στη γειτονική κούνια; 

Εκεί το δικό της αθάνατο αίμα διαβαίνει 

                                                                                                                                                                      
ξεσπάσει σε διάφορα μέρη της Βουλγαρίας, αμέσως μετά το πραξικόπημα, μα που 
είχαν κατεσταλή με την άγρια δολοφονία του Αλέξανδρου Stamboliiski, του 
αρχηγού της Λαϊκής Αγροτικής Ένωσης. (Δικταίος Α., (1971), Ανθολογία Βουλγαρικής 
Ποιήσεως, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα, σελ.277). 
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και η δική της ψυχή στο κόσμο αυτό διαμένει.69 

…………………………………………………… 

 Η Μπαγκριάνα μεθώντας από την ίδια της τη θηλυπρέπεια, χωρίς 

συστολή εκφράζει με την πένα της τ’ακράτητα αισθήματά της 70 , την 

απελευθέρωση του  έρωτα:  

Άκουσε το χτύπημα της καρδιάς μου, κοίταξε τα δάκρυα στα μάτια 

Και ξέρε- κανένας μέχρι τώρα δεν μ’έχει αγκαλιάσει έτσι, 

κανέναν έως σήμερα και εγώ δεν έχω αγκαλιάσει- έτσι.71 

και του αρχέγονου ερωτικού συναισθήματος - ανυποταξίας:  

Όμως αισθάνομαι,σ’εμένα χτυπά αρχαίο, 

αλήτικο, ανυπόταχτο αίμα.  

Αυτό από όνειρο με ξυπνά κατά τη νύκτα οργισμένο, 

Αυτό με οδηγεί προς το πρώτο αμάρτημά μας. 72 

Κινητήρια δύναμη και αναπόσπαστο μέρος του ψυχικού της κόσμου, 

στην ορμή της απελευθερωμένης - διψασμένης για νέους κινδύνους 

Ελισαβέτα, αποτελεί  από τη μια η εικόνα της πατρίδας της με τα ήθη/έθιμά 

της: 

Ακόμη τραγουδούν στο θέρος, τραγουδούν μαυρομάτες κοπέλες, 

                                                           

69 Παράρτημα, σελ.61-62, τίτλος ποιήματος «Вечната» (Η Αιώνια) (ανθολογία 
«Вечната и святата» (Η Αιώνια και η Αγία)). 
70 [….]Δεν εκδηλώνει κανέναν σεβασμό προς τις διδαχές για την παλιά καλή αρετή. 
Πέταξε τους περιορισμούς[….]Εμπνέεται από τη δυνατή δίψα της, θέλει να ζήσει 
χωρίς περιορισμούς, και στην ανεξαρτησία της δείχνει κάποια συγγενικότητα, που 
φέρνει ταραχή, με το πρωτόγονο γένος της γυναίκας από αρχαίους θρακικούς 
μύθους. τις φλέβες της τρέχει ορμητικά το αίμα της Βακχικής γυναίκας, που χόρευε 
σα θύελλα, ως τη λιγοθυμιά στις λατρείες για τον Διόνυσο.(Ζάρεφ Π. (μτφ. ιαπέρας 
Κ.), (1977), Ιστορία της Βουλγαρικής Λογοτεχνίας, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα,σελ.222). 

71  Παράρτημα, σελ. 68-69, τίτλος ποιήματος «Среща» (υνάντηση) (ανθολογία 
«Вечната и святата» (Η Αιώνια και η Αγία)).  

72  Παράρτημα, σελ. 63-65, τίτλος ποιήματος «Потомка» (Η απόγονος) (ανθολογία 
«Вечната и святата» (Η Αιώνια και η Αγία)).  
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τ’αγόρια τους συνοδεύουν και τέλος το βράδυ παραμονεύουν τις θύρες 

και τραγουδούν στα γαμήλια, στα βαθιά νυχτέρια, 

και οι μητέρες τραγουδούν- τραγουδούν, όταν μοιρολογούν. 

  ……………………………………………………………………………… 

’εμάς τα βουνά κατά το καλοκαίρι δεν χάνουν το χιόνι τους, 

η θάλασσα είναι μικρή, όμως φέρει όνομα- Μαύρη, 

και η κορυφή είναι Μαύρη, παντοτινά αγριεμένη και κατσουφιασμένη, 

και η μαύρη γη- καρπερή, όμως απεριόριστα μελαγχολική.73 

και από την άλλη η αναζήτησή της για ελευθερία74, ενάντια στις αλυσίδες, 

που βαραίνουν την καρδιά και τη θέληση  της γυναίκας στη Βουλγαρία: 

Πως θα σταματήσεις εσύ εμένα- την ελεύθερη,τη περιπλανώμενη,την ακυρίευτη- 

τη εθνική αδελφή του αέρα, του νερού και του κρασιού, 

για την οποία είναι δελεαστικό το άφθαστο, το απέραντο, 

που ολόκληρη ονειρεύεται δρόμους- άφθαστοι, μη διερχόμενοι,- 

εμένα πώς θ’ανακόψεις;75 

 καθώς και η απόλυτη απελευθέρωση, προς μια νέα πνευματική αναγέννηση, 

όπως φαίνεται στο ποίημά της «Амазонка» (Αμαζόνα)76 . 

 Η δεύτερη περίοδος, περιλαμβάνει  τις ανθολογίες «Звезда на моряка» (Σο 

αστέρι του ναύτη) και «Сърце човешко» (Ανθρώπινη καρδιά) – γράφτηκαν από το 

1928 έως το 1936 - και σηματοδοτεί το πέρασμα της Μπαγκριάνα μέσα από 

διαφορετικές ιδεολλογικο-καλλιτεχνικές αναζητήσεις και σκιαγραφεί μερικές 

μεταμορφώσεις της/διαφορές στο στυλ, στις οποίες η προηγούμενη χαρωπή 

                                                           

73  Παράρτημα, σελ. 65-67, τίτλος ποιήματος «Моята песен» (Σο δικό μου τραγούδι) 
(ανθολογία «Вечната и святата» (Η Αιώνια και η Αγία)).  
74 [….]η ψυχή της ήταν μοντέρνα και σύγχρονη, μα έφερνε μέσα της ταυτόχρονα το 
ηρωικό και το τραγικό του αγώνα για απελευθέρωση από την εξάρτηση.(Ζάρεφ Π., 
(μτφ. ιαπέρας Κ.), (1977), Ιστορία της Βουλγαρικής Λογοτεχνίας, εκδ. Δωδώνη, 
Αθήνα,σελ.175). 

75  Παράρτημα, σελ. 69-71, τίτλος ποιήματος «Стихии» (τοιχεία) (ανθολογία 
«Вечната и святата» (Η Αιώνια και η Αγία)).  

76 Παράρτημα, σελ. 58-60 (ανθολογία «Вечната и святата» (Η Αιώνια και η Αγία)).  
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λυρική μέθη, βρήκε έκφραση σε ένα χαρακτηριστικό πλατύ και μελωδικό 

στίχο. Αντικαθιστά τις δίψες και τα μαρτύρια, σε πνευματικότητα («Пролог» 

(Πρόλογος) (ανθολογία «Сърце човешко» (Ανθρώπινη καρδιά))77, η οποία αρχίζει 

να σπάει το κλασικό ποιητικό μέτρο. Ο στίχος της είναι μακρόσυρτος, 

ελεύθερος χωρίς ομοιοκαταληξία78 και αγκαλιάζει, όχι τόσο μια συγκεκριμένη 

βιωματική πραγματικότητα, όσο μια γενική σκέψη. τη δομή της ποιητικής 

της έκφρασης, διακρίνεται το πάθος των προβλημάτων, που την απασχολούν, 

- όπως ο τραγικός έρωτάς της με τον Б.И., που γεννήθηκε και έσβησε στο 

Παρίσι79-, με τον πειρασμό της σκέψης της να είναι τόσο δυνατός, που η 

ποιήτρια αδυνατεί να επιστρέψει ολότελα στον εαυτό της: 

      την καταπίεση του ολοκληρωτικού αδιέξοδου 

ο παράλογος ερωτάς μας πήρε φωτιά 

και εμείς αφήσαμε να μας καταβροχθίζει 

η στιγμή της απατηλής χαράς80. 

 Η Ελισαβέτα, διατηρεί την ζωηρότητα του πνεύματός της με τα ταξίδια, 

που πραγματοποιεί στο εξωτερικό, βγάζοντάς έτσι, από το στενό κλουβί της 

δέσμευσης και της αδιάκοπα επαναλαμβανόμενης ανιαρής κατάστασης, την 

πνευματικότητά της. Η άμεση από την ζωή και υλικοαισθητική 

παραστατικότητα, παραχωρούν όλο και περισσότερο έδαφος στους 

συλλογισμούς για τον κόσμο και στην τάση προς ανώτερες πνευματικές 

σφαίρες (Ζάρεφ Π., 1977). Η εναλλαγή των τοπίων81  και η ταχύτητα της 

                                                           
77 Παράρτημα, σελ. 80-81. 
78 […]Η ομοιοκαταληξία είναι η τυποποίηση του ανθρώπου που θα καταλήξει ένα με 
τα βιομηχανικά προϊόντα που βγαίνουν μέσα από τα καλούπια σε χιλιάδες 
ομοιόμορφα αντίγραφα. (Ζωγράφου Λ., (1980), Καρυωτάκης-Πολυδούρη και η αρχή της 
αμφισβήτησης, εκδ. Αστέρι, Αθήνα, σελ.26). 
79 Памуков С., (1983), «Елисавета Багряна-Антологиа Манускрипта», изд. Христо Г. 
Данов, Пловдив, σελ.66. 

80  Παράρτημα, σελ. 71-73, τίτλος ποιήματος «Лавина» (Φιονοστιβάδα) (ανθολογία 
«Звезда на моряка» (Σο αστέρι του ναύτη)). 
81 [….]Να βρίσκεσαι το πρωΐ στα Βαλκάνια, στη μικρή όφια, το βράδυ να είσαι 
μέσα στη λαμπερή κίνηση του Παρισιού, ή μέσα στη σιωπή της παγερής βόρειας 
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κίνησης, της προκαλεί μέθη και την γεμίζει με  χαρά, ελευθερία, αφού οι 

περιπλανήσεις αυτές πραγματώνονται από εσωτερική ελεύθερη θέληση και 

όχι από καταναγκασμό. Γνωρίζει τα επιτεύγματα της σύγχρονης επιστήμης,  

τις τάσεις των νέων ιδεών, που κατακλύζουν τις μεγαλουπόλεις της δύσης, 

αλλάζει ιδέα για τον κόσμο, την ταχύτητα, τον χρόνο, την επίτευξη του 

ανεπίτευκτου, σε σχέση πάντα με την ανθρώπινη υπόσταση και τις 

αποτυπώνει στο ποίημα «Сеизмограф на сърцето» (εισμογράφος της 

καρδιάς) ( ανθολογία «Сърце човешко» (Ανθρώπινη καρδιά)):  

Με ποιο εργαλείο θα ακροάζεσαι την ψυχή του; 

Με τι είδους μηχανική θα εισχωρείς 

στο στερέωμα των ονείρων του. 

Πώς θα αναγιγνώσκεις 

τους μετεωρίτες στη σκέψη του; 

Πώς θα υπολογίσεις 

 την ανατολή της ελπίδας, 

 την πανσέληνο του πάθους, 

 την έκλειψη της θλίψης, 

το βάθος της απογοήτευσης;82 

 Για ν’αποκαλύψει τη γυναικεία φύση της, το γήϊνο πνεύμα, που την 

διακατέχει, αλλά  και τη προσπάθεια η οποία πρέπει να καταβληθεί –

χρησιμοποιώντας τον μύθο - για την ανεξαρτησία του πνεύματος, σταλάζει τα 

σπαράγματά και την βαθιά της επιθυμία  προς μια ελέυθερη ανάπτυξη της 

                                                                                                                                                                      
φύσης, κάτω από τα αστρόγεμα, σκανδιναυϊκά βουνά, είναι κάτι το θαυμάσιο, 
μεγάλο κα ασυνήθιστο.(Ζάρεφ Π. (μτφ. ιαπέρας Κ.), (1977), Ιστορία της Βουλγαρικής 
Λογοτεχνίας, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα, σελ.225). 
82 Παράρτημα, σελ. 76-80 (ανθολογία «Сърце човешко» (Ανθρώπινη καρδιά)). 
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ανθρώπινης σκέψης, μα και του συναισθήματος, στο ποίημα  «Пенелопа на 

X X  век» (Η Πηνελόπη του ΦΦ αιώνα)83: 

ΕΙΜΑΣΕ ΖΤΜΨΜΕΝΟΙ από τα κατακάθια του παρελθόντος. 

Άγνωστα συσσωρευμένα με τους αιώνες σ’εμάς, 

αυτά χρωματίζουν το αίμα μας πορφυρένιο ή γαλάζιο, 

αυτά μετατρέπουν την δική μας ψυχή φωτεινή ή σκοτεινή. 

………………………………………………………………… 

Θα ήθελα μ’ένα παράλογο πήδημα στο άπειρο 

να κόψω όλους τους κόμπους- και να δώ 

μονάχη, ελευθερωμένη- τον εαυτό μου- την φυσιογνωμία μου 

χωρίς παρελθόν, χωρίς γενεαλογία, χωρίς ηλικία, όνομα! 

 Η τρίτη περίοδος, περιλαμβάνει  τις ανθολογίες «Мост» (Γέφυρα) και 

«Пет звезди» (Πέντε Αστέρια) – γράφτηκαν από το 1937 έως το 1953 - οι οποίες 

αντικατοπτρίζουν τα βιώματα και τη σύνθετη ψυχική κατάσταση της 

Μπαγκριάνα,  ως μάρτυρας των γεγονότων του Β’Π.Π 84  και έπειτα. 

Παρουσιάζουν την προσέγγιση της ποιήτριας προς το βουλγαρικό λαό, που 

νίκησε το 1944, αλλάζοντας την πολιτική κατάσταση της χώρας του, όταν οι 

Βούλγαροι πολιτικοί έβαψαν τις σημαίες τους με το καστανό χρώμα του 

φασισμού και μαζί με τη δυναστεία είχαν ξεκόψει ολότελα από το λαό (Ζάρεφ 

Π., 1977), ξεπαγώνοντας ταυτόχρονα και το κλίμα της βουλγαρικής 

λογοτεχνίας85 . Ένα κλίμα, που κυριαρχούσε  ο τρόμος, η λογοκρισία, οι 

                                                           
83 Παράρτημα, σελ. 73-76 (ανθολογία «Сърце човешко» (Ανθρώπινη καρδιά)). 
84  [….]Κατά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο η Μπαγκριάνα, είδε αν και πολιτικά 
αδιάφορη, τους υποκινητές της καταστροφής και της συμφοράς. Είδε το σπίτι της, 
στη όφια να γκρεμίζεται από τις βόμβες. (Μπούμη Ρ. - Παππά Ν., (1977), Νέα 
Παγκόσμια Ποιητική Ανθολογία, τόμος Γ’, εκδ. Διόσκουροι, Αθήνα, σελ.1399). 
85 […]τα δραματικά και αιματηρά αυτά χρόνια, η επαναστατική λογοτεχνία, δεν 
δημιουργούνταν πλέον στις γνωστές σοφίτες των συγγραφέων, μα στις φυλακές και 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή στα παρτιζάνικα καταφύγια στα βουνά. Οι 
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αστυνομικές διατάξεις και οι δίκες, όπως του ποιητή Νικόλα Βαπτσάρωφ, ο 

οποίος εκτελέσθηκε στις 23 Ιουλίου 1943. 

 Η ποιήτρια Ελισαβέτα Μπαγκριάνα, που δεν ανακατευόταν με την 

πολιτική (Ζάρεφ Π, 1977), μέσα σε ιστορικές εποχές και ιστορικά γεγονότα, 

όπως ο Β’Π.Π., βρίσκεται σ’εγρήγορση αφουγκραζόμενη όσα συμβαίνουν και 

συμμετέχει με τα γραφόμμενά της σ’ελεύθερο στίχο, υπέρ της αλήθειας, της 

δικαιοσύνης, της ελευθερίας και του εξανθρωπισμού. Η φωνή της 

επαναστατική και αδιάλλακτη, λαμβάνει οικουμενικούς τόνους, 

υποκρίπτοντας οξύτατους υπαινιγμούς και πικρό σαρκασμό στα 

τεκταινόμενα, όπως στο ποίημά της «Клоунът  говори» (Ο κλόουν μιλά) 

(ανθολογία «Мост» (Γέφυρα)) 86 (ξεκάθαρη απεικόνιση του Φίτλερ, του 

Μουσολίνι και κάθε ζηλωτή τους): 

Ο γίγαντας-κλόουν είναι αγνώριστος. 

Ο γίγαντας-κλόουν είναι θαυμάσια μακιγιαρισμένος- 

έχει μεταδοτικό ματωμένο χαμόγελο 

και δάκρυα κάτω από τα μάτια που δεν στάζουν. 

Αυτός μας καλεί και μιλά αδιάκοπα: 

-Η παράσταση αρχίζει κύριοι! 

Κοπιάστε, πάρτε την θέση σας. 

Αυτό είναι το πιο μεγάλο τσίρκο έως τώρα, 

είναι μεγάλο όσο η γή. 

 Με ποιητική διαίσθηση ανανεωμένου ανθρώπου, μετά το 1944, η 

Μπαγκριάνα συλλαμβάνοντας το λυρικό θέμα της  σύγχρονης εποχής, 

                                                                                                                                                                      
δημιουργοί της δεν είχαν ούτε τις στοιχειώδεις συνθήκες για καλλιτεχνική δουλειά. 
(Ζάρεφ Π. (μτφ. ιαπέρας Κ.), (1977), Ιστορία της Βουλγαρικής Λογοτεχνίας, εκδ. 
Δωδώνη, Αθήνα, σελ.198). 
86 Παράρτημα, σελ. 82-84. 
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συγγράφει την ανθολογία «Πέντε αστέρια», από τις ηπείρους της νέας 

επαναστατικής εποχής, προβάλλοντας θέματα, που συνάδουν με το αίσθημα 

της αλλαγής, την φλογερή θέληση του λαού, την πνευματική δύναμη της 

ενθουσιασμένης νεολαίας και της λατρείας προς την πατρίδα της, η οποία 

υπέφερε πριν λίγα χρόνια και τώρα αναγεννιόταν, όπως το ποίημα από τον 

πατριωτικό  πόλεμο (Отечествена война 1944) «До моя син на фронта» 

(Μέχρι το δικό μου γιο στο μέτωπο): 

Εγώ πιστεύω σ’εσένα και στα δικά σου παλληκάρια 

με την πίστη σ’όλη την φυλή- 

και αυτή θα σας προστατεύει, γενναίοι, 

στην πορεία προς το δίκαιο και την άνοδο!87 

 Η τέταρτη και τελευταία περίοδος, περιλαμβάνει  τις ανθολογίες «От 

бряг до бряг» (Απ’τη μια όχθη στην άλλη), «Контрапункти» (Αντιστίξεις), 

«Светлосенки» (Υωτοσκιάσεις) και «На брега на времето» (την όχθη του 

χρόνου), οι οποίες γράφτηκαν από το 1963 έως το 1983 σε στίχο ελεύθερο.  

 ’αυτή την ποιητική περίοδο, η Μπαγκριάνα- με αφετηρία τα τέλη του 

1950 και τις αρχές του 196088-, επιστρέφει στον κόσμο της φύσης ,- που πάντα 

αγαπούσε-, συνεχίζοντας όμως να επηρεάζεται από το χωροχρόνο και κυρίως 

την ανθρώπινη καρδιά. Σώρα, αφού απόκτησε σοφία από την πείρα της, 

απαλλάχθηκε από τον ορμητικό νεανικό της ενθουσιασμό και δίνει ελευθερία 

στη συνείδησή της, σατιρίζοντας την γυναικεία καταπίεση του παρελθόντος ή 

ακόμη και του παρόντος, όπως το ποίημα «Обратенстрах» (Ανάστροφος 

φόβος) (ανθολογία «Светлосенки» (Υωτοσκιάσεις)): 

    ……………………………………… 

Υοβόμαστε από κάτι, που απένατι  μας 

                                                           
87 Παράρτημα, σελ. 85-86 (ανθολογία «Пет звезди» (Πέντε Αστέρια)). 
88 [….]Οι δεκαετίες 1950 και 1960 ήταν εποχή εξαιρετικής ανόδου και δημιουργίας 
της πιο νέας[….]λογοτεχνίας, που  πλούτισε το απόθεμα των εθνικών[….] κλασσικών 
έργων. ( Ζάρεφ Π. (μτφ. ιαπέρας Κ.), (1977), Ιστορία της Βουλγαρικής Λογοτεχνίας, εκδ. 
Δωδώνη, Αθήνα, σελ.203). 
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      πλησιάζει. 

    Υοβόμαστε από κάτι, που 

      μας  κυνηγάει. 

    Εσύ, καιρό, μας φοβερίζεις με αυτό, 

     ότι φεύγεις από εμάς. 

    Πως «σήμερα» θα είναι «χθές», 

     και «αύριο» θα γίνει 

     «κάποτε».89 

και στα εσωτερικά της βιώματα90, σαν το ποίημα - προς τιμή του δεύτερου 

συζύγου της, Александър Ликов (1887-1954),ο οποίος ήταν δημοσιογράφος 

και διπλωμάτης-, «Дует» (Ντουέτο)91: 

Όπως στην τέχνη, έτσι και στη ζωή 

υπάρχει συγχρονισμός, υπάρχει ντουέτο… 

…………………………………………... 

Γι’αυτό εμείς μπορούμε, 

μπορούμε ν’αγαπιώμαστε! 

 Σην προσοχή και το αφούγκρισμα του κόσμου γύρω  της, η Ελισαβέτα την 

εκφράζει στο ποίημα «Σο πηγάδι» (ανθολογία «От бряг до бряг» («Από τη μια 

όχθη στην άλλη»), που αποτελεί και το σύμβολο της τωρινής,  πιο σοφής της 

ζωής92 , αλλά ταυτόχρονα την επιστρέφει, στα παιδικά της χρόνια μα και 

                                                           
89 Παράρτημα, σελ. 86-88. 
90 [….]Σο αίσθημά της είναι βαθύ και ήρεμο σαν ευλογία ζωής, από μια καρδιά, που 
υπόφερε πολύ μα διατήρησε τη ζωτικότητά της (Ζάρεφ Π. (μτφ. ιαπέρας Κ.), (1977), 
Ιστορία της Βουλγαρικής Λογοτεχνίας, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα, σελ.226). 
91 Παράρτημα, σελ. 88-90 (ανθολογία «Светлосенки» (Υωτοσκιάσεις)). 
92 [….]Εδώ βλέπει τον εαυτό της μέσα από τη μορφή του πηγαδιού, που έχει ανοιχτεί 
στην αυλή. ταν οι εργάτες έσκαβαν με κόπο τη γή, για να φκιάξουν κάτι αρχαίο 
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σ’όλη την ζωή, που έζησε, είτε με πίστη και ανάταση - είτε με σκέψεις και 

συγκινήσεις, που προκλήθηκαν από το λυπηρό ή χαρούμενο διάβα της στον 

κόσμο ή σε κάθε καινούργιο χωρισμό: 

 καρδιά της πράσινης μικρούλας  όασής μου,  

είν' το κρυφό κι αμίλητο πηγάδι στην αυλή μου, 

  τριγυρισμένο από τρεις σημύδες 

 κι ένα ζευγάρι ελάτια δίδυμα. 

    Μήνα Δεκέμβρη χλιαρό  

και τον Ιούλη κρύο,  

είναι ντυμένο με την άσπρη αυγή  

και με το βραδυνό μυστικό ίσκιο. 

    το βάθος 

μέσα στο πέτρινο στεφάνι του 

  το  νερό του 

ειν' ολοστρόγγυλος καθρέφτης. 

………………………………….. 

Κάτω απ' την πλάκα ανάδινε 

 ένα ζεστό αχνό,  

και στο βυθό του το νερό 

κρατούσε τη ζωντάνια του—  

όπως εκείνο 

                                                                                                                                                                      
στη νέα εποχή, ο κόσμος γύρω χαμογελούσε. Σο πηγάδι, όμως διατηρεί τη ζωτική 
υγρασία, όταν το καλοκαίρι ξηραίνονται οι σωλήνες, και όταν σπάζουν από τον 
πάγο το χειμώνα, και μοιάζει με μικρή όαση, και με την καρδιά της. (Ζάρεφ Π. (μτφ. 
ιαπέρας Κ.), (1977), Ιστορία της Βουλγαρικής Λογοτεχνίας, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα, 
σελ.226). 

Η 
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του πηγαδιού του λίβεν, 

απ' όπου ήπια 

την πρώτη πίστη μου για τη ζωή.93 

 Κατά την τελευταία ποιητική της συλλογή «На брега на времето» (την 

όχθη του χρόνου), αποτιμώντας τον ανθρώπινο και λογοτεχνικό της βίο και 

αφού πλέον είναι αναγνωρισμένη στη χώρα της μα και διεθνώς, καταδεικνύει 

την μοναδική αθάνατη αξία των γήινων πραγμάτων μέσα στο διάβα της 

χθόνιας ζωής - την πραγματική αρμονία της ύπαρξης-, την φιλία: 

Ήσουνα η απαραίτητη φθινοπωρινή μας 

συνάντηση, αναπόφευκτη 

για εσένα και εμένα- 

     για  δυό μας. 

   ……………………………………………. 

Και ας το φθινόπωρο ραβδίζει σήμερα 

τα δικά μας φύλλα που κιτρινιάζουν,- 

φώς, ζέστη σ’εμάς θα υπάρχει 

 και στις χειμωνιάτικες νύχτες…94 

 και  τη νέα γενιά: 

   ……………………………. 

     Ένα παιδί- 

   μια καινούργια ελπίδα, 

    αναπάντεχο 

                                                           
93  Μπούμη Ρ. - Παπά Ν., (1973), Ελισαβέτα Μπαγκριάνα,Ποιήματα, εκδ. Γρηγόρη, 
Αθήνα, σελ.81-83. 
94 Παράρτημα, σελ. 90-92, τίτλος ποιήματος «Между есента и зимата» (Ανάμεσα το 
φθινόπωρο και τον χειμώνα) (ανθολογία «На брега на времето» (την όχθη του χρόνου)). 
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   αναμενόμενο όνειρο. 

   το φθινόπωρό μου- 

   ανοιξιάτικη αναγέννηση, 

   στην ύπαρξη- 

   ζώσα ομορφιά.95 

 

3.2. Ανάλυση επιλεγμένων ποιημάτων. 

 Για τη διερεύνηση του ζητήματος, που θέτει ως στόχο της η παρούσα 

εργασία, επιλέχθηκε η αναλυτική προσέγγιση των επιλεγμένων ποιημάτων-

από τις ευρεθείσες συλλογές - εκ του σύνεγγυς -, σε σχέση πάντοτε με τις 

διακειμενικές αναφορές και βιώματα στα οποία  η ίδια ποιήτρια κατευθύνει. 

Ακολουθείται η χρονολογική σειρά με την οποία εμνεύστηκε την κάθε 

ανθολογία η Ελισαβέτα Μπαγκριάνα και φυσικά την οριστική έκδοση των 

συλλογών. 

3.2.1. Ανθολογία «Η Αιώνια και η Αγία». 

3.2.1.1. Αμαζόνα («Амазонка»). 

 Η ποιήτρια, με μια ακτινοβόλα νεανική θηλυκή χάρη, εξυπνάδα και 

σαγήνη, μέσα από τον λυρικό στίχο της στη σκέψη και στη θεώρησή της για 

την ευρύτερη και βαθύτερη έννοια της ζωής και της ελευθερίας της σκέψης, - η 

ελευθερία της σκέψης είναι η ζωή της ψυχής (Βολταίρος) - δίνει την εντύπωση 

μιας αδάμαστης αμαζόνας. Φρησιμοποιώντας το μύθο, τινάζει το ποιητικό 

παρελθόν των προηγούμενων δεκαετιών, - έχοντας ως μέτρο την κλασική 

ακρίβεια της έκφρασης, σε μια αργοπορημένη ποιητική αναγέννηση- και 

διανύει εκτάσεις απέραντες, ανώμαλες με το βλέμμα της γαλήνιο και 

άγρυπνο, συγκρατώντας δυνατά όσα είδε, όσα δοκίμασε μα και όσα 

συγκόμισε στην πορεία της. Προσπαθεί, να καταδείξει την μη εξάρτηση της 

σκέψης και του λόγου της από τη βαρύτητα των προλήψεων, των 

                                                           
95 Παράρτημα, σελ. 92-93, τίτλος ποιήματος «Детето» (Σο παιδί) (ανθολογία «На брега 
на времето» (την όχθη του χρόνου)). 
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προκαταλήψεων, των αυθεντιών κλπ., διότι κατά την Μπαγκριάνα, η 

πνευματική ελευθερία περικόπτεται από την προπαγάνδα, την 

παραπληροφόρηση, τα επιβαλλόμενα πρότυπα, τα δόγματα, περιορίζεται 

από την κατευθυνόμενη πληροφόρηση, τα προβαλλόμενα πρότυπα, τις 

προλήψεις, τις προκαταλήψεις, τις αυθεντίες, υποστέλλεται από την 

ημιμάθεια, την άγνοια κλπ. 

3.2.1.2. Η Αιώνια («Вечната»). 

 Βασική συντεταγμένη  της έμπνευσης της ποιήτριας, είναι η σχέση του 

ανθρώπου με το χρόνο και οι συνακόλουθες αλλαγές, που αυτός επιφέρει στο 

σώμα. Αλλά, με τη χρήση του ιδιότυπου λυρισμού της και της ιστορικής 

ακολουθίας, πρεσβεύοντας την μεταθανάτια ζωή, η Μπαγκριάνα ξεκινά από 

το εξωτερικό γεγονός και μέσω της ρεαλιστικής του αποτύπωσης, οδηγεί στην 

ποιητική συνείδηση της αισιοδοξίας, αντιστεκόμενη ενάντια στις δυσκολίες 

του ανθρώπινου πόνου. Γίνεται ατμοσφαιρική και φιλοσοφικότερη, 

κατορθώνοντας την ισορροπία των αντιθέσεων, την αρμονία και την σύντηξή 

τους. Υθάνει στη συναίνεση του ιστορικού γεγονότος με το αισθητικό, του 

παλιού με το μελλούμενο και κατοχυρώνει την πολυφωνία του κειμένου, μόνο 

με τις αρχικές λέξεις των δύο στροφών: 

 Εδώ είναι τώρα αυτή,χωρίς αίμα και σχεδόν ασώματη, 

    ……………………………………………………… 

 Όμως, ακούτε εσείς την αθώα στριγγλιά 

……………………………………………. 

 υγχρόνως, το ποίημα αποτελεί μια λυρική μελέτη θανάτου, στην οποία ο 

θάνατος αναδεικνύεται σε πηγή ζωής μέσα στον αέναο κύκλο της 

δημιουργίας, με βάση την ορθόδοξη πίστη της ποιήτριας. Η σύνθεση 

αφομοιώνει και προβάλει διδάγματα για την ρεαλιστικότερη αντιμετώπιση 

των ανθρώπινων προβλημάτων και την ελπιδοφόρα θεώρηση του βίου. Η 

μεταφορά και η μετωνυμία στο ποίημά της λειτουργούν έτσι, ώστε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B1
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ν’αποδόσουν μια φανταστική εκδοχή του κόσμου, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί μια αισθητική μεταμόρφωση του εφιαλτικού σύμπαντος. Με 

τον τρόπο αυτό, ο θάνατος εκπίπτει από τον κόσμο του υπερφυσικού και του 

άυλου, σ’έναν κόσμο με ανθρώπινες διαστάσεις, με σκοπό να πραγματωθεί η 

«ανθρωποποίηση» του θανάτου. ’αυτή την αισθητικλη μεταμόρφωση 

συμβάλλει το γεγονός ότι η γλώσσα, την οποία χρησιμοποιεί η Ελισαβέτα 

είναι κατά βάση καθημερινή, απλή,  κυριολεκτική.  

3.2.1.3. Η Απόγονος («Потомка»). 

 Αποτελεί μια σύνθεση των αισθημάτων, που την πλημμυρίζουν, με 

κεντρικό στοιχείο την απελευθέρωση της γυναικείας φύσης και το αρχαίο 

περιπλανώμενο αίμα, τα οποία την ξυπνούν κατά τη διάρκεια της νύκτας και 

την οδηγούν στο πρώτο αμάρτημα της γυναίκας 96 . Η φλογερότητα της 

Ελισαβέτα, ενσκύπτει μέσα από το μεγάλο της συναισθηματικό  λόγο και το 

ασυγκράτητο της ζωής, που την διακατέχει με τη γήϊνη τάση της προς το 

ανθρώπινο και τη δίψα της για την εκδήλωση της ελεύθερης γυναικείας 

φύσης. Θέλει να ζήσει χωρίς περιορισμούς, ορμόμενη από το πρωτόγονο 

γένος της γυναίκας, με την καρδιά της ως ένα άσβηστο καμίνι δημιουργικής 

φωτιάς και να μεταβαίνει ολοκληρωτικά στην ομορφιά του τοπίου-τις αχανείς 

πεδιάδες, με πάθος πρωτόγνωρο, χωρίς ενδοιασμούς, σεμνοτυφίες, 

επιφυλάξεις, χωρίς δεσμεύσεις από τους κώδικες των ανθρωπίνων νόμων, που 

θέσπισε η κοινωνία. 

3.2.1.4. Το δικό μου τραγούδι («Моята песен»). 

 ’αυτό της το ποίημα η Μπαγκριάνα, ζωγραφίζει με πινέλο την πένα της, 

την εικόνα της πατρίδας της, την πλούσια βαλκανική φύση - με τα δάση, τη 

θάλασσά της, 

η θάλασσα είναι μικρή, όμως φέρει όνομα- Μαύρη,97 

                                                           
96  [….]Ακούει μέσα της φωνές από το παρελθόν, που την καλούν προς το 
ανακουφιστικό και ολέθριο βήμα. (Ζάρεφ Π. (μτφ. ιαπέρας Κ.), (1977), Ιστορία της 
Βουλγαρικής Λογοτεχνίας, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα, σελ.222). 
97 [….]Αυτή τη θάλασσα πόσο καλά την ξέρει η Μπαγκριάνα! Σην ξέρει σαν ένας 
επαγγελματίας θαλασσινός, την ποθεί, την αγαπά σαν ναύτης. Σέτοια εμπειρία 
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 τους ανθρώπους της, τα βάσανα,τα έθιμα, το τραγούδι τους -, καθώς αποτελεί 

γι’αυτήν αναπόσπαστο μέρος του ψυχικού της κόσμου. Σο έργο της είναι 

διαποτισμένο από εθνικό πνεύμα και φιλοπατρία. 

3.2.1.5. Συνάντηση («Среща»). 

 Η Μπαγκριάνα, χωρίς αναστολές εξυμνεί την ερωτική διαδικασία. Ο 

χρόνος της δυναμικός, πυκνός, τελεί εν διαστολή (άσχετος με την 

καθιερωμένη αντίληψη σχετικά με την έμπνευση), ίδιος με τον καθεαυτό 

ερωτικό χρόνο, που μέσα του εκρήγνυνται και ανασυντίθενται δυνάμεις 

πολλαπλάσιες απ’όσες  συνειδητοποιεί  πως ανταλλάσει. Η αιωνιότητα και το 

σύμπαν για μια στιγμή μεταφέρεται στο εντεύθεν. Σο ανθρώπινο σώμα της, 

πολιορκεί την αιωνιότητα και μετέχει προνομιακά στο ρυθμό του σύμπαντος: 

 Και οπότε με παρατήρησες και σήκωσες τα δικά σου χέρια προς εμένα- 

σαν να ήθελες ν’αγκαλιάζεις όλο το σύμπαν… 

αλογόκριτο και αχειραγώγητο ως προς τις επιλογές του: 

Και εάν η χαρά μου σ’αυτή τη στιγμή βαραίνει την ζυγαριά 

και θεός θέλει να περικόψει το νήμα των ημερών μου, 

ως για τελευταία χάρη θ’ απλώσω προς αυτόν χέρι.  

 Η ποίησή της προσπαθεί να εκφράσει τον έρωτα, το ισχυρότερο 

συναίσθημα έλξης μεταξύ δύο ατόμων, σκοντάφτοντας -από την ίδια της τη 

φιλοδοξία- στα όρια του αδύνατου, καθώς επιχειρεί να προσεγγίσει το 

απόλυτο μέσω του απόλυτου και ξορκίζοντας τη γοητεία του ανθρώπινου 

προσώπου με τη γοητεία της ποιητικής της φωνής: 

Γέμιζες τον όλο ορίζοντα, έτσι μεγάλος μου φάνηκες, 

πατούσες στην ακτή, αλλά τα μαλλιά στα σύννεφα πάνω. 

 
                                                                                                                                                                      
θα’ταν δυσεξήγητη αν δεν είχε ζήσει για λίγο καιρό και στη Βάρνα, ναυτικό βουλγαρικό 

κέντρο. (Μπούμη Ρ. - Παπά Ν.,(1973), Ελισαβέτα Μπαγκριάνα, Ποιήματα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, 
σελ.14). 
 



45 
 

3.2.1.6. Στοιχεία («Стихии»). 

 
 την ποίηση των ήχων της φύσης, η Ελισαβέτα παροτρύνει την κάθε 

γυναίκα στην ελεύθερη έκφραση, εναντίον των αιώνιων αναστολών και τη 

στενάχωρη, κοινωνικά αφυκτικά περιοχή, που την διακατέχουν. λος ο 

πλούτος της εικονοπλασίας, τον οποίο δημιουργεί με τις λέξεις της, δείχνουν 

την εσωτερικευμένη, μεταφυσική δίψα της για το αέναο ταξίδι και την συνεχή 

περιπλάνηση. Η σκέψη της επεκτείνεται στην ουσία των κοινωνικών 

ζητημάτων, πέρα και έξω από τον χώρο, που ορίζουν οι ιδεολογίες και 

βρίσκεται πανταχού παρούσα στο έργο της.  

3.2.2. Ανθολογία «Το αστέρι του ναύτη».    

3.2.2.1. Χιονοστιβάδα («Лавина»). 

 Οι στίχοι της  Μπαγκριάνα  σ’αυτό το ποίημα χαρακτηρίζονται από μια 

εμπειρική συγκεκριμενοποίηση των πραγμάτων, βιωμάτων της και 

αποκρυπτογραφούν  την εμβάθυνση και τον ανηφορικό ερωτικό  δρόμο της. 

Κάποιες λέξεις της, όπως поглед морен (κουρασμένο βλέμμα), безумна 

любовта (ο παράλογος έρωτας), радостта измамна (απατηλής χαράς) 

αποκλείει τη δυνατότητα ν’αναφέρεται στον Боян Пенев, αλλά σένα εφήμερο 

έρωτά της με τον Б.И.98, που γεννήθηκε και έσβησε στο Παρίσι. Η χιονοστιβάδα 

είναι απλώς μια αντανάκλαση αυτού του ιδιαίτερου και επώδυνου  έρωτα, 

ένα αντικείμενο εφήμερου πάθους, χωρίς εσωτερική ανάταση. Δηλώνει κάτι 

το επιφανειακό, το οποίο είναι αρνητικό, της προκαλεί σύγχυση και που 

εξιδανικεύεται παίρνοντας μορφή μέσω των στίχων της.. 

3.2.3. Ανθολογία «Ανθρώπινη καρδιά». 

3.2.3.1.Η Πηνελόπη του ΧΧ αιώνα («ПенелопанаX X век»).                                       

 Η ποιήτρια, χρησιμοποιώντας το μύθο, εκφράζει την ιδέα της για τη ζωή, 

τη βαθιά της επιθυμία προς μια ελέυθερη ανάπτυξη του πνεύματος, της 

ανθρώπινης σκέψης, μα και του συναισθήματος. Δηλώνει την πίστη της στο 

μέλλον με την αποτίναξη του παρελθόντος: 

                                                           
98 Памуков С., (1983), «Елисавета Багряна-Антологиа Манускрипта», изд. Христо Г. 
Данов, Пловдив, σελ.66. 
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Θα ήθελα μ’ένα παράλογο πήδημα στο άπειρο 

να κόψω όλους τους κόμπους- και να δώ 

μονάχη, ελευθερωμένη- τον εαυτό μου- την φυσιογνωμία μου 

χωρίς παρελθόν, χωρίς γενεαλογία, χωρίς ηλικία, όνομα! 

ανατρέχοντας αρχικά στις πηγές προέλευσής του ως κύριο βιολογικό αίτιο, 

που διοχετεύεται στο ανθρώπινο κύτταρο από τη σύλληψή του, που 

διαμορφώνεται από τη γενετική δύναμη και διαιωνίζεται και μετά θάνατο 

στους απογόνους, με μια τρομερή ισχυρή αλληλουχία γνωρισμάτων και με 

μια καταβολή που κατευθύνει τη μοίρα (Μπούμη - Παπά Ρ., 1973).  

 Τπερασπίζεται τον εαυτό της απέναντι στον χρησιμοθηρικό σκεπτικισμό 

ενός συμπαγούς ρεαλιστικού κοινωνικού συστήματος, ο οποίος περιφρονεί 

την πολυτέλεια των αισθημάτων.Η απελευθέρωση απ’αυτόν είναι η μόνη 

ξεκάθαρη λύση και η υπέρτατη δυνατότητα της ίδιας της ανθρώπινης 

καρδιάς. Ο στίχος της έχει υη μορφή  συνειδητής επαναφύπνισης.  

3.2.3.2. Σεισμογραφος της καρδιάς («Сеизмограф на сърцето»). 

 ’αυτό το ποίημά της, αποτυπώνεται η ανησυχία και ο προσωπικός της 

πόνος για τον σύγχρονο άνθρωπο, που κατακλύζεται από νέες επιστημονικές 

ανακαλύψεις, φοβούμενη πως ο η ταχύτητα της νέας εποχής αντί να 

προχωρήσει μαζί με τον άνθρωπο, θα τον συναγωνιστεί και θα τον 

επισκειάσει. Ίσως, οι ψυχικές σχέσεις των ανθρώπων κινδυνεύσουν κάποια 

στιγμή και καταντήσουν μηχανικές: 

Με ποιο εργαλείο θα ακροάζεσαι την ψυχή του; 

Με τι είδους μηχανική θα εισχωρείς 

 στο στερέωμα των ονείρων του. 

 ’αυτές τις αντιθετικές εικόνες του ποιήματος, γίνεται με θρηνητικό 

εκφραστικό τρόπο ο διχασμός και η βιαιότητα κάθε ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Υανερώνεται η ποιητική προφητεία της Ελισαβέτα, οι 
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άνθρωποι να γίνουν απλοί απαθείς θεατές ενός παράλογου παγκόσμιου 

θεάτρου, χωρίς να μπορούν ν’αντιδράσουν. 

3.2.3.3. Πρόλογος («Пролог»). 

 Ο πρόλογος, αντικατοπτρίζει την πεποίθηση της Μπαγκριάνα για μη 

εναρμόνισή με το πνεύμα και την νοοτροπία του καθωσπρεπισμού, που 

διακατέχει την χώρα της και τους πνευματικούς λογοτεχνικούς κύκλους. 

Αποτελεί μια πνευματική αντίσταση - αντίδραση στα γήϊνα μαρτύρια, μια 

εσωτερική της προτροπή για αντίσταση, ενάντια στην αποκλειστική 

ανθρωπολογική ενόρμηση καταίσχυσης, τη βούληση για δύναμη, τον 

αναπόδραστο και ατελεύτητο αγώνα για την ισχύ, δηλαδή το οντολογικό 

πρότερο μαζί με την αρχή της ηδονής της γυναικείας φύσης, στην 

εμπορευματοποίηση κάθε στρώματος και υποστρώματος της ανθρώπινης 

ύπαρξης. 

 3.2.4. Ανθολογία «Γέφυρα». 

3.2.4.1. Ο Κλόουν μιλά («Клоунът  говори»). 

 Εδώ το πνεύμα της ποιήτριας παρουσιάζεται ξεκάθαρα αντιμιλιταριστικό, 

ανθρωπιστικό, μέσα από το ιστορικό και ψυχολογικό κλίμα στη Βουλγαρία, 

την εποχή κατά την οποία κυβερνούσαν τη χώρα της οι φασιστικές δυνάμεις. 

Η φωνή της99, η οποία ανεβάζει τον τόνο με οξύτατους υπαινιγμούς και πικρό 

σαρκασμό,  καταγέλλει την κατάπτωση αλλά και την ουτοπία, κρύβει 

εσωτερικά την επιθυμία της Μπαγκριάνα για ελευθερία, απευθύνοντας 

κατηγορητήριο στους επιλήσμονες «επιζήσαντες». Η ποίησή της αρνείται τις 

βεβαιότητες των ολιστικών σχημάτων, στοχάζεται, υποψιάζεται, αμφιβάλει, 

έχοντας ως κεντρικό άξονα την αναζήτηση της αλήθειας, που δεν είναι άλλη 

από την καταστροφή της ανθωπότητας: 

Μ’ένα ψαλίδι μεταβάλλεται η σιλουέτα της ηπείρου 

και εσείς εξαφανίζεστε μαζί με το έδαφος στο οποίο στέκεστε. 

                                                           
99  [….]αυτή η ανθρώπινη φωνή της Μπαγκριάνα συγκινεί κάθε άνθρωπο 
δοκιμασμένο από τις συνέπειες της παραφροσύνης που λέγεται πόλεμος και κάθε 
τόσο επαναλαμβάνεται με χειρότερα μέσα καταστροφής και κακουργίας.(Μπούμη Ρ. 
- Παπά Ν., (1973), Ελισαβέτα Μπαγκριάνα, Ποιήματα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, σελ.17). 
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 Δίνει τον αποφασιστικό πνευματικό της αγώνα, - αν και αχρωμάτιστη 

πολιτικά -, ενάντια στην ψεύτικη, υποκριτική κοινωνική ηθική της αστικής 

Βουλγαρίας, που κρατά τον λαό καθηλωμένο, καταδεικνύοντας την 

παραμορφωτική καταστροφή της ειρηνικής ζωής: 

 Κάτω από ένα καπέλλο  ξεπετάγονται παράδοξα σμήνη πουλιά, 

σκεπάζουν τον ουρανό και τον ήλιο πάνω από τα κεφάλια σας, 

ρίχνουν σκιά πάνω από την γή σας 

και φυσούν πάνω από εσάς, και εσείς κοιμάστε 

……………………………………………………………… 

Μ’ ένα σήκωμα της μαγικής βεργίτσας 

στην θάλασσα ξερνούν πύρινα τέρατα, 

το νερό και ο αέρας αναφλέγονται, 

           …………………………………………….. 

 

3.2.5. Ανθολογία «Πέντε αστέρια». 

3.2.5.1. Μέχρι το δικό μου γιο στο μέτωπο («До моя син на фронта» ).                         

 Η Ελισαβέτα στο ποίημα αυτό, ενάντια στη μητρική γυναικεία φύση και 

την αγάπη προς το παιδί της, παρά τη βαθύτατη βίωση της οδύνης του 

αποχωρισμού, δηλώνει την πίστη και την λατρείας της προς την πατρίδα, η 

οποία υπέφερε πριν λίγα χρόνια και τώρα αναγεννιόταν, με τον πατριωτικό  

πόλεμο (Отечествена война 1944). Προτρέπει, με τον τρόπο γραφής της τους 

συνανθρώπους της ν’αγωνισθούν ενάντια στη θέα της αβύσσου, προς ένα 

σωτήριο νέο δρόμο, μέσω του επαναστατικού-μαχητικού αγώνα, με 

αυταπάρνηση και χωρίς φειδώ θυσιών, για ένα καλύτερο μέλλον: 

Εγώ πιστεύω σ’εσένα και στα δικά σου παλληκάρια 

με την πίστη σ’όλη την φυλή- 
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και αυτή θα σας προστατεύει, γενναίοι, 

στην πορεία προς το δίκαιο και την άνοδο! 

3.2.6. Ανθολογία «Φωτοσκιάσεις». 

3.2.6.1. Ανάστροφος φόβος («Oбратен страх»). 

 Κάτω από τον ποιητικό λόγο της Μπαγκριάνα, λανθάνει μια σατιρική 

τάση έκφρασης της γυναικείας καταπίεσης του παρελθόντος ή και ακόμη και 

του παρόντος. Δίνει μια ελευθερία στη συνείδησή της να εκφράσει το φόβο 

της, στοχεύοντας κυρίως τον κοινωνικό της χώρο. Σο μήνυμα της βιωματικής 

της αποκάλυψης, μέσα από απλές λέξεις, κάνει το ποίημα ακόμα πιό 

τρομακτικό, δίνοντάς του ένα τόνο, που το οδηγεί στην υπερβολή παράλληλα 

με την ανελέητη λιτή παρουσίασή του: 

   Υοβόμαστε από κάτι, που απένατι  μας 

     πλησιάζει. 

   Υοβόμαστε από κάτι, που 

     μας  κυνηγάει. 

3.2.6.2. Ντουέτο («Дует»). 

         Η ποίησή της, προσπαθεί να εκφράσει τον πραγματικό έρωτα μέσα 

από την αρμονία της ψυχής, μ’ένα αίσθημα βαθύ και ήρεμο σαν ευλογία 

ζωής, από μια καρδιά, που υπόφερε παλαιότερα πολύ, μα διατήρησε τη 

ζωτικότητά της. Σο ποιητικό της υποκείμενο, της προκαλεί συναισθηματική 

πλήρωση και  μεταπλάθει το λόγο της σε συμπυκνωμένο και εκλεπτυσμένο, 

διυλίζοντας τα αισθήματά της. Κρυσταλλώνει τη συγκίνηση της ψυχο-

ερωτικής σχέσης της, με λυρικό τρόπο διατύπωσης: 

   Γι’αυτό εμείς μπορούμε, 

μπορούμε ν’αγαπιώμαστε! 
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  Είναι ένα αφιέρωμα σώματος μα και ψυχής προς τιμήν του δεύτερου 

σύζύγου της (Александър Ликов), ο οποίος για την Ελισαβέτα ήταν η 

πραγματική μοναδική της αγάπη (единственият (ο μοναδικός))100 .      

3.2.7. Ανθολογία «Στην όχθη του χρόνου». 

3.2.7.1. Ανάμεσα το φθινόπωρο και τον χειμώνα (Между есента и зима-

та»).                         

 Είναι ένα ποίημα αφιερωμένο, σε μια υψηλή αξία του ανθρώπινου 

πολιτισμού, μοναδική αθάνατη αξία των γήινων πραγμάτων και της ζωής, 

την πραγματική φιλία μεταξύ δύο ψυχών, που πέρασαν πολλά δεινά  στο 

διάβα του χρόνου: 

   …………………………… 

Πάρα πολύ είχαμε υποφέρει 

   στους περασμένους χρόνους- 

   και χτυπημένοι, και δαρμένοι 

   από πέτρες… 

και παρόλα αυτά παρέμειναν ανεπηρέαστες και φίλες, καταδεικνύοντας με 

υποβλητική γλώσσα πως πλάθονται οι ανθρώπινες σχέσεις:  

   Αλλά στις ψυχές μας οι ρωγμές 

αναδείκνυαν παντού ακόμα πίστη 

και η αγάπη στις καρδιές μας 

 ήτανε ζώσα ακόμα… 

   ……………………………….. 

  

 

                                                           
100 Памуков С., (1983),«Елисавета Багряна-Антологиа Манускрипта», изд. Христо Г. 
Данов, Пловдив, σελ.69. 
 



51 
 

3.2.7.2. Το παιδί («Детето»). 

 την αποτίμηση του ανθρώπινου και λογοτεχνικού της βίου, η ποιήτρια 

των βιωμάτων, συνέδεσε το παρελθόν με το ελπιδοφόρο αύριο, το νέο μήνυμα 

των καιρών, τα νιάτα. Σο παιδί, αυτός ο μάρτυρας της σωστής ενότητας με τον 

εαυτό της: 

     ……………………… 

      Ένα παιδί 

     φωτίζει το βράδυ μου 

     με δική του ανατολή, 

     το δικό μου πρόσωπο. 

     ………………………… 

 

 παραμένει παρών μέχρι το τέλος του ποιήματος και αναδεικνύει την 

πληρότητα της ανθρώπινης υπόστασης και το απόλυτο, εγείροντας την 

αξίωση της συνέχειας και αντιπροσωπεύοντας την ολοκλήρωση της ύπαρξής 

της: 

το φθινόπωρό μου- 

          ανοιξιάτικη αναγέννηση, 

          στην ύπαρξη- 

 Η Μπαγκριάνα  ως εμπειρική ποιήτρια, λειτουργεί κυρίως μέσω των 

συμβόλων. Η τέχνη της είναι η συγκέντρωση αρχετύπων, που δίνουν ένα 

φευγαλέο υπαινικτικό νόημα στο λόγο της. Αντλεί μνήμες από το παρελθόν, -

το δικό της σκοτωμένο παιδί -,  και τις αποθέτει στο παρόν, ενίοτε ως 

προειδοποίηση για τα μελλούμενα. Ιδιαίτερο στοιχείο της ποιητικής τεχνικής 

της στο ποίημα αυτό, είναι μία σπάνιας υφής σκηνοθετική ικανότητα 

αντίστοιχη με αυτήν, που συναντάει κανείς στον θεατρικό λόγο. 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

 Η Ελισαβέτα Μπαγκριάνα, επανέφερε τη διάυγεια και το λυρισμό στη 

βουλγαρική ποίηση, μέσα από την αποτύπωση των βιωμάτων και την 

αντανάκλαση των συναισθημάτων της. Η ανθρώπινη πείρα της είναι 

απέραντα πλούσια και με τα αναγεννητικά βιώματά της και με τη δίψα του 

μοντέρνου Οδυσσέα, που έμασε τις άβυσσους του κόσμου στην καρδιά της και 

με την επιστροφή της προς το βουλγάρικο και στην σύγχρονη ηχηρότητά του 

(Ζάρεφ Π, 1977). 

 Σο θέμα του ύφους της, είναι στενά συνηφασμένο με την ψυχική της 

κατάσταση και φυσικά με την εν γένει ζωή της δίνοντας μια ποίηση γλυκιά μα 

και ρεαλιστική, που δεν της λείπουν οι μεγάλες  εσώψυχες κραυγές. Η 

Μπαγκριάνα είναι το πιο λεπτό άνθος, μα με το πιο δυνατό άρωμα, που 

παράγει δυνατές λυρικές δονήσεις στη βουλγαρική ποίηση. ε κάθε ποιητική 

της δημιουργία, βρίσκεται ένα μέρος του εαυτού της, μια αποκάλυψη του 

εσωτερικού της κόσμου με έντονα συναισθήματα - ευαισθησία και των 

σκέψεών  της, που εκφράζονται  με τους στίχους. Ο ήχος, που αναδίδουν είναι 

σαν απόκοσμος, με μια μουσικότητα στην οποία οι φθόγγοι της κυλάνε σαν 

φωτεινά πετράδια σε μια απάτητη παραλία και ο καθαρός, διαυγής τόνος 

τους χαρίζει στην ποίησή της ακριβείς συνηχήσεις και παρηχήσεις, χωρίς να 

την στερεί από την δυνατή επενέργεια του ήχου. 

 Αναμφισβήτητα, η ποίηση της Μπαγκριάνα είναι ποίηση της εμπειρίας 

της101 και καθ’όλη τη διάρκεια της διαδρομής της, αλλάζει ανάλογα με τις 

περιστάσεις και  τα εντυπώματα της κάθε εποχής, αποδεικνύοντας τη δύναμή 

της στην εξαγωγή αξιόλογων αληθειών. λες οι αλλαγές οπτικής ή εστιασμού 

της ποιητικής της συνείδησης, εξακτινόνωνται - δημιουργούνται μόνιμα από 

το υπόστρωμα των εμπειριών και των βιωμάτων της. Ψς κεντρικός άξονας της 

ποιητικής της ανθρωπογνωσίας, είναι η αναζήτηση της αλήθειας, η αρμονία 

της ύπαρξης με τη φύση και η ελευθερία του αισθήματος - πάθους, σε σχέση με 

                                                           
101[….]«Ποίηση σημαίνει κατανοώ την ύπαρξη ναυαγώντας». (Gottfried B., (1955), 
(μτφ. Κουτσουρέλης Κ.), Ποίηση, τεύχος 23, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2004 ,εκδ. Νεφέλη, 
Αθήνα, σελ.17).  
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τη γυναικεία υπόσταση, χωρίς ποτέ να φθάσει στις ακρότητες του επιθετικού 

φεμινισμού. Η ζωή της δεν είναι η επιβεβαίωση της ύπαρξής της από 

ληξιαρχικά χαρτιά γέννησης, βάπτισης ή θανάτου, αλλά μια ασίγαστη 

περιέργειακαι ένα πάθος για όλους και για όλα, μια πίστη για κάποιο ιδανικό 

το οποίο την κρατά άγρυπνη και την καταλύει. 

 Η Ελισαβέτα ανήκει σε μια κατηγορία ποιητών, που ζήσανε σε διάφορες 

εποχές, με διάφορες και περίεργες ιδιοσυγκρασίες οι οποίες βάραιναν τον 

ψυχικό της κόσμο και ήθελε να τις αποβάλει από μέσα της. Η ζωή της έχει τον 

ίδιο λυρισμό και πάθος που έχει και η ποίησή της. Μια ποίηση η οποία έχει τη 

σφραγίδα της ανυποταξίας, της διαφυγής, το φευγιό από κάθετι που την 

καταπιέζει. Δημιουργεί ένα τέτοιο σύμπαν γύρω της, που κάνει την 

πραγματικότητά της να φαντάζει λιγότερο πραγματική102. 

 Μετά το θανατό της, χάθηκε για τη Βουλγαρία μια αληθινή ποιήτρια. Μια 

από τις μουσικότερες, τις γνησιότερες, τις καθαρότερες και τις λυρικότερες 

φωνές, που εμφανίσθηκαν τον 20ο αιώνα, όχι μόνο στη χώρα της103 αλλά και 

σ’όλη την υφήλιο. Η Ελισαβέτα Μπαγκριάνα ήταν και θα είναι, η δύναμη της 

αληθινής ποίησης, γιατί τα συναισθήματα, που εκφράζει είναι πηγαία και 

ειλικρινή και απόρροια της συλλογής του γίγνεσθαι όσων λαμβάνουν χώρα 

γύρω της, όπως πρέσβευε και ο ποιητής Μαγιακόφσκι : 

«Έργο του ποιητή είναι να πορεύεται, μέρα τη μέρα, γυμνάζοντας τη δεξιοτεχνία 

του και συλλέγοντας ποιητική ακατέργαστη ύλη». 

 

 

 

                                                           
102  [….]εκεί που συναντιούνται το φώς με το σκοτάδι, μεταβάλλει το κτηνωδώς 
γνωστό σε αβέβαιο, το δυσδιάκριτο σε παραμυθία παρηγορητική και τον υπαρξιακό 
πανικό σε απρόσμενο πλούτο. (Υωστιέρης Α. - Νιάρχος Θ., (2006), Ποίηση για την 
ποίηση, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, σελ.13). 
103  [….]οι  Βούλγαροι την προβάλλουν ως την κατ’εξοχήν «ποιήτριά» τους και 
τονίζουν την περίσσεια του θηλυκού πάθους της και της θερμότητας του αισθήματος, 
που αναβλύζουν από την ποίησή της. (Δικταίος Α., (1971), Ανθολογία Βουλγαρικής 
Ποιήσεως, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα, σελ.284). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ(μετάφραση 16 ποιημάτων)104. 

АМАЗОНКА 
(Стихосбирка «Вечната и святата») 

Вее утринна прохлада 
в моето лице — 

        аз съм млада, млада, млада 

с огнено сърце. 
 

Моя вихрен кон лети 

бодро и безспир — 

π ред очите ми цъфти 

неогледен мир. 
 

Искрометните копита 

кой ще проследи? 

     Песен светла се разплита 

в моите следи: 
 

    Ний ще стигнем Хеликон 

           в изгревния час — 

  смело, мой крилати кон, 

           жребият е с нас 

 

Там под твоята подкова 

           извора лъчист 

   ще избликне в струя нова 

           животворен, чист. 
 

                                                           
104 τον τρόπο της μετάφρασης χρησιμοποιήθηκε όσο το δυνατόν η πιστή μετάφραση 
του πρωτότυπου και όχι η στερεότητα του διανοήματος, με σκοπό να διασωθεί ο 
κραδασμός και η θηλυκή ρευστότητα της πρωτότυπης γλώσσας της ποιήτριας, σε 
αντίθεση με τη γνώμη στη μελέτη «Ελληνικές μεταφράσεις έργων Βουλγαρικής 
πεζογραφίας μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο» της κας Ευανθίας Παπαδοπούλου, που 
θεωρεί πως ο μεταφραστής θα έπρεπε να απευθυνθεί περισσότερο στο πνεύμα του 
συγγραφέα, διαλέγοντας τις ανάλογες Ελληνικές εκφράσεις και λιγότερο να 
ακολουθεί την κυριολεκτική μετάφραση. (Илиева-Нихорити М. (2009), «Бьлгаро-
Грьцки Литературни Вэаимоотношения След Втората Световна Война до 2000 г.» 
изд. Боян Пенев, София, σελ.42). 
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И когато стигнат там 

моите сестри, 

вдъхновение и плам 

в тях ще разгори. 
 

А над нашата победа 

в трудния ни път 

и Персей, и Андромеда 

трепетно ще бдят, 

 

 

                              ΑΜΑΖΟΝΑ 

(ανθολογία «Η Αιώνια και η Αγία») (1922-1927) 

Πρωινή δροσιά φυσά  

                    στο πρόσωπό μου – 

είμαι νέα, νέα , νέα  

     με φλογερή καρδιά. 

 

Ακάθεκτο τ’άλογό μου πετά  

                                           ακμαίο και ασταμάτητα- 

             μπροστά στα λαύρα μάτια μου ανθίζει 

       όλος ο κόσμος. 

 

         Σις σπινθηροβόλες οπλές  

         ποιος θ' ακολουθήσει;  

         Σραγούδι χαρωπό κυλάει  

                    πάνω στα δικά μου χνάρια: 
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           Θα φθάσουμε στον Ελικώνα  

           στην ώρα που ανατέλλει ο ήλιος — 

   θαρρετά, φτερωτό  μου άτι,  

   η τύχη  είναι μ’εμάς. 

 

Εκεί κάτω από το δικό σου  πέταλο                  

ακτινοβόλα πηγή                                                    

θ’αναβλύσει σε νέο πίδακα- 

ζωογόνα, καθάρια. 

 

Και  όταν φτάσουν εκεί  

οι αδερφές μου, 

έμπνευση και φλόγα 

σ’αυτές  θ’ανάψει. 

 

Και πάνω στη δική μας νίκη 

στη δύσκολή μας οδό 

και ο Περσέας, και η Ανδρομέδα 

με λαχτάρα θα επαγρυπνούν. 
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ВЕЧНАТА  
(Стихосбирка «Вечната и святата») 

Сега е тя безкръвна и почти безплътна, 
     безгласна, неподвижна, бездиханна. 

  Очите са притворени и хлътнали 
         и все едно — дали Мария, или Анна е, 

      и все едно — да молите и плачете, — 

   не ще се вдигнат тънките клепачи, 
         не ще помръднат стиснатите устни — 

      последния въздъх и стон изпуснали. 
           И ето че широк и чужд е вече ръстенът 

     на нейните ръце, навеки скръстени. 

 

Но чувате ли вие писъка невинен 

                                      на рожбата й в люлката съседна? 

           Там нейната безсмъртна кръв е минала  

          и нейната душа на тоя свят отседнала.   

 Ще минат дни, години и столетия 

                                      и устните на двама млади, слети, 

      ще шепнат пак «Мария» или «Анна» 

      в нощта сред пролетни благоухания. 

  А внучката ще носи всичко: името, 

          очите, устните, косите — на незримата 

 

Η ΑΙΨΝΙΑ 

(ανθολογία «Η Αιώνια και η Αγία») (1922-1927) 

Εδώ είναι τώρα αυτή,χωρίς αίμα και σχεδόν ασώματη, 

άλαλη,ακίνητη,άψυχη. 

Σα μάτια της κλεισμένα και βουλιαγμένα 

και το ίδιο σημαίνει-εάν  είναι Μαρία ή Άννα, 

και το ίδιο σημαίνει- να ικετεύετε ή θρηνείτε,- 



62 
 

δεν θα σηκωθούν τα λεπτά βλέφαρα, 

δεν θα κινηθούν τα σφιγμένα χείλη- 

στερνή ανάσα και στερναγμός τα έχει διαφύγει. 

Και να που πλέον πλατύ και ξένο είναι το δαχτυλίδι 

στα δικά της χέρια, αιώνια σταυρωμένα. 

 

μως, ακούτε εσείς την αθώα στριγγλιά 

του νεογνού της στη γειτονική κούνια; 

Εκεί το δικό της αθάνατο αίμα διαβαίνει 

και η δική της ψυχή στο κόσμο αυτό διαμένει. 

Θα περάσουν ημέρες, χρόνια και αιώνας 

και στα δύο νεαρά χείλη, κατεβαίνει, 

θα ψυθιρίσουν πάλι Μαρία ή Άννα 

μέσα στη νύχτα ανοιξιάτικες μοσχοβολιές. 

Και η εγγονή όλα θα κουβαλάει: τ’όνομα, 

τα μάτια, τα χείλη, τα μαλλιά- της αόρατης. 
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ПОТОМКА  
(Стихосбирка «Вечната и святата») 

 

Няма прародителски портрети, 

ни фамилна книга в моя род 

и не знам аз техните завети, 

техните лица, души, живот. 
 

Но усещам, в мене бие древна, 

скитническа, непокорна кръв. 

Тя от сън ме буди нощем гневно, 

тя ме води към греха ни пръв. 

 

Може би прабаба тъмноока, 

в свилени шалвари и тюрбан, 

е избягала в среднощ дълбока 

с някой чуждестранен, светъл хан. 
 

Конски тропот може би кънтял е 

из крайдунавските равнини 

и спасил е двама от кинжала 

вятърът, следите изравнил. 

 

Затова аз може би обичам  

необхватните с око поля,  

конски бяг-дод плясъка на бича,  

волен глас, по вятъра разлян. 
 

Може би съм грешна и коварна, 

може би сред път ще се сломя – 

аз съм само щерка твоя вярна, 

моя кръвна майчице-земя. 
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Η ΑΠΟΓΟΝΟ 

(ανθολογία «Η Αιώνια και η Αγία»)( 1922-1927) 

Δεν υπάρχουν προγονικές προσωπογραφίες, 

ούτε οικογενειακό βιβλίο στο δικό μου γένος, 

και εγώ δεν γνωρίζω τις δικές τους παρακαταθήκες, 

τα δικά τους πρόσωπα, ψυχές, ζωή. 

 

μως αισθάνομαι,σ’εμένα χτυπά αρχαίο, 

αλήτικο, ανυπόταχτο αίμα.  

Αυτό από όνειρο με ξυπνά κατά τη νύκτα οργισμένο, 

αυτό με οδηγεί προς το πρώτο αμάρτημά μας. 

 

Ίσως προμάμμη μαυρομάτα, 

σε μεταξωτές βράκες και τουρμπάνι, 

να το έσκασε στα βαθιά μεσάνυχτα 

με κάποιο ξένο, ανοιχτόχρωμα χάνο. 

 

Ποδοβολητό αλόγων ίσως αντήχησε 

από τις παραδουνάβιες πεδιάδες 

και ο αέρας έσωσε τους δυό από το δίκοπο μαχαίρι, 

τα χνάρια ισοπεδώθηκαν. 
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Γι’αυτό ίσως εγώ αγαπώ  

με ματιά τις αχανείς πεδιάδες, 

αλογήσιο φευγιό κάτω από το πλατάγισμα του μαστίγιου, 

ασθενής ήχος, στον εξαγριωμένο αέρα. 

 

Ίσως είμαι αμαρτωλή και πανούργα, 

ίσως εν μέσω δρόμου θα τσακίζομαι-  

εγώ είμαι μονάχα θυγατέρα δική σου πιστή, 

δική μου εξ αίματος μανούλα-γή. 

 

МОЯТА ПЕСЕН 

(Стихосбирка «Вечната и святата») 

Вземи  ме, лодкарю, в своята ладия лека, 

                            която безшумно цепи вълните смолни 

и сякаш проправя оттук до небето пътека, 

и сякаш се гони с чайките смели и волни. 
 

Когато излезем от залива, там на открито, 

                              и капки солени пръснат нашите устни, 

                              и вятърът южен надуе платната развити, 

          и лодката бяла магьосана в път се впусне — 
 

                              тогава, лодкарю, аз ще запея песен, 

                              нечувана песен — за моята малка родина, 

                              чието е име — облак над мене надвесен, 

                             чиято е песен — за мене мед и вино! 
 

    Че пеят по жетва, пеят моми тъмнооки, 

    момци ги припяват и вечер край порти причакват, 
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                            и пеят по сватби, седенки в нощи дълбоки, 

                            и майките пеят — пеят, когато оплакват. 

 

 

0, песен такава — злокобно, сподавено-тиха, 

                                 не си още чувал и може би никъде няма, 

                                 защото и няма народ с орисия по-лиха 

            и с мъка по-тежка, и с воля — безропотно няма. 
 

                                У нас планините лете не губят снега си, 

                             морето е малко, но име носи — Черно, 

                            и върхът е Черен, вечно сърдит и свъсен, 

        и черна земята — плодна, но тъжна безмерно. 
 

                              Вземи ме, лодкарю, в своята ладия лека, 

                              която не плашат вълните пенни и смолни, 

               по тях да направим една безкрайна пътека — 

                 да стигнем небето, да стигнем чайките волни! 

  

ΣΟ ΔΙΚΟ ΜΟΤ ΣΡΑΓΟΤΔΙ 

(ανθολογία «Η Αιώνια και η Αγία») ( 1922-1927) 

Πάρε με, βαρκάρη, στη δική σου ελαφριά βάρκα, 

που αθόρυβα όλα τα κύματα αυλακώνει 

και σάμπως διανοίγει από εδώ έως τον ουρανό μονοπάτι,  

και σάμπως κυνηγιέται με τους τολμηρούς και ελεύθερους γλάρους. 

 

ταν βγούμε από τον όρμο, εκεί στ’ανοιχτά, 

και σταγόνες αλμυρές ραντίζουν τα δικά μας χείλη, 

και ο νότιος άνεμος φουσκώνει τ’αναπτυγμένα πανιά, 

και η άσπρη βάρκα μαγεμένη στο δρόμο χυμά- 

 

τότε, βαρκάρη, εγώ θα τραγουδώ τραγούδι, 
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πρωτάκουστο τραγούδι- για την δική μου μικρή πατρίδα, 

που τ’όνομά της είναι- σύννεφο σκυμμένο πάνω από εμένα, 

που το τραγούδι της είναι- μέλι και κρασί για μένα. 

 

Ακόμη τραγουδούν στο θέρος, τραγουδούν μαυρομάτες κοπέλες, 

τ’αγόρια τους συνοδεύουν και τέλος το βράδυ παραμονεύουν τις θύρες 

και τραγουδούν στα γαμήλια, στα βαθιά νυχτέρια, 

και οι μητέρες τραγουδούν- τραγουδούν, όταν μοιρολογούν. 

 

΄Ψ, τέτοιο τραγούδι- δυσοίωνο, πνιγμένο- ήρεμο, 

δεν άκουσες ακόμα και ίσως πουθενά δεν υπάρχει, 

διότι δεν υπάρχει και λαός με τύχη πιο- ανάποδη 

και με πόνο πιο- βαρύ, και με θέληση- αγόγγυστος δεν υπάρχει. 

 

’εμάς τα βουνά κατά το καλοκαίρι δεν χάνουν το χιόνι τους, 

η θάλασσα είναι μικρή, όμως φέρει όνομα- Μαύρη, 

και η κορυφή είναι Μαύρη, παντοτινά αγριεμένη και κατσουφιασμένη, 

και η μαύρη γη- καρπερή, όμως απεριόριστα μελαγχολική. 

 

Πάρε με, βαρκάρη, στη δική σου ελαφριά βάρκα, 

που δεν εκδικούνται τα ορμητικά κύματα και αυλακώνει, 

πάνω σ’αυτά να φτιάξουμε ένα ατελείωτο μονοπάτι- 

να φθάσουμε τον ουρανό, να φθάσουμε τους ελεύθερους γλάρους! 
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СРЕЩА  
(Стихосбирка «Вечната и святата») 

Открих стъпките ти в пясъка и за да стигна по-скоро, 

тичах и затъвах цо колене, и падах от умора, 

а като се изкачих на хълма — извиках удивена, 

сякаш пръв път те видях в тази Еечер незабвенна: 
 

 

Изпълваше целия хоризонт, тъй голям ми се стори, 

стъпил на брега, а косите в облаците горе. 

И когато ме съзря и вдигна ръцете си към мене — 

искаше да обгърнеш сякаш цялата Еселена... 

 

Чуй биенето на сърцето ми, виж сълзите в очите 

и знай — никой досега не ме е прегърнал така, 

никого до дкес и аз не съм прегърнала — така. 
 
 

И ако радостта ми в този миг натегке на везните 

и бог поиска да скъси нишката на дните ми, 

като за висша милсст ще прсстра към него ръка. 

 

 

     ΤΝΑΝΣΗΗ 

(ανθολογία «Η Αιώνια και η Αγία») ( 1922-1927) 

Αποκάλυψα τα ίχνη σου στην άμμο και για να φθάνω πιο γρήγορα, 

έτρεξα και βούλιαξα ως τα γόνατα και έπεσα από κούραση, 

μα σαν ανέβηκα στο ύψωμα- κραύγασα έκθαμβη, 

σαν να έβλεπα αυτά πρώτη φορά σ’αυτό το αξέχαστο βράδυ: 

 

Γέμιζες τον όλο ορίζοντα, έτσι μεγάλος μου φάνηκες, 
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πατούσες στην ακτή, αλλά τα μαλλιά στα σύννεφα πάνω. 

Και οπότε με παρατήρησες και σήκωσες τα δικά σου χέρια προς εμένα- 

σαν να ήθελες ν’αγκαλιάζεις όλο το σύμπαν… 

 

Άκουσε το χτύπημα της καρδιάς μου, κοίταξε τα δάκρυα στα μάτια 

Και ξέρε- κανένας μέχρι τώρα δεν μ’έχει αγκαλιάσει έτσι, 

κανέναν έως σήμερα και εγώ δεν έχω αγκαλιάσει- έτσι. 

 

Και εάν η χαρά μου σ’αυτή τη στιγμή βαραίνει την ζυγαριά 

και θεός θέλει να περικόψει το νήμα των ημερών μου, 

ως για τελευταία χάρη θ’ απλώσω προς αυτόν χέρι.  

 

 

Стихии 
(Стихосбирка «Вечната и святата») 

Можеш ли да спреш ти вятъра, дето иде от могилите,  

префучава през боазите, вдига облак над диканите, 

 грабва стрехите на къщите, на каруците чергилата, 

 сваля портите, оградите и децата по мегданите — 

 в родния ми град? 
 

Можеш ли да спреш ти Бистрица, дето иде пролет яростна, 

 разтрошава ледовете си, на мостовете подпорите 

 и излиза от коритото, и завлича, мътна, пакостна — 

 къщиците и градинките, и добитъка на хората — 

 в родния ми град? 
 

Можеш ли да спреш ти виното, щом веднъж е закипяло то  

в бъчвите огромни, взидани, с влага лъхаща наситени, 

 на които с букви кирилски пише «черното» и «бялото»— 
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в избите студени, каменни, завещани от дедите ни— 

 в родния ми град ? 
 

 Как ще спреш ти мене—волната, скитницата, непокорната— 

 родната сестра на вятъра, на водата и на виното, 

 за която е примамица непостижното,  просторното, 

 дето все сънува пътища —- недостигнати, неминати, - 

 мене как ще спреш ? 

 

    
     ΣΟΙΦΕΙΑ 

(ανθολογία «Η Αιώνια και η Αγία») ( 1922-1927) 

Μπορείς εσύ ν’ανακόψεις τον άνεμο, που πηγαίνει από τους γήλοφους, 

διαβαίνει ταχύτατα από τις στενωπούς, σηκώνει σύννεφο πάνω από τ’αλώνια, 

αρπάζει τις στέγες των σπιτιών, τις τέντες των κάρρων, 

κατεβάζει τις πόρτες, τους φράχτες και τα παιδιά στις πλατείες- 

στη πόλη που γεννήθηκα; 

 

Μπορείς εσύ ν’ανακόψεις τον Μπίστριτσα, που πηγαίνει την άνοιξη μανιασμένος, 

θρυμματίζει τους δικούς του πάγους, τα στηρίγματα των γεφυρών 

και βγαίνει από την κοίτη και παρασέρνει, θολός, βλαβερός- 

τους οικίσκους και τους κήπους, και τα ζώα των ανθρώπων- 

στη πόλη που γεννήθηκα; 

 

Μπορείς εσύ ν’ανακόψεις το κρασί, μόλις μια φορά έχει αυτό αρχίσει να βράζει 

στα τεράστια βαρέλια, εντοιχισμένα κεκορεσμένα με υγρή ευωδία, 
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στα οποία με γράμματα κυριλλικά γράφει «το μαύρο» και «το λευκό»- 

αποκτεινόμενα σε κρύα,πέτρινα υπόγεια,κληροδοτημένα από τους προγόνους μας- 

στη πόλη που γεννήθηκα;  

 

Πως θα σταματήσεις εσύ εμένα- την ελεύθερη,τη περιπλανώμενη,την ακυρίευτη- 

τη εθνική αδελφή του αέρα, του νερού και του κρασιού, 

για την οποία είναι δελεαστικό το άφθαστο, το απέραντο, 

που ολόκληρη ονειρεύεται δρόμους- άφθαστοι, μη διερχόμενοι,- 

εμένα πώς θ’ανακόψεις; 

 

 

Лавина 
(Стихосбирка «Звезда на моряка») 

Аз няма нищо да говоря  

и нищо няма да те питам. 

Говори доста твоя поглед морен  

и твоето лице изпито. 

 

В гнета на безизходност пълна 

безумна любовта ни пламна 

и ний оставихме да ни погълне 

мигът на радостта измамна. 

 

И в треската, що ни убива, 

като слепци в нощта се дирим  

и по-невъзвратимо ни опива 
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вихрушката, която свири... 

 

И нека тътне помежду ни,  

да рухне бялата лавина,  

смъртта с любов ще ни целуне 

там долу, в бездната раззинала. 

 

 

ΦΙΟΝΟΣΙΒΑΔΑ 

(ανθολογία «Σο αστέρι του ναύτη»)( 1928-1931) 

Εγώ δεν έχω τίποτα να μιλώ 

και τίποτα δεν έχω να σε ρωτήσω. 

Μιλά αρκετά το δικό σου κουρασμένο βλέμμα 

και το δικό σου εξαντλημένο πρόσωπο. 

 

την καταπίεση του ολοκληρωτικού αδιέξοδου 

ο παράλογος ερωτάς μας πήρε φωτιά 

και εμείς αφήσαμε να μας καταβροχθίζει 

η στιγμή της απατηλής χαράς. 

 

Και στο πελεκούδι, που μας σκοτώνει, 

σαν τυφλοί στη νύχτα αναζητούμε 



73 
 

και πιο-ανεπίστρεπτο μας μεθά 

ο ανεμοστρόβιλος, που σφυρίζει… 

 

Και ας βουΐζει ανάμεσά μας, 

να γκρεμίζεται η λευκή χιονοστιβάδα, 

ο θάνατος με αγάπη θα μας φιλά 

εκεί κάτω, στην άβυσσο αυτή που χάσκει. 

 

 

Пенелопа на X X  век 

(Стихосбирка «Сърце човешко») 
1 

ИЗМЕСЕНИ СМЕ от утайките на миналото. 

Незнайно напластени с вековете в нас, 

те оцветяват алената или синя наша кръв, 

те отсеняват светла или тъмна нашата душа. 
 

И ето — има ли костица в моя череп, 

овал на мойта плът, на пръстите ми нокът, 

полет на моя дух и порив в моето сърце — 

които нямат своята прамайка или праотец? 
 

О, минало! Ти — неизбежно зло или добро, 

ти — бреме тъмно или светъл дар — 

скъперник, сбиращ купища от смет и злато, 

неуморим, неумолим, безсънен архивар — 
 

живееш въпреки протеста или волята ни в нас — 

натрупал стари инвентари в нашето сърце, 

записал равносметката на нашите победи 

и каталозите на нашите омрази и любов! 
 

И ние — алчущи или творци на свобода, — 
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ний само сме марионетки в твоите ръце: 

жестикулираме, вървим напред-назад, 

крещим и борим се, и падаме, и ставаме... 

 

Ο, тези страшни и невидими конци, 
които ти отпущаш или дръпваш, но не скъсваш, 

които теглят нашите съдби и свързват ни 
с умрелите прапрадеди и с неродените правнуци 

 

Бих искала с един безумен скок в безкрая 

да скъсам всички възли — и да видя 

сама, освободена — себе си — лика си 

без минало, без родословие, без възраст, име! 

 
…………………………………………………………… 

 
 
 

Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΟΤ ΦΦ ΑΙΨΝΑ(1) 

(ανθολογία «Ανθρώπινη καρδιά») ( 1932-1936) 

ΕΙΜΑΣΕ ΖΤΜΨΜΕΝΟΙ από τα κατακάθια του παρελθόντος. 

Άγνωστα συσσωρευμένα με τους αιώνες σ’εμάς, 

αυτά χρωματίζουν το αίμα μας πορφυρένιο ή γαλάζιο, 

αυτά μετατρέπουν την δική μας ψυχή φωτεινή ή σκοτεινή. 

 

Και να- υπάρχει οστεοφυλάκειο στο δικό μου κρανίο, 

στρογγυλάδα στη δική μου σάρκα, στα δάκτυλά μου νύχι, 

έξαρση στο δικό μου πνεύμα και ορμή στη δική μου καρδιά- 

που δεν έχουν τη δική τους προμήτωρα ή προπάτωρα; 

 

Ώ, παρελθόν! Εσύ- αναπόφευκτο κακό ή καλό, 
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εσύ- φορτίο σκοτεινό ή φωτεινό δώρο- 

φιλάργυρο, αυτό που μαζεύει σωρούς από σκουπίδια και χρυσό, 

ακαταπόνητος, αδυσώπητος, άγρυπνος αρχειοφύλακας- 

 

ζείς  παρά την διαμαρτυρία ή την θέλησή μας σ’εμάς- 

αυτό που στοίβαξε παλιά κτήνη στη δική μας καρδιά, 

αυτό που έγραψε τον ισολογισμό στις δικές μας νίκες 

και τους καταλόγους στα δικά μας μίση και αγάπη! 

Και εμείς- καταστροφείς ή δημιουργοί στην ελευθερία,- 

εμείς μόνο είμαστε μαριονέτες στα δικά σου χέρια: 

χειρονομούμε, βαδίζουμε μπρός- πίσω, 

κραυγάζουμε και αγωνιζόμαστε, και πέφτουμε, και σηκωνόμαστε… 

 

Ώ, αυτά τρομερά και αόρατα νήματα, 

τα οποία εσύ μακραίνεις ή τραβάς, όμως δεν κόβεις, 

τα οποία τραβούν τις δικές μας μοίρες και μας συνδέουν 

με τους προπάτωρες και με τους αγέννητους δισέγγονους! 

 

Θα ήθελα μ’ένα παράλογο πήδημα στο άπειρο 

να κόψω όλους τους κόμπους- και να δώ 

μονάχη, ελευθερωμένη- τον εαυτό μου- την φυσιογνωμία μου 
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χωρίς παρελθόν, χωρίς γενεαλογία, χωρίς ηλικία, όνομα! 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Сеизмограф на сърцето 
    (Стихосбирка «Сърце човешко») 

1 
 

 ОГРОМНИ ТЕЛЕСКОПИ прислушват вселената: 
мирови катастрофи — 
изгаснали слънца, 
новородени планети, 
скитници комети, 
срещи, разминаване, 
пълнолуние, затъмнение. 
Метеор — 
пламнал, 
изгорял, 
пръснал се на прах, 
изчезнал... 

 

 Сеизмографи прислушват земята:  
чувствителни — 
трептят, бележат, 

измерват земетръсите — 
близки, далечни...  

Иглата подскача,  

счупва се —  
катастрофални! — 

 
 

Изчезнали градове,  

изникнал остров, 

пресъхнало езеро, 

стопил се глетчер,  

морето се дръпнало, 

потънала планина, 

в пустинята вода! 
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2 

ТИ ВИЖДАШ ЧОВЕКА – 

върви до тебе, работи, говори,  

       прилично облечен, пътува, чете, 
               а сам непроницаем, нечетим. 

 

С кой уред ще при слушаш душата му? 
С каква механика ще проникнеш 

в небосвода на мечтите му.  
Как ще прочетеш 
     метеорите в мисълта му? 
Как ще изчислиш 
      изгрева на надеждата, 
      пълнолунието на страстта, 
      затъмнението на скръбта, 

дълбочината на разочарованието? 
Как ще измериш 

   оня катастрофален прилив на отчаянието, 
който ще разруши брега на търпението, 

    ще разкъса телеграфните жици на нервите 
         и ще удави в собствената му кръв 

      това бедно  
      човешко сърце? 
 
 

 …………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ΕΙΜΟΓΡΑΥΟ ΣΗ ΚΑΡΔΙΑ 

    (ανθολογία «Ανθρώπινη καρδιά»)( 1932-1936) 

   1 

ΣΕΡΑΣΙΑ ΣΗΛΕΚΟΠΙΑ κρυφακούουν την οικουμένη: 

παγκόσμιες καταστροφές- 

ήλιοι που έσβησαν, 

νεογέννητοι πλανήτες, 
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αλήτες κομήτες, 

συναντήσεις, πέρασμα, 

πανσέληνος, έκλειψις. 

Μετέωρον- 

αυτό που άναψε, 

αυτό που έκαψε, 

αυτό που σκορπίσθηκε στον κουρνιαχτό, 

αυτό που εξαφανίστηκε… 

 

εισμογράφοι εξυπηρετούν την γή: 

ευαίσθητοι- 

τρεμοσβήνουν, σημειώνουν, 

μετρούν τις σεισμικές δονήσεις- 

γειτονικές, απομακρυσμένες… 

Η βελόνα αναπηδεί, 

σπάζεται- 

καταστροφικοί! 

 

Πόλεις που εξαλείφθηκαν, 

νησί που ξεφύτρωσε, 

λίμνη που ξεράθηκε, 
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παγετώνας που έλιωσε, 

η θάλασσα που αποτραβήχθηκε, 

βουνό που βυθίστηκε, 

στην έρημο νερό!  

   2 

ΕΤ ΒΛΕΠΕΙ ΣΟΝ ΑΝΘΡΨΠΟ- 

 βαδίζει έως εσένα, εργάζεται, μιλά, 

 ευπρεπώς ντυμένος, ταξιδεύει, διαβάζει, 

 αλλά μονάχος ακατάλυπτος, δυσαναγνώσιμος. 

Με ποιο εργαλείο θα ακροάζεσαι την ψυχή του; 

Με τι είδους μηχανική θα εισχωρείς 

 στο στερέωμα των ονείρων του. 

Πώς θα αναγιγνώσκεις 

 τους μετεωρίτες στη σκέψη του; 

Πώς θα υπολογίσεις 

 την ανατολή της ελπίδας, 

 την πανσέληνο του πάθους, 

 την έκλειψη της θλίψης, 

το βάθος της απογοήτευσης; 

  Πώς θα μετράς 

   εκείνη την καταστροφική παλίρροια της απόγνωσης, 
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   που θα καταστρέψει την όχθη της υπομονής, 

   θα σχίσει τα τηλεγραφικά σύρματα των νεύρων 

   και θα πνίξει με το ίδιο του αίμα 

αυτή τη φτωχή 

ανθρώπινη καρδιά; 

………………………………………………………………………………………. 

 

Пролог 
(Стихосбирка «Сърце човешко») 

Нека ме шибат и брулят неверните бури,  

нека ми съскат отровните, лепкави грижи, 

нека месата ми късат безумните фурии,  

хищни чакали кръвта ми пролята да лижат... 
 

Ти само, огън, горящ в моя дух, не загасвай,  

ти само, извор, клокочещ в сърцето, не спирай, 

ти само, обич, която мистично опасваш  

моя живот — до последния миг не умирай! 
 

Що са онези, които сега слепешката  

моите дни на света преброени скъсяват? — 

Бъдните дни, с неотменната своя разплата, 

тяхната пръст ще затъпчат в безмълвна забрава. 
 

Ти, огън мой, ще гориш и след мен в духовете,  

ти, извор жив, ще клокочиш в сърцата без грях,  

ти, моя обич, в очите младежки ще светиш,  

с техните устни ще пееш — и аз ще съм в тях! 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

(ανθολογία «Ανθρώπινη καρδιά») ( 1932-1936) 

Άς με χτυπούν και ραβδίζουν οι ανακριβείς καταιγίδες, 

άς μου σφυρίζουν οι φαρμακερές, γλοιώδεις σκοτούρες, 

άς τις σάρκες μου ξεσχίζουν οι παράλογες  ερινύες, 

αρπακτικά τσακάλια το αίμα μου χυμένο να γλείφουν… 

 

Εσύ μόνο, φωτιά, καιγόμενη στο δικό μου πνεύμα, μην βυθίζεσαι, 

εσύ μόνο, πηγή, κοχλαζόμενη στη καρδιά, μη σταματάς, 

εσύ μόνο, αγάπη, που μυστικιστικά ζώνεις 

τη ζωή μου- ως τη τελευταία στιγμή μην πεθάνεις! 

 

Σι  είναι εκείνοι, οι οποίοι τώρα στα τυφλά 

τις δικές μου καταγραφόμενες μέρες στη γή περικόπτουν; 

οι μέλλουσες μέρες, με την απαράγραπτη δική τους εκδίκηση, 

την δική τους γαία θα τρέχουν στην σιωπηλή λήθη. 

 

Εσύ, δική μου φωτιά, θα καίς και ύστερα εμέ στα πνεύματα, 

εσύ, πηγή ζώσα, θα κελαρύζεις στις καρδιές χωρίς αμαρτία, 

εσύ, δική μου αγάπη, στα νεανικά μάτια θα φωτίζεις, 

με τα δικά τους χείλη θα τραγουδάς- και εγώ θα είμαι σ’αυτά! 
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     Клоунът  говори 
(Стихосбирка «Мост») 

Великанът-клоун е неузнаваем. 
Великанът-клоун е великолепно гримиран — 
има заразително кървава усмивка 
и некапващи сълзи под очите. 
Σ ой ни кани и говори непрестанно: 
 
— Представлението почва, господа!  
Заповядайте, заемете си местата. 
 Това е най-големият цирк досега, 
 голям е колкото земята. 

 
Представете си, господа: 

Хипнотизатори повеждат милиони тълпи 

 и те влизат в огъня с отворени очи. 
 
Изпод една шапка изхвръкват ята чудни птици, 
затулят небето и слънцето над главите ви, 
хвърлят сянка над земята ви 
и дъхват над вас, и вие заспивате 
(а как ще се пробудите, това сами ще видите). 
 

С едно вдигане на магесната пръчица 

в морето блъвват огнени чудовища, 

водата и въздухът се запалват, 

о, каква невъобразима илюминация 

 осветява, хора, лицата ви. 
 

С едно биене на детско барабанче 
вие млъквате, онемявате за миг, 
а после заговаряте на неизвестен език 
и не се разбирате с баща си и майка си. 

 
С една ножица се прекроява силуета на материка 
и вие изчезвате заедно с почвата, на която стоите. 

 
И още много невиждани и нечувани чудеса 
стават пред очите ви, господа, 
и това не ще ви струва нищо почти 
освен може би — живота ви! 
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Ο ΚΛΟΟΤΝ ΜΙΛΑ  

(ανθολογία «Γέφυρα») ( 1937-1943) 

 Ο γίγαντας-κλόουν είναι αγνώριστος. 

 Ο γίγαντας-κλόουν είναι θαυμάσια μακιγιαρισμένος- 

 έχει μεταδοτικό ματωμένο χαμόγελο 

 και δάκρυα κάτω από τα μάτια που δεν στάζουν. 

 Αυτός μας καλεί και μιλά αδιάκοπα: 

 

-Η παράσταση αρχίζει κύριοι! 

 Κοπιάστε, πάρτε την θέση σας. 

Αυτό είναι το πιο μεγάλο τσίρκο έως τώρα, 

είναι μεγάλο όσο η γή. 

 

   Υανταστείτε, κύριοι: 

Τπνωτιστές οδηγούν εκατομμύρια μάζες, 

και αυτές μπαίνουν στην φωτιά με ανοικτά μάτια. 

 

Κάτω από ένα καπέλλο  ξεπετάγονται παράδοξα σμήνη πουλιά, 

σκεπάζουν τον ουρανό και τον ήλιο πάνω από τα κεφάλια σας, 

ρίχνουν σκιά πάνω από την γή σας 

και φυσούν πάνω από εσάς, και εσείς κοιμάστε 



84 
 

(αλλά πώς θα ξυπνήσετε, αυτό ίδιοι θα δείτε). 

 

Μ’ ένα σήκωμα της μαγικής βεργίτσας 

στην θάλασσα ξερνούν πύρινα τέρατα, 

το νερό και ο αέρας αναφλέγονται, 

ώ, τι αφάνταστη φωταγώγηση 

φωτίζει, άνθρωποι, τα πρόσωπά σας. 

 

Μ’ένα  χτύπημα στο παιδικό τυμπανάκι 

εσείς σωπαίνετε, βουβαίνεστε για λίγο, 

αλλά έπειτα αρχίζετε συνομιλία σε άγνωστη γλώσσα 

και δεν καταλαβαινόσαστε με το πατέρα σας και την μάνα σας. 

 

Μ’ένα ψαλίδι μεταβάλλεται η σιλουέτα της ηπείρου 

και εσείς εξαφανίζεστε μαζί με το έδαφος στο οποίο στέκεστε. 

 

Και ακόμα πολλά πρωτοείδοτα και πρωτάκουστα θαύματα 

γίνονται μπροστά στα μάτια σας, κύριοι, 

και αυτό δεν θα σας στοιχίζει τίποτα σχεδόν 

εκτός ίσως-την ζωή σας! 
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 До моя син на фронта 

(Стихосбирка «Пет звезди») 
 

Откъсна се от моите ръце, 

от майчината разтуптяна гръд 

и полетя с момчетата на път 

ти, рожбо моя, сине мой безценен. 
 

Видях в очите твои грейнал плам 
и сълзи да пороня не посмях, 
а само седнах на крайпътен камък 
и тихичко за добър път ти махах... 

 
Къде си, чедо, ти сега, не знам, 
но с теб е мисълта ми всеки миг — 
и виждам те — в борба, с развято знаме 
и с осиян от подвизите лик. 

 
Аз вярвам в теб и в твоите момци 
със вярата на целия народ — 
и тя ще ви закриля, храбреци, 
във похода към правда и възход! 

  

 

ΜΕΦΡΙ ΣΟ ΔΙΚΟ ΜΟΤ ΓΙΟ ΣΟ ΜΕΣΨΠΟ 

               (ανθολογία «Πέντε Αστέρια»)( 1944-1953) 

Αποχωρίζεσαι από την δικιά μου καρδιά, 

από την μητρική χτυπώμενη πόλη 

και πέταξες με τα παλληκάρια στο δρόμο 

εσύ, δικό μου τέκνο, δικιέ μου πολύτιμε γιε. 

 

Κοίταξα στα δικά σου μάτια που έφεγγε φλόγα 
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και δάκρυα να ρίξω δεν τόλμησα, 

αλλά μονάχα κάθισα στην παρόδια πέτρα 

και ήσυχα για καλό ταξίδι σου κούνησα… 

 

Πού, σπλάχνο, εσύ είσαι τώρα, δεν ξέρω, 

όμως μ’εσένα είναι η σκέψη μου κάθε στιγμή- 

και σε βλέπω- στη μάχη, με την αναπεπταμένη σημαία 

και μαζί φωτισμένος από φυσιογνωμία ασκητών. 

 

Εγώ πιστεύω σ’εσένα και στα δικά σου παλληκάρια 

με την πίστη σ’όλη την φυλή- 

και αυτή θα σας προστατεύει, γενναίοι, 

στην πορεία προς το δίκαιο και την άνοδο! 

 

ОБРАТЕН СТРАХ 
(Стихосбирка «Светлосенки») 

 

Боим се, когато към нас пропълзи  

пепелянка;  

когато в нощта ни пресрещне 

 насочено дуло;  

когато се втурне към нашата жетва 

 чер облак . . .  

 
 

Боим се, когато търчи подир нас  
бясно куче; 

 когато усетим зад себе си дебнещи 
 стъпки; 
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когато преследва ни сянката на 
 клевета.. .  

 
 

Боим се от нещо, което насреща ни  
иде. 

Боим се от нещо, което  
ни гони. 

 
 

Ти, време, ни плашиш с това, 
 че бягаш от нас. 

 Че „днес" ще е „вчера", 
 а „утре" ще стане 

 „някога". 

 

  

ΑΝΑΣΡΟΥΟ ΥΟΒΟ 

   (ανθολογία «Υωτοσκιάσεις»)( 1973-1977) 

Υοβόμαστε, όταν προς εμάς έρπει 

οχιά, 

    όταν στη νύχτα μας ανταμώνει 

     κατευθυνόμενη μπούκα, 

   όταν εξορμά προς τον δικό μας θερισμό 

     μαύρο σύννεφο… 

 

   Υοβόμαστε, όταν πιλαλά ύστερα από εμάς 

     λυσσαλέα σκυλί, 

   όταν νιώθουμε πίσω μας ίχνη 
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     που παραμονεύουν, 

    όταν μας καταδιώκει η σκιά 

     της συκοφαντίας… 

 

   Υοβόμαστε από κάτι, που απένατι  μας 

     πλησιάζει. 

    Υοβόμαστε από κάτι, που 

     μας  κυνηγάει. 

 

   Εσύ, καιρό, μας φοβερίζεις με αυτό, 

    ότι φεύγεις από εμάς. 

   Πως «σήμερα» θα είναι «χθές», 

    και «αύριο» θα γίνει 

     «κάποτε». 

 

ДУЕТ 
(Стихосбирка «Светлосенки») 

 
Както в изкуството, така и в живота 
има синхрон, има дует . . .  
Ние двете сме родени 
в два края различни — 
и не си приличаме. 
Всяка има свой цвят и дух 
внедрени, 
свой личен живот, 
свой път неизменен, 
свой глас неповторим. 
Не сме в синхрон! 

 



89 
 

 

Но в мъгливата далечност, 

над сблъсъка на облаците, 

сърцата ни прозорливо 

се откриват 
и гласовете ни различни, 
над света подели път, 
в етера се срещат 
и звучат в дует 
хармоничен... 
Затова ний можем, 
можем да се обичаме! 

 

      ΝΣΟΤΕΣΟ 

(ανθολογία «Υωτοσκιάσεις») ( 1973-1977) 

πως στην τέχνη, έτσι και στη ζωή 

υπάρχει συγχρονισμός, υπάρχει ντουέτο… 

Εμείς είμαστε γεννημένοι από τους δύο 

σε δύο διαφορετικές άκρες- 

και δεν τους μοιάζουμε. 

Καθεμία έχει δικό της χρώμα και πνεύμα 

μεταφυτευμένα, 

δική της προσωπική ζωή, 

δική της αναλλοίωτη οδό, 

δική της ανεπανάληπτη φωνή. 

Δεν είμαστε σε συγχρονισμό! 
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μως στην ομιχλώδη τελείωση, 

πάνω από το τρακάρισμα των σύννεφων 

οι καρδιές μας διορατικά 

αποκαλύπτονται, 

και οι διαφορετικές μας φωνές, 

πάνω από αγία οδό μοιράστηκαν, 

στον αιθέρα συναντιώνται 

και αντηχούν σε ντουέτο 

αρμονικά… 

Γι’αυτό εμείς μπορούμε, 

μπορούμε ν’αγαπιώμαστε! 

 

МЕЖДУ ЕСЕНТА И ЗИМАТА 
(Стихосбирка «На брега на времето») 

 

Бе срещата ни есенна 

необходима, неизбежна 

за теб и мен — 

за двама ни. 

Премного бяхме патили 

в годините изминати — 

и блъскани, и шибани 

от камъни. . . 
 
 

Ала в душите ни пролуките  
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    излъчваха все още вяра 

    и обичта в сърцата ни 

бе жива още. . . 

И нека есента обрулва днес 

жълтеещите наши листи, — 

светлик, топлик у нас ще има  

и в зимни нощи. . . 

 

ΑΝΑΜΕΑ ΣΟ ΥΘΙΝΨΠΟΡΟ ΚΑΙ ΣΟΝ ΦΕΙΜΨΝΑ 

(ανθολογία «την όχθη του χρόνου») ( 1983) 

Ήσουνα η απαραίτητη φθινοπωρινή μας 

 συνάντηση, αναπόφευκτη 

για εσένα και εμένα- 

     για  δυό μας. 

        Πάρα πολύ είχαμε υποφέρει 

        στους περασμένους χρόνους- 

        και χτυπημένοι, και δαρμένοι 

     από πέτρες… 

 

         Αλλά στις ψυχές μας οι ρωγμές 

   αναδείκνυαν παντού ακόμα πίστη 

    και η αγάπη στις καρδιές μας 
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  ήτανε ζώσα ακόμα… 

 

Και ας το φθινόπωρο ραβδίζει σήμερα 

τα δικά μας φύλλα που κιτρινιάζουν,- 

φώς, ζέστη σ’εμάς θα υπάρχει 

  και στις χειμωνιάτικες νύχτες… 

 

ДЕТЕТО 
(Стихосбирка «На брега на времето») 

 

Едно дете 

вълнува мисълта ми 

и влива радост 

в моето сърце. 

Едно дете 

огрява вечерта ми 

със своя изгрев, 

свойто личице. 
 
 

Едно дете — 

една надежда нова, 

нечакано 

дочакана мечта. 

На есента ми — 

пролетна обнова, 

на битието — 
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жива красота. 

     ΣΟ ΠΑΙΔΙ 

(ανθολογία «την όχθη του χρόνου») ( 1983) 

Ένα παιδί 

   αναταράσσει τη σκέψη μου 

   και ενσταλάζει χαρά 

   στην δική μου καρδιά. 

    Ένα παιδί 

   φωτίζει το βράδυ μου 

   με δική του ανατολή, 

   το δικό μου πρόσωπο. 

 

    Ένα παιδί- 

   μια καινούργια ελπίδα, 

    αναπάντεχο 

   αναμενόμενο όνειρο. 

   το φθινόπωρό μου- 

   ανοιξιάτικη αναγέννηση, 

   στην ύπαρξη- 

   ζώσα ομορφιά. 
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Εικόνα 5.: Η Ελισαβέτα Μπαγκριάνα (Николов Ц., 1983). 


