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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΣΤ΄ ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
VI ГОДИШЕН КОНКУРС ПО БЪЛГАРИСТИКА 

Τον Μάιο 2021 θα διεξαχθεί ο καθιερωμένος ετήσιος διαγωνισμός αριστείας στις Βουλγαρικές Σπουδές για 
τους φοιτητές του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών. Ο ΣΤ' Διαγωνισμός 
αφιερώνεται στην επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.  

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται με την υποστήριξη της Πρεσβείας και του Υπουργείου Παιδείας της 
Βουλγαρίας, και σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Σόφιας, Βελίκο Τάρνοβο και Πλόβντιβ. 

Θα δοθούν τρία βραβεία (δύο χρηματικά έπαθλα και μία υποτροφία για θερινό σεμινάριο Βουλγαρικής 
Γλώσσας*) στις ακόλουθες κατηγορίες: 

α) μετάφραση κειμένων από το Λογοτεχνικό Αφιέρωμα, 
β) μετάφραση ή μελέτη ελεύθερης επιλογής (π.χ. ανακοινώσεις σε συνέδρια). 

Η σύνταξη της ύλης στην Κατηγορία Α (Λογοτεχνικό Αφιέρωμα στην Ελλάδα) οργανώνεται γύρω από δύο 
βασικούς θεματικούς άξονες με άμεση ή έμμεση αναφορά στην Ελλάδα: α) Ελληνοβουλγαρικός λογοτεχνικός 
διάλογος, και β) αγώνας για την ελευθερία. Το αφιέρωμα παρουσιάζει ένα ολόκληρο λογοτεχνικό πανόραμα 
προς μελέτη και μετάφραση. Η ύλη οργανώνεται σε τρεις ενότητες:  

I. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ – ανθολόγηση κειμένων (ποίηση, πεζά και δοκίμια) από κλασικούς, λιγότερο γνωστούς και 
σύγχρονους Βούλγαρους συγγραφείς και λόγιους, οι οποίοι στα έργα τους αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα 
στην Ελλάδα: Ιβάν Βάζοβ (1850–1921), Ζαχάρι Στογιάνοβ (1850–1889), Σάβα Ποπόβ (1874–1949), Πέγιο 
Γιάβοροβ (1878–1914), Αλεξάνταρ Μπαλαμπάνοβ (1879–1955), Ντίμτσο Ντεμπελιάνοβ (1887–1916), 
Νικολάι Χάιτοβ (1919–2002), Αργύρης Μητρόπουλος (1926–1978), Βελίτσκο Βάλτσεβ, Βέρα 
Μουταφτσίεβα (1929–2009), Βλαντιμίρ Σβιντίλα (1926–1998), Κίριλ Μερτζάνσκι (1955 –), Άλεκ Ποπόβ 
(1966– ), Μιλέν Ρούσκοβ (1964– ), Αλεξάνταρ Σεκούλοβ (1964– ). 

II. ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ – ανθολόγηση πρωτότυπων κειμένων συγγραφέων μεταφραστών ως 
αντίδωρο για την προσφορά τους στη διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας στη Βουλγαρία: Μπορίς Στρούμα 
(1897–1966), Στέφαν Γκέτσεβ (1911–2000), Μποζιντάρ Μποζίλοβ (1923–2006), Γκεόργκι Κούφοβ (1923–
2002), Νεβένα Στέφανοβα (1923–2012), Μιχαήλ Μαρίνοβ (1925–1992), Μπάντσο Μπάνοβ (1925–1993), 
Νικολάι Αντόνοβ (1926–1978), Ντιμίταρ Ντούμπλεβ (1927–1988), Παρβάν Στέφανοβ (1931–2021), 
Κράστιο Στανίσεβ (1933–2019), Μιχαήλ Μπερμπέροβ (1934–1989), Μαρίν Ζέτσεβ (1935–1996), Ζντράβκο 
Κισιόβ (1937–2015), Ντραγκομίρ Σόποβ (1938– ), Ζντράβκα Μιχάιλοβα (1961–). 

III. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ – ανθολόγηση βουλγαρικών και ελληνικών έργων με θέμα τον αγώνα 
για την ελευθερία. Μέσα από κοινά μοτίβα στην τέχνη παρουσιάζεται ο ελληνοβουλγαρικός «διάλογος» 
στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. 

Δύο παραρτήματα, (1) η συμμετοχή των Βούλγαρων στο ’21 και (2) η τέχνη της ποιητικής μετάφρασης. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος. Οι υποψήφιοι μπορούν να 
διαγωνιστούν και στις δύο κατηγορίες, με περισσότερες από μία εργασίες, οι οποίες έχουν εκπονηθεί κατά 
το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, στο πλαίσιο των μαθημάτων ή εκτός αυτού. Οι θεματικές των εργασιών θα πρέπει 
να αφορούν τις Βουλγαρικές Σπουδές. Κάθε υποψήφιος μπορεί να λάβει μόνο ένα βραβείο ακόμα και αν 
διαγωνιστεί σε δύο κατηγορίες. Σε όλους τους διαγωνιζόμενους θα απονεμηθούν πιστοποιητικά  συμμετοχής, 
έπαινοι και δώρα.  

 
  

http://www.slavstud.uoa.gr/
https://drive.google.com/open?id=1EBodim3cCl_FHGj7GMveyv9hZDGoUcEG&authuser=gbanev%40uoa.gr&usp=drive_fs


Οι υποψήφιοι καλούνται αρχικά να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής και στη συνέχεια 
να παραδώσουν εμπρόθεσμα την εργασία/τις εργασίες. Στην πρώτη σελίδα κάθε εργασίας αναγράφονται το 
ονοματεπώνυμο, ο τίτλος ή οι τίτλοι των εργασιών και η κατηγορία, στην οποία διαγωνίζονται. Οι 
υποψηφιότητες θα εξεταστούν από Επιτροπή Αξιολόγησης.  
Οι εργασίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gbanev@slavstud.uoa.gr  

Προθεσμία δήλωση συμμετοχής: 26 Απριλίου 2021  
Προθεσμία υποβολής των εργασιών: 14 Μαΐου 2021 
Απονομή των βραβείων: 25 Μαΐου 2021 

Υπεύθυνος: Διδάσκων Γκέντσο Μπάνεβ 
H Πρόεδρος 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Όλγα Αλεξανδροπούλου  

 
 
Παρατηρήσεις: 
*1 Τα δύο χρηματικά βραβεία, ύψους 500 € έκαστο, είναι αποκλειστική χορηγία του ομίλου Eurobank 
*2 Πληροφορίες για τα θερινά σεμινάρια:  
– Πανεπιστήμιο του Βελίκο Τάρνοβο «Άγ. Κύριλλος και Μεθόδιος» (12.07–01.08.2021) και  
– Πανεπιστήμιο Σόφιας «Άγ. Κλήμης της Αχρίδος» (12.07–01.08.2021). 
 
* Στο διάστημα 05.04–14.05.2021, κάθε Παρασκευή και ώρα 17:00-18:00, στο ΖΟΟΜ θα πραγματοποιηθούν 
συναντήσεις με τους ενδιαφερομένους για να συζητηθούν απορίες σχετικά με το διαγωνισμό. 
 
FACEBOOK ΟΜΑΔΑ για τρέχουσα ενημέρωση και συζήτηση σε θέματα του διαγωνισμού 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) 

ΒΛ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Ή ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΣΤΟΝ ΣΤ΄ ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΜΑΙΟΣ 2021 
ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΚΠΑ 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

* Ονοματεπώνυμο στην ελληνική γλώσσα: ………………………………………………………………………………………….. 
* Име и фамилия на български език: …………………………………………………………………………………………………. 
* Α.Μ.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
* Email address: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Τηλέφωνο επικοινωνίας: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

* Έτος σπουδών:       (κυκλώστε την επιλογή σας) 
1ο έτος; 2ο έτος; 3ο έτος;  4ο έτος;  επί πτυχίω 
 
* Συμμετέχω στην κατηγορία / στις κατηγορίες:   (κυκλώστε τις επιλογές σας) 
Α – μετάφραση κειμένων από το τεύχος; Β – εργασία ή μελέτη;  Α & Β 
 
* Μορφή βράβευσης, για την οποία ενδιαφέρομαι:  (κυκλώστε τις επιλογές σας) 
Α – Χρηματικό έπαθλο;  Β – Υποτροφία;  Α & Β 
 
Προαιρετικά σχόλια και παρατηρήσεις: ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
* υποχρεωτικά πεδία  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV2O3EjDV9O0b4FfjIDLYsbhJQm_9biX0Y6AMSzpb8poUvwA/viewform
mailto:gbanev@slavstud.uoa.gr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV2O3EjDV9O0b4FfjIDLYsbhJQm_9biX0Y6AMSzpb8poUvwA/viewform
http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=849&zid=144
https://www.slav.uni-sofia.bg/summer-seminar/
https://us04web.zoom.us/j/75085964284?pwd=eDFlSnQ2ZTFEamFOSyt2d2U1QWxMdz09
https://www.facebook.com/groups/1676784772399985/
https://drive.google.com/open?id=1EBodim3cCl_FHGj7GMveyv9hZDGoUcEG&authuser=gbanev%40uoa.gr&usp=drive_fs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV2O3EjDV9O0b4FfjIDLYsbhJQm_9biX0Y6AMSzpb8poUvwA/viewform
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑΡΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΙΑ 

● ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ● 

Μάθημα: Βουλγαρική Γλώσσα και Πολιτισμός 

Ύλη για εργασίες εξαμήνου (μετάφραση και μελέτη) και για συμμετοχή  

στον Ετήσιο Φοιτητικό Διαγωνισμό Βουλγαρικών Σπουδών, Μάιος 2021 

Το τεύχος αφιερώνεται στην επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η 

σύνταξη της ύλης οργανώνεται γύρω από δύο βασικούς θεματικούς άξονες με άμεση ή έμμεση αναφορά 

στην Ελλάδα: α) Ελληνοβουλγαρικός λογοτεχνικός διάλογος, και β) αγώνας για την ελευθερία. Ιδιαίτερη 

μνεία γίνεται στο πρωτότυπο λογοτεχνικό έργο έγκριτων μεταφραστών ελληνικής ποίησης στη Βουλγαρία. 

Για τον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής 

(σχετικές οδηγίες εντός), μεταφράζουν τουλάχιστον μία σελίδα και στέλνουν την εργασία τους με e-mail. 

Διδάσκων: Γκέντσο Μπάνεβ 

 

Ι. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ● ПИСАТЕЛИ 

Δειγματοληπτική ανθολόγηση κειμένων (ποίηση, πεζά και δοκίμια) από κλασικούς, λιγότερο γνωστούς  

και σύγχρονους Βούλγαρους συγγραφείς, οι οποίοι στα έργα τους αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στην Ελλάδα.  

 

Иван Вазов (1850–1921) 

Ποίημα αφιερωμένο στην Ελλάδα από τον «Πατριάρχη» της βουλγαρικής λογοτεχνίας.  

ЕЛАДА  

Кога ще ида в древната Елада? 

Кога ще ида в оня чуден край, 

кой къпе се в морето кат найада, 

под небосклон, що кат сафир сияй? 

  

Кога ще ида там, де Омир стари 

Олимпът на земята е снимал, 

де хубостта е имала олтари, 

де цял народ от гении живял? 

  

Там, де под малките чела човешки 

гигантски расли образи, мечти, 

де Платон мислел над проблеми тежки, 

де Фидий мраморите въплъти? 

  

Кога ще ида в оня край вълшебни, 

колибел на герои, богове, 

де в всякой кът преданье скъпо дебне, 

де дишат толкоз дивни векове? 

  

Де всичко йощ поезья населява, 

де шапка да не снемеш ще е грях — 

и спрян пред някой срит олтар на слава       Αθήνα, 1890 

чело си да допра до славний прах? 

  

Май 1883, Пловдив, из „Поля и гори“  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV2O3EjDV9O0b4FfjIDLYsbhJQm_9biX0Y6AMSzpb8poUvwA/viewform
mailto:gbanev@slavstud.uoa.gr
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Пейо Яворов (1878–1914) 

Συμβολιστής ποιητής. Από τα μεγαλύτερα ονόματα στη βουλγαρική κλασική  

λογοτεχνία. Το ποίημα «Καλλιόπη» τού έφερε αναγνώριση και καταξίωση. 

КАЛИОПА (1901) 

 

(αποσπάσματα) 

 

https://chitanka.info/text/7053-kaliopa ; за поета и поемата ; audio  

 

Стар болярин — зъл лихварин — 

в края наш се слави; 

той палати най-богати 

сред града направи. 

  

Пази старо — грозно харо 

Калиопа красна, 

като в клетка зад решетка 

птичка сладкогласна. 

  

Стар болярин — зъл лихварин 

варди я страхливо, 

от световен взор греховен 

крий я завистливо. 

  

Но зората в небесата 

заран щом се пукне, 

стар нехаря към пазаря 

гледаш го, че хукне. 

  

… 

  

Боляркиня сиротиня 

трепетна тогава, 

като в треска там завеска 

бърже отвалява. 

  

А отсреща я посреща 

с поглед буйнопламен 

млад момчина юначина 

хубавеляк хвален… 

 

III 

Калиопа хубавица, 

боляркиня милолица, 

лудо-младо, не люби; 

        младостта си, 

        радостта си 

                не губи! 

  

Не за чужди зрей в градина 

росна алена малина, 

лудо-младо разбери — 

        и човешки 

        ум лудешки 

                събери! 

  

Стар стопанин лехите гази 

и малина зорко пази, 

лудо-младо, харно знай: 

        жар безумен 

        с хлад разумен 

                обюздай! 

 

 

  

https://chitanka.info/text/7053-kaliopa
https://www.tretavazrast.com/articles/триумфът-на-
https://www.youtube.com/watch?v=jwiFJEHGVXU
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Димчо Дебелянов (1887–1916)  

Ένας από τους μεγάλους κλασικούς ποιητές, λυρικός και συμβολιστής. Την άνοιξη του 1911,  

συμμετέχει σε φοιτητική εκδρομή στην Αθήνα και γράφει ένα εύθυμο ποίημα για τις ανέμελες μέρες που  

έζησαν στο ταξίδι. Η ενθουσιασμένη παρέα κραύγαζε «Ζήτω» και κέρδιζε συμπάθειες και κεράσματα … 

https://chitanka.info/text/26477-dimcho-debeljanov/7 ; https://chitanka.info/text/6211-zito  

ЗИТО (1911) 

Четирибуквено, двусложно, 

резливо, тънко като шиш, 

мълвяно, кряскано тревожно 

ти вред в ушите ми звучиш. 

  

Как гордо въздуха разтресе 

ти, щом напуснахме Бургас, 

и „Нилос“ плавно ни понесе 

към въжделената Елас! 

  

Когато бунта на червата 

смути тревожно моя дух, 

пак теб — спасително в бедата, 

над морските вълни аз чух. 

  

На Дарданелите заспали 

смутихме с теб покоя лек, 

и пак от теб скалите бяли 

стозвучен пратиха ни ек. 

  

Край Лесбос, с чаша във ръката, 

сред рой ухилени глави, 

аз видех Дафнис в далнината 

на Хлоя „Зито“ да мълви. 

  

В Пирея слисахме тълпите, 

но не със своя бесен вик — 

а с туй, че викахме те, Зито, 

на чисто елински език. 

  

… И ако ти със нас не беше 

в Атина, Зито, Господ знай, 

какъв ли неочакван щеше 

приемът ни да вземе край. 

  

Защото кой ли с жарки чувства 

без теб би нейде реч държал 

за древногръцките изкуства 

и всебалкански идеал? 

  

И кой без тебе, Зито свято, 

би видел славния Партенон, 

би смукал в „Сплендид“ рацинато 

и спал безплатно в „Аполон“? 

 Нима без теб не бих се вглеждал 

в две черни хубави очи, 

в ума си стихове нареждал, 

пиян от винните лучи? 

  

Та кой би спомнил за Сократа, 

та кой би губил своя глас, 

ако в скръбта на веселбата 

не беше ти навред при нас? 

  

Ех, Зито, Зито, дума сладка, 

ех, Зито, пълно с благодат, 

отде-наде ти в толкоз кратко 

вековний враг превърна в брат? 

  

Коя бе таз вълшебна сила, 

що вля в теб светлий елексир, 

та триста Ганьовци опила, 

им даде толкоз келепир? 

  

Че ето на, и тук, в София, 

пак ти душите осени, 

да спомнят чудната магия 

на чудните атински дни! 

  

И може би таз нощ честито 

мнозина морни, като спят, 

в съня си тих дочуват „Зито!“ 

и чаши шумно да звънтят. 

  

А утре не един ще дири 

пак някой „Сплендид“ — земен рай, 

че Ганьо харно туй намира — 

на чужда сметка да гуляй. 

  

Уви, напразно! Ще догаря 

той, за „гуляйчец“ настървен, 

и безутешно ще повтаря: 

„Не е Великден всеки ден!“ 

  

Четирибуквено, двусложно — 

символ на десет златни дни, 

ту миловидно, ту тревожно 

о, Зито, Зито, престани!

https://literaturensviat.com/?p=63345
https://chitanka.info/text/26477-dimcho-debeljanov/7
https://chitanka.info/text/6211-zito
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Аргирис Митропулос (1926–1978) 

Βούλγαρος ποιητής ελληνικής καταγωγής. 

https://literaturensviat.com/?p=63345  

 

КОГА 

Търсеха истината. 

Изправиха ме до стената, 

заковаха ме върху нея 

и ме попитаха.  

Изредих всички истини, 

но всички се оказаха за ТЯХ лъжа. 

Тогава ме убиха 

                   и ме попитаха отново, 

но аз мълчах. 

След малко ми казаха: 

свободен си! 

Оттогава ходя по земята 

и търся ТЯХНАТА истина. 

Но мъртвите ме гледат учудено 

                                           и мълчат. 

(1963) 

 

 

ДРУГАРСТВО 

Носих го ранен на гърба си, 

както и той мене. 

Всяка сутрин 

разделяхме по равно мечтите си, 

сълзите, 

             вярата, 

последната капка вода 

и последните патрони. 

Така беше, когато се борихме 

и побеждавахме смъртта. 

Но после, 

когато между нас застана 

живота 

със своите потребности, 

като есенни листа 

паднахме и двамата убити. 

(1963) 
 

 

 

 

СЛЕД БИТКАТА 

На хоризонта сутринта 

не се виждаше нищо опасно. 

Нямаше нито окопи, 

                                 нито щикове, 

нито знамена. 

Само зората пъхаше усмивката си 

между небето и земята 

и вятърът отнасяше към висините 

парцалите на нашите мечти, 

които снощи 

                   там 

                        попаднаха 

                                    в засада. 

(1967) 

 

УБИЙСТВО БЕЗ СМЪРТ 

Какво направихте със моите мечти? 

Защо ги убихте? 

Те бяха толкова добри… 

Убити ги докарахте, 

завити в одеяло, 

надупчено от вашите куршуми. 

Как да се върна сега у дома 

                                 без себе си? 

(1967) 

 

ГЕРОИТЕ СЕ ПРОМЕНИХА 

Когато влязохме във битката, 

никой не се надяваше, 

че ще остане жив. 

Тръгнахме без надежди 

                                 и илюзии, 

защото искахме да победим. 

Но после, 

когато останахме живи, 

се уплашихме. 

След възкресението не можехме 

отново да умрем. 

(1967) 

 

  

https://literaturensviat.com/?p=63345
https://literaturensviat.com/?p=63345
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Вера Мутафчиева (1929–2009) 

Ιστορικός οθωμανολόγος και συγγραφέας. Συνέγραψε  

μυθιστορήματα με θέμα την Αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο, την 

Ωθωμανική αυτοκρατορία και τη νεότερη ιστορία. 

 

АЛКИВИАД ВЕЛИКИ (1975) 
https://chitanka.info/text/226 65-alkiviad-veliki/0  

(αποσπάσματα) 

I 

Необикновено, огненоалено петно беше се 

появило сякаш отникъде в подножието на 

амфитеатъра и почна бавно да превзема 

стъпалата. 

Зъл спомен или зло знамение? Точно век — 

откак Атина уби своя последен тиран — 

Съветът бе забравил за аленото. Снежно до 

мътно-бяло, множество оттенъци на пръстта 

— нарочно безцветни биваха наметките на 

петстотин мъже, въплътили атинската 

демокрация. 

Тия мъже осъмваха в амфитеатъра, при все 

че пренията тук захващаха късно утрин. Тия 

мъже носеха отговорност за народовластието 

и държавата, безсънна отговорност, която ги 

пъдеше от дома им. 

Те пристигаха заедно с дрезгавината, идеха 

в прибрано, но все пак издаващо се 

достолепие, което сядаше при тях, помежду 

им, за да устои на отровни вести, на тежки 

спорове и егейски пек до надвечер. Върху тия 

петстотин почиваше доверието на Града — 

най-първия от елинските градове, призван да 

обедини под мъдрата си власт пъстрия, 

разпилян като зряло глухарче 

космос на Елада. 

Поне половината от петстотинте бяха 

потомци на древни родове, водили Атина за 

разни юзди — юздата зависи от времената. 

Днес те говореха от името на атинския демос, 

кълняха се в неговото добро, предугаждаха 

всяко покушение срещу народовластието. Бог 

Зевс може би знаеше що се крие под 

примиреното безцветие на такива народни 

избраници, но отвън то изглеждаше 

убедително. 

Предизвикателният крясък на онова алено 

все още се издигаше по стъпалата. Зората 

изтръгна из съня горния ръб на амфитеатъра. 

Там той припламна ослепяващо мраморен, 

докато в дъното му мътната синилка се сгъсти. 

Из нея едва видимо плуваха по-светли или по-

тъмни от мътилото сенки — недопробудените 

държавни мъже. Над огромната каменна чаша 

плющеше утрото в пълна сила, а аленото 

петно се изкачваше и изкачваше, сякаш 

примамено от безвъздушната заря. 

 

III 

Розовопръстата Еос пробуждаше Егея за 

още един пълен със събития ден. Големият 

театър на Елада и днес щеше постепенно да се 

изпълни със зрители; те — както при 

всекидневните политически представления — 

щяха да заемат местата си по пристани, 

тържища, улици, стадиони, за да присъствуват 

и на днешното. Защото — нали — вестите из 

Елада се разнасяха с кораби и гълъби, с 

бързоходи младежи или припрени конници, та 

до три дни всеки един из обширния 

амфитеатър на Егея научаваше що се е 

разиграло тук и там. 

Зазоряването едва проникваше през 

Алкивиадовата палатка, понеже тя бе 

оцветена в тъмносиньо. Вътре под синкавия 

светлик Алкивиад спеше разкошно, усещайки 

през склопени мигли тъй родно привичното 

синеене на морската мощ. 

Казват, сънищата отразявали човешкия 

копнеж. Защо тогаз Алкивиад сънуваше 

Атина? Защо по устните на персийския 

стратег пробягваше детска усмивка? 

Не зазоряване, а вече зора заля персийския 

стан и все още сънливите стени на Милет. Тя 

неправдоподобно оцвети каменните гирлянди 

по градските врати; слънчевият напор сякаш 

разтвори вратите, а те пропуснаха навън 

едничък конник. 

https://chitanka.info/text/22665-alkiviad-veliki/0
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Той неохотно се отправи към вражия стан 

— така човек отива на среща с опасност, но не 

може да не иде, защото го води дълг, 

мъжество или просто убеждение. 

Невъоръжен, елинът беше дори без шлем. 

Избраникът на моряшкия съвет от Самос, 

Тразибул, в пълно съзнание отиваше при 

чудовището. 

Той различи отдалече неговата шатра от 

синя коприна със знаците на Тисаферн; 

различи и двамата гиганти, които дремеха, 

опрени върху копията си. 

Когато доближи стана, Тразибул вдигна в 

ръка и развя бяла кърпа — изгревът набързо я 

обагри алено. Гигантите го опипаха подробно 

дали не е скрил кама под хламидата си, преди 

да го пуснат в синята палатка. Тразибул не бе 

очаквал, че ще завари Алкивиад спящ, затуй 

спря нерешително пред лъвското леговище. 

Алкивиад действително спеше върху 

лъвски кожи, сякаш допирът о тях би му 

придал надчовешка сила. С отметната глава, 

разперил ръце като плувец, чудовищният 

изменник и насън изглеждаше както наяве — 

разположен, радостен от нещо си. 

Очите на Тразибула трескаво шареха по 

отпуснатото в несъзнание тяло; той бързаше 

да опознае в тънкости врага, който бе успял да 

стане легендарен. Тразибул сякаш търсеше 

под прекрасните черти страшната истина за 

човека: човек е способен на всичко, нямат 

граници нито величието и героиката му, нито 

неговата, недостъпна за никой звяр 

кръвожадна низост. 

Както всеки, който се усети наблюдаван в 

съня си, и Алкивиад се сепна. Стратегът 

скочи, мълниеносно посегна към меча, 

положен върху лъвските кожи. Но и веднага 

осъзна, че пред него стои мироносец. 

 

Владимир Свинтила (1926–1998) 

Δημοσιογράφος και διανοούμενος. Γνωστός για τα δοκίμια και τα οδοιπορικά του. Έχει 

αφιερώσει στην Ελλάδα ενδιαφέροντα κείμενα.  

https://literaturensviat.com/?p=100886 

ПИСМА ОТ АТИНСКИТЕ МУЗЕИ (1996) 

ПИСМО ЕДИНАДЕСЕТО: ЗАСТРОЯВАНЕТО НА АКРОПОЛА. ПАРТЕНОНЪТ. ФИДИЙ. 

(αποσπάσματα) http://www.slovo.bg/old/svintila/athens/vsvath11.htm 

 

След победата върху персите през 450 г. 

Перикъл призовава атиняните да изградят нов 

храм на покровителката на града. Това 

несъмнено е било не само амбиция на 

знаменития държавник - било е и 

необходимост на живота. Функциите на 

храмовете са съществени в ежедневието. В 

храмовете примерно се извършват 

календарните наблюдения, особено важни за 

стопанския живот. В основата си гръцкият 

календар почива на лунната година 

(календарни реформи се правят от Солон, 594 

г., Метон 432 г., Клалипос 320 г. пр.Хр.), но в 

календарните традиции на градовете няма 

единство - известни са над четиристотин 

имена на месеците. Началото на годината - 

между края на юни и началото на юли - се 

поставя различно в различните градове. И 

това е в ръцете на храмовите служители. В 

храмовете, да не забравяме, са обществените 

пари. И тъй като представите за нация и 

изповедание съвпадат, храмовете несъмнено 

са необходимост за създаване на 

националното единство. Тези техни 

обществени функции са изглежда дори по-

значителни от собствено култовите. 

Застрояването на Акропола е било 

практическа необходимост, тъй като персите 

са опожарили старите постройки и външният 

вид на града е бил сериозно загрозен. 

Пристъпвайки към своята грандиозна 

строителна програма, която може да се сравни 

само с тази на Пезистратидите, атинският 

държавник възлага ръководството по 

изграждането на новия култов център на своя 

приятел Фидий, блестящ скулптор, а, както се 

оказва, и архитект. 

(…) 

Трябва да кажа, че има нещо приказно в 

това човек да седне на стъпалата на 

https://literaturensviat.com/?p=100886
http://www.slovo.bg/old/svintila/athens/vsvath11.htm
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Хефестиона с Платоновите диалози в ръка. 

Хефестионът е познат на Сократ и на Платон 

- той е близо до агората. В пролетните вечери 

на неговите стъпала те двамата - заобиколени 

от приятели - са водили престранни беседи. 

Четейки "Теетет" в Хефестиона, аз по 

някакъв начин свързвах за себе си 

философската и архитектурна мисъл на града. 

Мисълта на Сократ е последователна и 

правилна като мисълта на научния архитект. 

И в случая прави впечатление не толкова 

общото в логиката, колкото общото в 

архитектониката. 

Какви щастливи часове. Но трябва да се 

прибирам в Плака, за да подготвя материалите 

си за следващото писмо 

 

 

Кирил Мерджански (1955 –) 

Ιστορικός, καθηγητής, ποιητής, δραματουργός και μεταφραστής. Ο κόσμος της Ελληνο-

ρωμαϊκής Αρχαιότητας ενυπάρχει πλούσια και ζωντανά στο έργο του.  

https://liternet.bg/publish10/kmerdzhansli/index.html 

 

МИТЪТ ЗА ОДИСЕЙ... (αποσπάσματα) 
 

ЕКЛОГА III 

(отплаването на Одисей) 

 

Свободата не е пити нареден кашкавал 

край стените на царските зимници. 

Свободата не е тенекии с овче сирене, 

още по-малко пък с краве. 

Свободата няма вкус. 

Тя е като въздуха, като водата - 

от нея никога не ти се гади. 

Дадеш ли му в ръцете хляб и нож, 

гладният започва да яде и да убива. 

Свободата не е нито хляб, 

нито нож. 

  

(след отплаването на Одисей – свободен, 

пиян и щастлив, преболедувалият зимата 

Титир се завръща в празния си селски дом) 

 

Не съществува смърт. Върти се небосвода - 

в краката локвите блестят 

по-нежно от Плеядите... И пак е пролет. 

До озарения от уличната лампа стълб - 

трупът на котка, а отгоре, 

протегнали ръце, Близнаците стоят, 

готови да се притекат на помощ. 

По калния и хлъзгав коловоз вървя, 

към селския си дом - надолу и надолу, 

и ако Млечният небесен път 

не бе тъй стръмен и наклонен, 

по него щях да мина през нощта 

и с утрото да се родя наново... 

 

Пада звезда 

и зачерква небето - 

от горе до долу. 

 

 

АНТИЧНОСТ СЛЕД АНТИЧНОСТТА (αποσπάσματα) 

 

ОРФЕЙ - ПОСЛЕДНА ПЕСЕН 

Благословен да е сънят на всички живи, 

на техните приятели и неприятели - 

намразил сънищата им, аз слизах, 

                                                            слизах... 

и стигнах дъното на любовта си. 

Благословен да е сънят за провинените, 

за уморените и за невинните - 

заспали на брега на времето, 

забравили за прилива. 

Благословен да е и за клепача 

отгоре дебнещ ги на лешояда... 

Благословен да е - за всички. 

Дори кошмарите ги утешават. 

Аз слизах, 

                                  слизах... 

И излязох. 

  

https://liternet.bg/publish10/kmerdzhansli/index.html
https://liternet.bg/publish10/kmerdzhansli/mityt/content.htm
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Александър Секулов (1964– ) 

Δραματουργός και συγγραφέας. Τα μυθιστορήματά του για εφήβους έχουν γνωρίσει  

σημαντική επιτυχία. Τα περισσότερα διαδραματίζονται στην Ελλάδα. 

https://bnr.bg/plovdiv/Одисей е пътят, който минава през сърцето 

https://hermesbooks.bg/ostrov-t-1.html ; https://www.book.store.bg 

ОСТРОВЪТ (2011) 

https://knijnikrile.wordpress.com/2019/10/18/островът-от-александър-секулов/  

(Το Νησί, το πρώτο του εφηβικό μυθιστόρημα. Αποσπάσματα.) 

 

Ние сме птици в светлината на 

Егея. Реем се над блестящата вода, 

докато крила и ветрове ни отведат над 

малкото гръцко островче Афитос – 

триъгълна кърпичка от варовиков 

камък, забравена от богове и разсеяни 

картографи. 

Източната му страна е пуста, 

висока, с врязани в скалите невидими 

заливи, крили с векове пирати, 

бягащи от бреговете на Кападокия и 

Родос. 

На север, към Гърция, гледат белите къщи, 

струпани около стара венецианска крепост с 

два бронзови лъва, високият хълм и ласкавият 

Залив на рибарите. 

На югозапад бреговете се снишават и 

покриват с борове, маслинови и портокалови 

горички, галени от топлите ветрове, идващи 

от Либийската пустиня... 

Е, това е островчето. В картите е само 

безименна точица. Можем да го обиколим за 

половин час, носени от ветровете, духащи от 

трите му страни. 

Източният кападокийски вятър е сух, 

остър, с мирис на пръст, внезапен. 

Северният от континента винаги води пред 

себе си стадо дъждовни облаци. Иде бавно и 

се вижда отдалеч. Появи ли се сива черта на 

хоризонта, кепенците на къщите се затварят с 

трясък, рибарите хукват да проверяват 

привързаните лодки; дори глинените птици 

над портите настръхват в изсивялата 

светлина. 

От пустото море идва югозападният вятър. 

Горещ, постоянен, той носи червеникави 

прашинки от Либийската пустиня, трае 

повече от седмица и полепва по лицето като 

пареща сянка. Случвало се е да духа толкова 

дълго и силно, че обичайното течение около 

острова променя посоката си. 

„Накрая дори октоподите искат да 

летят“, завършва разказа за 

необичайното явление Таки 

Върлината, единственият 

професионален рибар на острова и 

пазач на фара. 

През тъмните и влажни зимни 

месеци на острова има не повече от 

дузина жители; другите се изнасят 

към континента с последните 

фериботи в средата на ноември. 

Останалите живеят с добре подготвени 

запаси. При спешна необходимост от храна 

или лекар викат граничния катер. 

Но зимата сега е само спомен. 

Прозрачен юни е. От фурничката на кирия 

Мадалена се издига тънък мирис на добре 

препечени хлябове, бюреци и сладкиши с 

брашно от фурми. 

Няколко тежки удара на сатъра 

оповестяват, че албанецът Мирто разфасова 

вкусна телешка плешка. 

Скоро макарата с бяло-синьото знаме ще 

заскърца и то ще се развее над старата 

венецианска крепост. 

Малцината летовници, останали верни на 

щастливо открития остров, излизат на 

терасите си, поглъщат с лакоми очи 

светлината и кожите им стават прозрачни с 

издигането на слънцето. 

 

Всички са тук в красивото повторение на 

живота. Дори да сме забравили някого, то той 

няма да закъснее да се появи; без обида ще ни 

кимне, а в очите му ще се чете насмешливо 

щастливото: „Не може без мен, нали?“. 

Не може, разбира се. 

Вдигаме се във въздуха. Островът под нас 

се смалява като ирис на птица. Мъдри и силни, 

https://bnr.bg/plovdiv/Одисей%20е%20пътят,%20който%20минава%20през%20сърцето
https://hermesbooks.bg/ostrov-t-1.html
https://www.book.store.bg/
https://knijnikrile.wordpress.com/2019/10/18/островът-от-александър-секулов/
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уверени, каквито сме или поне мечтаем да 

бъдем, ние вече знаем, че в лятото няма време, 

а само светлина. Светлината е невидимият 

пясък в часовника на лятото. Вероятно затова 

най-голямата измислена мерна единица за 

пътуване в тъмния и пуст Космос е 

светлинната година. И всяко лято, което 

пускаме в себе си със слънцето, ветровете и 

мириса на горещи треви, ни подарява 

светлинна година живот. 

Ние сме птици и летим. 

 

ГОСПОД СЛИЗА В АТИНА (2012) 

(αποσπάσματα)  

Докато водата боде с иглички 

остриганото теме, Веренски 

разсъждава дали да ползва правото си 

на телефонен разговор с приятеля 

Янакопулос. Убеден е, че подобни 

съдебни комедии приключват бързо и 

сравнително евтино. 

Пита Господ за това. Не получава 

знак. Отлага обаждането. 

Вероятно Господ готви по-ясен 

отговор. 

Плаща на пазач и получава достъп до 

качествена храна и ежедневен свитък с 

вестници на английски.  

„Гардиън“ е с бомбастично заглавие: 

„Гърция и строгите икономии – Брюксел 

срещу хората“. Тезата е, че фундаменталната 

грешка е в липсата на допитване до 

европейските граждани какъв съюз искат. 

Твърдението на „Файненшъл Таймс“ е, че 

гръцкият проблем едва сега започва. 

За „Индипендънт“ кризата е политическа; 

еврото и Европейският съюз ще рухнат. На 

вътрешните страници препечатка от 

влиятелния германски Handelsblatt чертае 

мрачен сценарий на рухването на съюза, 

завършващ с референдуми в мощните 

европейски държави, отменящи свободното 

движение и вътрешния пазар; в обозримо 

бъдеще обединена Европа ще е само 

исторически факт. 

Атентатът в гръцката столица е на 

крайните страници. 

Таблиците с борсовите индекси го карат да 

се усмихне. 

Очертава се дълъг период, в който 

финансовата му емиграция ще го прави по-

богат с всяка доживяна утрин. 

(…) 

Макар и банкер, а може би и точно поради 

това Александър Веренски знае, че светът не 

съществува. Реални са само метафорите. 

Поетите и банкерите работят с метафори и 

алегории. Парите са метафора, печалбата – 

алегория. 

Край. Край. 

 

 

СКИТНИКЪТ И СИНОВЕТЕ (2015) 

(αποσπάσματα. Η συνέχεια του μυθιστορήματος Το Νησί / Островът)  

Ветроходната лодка "Бърболета" плава из Йонийско море. На 

борда ѝ са четири момчета, едно рижаво куче и един странен 

капитан. Неочаквано събитие я принуждава да хвърли котва край 

пуст албански бряг. В тъмната нощ приближава рибарска гемия без 

отличителни знаци. И с явно враждебен екипаж. Никой не 

предполага какво ще се случи, когато сред опасните мъже, 

уплашените момчета и настръхналото куче се появи момиче с очи 

като зелени гейзери. 

Дали на борда няма да се качи някой, чието име всички знаят, но 

се страхуват да произнесат?  
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Алек Попов (1966– ) 
 

Ένας από τους πολύ γνωστούς σύγχρονους συγγραφείς. Γράφει κυρίως χιουμοριστικά έργα.  

Κάποια έχουν κινηματογραφηθεί. Το παρακάτω διήγημα διαδραματίζεται στη Ρόδο. 

 

SMALL WOMAN (2000) 

(αποσπάσματα) 
 https://liternet.bg/publish/alekpopov/smallwom.htm , https://liternet.bg/publish/alekpopov/index.html  

 

Пристигането на Мария Гюнтер бе 

съпътствано от едно комично 

недоразумение, за което си струва да 

разкажа. Първо, бързам да отбележа, че 

всички я очаквахме с нетърпение и особено 

аз. Може би защото бях най-млад и 

либидото ми беше най-силно. Въпреки че 

бях дошъл на Родос с намерения за сериозна 

работа, скоро осъзнах колко нелепи бяха 

тези планове и свързаните с тях творчески 

надежди. Никой не идваше на Родос през 

лятото, за да работи, като изключим 

сезонните гастърбайтери и агентите на 

световните туроператорски фирми. Цялата 

атмосфера беше такава - влажна, наситена с 

ухания на плажни масла, орхидеи, смокини, 

узаки и звън на сиртаки... Западният народ 

се веселеше: стопяваше излишните си 

спестявания, натрупани през зимата. Аз 

нямах никакакви спестявания и се чувствах 

малко като диверсант в този рай. Но пък ми 

се живееше. 

Нашето малко общество се отличаваше с 

умереност и добър вкус. В началото бяхме 

само трима: Асмус, Кейт и аз. Асмус беше 

на 73 - запазен и твърде забавен посвоему - 

немец; художник-концептуалист, който 

правеше първите си стъпки в 

драматургията. Кейт беше стара мома, 

поетеса и вегетарианка; живееше в 

Оксфорд. Общото между двамата бе 

почти пълното отсъствие на 

плътски интерес. Приличаха си и по 

това, че обичаха да обсъждат 

творческите си процеси надълго и 

нашироко. В това отношение аз бях 

устроен доста по-примитивно, 

въпреки че умело се прикривах зад 

маската на младеж от добро 

семейство с класическо образование. 

Щаб-квартирата ни се помещаваше в 

сградата на бившето британско 

адмиралтейство, сега - международен 

писателски център, кацнала върху северния 

склон на хълма Монте Смит. Беше 

изолирано, ветровито място накрая на града, 

където туристическата врява глъхнеше в 

прибоя на вълните. Тази част на острова 

беше известна с ветровете си: духаше 

денонощно - плътен, горещ вятър с горчиво-

солен привкус, който гонеше морето към 

брега и издуваше ризата ми като балон. Това 

ми харесваше; можех да прекарам часове 

наред, седнал на терасата с чаша ледено узо, 

зареял поглед към отсрещния малоазийски 

бряг. Привечер цялата компания се 

събираше накрая на терасата, за да 

съзерцава залеза, очертаващ назъбения 

силует на остров Сими в далечината. После 

отивахме в таверната "Парадизо" на 

няколко пресечки от къщата, където винаги 

сервираха прясна риба и нямаше туристи. 

Този красив, плавен ритъм на живота 

ненадейно бе смутен от новината, че нашият 

затворен кръг предстои да се разшири с още 

един член: 18 годишната полякиня Мария 

Гюнтер. Е, и ако това не беше самото 

Провидение! С безпогрешен усет на зряла и 

многоопитна жена, гъркинята, която 

се грижеше за дома, тутакси отгатна 

посоката на мислите ми и не 

пропускаше да ми подхвърли 

закачливо на своя оскъден, ала 

функционален, английски: 

- Small woman! Eighteen years old! 

Ha-ha! 

Small woman - big woman! Голям 

зевзек беше тази гъркиня! (…)

https://liternet.bg/publish/alekpopov/smallwom.htm
https://liternet.bg/publish/alekpopov/index.html
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ΙΙ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ● ЛИТЕРАТОРИ ПРЕВОДАЧИ 

Αρκετοί από τους μεταφραστές ελληνικής λογοτεχνίας στη Βουλγαρία είναι και οι ίδιοι 

αξιόλογοι λογοτέχνες. Το έργο τους όμως στην Ελλάδα παραμένει εν πολλοίς άγνωστο. Εδώ 

ανθολογούνται κείμενα αυτών των συγγραφέων μεταφραστών ως ένα αντίδωρο για την προσφορά 

τους. Ο κατάλογος δεν είναι πλήρης και εστιάζει σε συγγραφείς και λογοτέχνες. Τα κείμενα είναι μόνο 

δείγμα ως έναυσμα, προκειμένου το θέμα να μελετηθεί εκτενέστερα στο μέλλον.  

Стефан Гечев (1911–2000) 

Εμβληματική προσωπικότητα στον ελληνοβουλγαρικό λογοτεχνικό διάλογο. Μεταφράζει 

πολλούς ποιητές, συντάσσει και επιμελείται ανθολογίες ελληνικής ποίησης και γράφει δοκίμια για την 

ελληνική λογοτεχνία. Γόνιμος συγγραφέας, ποιητής, δραματουργός και κριτικός.
 https://www.stefangechev.com/ 

ЗА ПРЕВОДА НА ОДЕСЕАС ЕЛИТИС НА БЪЛГАРСКИ И ЗА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА 

ПРЕВОДА НА МОДЕРНА ПОЕЗИЯ (1966) 

 (αποσπάσματα) Съчинения в пет тома. Том. 5 Есета, спомени, интервюта, 143-153 

 

Лично аз съм много доволен, че се реши да 

се разгледа преводът на стихотворенията на 

Одисеас Елитис на български, правен от 

Михаил Берберов и Марин Жечев. Не само 

затова, че този поет заслужва такова 

внимание, но и затова, че преводът на 

неговата поезия повдига много проблеми, 

които се отнасят до превода на модерна 

поезия изобщо. 

Няма никакво съмнение, че Елитис е 

получил първите си уроци по поезия от 

сюрреалистите, и то не от първите гръцки 

сюрреалисти – Ембирикос, Енгонопулос, – а 

направо от създателите на това литературно 

течение в Париж, където той е следвал през 

тридесетте години: Брьотон, Цара, Арагон, 

Елюар, а така също и от поети като Сен-Жон 

Перс. 

(…) 

(144-145) През тридесетте години в 

гръцката поезия се очертават също две 

течения между сюрреалистите: това на 

споменатите вече Ембирикос и Енгонопулос, 

които следват често експерименталната линия 

и тази на идейната необвързаност на клона на 

Андре Брьотон, и неколцина  млади поети, 

получили също уроци от сюрреалистите от 

ангажираното течение на Арагон, Елюар, 

Деснос и т.н., начело с Янис Рицос. 

Приемайки някои от изброените по-горе 

сюрреалистични похвати, те поставят 

творчеството си в служба на борбата за 

социален прогрес. В това отношение 

влиянието на Рицос върху следващите 

поколения прогресивни поети е несъмнено. 

Елитис заема средно място между тези две 

тенденции. Той не стига до по-определена 

социална позиция. Но не се задоволява и с 

чистия сюрреалистичен експеримент. Гърция 

с нейната невероятно красива природа, с 

магията на островите, морето и небето е 

първото вдъхновения на младия Елитис. „Аз 

съм твърде малко отчестволюбец, казва 

поетът на едно място, и затова обичам твърде 

силно отечеството си.“ На тази тема са 

посветени първите две стихосбирки на Елитис 

– „Ориентации“ и „Слънцето Първо“.  

(…) 

(146) Според мене тази поезия, движеща се 

на границата между подсъзнанието и 

съзнателното търсене, не може да се 

„превежда“. Тя трябва да се интерпретира, да 

се адаптира. Към нея преводачът трябва да 

пристъпва по напълно различен начин, 

отколкото когато превежда класическа 

поезия. При последната трябва да се стремим 

да се доближим до текста колкото се може по-

плътно – и от формална гледна точка (ритми, 

рими), и до авторовата емоционална мисъл, 

която в повечето случаи е еднозначна, като 

другите пластове – ако съществуват, се 

разкриват именно в колко се може по-точното 

следене на авторовия текст.  

Съвсем иначе, както казах, трябва да се 

пристъпва при превода на този вид поезия, 

която ни занимава. Буквалният или почти 

буквален превод може – и най-често- се оказва 

https://www.stefangechev.com/
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неразбираем за читателя. Ето защо 

преводачът трябва да има голямата – и колко 

опасна! – свобода, лед като с настрои на един 

и същ лад като този на оригинала – да си 

позволява да свързва отделни думи-светове, 

образи и микроструктури по начин, който 

отговаря на структурите на нашия език. Тук 

преводачът може да си позволи дори да 

захвърли речника настрана, да намери друго 

значение на дадена дума, несъществуващо и в 

най-големия речник, но отговарящо на 

съответната емоционалност на оригинала. 

Той може да свързва различни комплекси от 

думи по начин, различен от този на автора, но 

все с главната, основната цел – да направи по-

близко произведението като цяло до нашия 

български читател. Разбира се, това е твърде 

сложна, фина – и опасна работа. За щастие, 

колкото се отнася поне до гръцките поети, 

поради голямата синтактична, ритмична и в 

известен смисъл – лексикална или по-скоро 

семантична близост между двата езика, 

преводачът не е поставен твърде често пред 

необходимостта да си служи със свободата, за 

която стана дума по-горе. 

(…)  

(147) Как са се справили нашите преводачи 

с тези толкова сложни задачи? Успели ли са 

да доведат до съзнанието (или по-добре 

казано – по подсъзнанието) на българския 

читател поетическите внушения на големия 

поет?  

Можем да кажем определено, че като цяло 

са се справи ли. Марин Жечев, един от най-

добрите познавачи на гръцки език и 

литература, и по-специално на гръцката 

поезия у нас, е представил на Михаил 

Берберов един първоначален превод 

(подсрочник), който, както се вижда, е 

представлявал добра основа за 

интерпретацията, която поетът е изработил. 

Но нека погледнем по-отблизо превода. 

Разбира се, нямам намерение (това е 

невъзможно в краткото време, с което 

разполагам) да правя подробен анализ на 

целия превод, като го успоредявам с 

оригинала. Ще се спирам само на отделни 

страни на превода, като имам за критерий 

формулираните по-горе изисквания.  

(…)  

(153) И най-сетне: Елитис, както казахме, е 

от онези многопланови поети, които могат да 

бъдат различно разчетени и адаптирани, 

естествено, в определен емоционален сектор. 

При това безспорно един от най-големите 

поети на Гърция – и не само на Гърция – през 

нашия век и интересът към него няма да 

заглъхне скоро. В по-близко или далечно 

бъдеше може да появят други преводи на 

творчеството му, които да го интерпретират 

по друг начин. В това не само не би имало 

нищо лошо, напротив, това би обогатило още 

повече представата ни за този толкова светъл, 

жизнен и дълбок творец. (1966)  

 

Борис Струма / Маковски (1897–1966 ?)  
Борис Иванов Първанов https://literaturensviat.com/?p=64610; (chitanka.info) 

Μεταφράζει Κωστή Παλαμά, Γεώργιο Ζαλοκώστα, Μιλτιάδη Μαλακάση.  

Ποιητής και συγγραφέας παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας  

ВЕЧНА ПЕСЕН 

Веднъж султан Джелаледин повика 

везиря си и строго заповяда: 

да събере чибука и ибрика 

и вредом царството му да прегледа, 

дан о намери нейде по земята 

най-вярната жена между жените! 

Така и стана. Кривна си чалмата 

везирът и през нощите и дните 

разпитваше в Стамбул, в Багдад, в Адена, 

но не намери никъде оная, 

която търсеше. И с нажалена 

душа той се завърна във сарая 

на падишаха. 

- Е, кажи - запита 

засмян Джелаледин - кажи коя е 

жената, за която толкоз скита, 

можа ли името й да узнаеш, 

та, ако в царството ми се намира 

да й изпратя щедро милостта ми? 

Почеса се по темето везирът 

и отговори тихичко: - Жена ми! 

 

в. „Щурец”, г. 3, бр. 109, 11.01.1935 г 

https://literaturensviat.com/?p=64610
https://chitanka.info/person/boris-struma
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ОРЛОВО ГНЕЗДО 

Оттам зазорява 

денят 

на нашата слава 

и нашия път. 

 

И още долита 

оттам 

победа за щита, 

за меча ни - плам. 

 

И бди в канарите 

суров 

разгром за вразите, 

и смърт, и любов! 

 

Божидар Божилов (1923–2006) 

Μεταφράζει Κωστή Παλαμά, Κώστα Βάρναλη, Κωνσταντίνο Καβάφη, Αλέξανδρο Μπάρα, Γεώργιο 

Δροσίνη, Λάμπρο Πορφύρα, Νίκο Παπά, Νίκο Καββαδία, Γεώργιο Βιζυηνό, Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Κώστα 

Γιαννόπουλο, Καίτη Δρόσου, Τάσο Λειβαδίτη, Διονύσιο Σολωμό, Ανδρέα Κάλβο, Ρίτα Μπούμη-Παπά, κ.ά. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Божидар_Божилов 

https://literaturensviat.com/?p=53177 

 

УТЕХА 

Дори и да оставиш стотина тома с красота, 

ако намериш място в Антологията на света, 

не се надявай, който в своята страна и да си 

ти, 

че там ще те представят повече от някой 

кратък стих. 

Без име там ще си, че кой ли ще го знае 

прочутото ти име, което днес сияе, 

отрупано с награди и почести безчет. 

Ще бъдеш гол и тих. Един умрял поет. 

Пред знатни мъртъвци, пред Омир и пред 

Данте, 

пред гордата тълпа от огнени таланти 

рождената ти дата и тази на смъртта 

не ще напомнят нищо на никого в света. 

Но ако твойте строфи, макар и непрочути, 

на някого доставят щастливи две минути 

и спомни той, чрез теб, за родния си кът - 

не си живял напразно. За тебе няма смърт. 

(1977) 

 

ВРЕМЕ 

Изтича твоя пясък, Време, 

в часовникът обърнат пак. 

Но нещо може ли да вземе 

априлска нощ, дъжд летен, сняг? 

Не могат те да ми отнемат 

възможността да пиша стих. 

Безсилно си, всесилно Време, 

защото всичко ти простих. 

(1968) 

НАСТАНЕ ВЕЧЕР 

Непреводими образи и думи. 

Един куплет - с небе за цял народ. 

Не от злато излян - а от куршуми. 

Със вкус горчив като планински плод 

в устата на ранен борец за правда. 

А за да можеш да го разбереш, 

пет века трябва да е като брадва 

над тебе месецът изгрявал. Свещ 

да си залепвал в черкови, които 

дълбоко под земята си градил. 

А овършаното с юмруци жито 

с виното - кръв от грозде - да си пил. 

Кой би могъл да преведе тъгата 

от моите във вашите гърди? 

Как се превежда вейналият вятър 

от свод, обсипан с български звезди, 

за други небеса, за други хора, 

за други мъки, мисли и очи? 

Нали единствено у нас в простора 

хайдушка песен истински звучи? 

Настане вечер… 

               Който лист да вземе, 

не ще успее с чест да предаде 

на друг език епическото време, 

в което няма нивга да е ден, 

а само нощ, безкрайна и трагична, 

нощ, из която с вик гори шумят 

от вятър не, а от дъха на личност, 

огромна като дълг и като смърт. 

(1978) 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Божидар_Божилов
https://literaturensviat.com/?p=53177
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Георги Куфов (1923–2002) 

Διακεκριμένος μεταφραστής από ελληνικά και γαλλικά. Μεταφράζει Καζαντζάκη, 

Ροΐδη, Βάρναλη, Ιούλιο Βερν, Μπαλζάκ κ.ά. Μελετητής της ελληνικής λογοτεχνίας, κυρίως 

πεζογραφίας. Γράφει χιουμοριστικά και σατιρικά διηγήματα. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Георги_Куфов  
 

ГРЪЦКАТА МИТОЛОГИЯ И КАЗАНДЗАКИС 

(Στα παλάτια της Κνωσού, αποσπάσματα από τον 

πρόλογο του μεταφραστή.) 

Струва ми се, че няма по-човешка 

митология от гръцката. В нея и боговете са 

хора, и хората при определени случаи стават 

богове. И за да бъда по-ясен, ще кажа, че тук 

важи обратното на библейското правило: не 

боговете са създали хората по свой образ и 

подобие, а хората са създали боговете по свой 

образ и подобие. Тези богове на древна 

Гърция притежават всички качества и всички 

недостатъци на простосмъртните. И в този 

смисъл ще си позволя да повторя — това е 

най-човешката митология. Ето защо повече от 

всички други легенди, възникнали по света, 

старогръцките ни привличат толкова — 

именно защото са ни най-близки, най-сходни, 

най-сродни с нашата природа, с нашата 

душевност. 

Тази тъй човешка митология представлява 

един неизчерпаем извор от теми, от 

разработени сюжети, към които мнозина 

писатели са се изкушавали да посегнат. Но 

трябва да признаем, че този подход крие в 

себе си голям риск. Той е колкото благодарен, 

толкова и опасен. Доказателство за това е, че 

от стотиците, за да не кажа 

хилядите романи и повести, 

които са били написани въз 

основа на тази митология, само 

отделни единици са оцелели от 

забравата. Не всекиму е 

позволено да бърка 

безнаказано в тази разкошна, 

смайваща съкровищница на 

човешкия дух. 

По този повод искам да 

спомена, че една древна римска 

поговорка гласи: „Квод лицет 

Йови, нон лицет бови!“. А това 

значи: „Което е позволено на 

Юпитер, не е позволено на 

вола!“. И макар че Никос Казандзакис посяга 

— не ще скрия това! — твърде свободно на 

легендата за Тезей и Минотавъра, ние 

приемаме и оправдаваме този акт в името на 

онези „поетически волности“, разрешени 

само на великите творци. 

Всяка легенда ми прилича на обвито в 

къделя или пух от въображение зрънце 

истина. Така е устроен човекът. Не може да 

живее без вълнението на невероятното, на 

неправдоподобното, на необикновеното. 

Всъщност това е един своеобразен стремеж да 

си обясни непонятното, загадъчното, да 

запълни празнината на тайнственото, на 

неведомото. Така, най-просто казано, са 

възникнали не само легендите и митовете, но 

и човешките вярвания в някакви форми на 

живот отвъд смъртта. А митологията, взета 

като цяло, е особен вид обезсмъртяване на 

човешкия дух. Не е ли потвърждение за това и 

самият факт, че и днес, хиляди години след 

създаването им, легендите продължават да 

живеят все така ярко и устойчиво в 

съзнанието, в паметта на човечеството? 

Легендата за Тезей и Минотавъра е 

навярно баснословно, преувеличено 

отражение на една действителност, 

изтляла отдавна в историята, но не и 

във фантазията на нашите предци, 

най-общо казано. (…)  

Но за хората от цял свят Дедал си 

остава символ на величието на 

свободния човешки дух, легендарна 

личност, обвеяна от слава и 

трагизъм, загубил единствения си 

син в стремежа си да се избави от 

тъмната тирания, от жестокостта на 

самовластието. (…) 

И ако Никос Казандзакис е успял 

да постигне тази си цел, мисля, че в 

това се състои най-голямото 

достойнство на тази му творба.

https://literaturensviat.com/?p=108171
https://bg.wikipedia.org/wiki/Георги_Куфов
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Невена Стефанова (1923–2012) 

Μεταφράζει Σεφέρη. 

https://literaturensviat.com/?p=108171 

 

ЗАМИСЛЕНИЯТ ХЕРАКЪЛ 

 

Колкото и да се прехласвам по 

митологията, Херакъл никога не ми е 

допадал с тази тенденция да се възпява 

грубата сила. Не знам по какъв 

принцип се изграждат митовете: 

безобидни преразкази на народни 

поверия ли, внушения ли, фантазия 

или философия? 

Понеже съм недоверчива, 

простодушният захлас ми се струва не 

чак толкова простодушен, 

простъпките и делата на богове и 

герои - преднамерени, но добре замаскирани. 

Движим се уж в приказна гора, а всъщност то 

е гора от символи и не ни ли се надсмиват 

древните гърци над варварската наивност и 

желание всичко да бъде просто и ясно? 

Така стигнах до убеждението, че Звес 

неслучайно е дал бащинство на Херакъл; 

искал е да създаде един „образец”, един 

„модел” по свой образ и подобие, но… 

смъртен, тоест унижаван, докогато издържи, и 

винаги застрашен от немилост. 

Вседържецът е мислел за поверения си 

народ, комуто е бил нужен херой, за да се 

освободи от тежките унаследени и придобити 

страхове. Загрижен и ръководен именно от 

такива съображения, виждам Зевс да се 

преобразява в Амфитрион, за да се примъкне 

в семейното му ложе и невинната почтена 

съпруга Алкмена да стане майка на хероя от 

древността. 

Всъщност митът е внедрен така яко, че от 

няколко хиляди години не е излизал от 

употребление. Ползвали са го драматурзи, 

керамисти, художници и скулптори, идеолози 

и поети, независимо от вероизповеданието и 

политическата си принадлежност, раса и 

цвят… 

Но като разлиствах веднъж сказанието за 

Херакъл, се натъкнах на някои дребни 

епизоди, вмъкнати сякаш небрежно между 

фантастичните му подвизи - епизоди съвсем 

различни, реалистични. 

Съдят например юношата Херакъл 

за убийство. Както се знае, кентавърът 

Хирон му преподавал всички науки, а 

Линос - син на Аполон - го учел да 

свири. Веднъж се отнесъл строго към 

него, Херакъл се разгневил, цапнал го 

с китарата по главата и умъртвил. 

Епизодът е толкова лаконичен, та 

не може да се разбере дали 

тогавашният закон е защитавал 

малолетните престъпници, дали 

съдиите са го окачествили като 

невменяем или пък точно обратното: били 

респектирани от „логиката” на царския син, 

бъдещ герой. 

Той уж се защитил пред съда само с един 

цитат от учителя си по стрелба Радамант: 

„Който понесе удар, може да отвърне с удар!” 

- бил учел Радамант. По време на делото той 

бил единият от съдиите! 

Последвала оправдателна присъда, но за 

всеки случай Амфитрион, който пред 

обществото продължавал да носи семейни 

отговорност за Херакъл, прекъснал учението 

му и го изпратил в гористия Киферон, за да се 

занимава със скотовъдство или, просто 

казано, да пасе добитъка. 

По това време обаче Херакъл взел да става 

известен с подвизите си толкова нашироко, та 

един цар решил да си осигури наследници от 

него като „чиста раса”. Без героят да се усети, 

в постелята успял да вреди при него и 

петдесетте си дъщери… 

Вторият смущаващ епизод от биографията 

му е от дните на семейно благополучие: вече 

се бил оженил за Мегара, дъщерята на Креон, 

вече тя му била родила трима сина, когато 

ненавиждащата го Хера низпослала богинята 

на лудостта - Маниа… Тя овладяла Херакъл и 

в състояние на пълна невменяемост той убил 

както своите деца и жена си, така и децата на 

брат си… 

Впоследствие съзнанието му се прояснило, 

изпаднал в дълбока скръб и разкаяние. (Защо 

https://literaturensviat.com/?p=108171
https://literaturensviat.com/?p=108171
https://literaturensviat.com/wp-content/uploads/2016/06/herkules_vidin.jpg
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тъкмо този сюжет е избрал Еврипид за 

трагедията си „Безумният Херакъл”? Не 

вярвам да е искал да го демитологизира. Може 

би е търсил човешката страна?) За да изкупи 

греховете си, Делфийският оракул го 

посъветвал да постъпи за дванадесет години 

на служба при своя съперник и да извърши 

прочутите дванадесет подвига… 

Третият епизод е още по-кратък. Херакъл 

пак бил връхлетян от безумен гняв, изпратен 

му от Хера. В гнева си спомнил 

оскърблението, което някога бил понесъл от 

бащата на своя приятел и гост, невинния 

Ифитос и го хвърлил от високите скали на 

крепостта Тиринт. 

Този път и Зевс бил възмутен, та кризата 

продължила дълго. Пития го накарала да се 

продаде в робство на лидийската царица 

Омфала - от една страна, за да се изцери, от 

друга - за да припечели нещо и да обезщети 

бащата на убития Ифитос. Така, облечен в 

женски одежди, в подножието на трона на 

Омфала, Херакъл или предял с хурка, или 

въртял чекрък. (Спори се само за оръдието на 

труда). 

Не бих си спомнила за тези епизоди от 

живота на героя, ако веднъж във Видинския 

археологически музей не бях видяла един 

необикновен мраморен Херакъл: без боздуган 

- атрибута на бореца, седнал, тъжовен и 

замислен. Така го бяха и кръстили 

археолозите: „Замисленият Херакъл”. 

Изоставил митовете и легендите, творецът-

реалист, скептик и психолог - се бе опитал да 

види под грамадата от мускули не „модела” на 

Зевс, а един себеподобен, жален, грешен и 

болен брат… 

 

 

Михаил Маринов (1925–1992)  

Μεταφραστής από ρωσικά και γαλλικά. Μεταφράζει Διονύσιο Σολωμό, Ιωάννη Βηλαρά, 

Μαρία Πολυδούρη. 

https://literaturensviat.com/?p=49657 

 

АБРИТУС 

Тези бели йонийски колони 

под венците на свойте капители 

се изправят страхливо на склона. 

Те се връщат отвъд вековете, 

те възкръсват из гроба на времето 

и отново поглеждат небето. 

Само то е останало същото, 

само то и тревите край плочника, 

и темелите тъмни на къщите. 

Императорът спал ли е, що ли, 

та плебеите взели палата му 

и надянали тогите бели?… 

Тези тънки йонийски колони 

като удивителни 

са накацали плахо по склона… 

ВЕЧЕР 

Настават минути на тиха отмора, 

която люлее света. 

И вече разбирам и птици, и хора. 

И гледам на тях с доброта. 

Тъй както лежа отмалял на тревата, 

унесен в небесната шир, 

си мисля - след миг ще отключа вратата 

на този прозрачен всемир. 

И аз съм доволен, че горе небето 

сега философски мълчи, 

че гледам звездите, които ми светят - 

замислени детски очи. 

 

 

 

  

https://literaturensviat.com/?p=49657
https://literaturensviat.com/?p=49657
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Банчо Банов (1925–1993) 

Μεταφράζει Ρίτα Μπούμη-Παπά, Γαλάτεια Καζαντζάκη, Αθανάσιο Κυριαζή,  

Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Συγγραφέας μύθων και παιδικής λογοτεχνίας.  

https://literaturensviat .com/?p=33685  

https://chitanka.info/text/2743-sto-shedxovri-na-basnjata  

 

 

ЛЪВ И МАГАРЕ 

Магарето се срещна с Лъв. 

“Хей - викна. - Да се борим двама! 

Да видят всички кой е пръв 

и после спорове да няма!” 

Лъвът дори не се обърна. 

“Аха! Добре! От този ден 

ще казвам на когото зърна: 

страхува се Лъвът от мен!” 

“Това все пак се изтърпява, 

- спокойно изръмжа Лъвът. - 

Глупаци дрънкат и минава, 

ще издържа и този път. 

По-страшно нещо ме възпира: 

и костите ти бих строшил, 

но всеки Лъв ще ме презира, 

че със Магаре съм се бил!” 

 

КУЧЕ И ВЪЛК 

Вълкът - разбойник стар, познат 

с дебелия си врат - 

пресрещна Кучето и рече: 

“От дълго време гледам вече, 

че си приятел най-добър 

с овчарите от този кър. 

Ти си наистина глупак! 

По цял ден не подвиваш крак, 

все край овцете се въртиш, 

дори през нощите не спиш, 

примираш често от умора, 

а тези хора 

как ти отплащат за делата, 

за мъките и за теглата? 

Все, гледам, вънка те държат 

и само тъй, по някой път 

ще ти подхвърлят гола кост… 

Глупак си ти! и то най-прост! 

Приятелство ли е това?” 

Поклати Кучето глава: 

“Приятелството е да даваш - 

то каза, - не да получаваш…” 

 

 

ПАУН И СЛАВЕЙ 

Един Паун в поляната надзърна, 

перата на опашката разгърна 

- по най-последна мода украсени 

със шарки необикновени - 

и тръгна по тревата горделиво, 

доволен, че го гледат завистливо, 

че се обръщат, ахкат и дивят, 

и “царска птица” даже го зоват. 

И както си вървеше, забеляза 

във храста Славей, приближи и каза: 

- Не те видях, насмалко да отмина! 

Пак ли си с тая сива перушина? 

Нима не ти додея? 

Не си личиш и не изпъкваш с нея! 

А гледай мен! Където да се мерна 

с премяната модерна, 

за мен започват всички да говорят, 

да ме разглеждат и да спорят, 

едни ме хвалят, други ме ругаят - 

но всички въпреки това ме знаят! 

И всички вдигат шум за мен! 

Светът така е уреден: 

за да те помнят и да те ценят 

- за теб най-първо трябва да шумят!” 

Засмя се Славеят 

- той бе със кротък нрав - 

и каза: “Знам ли? Може би си прав, 

ала при мене друга е бедата: 

не ща да ме ценят зарад перата…” 

 

  

https://literaturensviat.com/?p=33685
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Николай Антонов (1926–1978)  

Μεταφράζει Αχιλλέα Παράσχο, Άγγελο Σικελιανό, Ζαχαρία Παπαντωνίου, Κωνσταντίνο 

Χατζόπουλο, Μελισάνθη. 

https://literaturensviat.com/?p=60641  

 

ВЪЛНИ 

Долавяш ли достойнството на вълните? 

Как царствено у тях и яростта расте! 

Надигат се. Прииждат. Размирни. 

Страховити. 

Какво е океанът? Това са всъщност те! 

(1963) 

 

 

НЕПРИМИРИМОСТ 

Не вярвайте на океана! 

Когато ни търпи дори, 

дълбоко в него ври закана 

и мъст честолюбива ври. 

Защото ний браздим надменни 

простора син и величав, 

но във вълните наранени 

се трупа яд, нараства гняв… 

И в миг - изригват урагани, 

въстава океанът с бяс, 

та и следа да не остане 

от дързостта ни! И от нас! 

(1962) 

 

 

* * * 

 

 

От всички вечности 

морето, 

морето ще предпочета! 

Не слънцето, 

което 

ми казва сбогом през нощта! 

Не и небето - 

неискрено, студено вишине 

под маската на облаците. 

Не! 

Морето ще предпочета - 

огромно и могъщо, - 

различно винаги 

и винаги едно и също. 

(1963) 

 

 

ВЕДНЪЖ… 

Веднъж на сто години може би - 

решава океанът да поспи… 

Издъхват всички вихри свойто зло. 

Водата се превръща на стъкло 

и се разтваря във безкрайността 

на нищото. На мрака. На нощта. 

О, странно произшествие: покой 

над океана да се разпростре! 

Така навярно би изглеждал той, 

ако ли бе способен да умре… 

(1962, Санта Мария де ла Крус) 

 

 

ИСТИНСКИЯТ ЦВЯТ НА ОКЕАНА 

Познаваш ли цвета на океана? 

Той може би е син? Или зелен? 

Или пък сив - отливка от стомана? 

Да, може би… Но идва ден - 

внезапно океанът побелява, 

от бурята до дъно разоран! 

Едва тогава той е океан! 

Но със жестока смърт си отмъщава 

на онзи, който бял го е видял! 

Повярвай: бял е!… Но не пожелавай 

да видиш океана побелял! 

(1964, На триста мили от Цейлон) 

 

 

КЪМ ПРИСТАНИЩАТА 

Пристанища - позорът на морето! 

Озлочестена със покой вода - 

в съседство със пространството, което 

от край до край е само свобода! 

Ах, белият гръбнак на вълнолома 

разделя всъщност две съдби: 

тук свободата е размътен спомен. 

Тук водораслен сън водата спи 

и робски плакне бортове ръждиви - 

дорде отвън, в безкрайни ширини, 

вълните се надигат - живи, 

умират и възкръсват във вълни! 

(1964) 

 

https://literaturensviat.com/?p=60641
https://literaturensviat.com/?p=60641
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Димитър Дублев (1927–1988) 

Μεταφράζει Ιωάννη Βηλαρά, Στέφανο Δάφνη, Μάρκο Αυγέρη, Νίκο Παπά κ.ά. 

https://literaturensviat.com/?p=35495  

 

НА КОЛЕНЕ 

пред падналите за свободата 

Чело навеждам аз, 

бойци народни, 

и камъка целувам, и пръстта, 

там, где след бурни страсти благородни 

във тежък час отведе ви смъртта. 

И шепна своите прощални думи, 

че в битката, която отшумя, 

в гръдта прибрахте всичките куршуми - 

да бъде чиста нашата земя. 

 

 

ИЗ „ЗА СКРОМНОСТТА” 

Най-скромни сред древните 

бяха атиняните, 

които не пиеха, 

които не пушеха 

и 

за да не бъде обвинен 

във еснафство целия град, 

подариха 

единствения сервиз 

от една чаша 

на Сократ. 

 

 

ВЪОБРАЖЕНИЕ 

Исках да бъда 

най-бързият. 

Исках да бъда 

Ахил. 

 

И както си бях наумил, 

се вмъкнах в колата, 

без да имам кола, 

подкарах колата, 

без да зная да карам, 

препуснах колата, 

без да спазвам 

знаците за забрана, 

знаците за предупреждение, 

знаците за задължение, 

без да гледам 

населените пунктове, 

и развих 220 км, 

и убих 120 души, 

които много обичах, 

но които не бях забелязал, 

докато стигна 

крайната точка. 

 

Аз бях най-бързият. 

Ахил бе убил само Хектор. 

 

Първан Стефанов (1931–2021) 

Μεταφράζει Άγγελο Σικελιανό, Νίκο Καζαντζάκη, Μυρτιώτισσα κ.ά.  

https://literaturensviat.com/?p=81312  

 

 

УТРО 

Учудени, в зори се изчервиха 

тополите и къщите отсреща. 

В какво ги свари слънцето? Изглежда 

в любовни сънища… 

                       Дискретна, тиха, 

зората замижа за две минути 

и после здравец за по път изскуба. 

Навярно този ден ще бъде хубав, 

щом още се засрамва и се чуди… 

 

РОМАНС 

По навик птицата на любовта 

гнездо не свива под семеен покрив. 

Тя предпочита дъжд да я намокри 

навън, под кестеновите листа. 

 

А в къщи, по традиции прастари, 

сред глъч на дъщери и синове, 

един до друг вървят 

                      или другари, 

или непримирими врагове. 

https://literaturensviat.com/?p=35495
https://literaturensviat.com/?p=35495
https://literaturensviat.com/?p=81312
https://literaturensviat.com/?p=81312
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ЖЕНИТЕ НА УМРЕЛИТЕ ПОЕТИ 

                             На В. Броневска 

Готвачки. Музи на безсмъртни песни. 

Благословени. И проклети. 

Какво не бяха?! Земни и небесни. 

Сега са само клети. 

Мъжете си трагично надживели, 

те още продължават 

да мъкнат на ръце поизтънели 

посмъртната им слава 

като поднос - и да ни канят мълком 

да бъдем съучастни… 

С една Задушница, безкрайно дълга, 

живеят те и гаснат. 

И се поклащат в някаква омая 

и се усмихват тихо… 

Какво си спомнят? Ада или рая? 

Не знае никой 

 

НА ОЛИМПИЙСКИ АДРЕС 

Неотменен закон в древността е 

било по време на олимпийските игри 

да бъдат прекратявани военните 

действия. 

 

Гърмът на избухващите снаряди 

заглушава сигналните пистолети… 

Честта на древните олимпиади 

ни върнете, 

атлети! 

 

Да замлъкне тътена оръдеен! 

И да лумне великата тишина. 

Тая стара земя 

откога копнее 

за две седмици 

без война. 

 

Кръстьо Станишев (1933–2019) 

Μεταφράζει Ρήγα Βελεστινλή, Διονύσιο Σολωμό, Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Νίκο Καββαδία 

Κώστα Καρυωτάκη, Ανδρέα Λασκαράτο, Μιχαήλ Στασινόπουλο, Αλέξανδρο Σούτσο, Νικηφόρο 

Βρεττάκο κ.ά. 

https://literaturensviat.com/?p=16632 

 

 

АНТИЧНИ ТЕМИ 
https://literaturensviat.com/?p=41883  

(A) I 

Прокопий Кесарийски, историкът, 

евреинът, придворният писател, 

Юстиниян прослави в осем книги. 

Но днес четем и „Тайната история”, 

самотна книга, писана в нощта 

на смачканата гордост. Други думи 

писателят заключи в тази книга 

и с бледите ръце на своя бунт 

укри я бързо в пазвите на времето. 

Той знаеше, че тя до нас ще стигне. 

 

(A) II 

Страхувай се от бързите съблазни 

на свойта плът. Безмълвно прочети 

най-новите поеми на Нерон. 

Похвала не изричай, не отричай, 

кимни с глава. Очите нажежени 

на императора ще те облъхнат диво. 

Но ти, душа, страхувай се от всяка 

похвала и отричане. Лети 

над бързите съблазни на плътта. 

ПИСМО ДО ГЕОРГИОС 

СЕФЕРИС  
https://literaturensviat.com/?p=41883  

 

„…Виждам пропастта, където ни тласка 

насилието, завладяло страната… Този 

трагичен край ни измъчва, както 

предсказанията в античните хорове на 

Есхил”. 

                                                                              

            Сеферис 

 

(B) I 

Сред ужаса 

ръката на поета 

улавя звезден лъч, за да запише 

в бележника на краткия живот 

предупреждения. 

Сред ужаса 

душата на поета 

към нас говори. 

И само онзи, който знае 

езика на звездите, слуша 

предупреждения. 

https://literaturensviat.com/?p=16632
https://literaturensviat.com/?p=41883
https://literaturensviat.com/?p=41883
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(B) II 

Поете… 

Изсъхнал белезникав конски череп 

е твоят полуостров, откъдето 

ти виждаш пропастта. 

Мълчание. 

Насилие. 

Изчезване. 

Три стъпала, които ще ни тласнат 

в реката на забравата. 

Предупреждения пропукват тъмнината. 

Поете… 

При теб дойде Есхил. 

Ти заговори. Словото поставя 

на твоето чело венеца трънен. 

И твоят глас намира наште устни. 

(Γ) * * *  

Но кой съм аз и за какво 

се боря с думите? 

О, сянко на Сизиф, 

явяваща се в моя ден… 

О, дълъг ден, 

ти слагащ своите знаци по челата 

на думите… 

И не залязваш… 

Аз се боря само, 

не съобщавам кой съм, за какво – 

не отбелязвам никъде. 

Записвам думи. 

 

 

 

 

ПОЕТЪТ И ПРЕТВОРИТЕЛЯТ НА ПОЕЗИЯ 

 

Понякога ние откриваме - с изумление или 

без изумление - в чуждите чувства и мисли 

свои чувства и мисли, свои мислещи чувства 

и чувстващи мисли. Поради това - позволете 

ми да използвам цитати. 

ПЪРВИ ЦИТАТ - всъщност себецитат от 

есето „Време за поезия, лошо или добро 

време”. 

„Аз съм глас на проповедника в пустинята” 

- такъв е на немски този стих из Евангелието 

от Йоан. В българската Библия е преведен 

така: „Аз съм глас на викащия в пустинята”. 

Не „глас на проповедника”, а „глас на 

викащия”. Чий е този глас, кой е викащият и 

коя е пустинята? 

Поетът също е човек и нищо човешко не му 

е чуждо; не са му чужди страхът и 

страданията, отчаянието и надеждата. Ала той 

е човек на думите. А думите са врати в 

тъмнината. В тъмнината на времето. Отвъд 

тях е просветлението, отвъд тях е светлината 

на разбирането, на прозрението, на свободата. 

Но преди да се явят думите - тези знаци на 

преживяното време - преди да се яви поезията, 

поетът трябва да мине през пустинята, през 

кръговете на живота, подобно на Данте, воден 

от своя Вергилий, воден от духа на 

надеждата… Едва тогава - след ходенето по 

мъките, след блуждаенето през кръговете - се 

явяват думите, прозвучава гласът, който ще 

прекоси пустинята, за да срещне друго 

човешко същество, за да му предаде своя 

страх и своята надежда. Съществува 

пустинята, ала съществува и гласът. Поетът е 

Гласът на викащия в пустинята. Поетът е 

онзи, който вика в пустинята…” 

ВТОРИ ЦИТАТ - от есето на Райнер 

Кунце: „Същото, което е друго. За 

претворяването на поезия”. Но преди да 

цитирам поета и преводача на поезия, поета и 

претворителя на поезия Кунце, бих искал да 

отбележа нещо съществено. На български 

език има следните съответствия на глаголите 

“ubersetzen”, “ubertragen”, “nachdichten” - 

„превеждам”, „пренасям”, „претворявам”. 

„Претворявам” не означава „свободно 

превеждам”, а означава повече, макси-

мално поезия, която претворителят може да 

пренесе от оригинала в превода. 

И сега - вторият цитат на Кунце. „Под 

„претворявам” аз разбирам едно 

стихотворение да бъде преведено така, щото 

да въздейства като оригинал на езика, на 

който бива превеждано, и максимално 

възможно да съответства на чуждоземния 

оригинал. Да претворяваш означава да 

създаваш същото, което е друго - собственото, 

което трябва да стане чуждо…” 

ТРЕТИ ЦИТАТ -  от прочутия 

роман  „Травнишка хроника” на Иво Андрич, 

писателят, роден в Сараево, живял в Босна, 

Сърбия и Западна Европа, носител на 



ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΚΠΑ      ФАКУЛТЕТ ПО РУСКА ФИЛОЛОГИЯ И СЛАВИСТИКА – АТИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
ΣΤ΄ ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΜΑΙΟΣ 2021                                              VI ГОДИШЕН КОНКУРС ПО БЪЛГАРИСТИКА, МАЙ 2021 

Page 22 of 48 
 

Нобелова награда, умрял в Белград. „Въпреки 

привидната разпокъсаност и безредие, всичко 

е свързано и хармонично! Не се губи нито 

една човешка мисъл, нито едно усилие на 

духа. Всички сме на прав път и ще се 

изненадаме, когато се срещнем. А ще се 

срещнем и ще се разберем, където и да вървим 

сега и колкото и да се лутаме. Това ще бъде 

радостно виждане, славна и спасителна 

изненада.” 

Многоуважаеми дами и господа! 

Ние се срещаме в поезията и в 

претворената поезия. Това е нашата надежда, 

надеждата на поетите, на преводачите на 

поезия, нашата повинност, честта и славата на 

поета, на претворителя на поезия. 

Виена, 16 май 1995 г. 

 

 

 

Михаил Берберов (1934–1989)  

Μεταφράζει πολλούς Έλληνες ποιητές, όπως Βρεττάκο, Σικελιανό, Βαρβι- 

τσιώτη, Ελύτη κ.ά. Συμμετέχει στη σύνταξη ανθολογιών ελληνικής ποίησης. Συν- 

εργάζεται με ερευνητές και ειδικούς στην ελληνική ποίηση, όπως τον  

Μαρίν Ζέτσεβ. 

https://literaturensviat.com/?p=1246  

 

ЗАВЕЩАНИЕ 

 

Ти, който имаш вече своя път, 

освобождавай го от прах и от завои 

непрестанно. 

 

Ти, който имаш вече своя дом, 

освобождавай го от ключове и от ключалки 

непрестанно. 

 

Ти, който имаш свойта утрин, 

освобождавай я от облак и от вятър 

непрестанно. 

 

Ти, който имаш вече своя ден, 

освобождавай го от скука и умора 

непрестанно. 

 

Ти, който имаш вече свойта вечер, 

освобождавай я от сумрак обеззвезден 

непрестанно. 

 

Ти, който имаш вече своята усмивка, 

освобождавай я от примиреността й 

непрестанно. 

 

Ти, който имаш вече своите очи, 

освобождавай ги от ненаситността им 

непрестанно. 

 

Ти, който имаш вече своите ръце, 

освобождавай ги от леността им непрестанно. 

 

Ти, който имаш вече своето сърце, 

освобождавай го от дребните му страсти 

непрестанно. 

 

Ти, който имаш вече своята съдба, 

освобождавай я от тлеността й  

непрестанно. 

 

Ти, който имаш вече свойта свобода, 

бъди… 

бъди самият свобода.

 

 
 

 

 

Μετάφραση:  

Μιχαήλ Μπερμπέροβ 

Μαρίν Ζέτσεβ 

Εκδ. Ναρόντνα Κουλτούρα, 1980  

https://literaturensviat.com/?p=1246
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Марин Жечев (1935–1996)  

Καταξιωμένος γνώστης και ερευνητής ελληνικής ποίησης. Σε συνεργασία με ποιητές  

μεταφράζει πολλούς Έλληνες συγγραφείς (ποιητές και πεζογράφους).  

http://www.ahmaria.eu/broeve/broj-8/marin-zhechev-za-kakvo-sa-poetite/ 

 

ЗА КАКВО СА ПОЕТИТЕ 

бележки за гръцката поезия 

В едно свое интервю нобеловият лауреат 

Одисеас Елитис изрича съдбовните думи: „Не 

жаля поетите, които са останали без общество, 

жаля обществото, останало без поети!“ Слова 

сякаш продължение на думите на Хьолдерлин 

от „Хляб и вино“: „И поетите за какво са в 

едно бездушно време?“ Това е един въпрос, 

който виси в продължение на десетилетия в 

гръцката поезия, той се задава с различен 

оттенък от Дионисиос Соломос, национален 

поет на Гърция, от Аристотелис Валаоритис, 

от Костис Паламас, от Константинос Кавафис, 

Ангелос Сикелианос, за да стигнем до много 

от най-значителните поети на съвремието. 

И това не е случайно, защото творците в 

Гърция често, особено през най-хуманния XX 

в., са поставени пред много изпитания, 

оставени са без морална и материална 

подкрепа в обстановката на студенина и 

безразличие. Гръцкото общество, колкото и 

странно да се види на някого, не е отворено за 

книгата и особено за поезията. Веднага бих 

потвърдил казаното с примери. Константинос 

Кавафис, който паралелно с Томас Елиът 

достига до съвършена опростеност на 

поетическия израз, докато е жив не успява да 

издаде отделна стихосбирка. Той изпраща 

отделни листа с по пет-шест стихотворения до 

близки приятели, достойни да споделят 

мислите му. Едва след смъртта му излизат 

събрани завещаните от него за бъдещето 154 

стихотворения. Този факт не пречи още през 

1903 г. видният гръцки писател Григориус 

Ксенопулос да отбележи в една от първите си 

критики за поета: „Измина доста време, десет 

или дванадесет години, откакто прочетох в 

някакъв дневник първото му стихотворение 

„Тарантини“. Една сбита, кратка картина на 

народ, празнуващ под заплахата на тираните 

си, и нищо повече. Стихотворението наистина 

не беше изключително, но трябва да е имало 

нещо особено, необикновено, защото името, 

което видях отдолу, на млад и вероятно 

непознат – Константинос П. Кавафис – ми се 

запечата оттогава. И оттогава обичам да чета 

всичко, което носи това име, винаги стихове, 

твърде рядко, твърде кратки… Годините 

отминаваха и всяка прибавяше по нещо в тази 

малка и разпръсната сбирка, но едновременно 

привнасяше нещо и в мен. Полека-лека 

вниманието ми се превърна в уважение. И 

изведнъж един ден забелязах с изненада, със 

страх, че уважението ми е достигнало 

опасните граници на възхищението. Защото 

никак не е безопасно нещо, повярвайте ми, да 

се възхищавате от един поет, който се казва 

Кавафис и е александриец, и не е написал 

досега повече от дванадесет, най-много 

петнадесет стихотворения – и без те никога да 

са събрани и отпечатани на японска хартия, за 

които никога не е писана статия във 

вестниците, а името му не се среща никъде 

другаде, освен няколко пъти под кратките му 

стихове.“ Тези думи са написани през 1903 г.! 

Трябва антените ти да са прекалено 

чувствителни, за да хванеш толкова отдалеч 

сигналите на една нова звезда. 

Почти същото се случва с 

Георгиос Сеферис. Стихосбирката 

му „Завой“, не повече от 50 стр., в 

200 екземпляра, предизвиква само 

за няколко месеца 16 статии и една 

книга. Това е през 1931 г., а поетът 

е публикувал само един превод на 

Пол Валери. Отзивите са в 

диапазона от възвеличаване, до 

сгромолясване. Литературният 

историк Аристос Камбанис 

мимоходом отбелязва – „Ако не е луд, който 

откликва със стихове и проза на тъмните 

френски символисти или на По, ако не е… 

много стар, ще е, може би, поетът на утрето.“ 

А младият интелектуалец Георгиос Теотокас 

подчертава: „Завой“ извира от един чист и 

богат извор“. И това в една страна, където 

http://www.ahmaria.eu/broeve/broj-8/marin-zhechev-za-kakvo-sa-poetite/
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хоризонтите на критиката не са твърде 

високи! 

 

ПОЕЗИЯ НА ОТЧАЯНИЕТО, НЕВЕРИЕТО 

Това е можа би най-точното и кратко 

описание на състоянието на гръцката поезия 

след Първата световна война и последвалата я 

„малоазийска катастрофа“ през 1922 г. 

Политическото разложение има за резултат 

упадъка на утвърдените морални стойности. 

И естествените последствия икономически, 

политически и морални. Цяло поколение 

израства под тежките удари на кризата, носи в 

себе си тревогите на едно време без идеали и 

вяра. Моралният упадък особено засяга 

младото поколение, което разбира, че живее в 

победена страна, без бъдеще, оставена на 

порива на всички ветрове. 

Цялата гръцка поезия за известно време е 

завладяна от песимизма. Има един период в 

нея, когато се смята, че само плачът е 

творчество, че красотата е в меланхолията, в 

неземните блянове, в затварянето от света. В 

многогласния хор на поети като Наполеон 

Лапатиотис, Телос Аграс, Сотирис Скипис, 

Ригас Голфис, Ромос Филирас, Стефанос 

Дафнис особено място не само поради 

творчеството, но и поради жизнения си път, 

има Костас Кариотакис. Той се оказва от 

малцината, които са способни да разберат 

дълбоката същност на времето, да поберат в 

творчеството си всичко вълнуващо. И 

едновременно никой в новата гръцка 

литература не е изразил толкова безнадеждно, 

толкова ясно и толкова драматично 

завладяващото чувство на епохата – чувството 

на песимизъм, отчаяние, желанието за 

бягство. 

Жизненият му и творчески път, съдбовните 

извивки на трагичната му участ дават може би 

най-ярка представа за поколението, творчески 

утвърдило се след войната и катастрофата. В 

неговия живот като в огледало се отразява 

животът на голямата част от гръцката 

интелигенция от този период, а със 

самоубийството си той изплати много 

неизвършени грехове, даде нова стойност на 

живота. Близо до живота го държи вярата в 

безсмъртната сила на творчеството. Той не 

може да си представи, че написаното, което 

носи вести за вековете, може да умре. 

Кариотакис има от пушкиновото усещане за 

поезията, за нейната неизчерпаема сила: „не, 

целият не ще умра“. 

Целият му живот е подпечатан от 

чувството за някаква несъществуваща вина, за 

неизвършени тайнства. Трагичният въпрос в 

„Как млади стигнахме ний тук“ може да се 

сравни с този на Николай Лилиев в „Какво ще 

кажем ние на младите сърца…“. Отчаяние и 

неверие, че нещата могат да се решат на този 

свят суетен блика от поезията на Кариотакис: 

А толкоз млади сме; сами ни тук стовари 

една нощ корабът и скри се във сърцето на 

простора. 

Сега се питаме: – Какво сме сторили, 

какво съм сторил, 

че гаснем всички, почти деца, и гинем от 

умора? 

Те са причина за страшната изповед „За 

смърт жадувам“ още повече, че не е 

естествено да си представим едно „почти 

дете“ да жадува смърт. Но тази мисъл, 

повторена по един или друг начин в стиховете 

на Кариотакис им придава тъжно очарование, 

за да се превърне в чувство, което ще го 

доведе до самоубийството. Изстрелът на 

Кариотакис развълнува гръцката културна 

общественост, докато гръцкото общество 

дълго време не иска да разбере този страшен 

жест на поета, който не намери други средства 

да се бори срещу бездушието и 

бездуховността на заобикалящата го 

действителност. 

 

РАВНОСМЕТКАТА 

Времето от двадесетте до тридесетте 

години заварва гръцките писатели 

сладострастно потопени в някаква 

меланхолия, характерна за поетите на упадъка 

в Европа. Но Европа, също значително 

засегната от войната, вече търси нови пътища. 

Едно голямо литературно и творческо 

възраждане вещае движението на 

сюрреализма. Докато хоризонтите в Гърция се 

затварят. Изстрелът на Кариотакис отеква с 

подобаваща сила сред културната 

общественост. Той е не само един край, но и 

едно начало. Защото е и призив за действие, за 

разкриване на истината, колкото и горчива и 

гола да е, стига да води към изход от измамата. 
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Гневни са думите на Георгиос Теотокас в 

знаменитото му есе „Свободният дух“, 

станало манифест на т.н. Поколение от 30-те. 

То е обвинение срещу пошлостта и 

затварянето в дребното ежедневие, повик към 

нов и открит живот: „След 1922 г. престанаха 

да вярват в Гърция. Оттогава земята ни не 

роди нищо смело, сякаш няма нужда да 

надскочи това положение. Катастрофата 

задуши всеки идеалистичен дух. Поезията 

говори само за смъртта, чувствува се 

носталгия по миналото – надгробни песни. 

Мислите на много образовани хора приличат 

на викове на удавници: Какъв смисъл да се 

опитваме да се борим, когато нищо не може да 

се промени в Гърция.“ Но и в тази 

безнадеждност има нотка оптимизъм – 

Теотокас вижда бъдещето в ръцете на младото 

поколение, което вече заявява своите искания 

и тук той не се излъгва. 

В бележката си за стихосбирката на 

Сеферис той отбелязва: „С творчеството си и 

с живота си Кариотакис бележи едно спадане, 

загуба, изоставяне на борбата за овладяване 

красотата и радостта от живота. „Завой“ 

започва борбата отново и под друга форма, с 

други средства и с други насоки. 

Открива перспективи пред едно 

изкуство, по-действено и зряло, но и 

излято, строго и трудно“. Времето 

потвърди очакванията на Теотокас. 

След „Завой“ се появяват „Щерна“ и 

„Роман“, „Корабен дневник“ и 

„Кипър, който ме плени“, които 

доразвиват идеите на автора за 

смисъла на преданието, за 

дълбочината на творческите 

търсения. 

 

ВЕСТИТЕ НА СЮРРЕАЛИЗМА 

След Сеферис в гръцката поезия започва да 

се диша по-леко, разрушени са много табута. 

Разчистена беше почвата за сюрреализма, 

който в Европа беше набрал скорост. И той не 

закъсня да се появи в Гърция и то с целия си 

блясък. Не зная дали това се дължи на 

известното закъснение или на таланта на 

гръцките сюрреалисти, но той е различен, 

носи други вести. Започнал с незрелите опити 

на Никита Рандос и Теодорос Дорос, той 

придобива нов смисъл в произведенията на 

Андреас Ембирикос, Никос Енгонопулос, 

Никос Гатцос, Никос Кавадиас, Янис Рицос и 

особено на Одисеас Елитис. 

И наистина, във „Висока пещ“ Ембирикос 

сякаш преработва новия метал на поезията, 

слага солидни основи на бъдещите търсения. 

Художникът и поетът Енгонопулос, минал 

през Париж и Училището за изящни изкуства, 

в „Не говорете с шофьора“ въвежда новия 

език в поезията, разбърква пространството и 

времето, а с „Боливар“, една поема, 

вдъхновена от преклонението пред подвига, 

възпява борбата за свобода и красота със 

средствата на сюрреализма. С единствената си 

стихосбирка „Аморгос“ Никос Гатцос 

въвежда в гръцката поезия автоматичното 

писане, без да се откъсва от националната 

традиция, от народния език. Изненада и 

досега са стихосбирките на Никос Кавадиас 

„Марабу“ и „Мъгла“, поетът моряк, роден в 

далечен Китай и плувал по всички морета и 

океани. В поезията му се откриват елементи 

на космополитизъм, но в особена форма, 

която се родее с носталгичните картини на 

Костас Уранис, където склонността към 

заминаване и завръщане взаимно се 

обвързват. Дълбоко съчетаване на личните с 

гражданските мотиви носи поезията на Янис 

Рицос, който изминава дълъг и плодотворен 

творчески път, през който се влияе от 

различни течения и движения в литературата, 

но остава верен на своя творчески натюрел, 

„хамалин, носещ на плещите си тежестта на 

болното поколение“, както сам се определя. За 

да стигнем до най-високите постижения на 

гръцкия сюрреализъм в творчеството на 

Одисеас Елитис. 

Още първото произведение на Елитис 

„Ориентации“ дава нова насока на гръцката 

поезия, връща я към традициите на 

преклонение пред родната природа, пред 

извечните символи, но всичко на ново 

равнище, с нови изразни средства. 

Сюрреализмът даде възможност на поезията в 

Гърция да се освободи от излишните 

украшения, да отхвърли старите стереотипи. 

Това е нова поетика, която дава възможност 

на значителните творци да разкрият един свят 

колкото необичаен, толкова и нов, усещания и 

чувства дълбоки, разтърсващи. Творецът 

трябваше като древната Фрина да застане гол 
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пред съда на читателите, да извади на показ 

душата си. С „Ориентации“ в гръцката поезия 

навлиза опреснителният дъх на море, 

преклонение пред красотата на природата, 

неотразимият чар на лятото. 

Елиът казва, че истинската поезия поставя 

някакъв нов ред на нещата в света. Нов 

лирически ред поставя в гръцката природа 

Елитис. Никой не би могъл да твърди, че 

гръцката поезия преди него не е била свързана 

с морето, с островите, с жената, с любовта. Но, 

Господи, как всичко това при Елитис 

придобива нов смисъл. Темите на поезията са 

вечни, но често се обновяват от силата на 

личността и от поетическия талант на всеки 

голям творец. Защото не може да си голям 

поет, без да си голяма личност. 

 

БЕЗДНАТА НА РАЗДЕЛЕНИЕТО 

Главоломните промени по време и след 

Втората световна война не можеха да не 

засегнат и поезията, поетите. Борбата срещу 

фашизма за известно време обединява всички 

прогресивни сили в Гърция, насочва ги към 

основната цел – освобождаване на поробеното 

отечество. За тази цел всички средства са 

святи. Но очакваното освобождение не донесе 

мечтаните промени. Бездната на гражданската 

война раздели Гърция на два лагера и 

жертвите са значително повече, отколкото в 

борбата срещу фашизма. Все по-често 

интелектуалците си задават въпроса какво 

мислехме, какво се получи. Много писатели 

търсеха да открият корените на тези 

междуособици, причините за пролятата 

братска кръв. Между тях с особена сила се 

откроиха Ангелос Сикелианос, Никос 

Казандзакис, Янис Гуделис, Никифорос 

Вретакос, Минас Димакис, Йоргос Кодзиулас, 

Манолис Анагностакис и др. 

„Мътни реки“ на Вретакос станаха символ 

на разделеното време. Защото мътно беше 

времето. За Гърция настъпи период на 

концентрационни лагери и на лагерна 

литература и главно поезия. Сякаш 

изкуството нямаше с какво друго да се 

занимава. Блестящи стихове за това време 

оставиха Тасос Ливадитис, Менелаос 

Лудемис, Христос Кулурис, Титос Патрикиос, 

Милтос Сахтурис, без да споменаваме някои 

от предшествува-щото поколение. По тези 

стихове Микис Теодоракис и Манос 

Хадзидакис създадоха великолепни песни, 

които се запяха от цял народ. А когато 

поезията се превърне в песен, нейната роля 

става още по-завладяваща. 

Това поколение беше наречено Поколение 

на загубата. Но в поезията може да печели 

този, който може да губи. Мисля в 

произведенията на писателите от това време 

трябва да престанем да търсим, както често 

досега се случва, идеологическите подклатки, 

идейните заблуди. И тогава можем да видим 

истинското му лице, да го разберем. Пример 

за това ни дава стихотворението на Арис 

Александру „Ножът“: 

Както се бави стоманата да стане остър 

и полезен нож 

така и думите се бавят да се наточат в 

слово. 

Между това 

докато работиш на колелото 

внимавай да не се отвличаш 

да не се изплашиш 

от бляскавата взаимовръзка на искрите. 

Целта ти ножът е. 

 

ЗАГУБЕНОТО ПОКОЛЕНИЕ 

Чувството за измама, за изгубен живот, за 

тъга по несбъднати мечти властвува в 

гръцката поезия през последните години. 

Външно тя бяга от парливите въпроси на деня, 

а не може да се откъсне от тях и се получава 

едно вечно раздвоение. По-значителните 

поети като Анестис Евангелу, Вирон 

Леондарис, Продромос Маркоглу, Михалис 

Кацарос, Толис Никифору, Нана Исая, Никос 

Григориадис, Динос 

Христианопулос и Дзени Мастораки 

вече намериха своето амплоа, други 

са във вечно търсене. Но без търсене 

няма и истински постижения. 

А гръцката литература има с 

какво да се представи пред света на 

читателите. Достатъчно е само да 

споменем, че за петнадесет години 

гръцката поезия на два пъти беше 

отличена с Нобелова награда. А това 

не се случва толкова често.  
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Здравко Кисьов (1937–2015) 

Μεταφράζει πολλούς σλάβους ποιητές και από τους Έλληνες ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου.  

Από το 1962 έως το 2007 εκδίδει πολλές δικές του ποιητικές συλλογές. 

https://literaturensviat.com/?p=14699  

 

ПРЕДСКАЗАНИЕ 

Цял живот, 

без почивка, 

като каторжник, 

прикован към галера, 

ще се потиш над веслата, 

за да не те изхвърлят зад борда. 

И само веднъж 

друг вместо теб ще гребе, 

но това ще бъде лодкарят Харон, 

когато те отвежда по Стикс 

към отвъдния свят. 

 

УРОК 

Днес, деца, ще обсъдим следната приказка: 

“Дървото даде най-хубавия си клон 

за дръжка на брадвата, 

която стоеше в килера безпомощно. 

И вярна на своя характер, 

брадвата скоро се върна повторно, 

за да отсече самото дърво.” 

Това е приказката, деца. 

А сега да направим следния опит: 

Който иска да бъде брадва  

да излезе две крачки напред!… 

Как, никой ли не иска да бъде дърво  

откъде тогава ще вземем дръжки за 

брадвите? 

ДУМИ 

Думи, едни само думи в живота ми, 

но не аз тези думи изрекох - 

те мене всъщност изрекоха. 

 

САМОЛИЧНОСТ 

Аз съм безумецът, 

който цял живот събира възглавници 

и се мъчи техния пух 

да превърне отново във птици. 

 

УБЕЖИЩЕ 

Словото беше 

последното ми убежище, 

но и там ме откриха. 

 

ДОБРОТА 

Добрият човек 

не е самотен никога. 

Дори когато няма други хора край него, 

той разговаря с облака, 

разговаря с пръстта, 

с дървото, с тревата и с камъка. 

Със самотата си разговаря 

и тя престава да е повече самота. 

 

ЕПИТАФИЯ 

Аз цял живот горях, 

но никога не обвиних искрата 

и не повиках водата на помощ. 

 

ЕПИЛОГ 

Идвах към себе си 

отдалеко. 

Когато пристигнах, 

бе дошло вече време 

за връщане. 

 

Драгомир Шопов (1938– ) 
Μεταφράζει Ρίτσο.   https://literaturensviat.com/?p=78370 

 

Свобода, свобода - като цвете на връх, 

като тежки камбани от вятър люляни, 

като житното зрънце в човешките длани, 

като глътка вода и спасителен дъх. 

Ти извираш край мен, ти си просто във мен. 

Аз не мога без теб, цяла вечност те нося, 

без да питам дори откъде си, какво си 

в тоя яростен свят все на две разделен. 

В мълчалив диалог, без фанфарни слова 

ти говориш със мен. Нищо друго не търся. 

Искам само по теб да сравнявам гласа си 

и до края ще знам, че ми стига това. 

За да пазя от гланц и ръжда 

свойта мисъл за теб, свобода. 

https://literaturensviat.com/?p=14699
https://literaturensviat.com/?p=14699
https://literaturensviat.com/?p=78370
https://literaturensviat.com/?p=78370
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Здравка Михайлова (1961–) 

Μεταφράζει πολλούς Έλληνες και Κύπριους ποιητές και συγγραφείς. Έχει λάβει  

βραβεία και διακρίσεις για το έργο της, όπως το Κρατικό Βραβείο Μεταφράσης 2010, για την  

Ανθολογία του Ρίτσου «Η Γραφή του Παντόπτη» και το Βραβείο Δαίδαλος 2019 της Εταιρείας  

Συγγραφέων για την συνολική συνεισφορά της. Μεταφράζει επίσης Βούλγαρους ποιητές στα  

ελληνικά. Έχει συγγράψει μελέτες για την ελληνική λογοτεχνία και δοκίμια.  

„ДА РАЗБЕРЕМ ПРЕДИ ДА ОСЪДИМ“ 

(αποσπάσματα) 

За Антологията на балканската поезия 

„Хемус“, вдъхновена от българския поет 

Стефан Гечев и осъществена от гръцкия 

издател Христос Папуцакис. 

 

На 30 март 2019 г. в Академията за изящни 

изкуства в Атина се състоя вечер в памет на 

издателя Христос Папуцакис (1934–2009). В 

дискусията взеха участие журналисти, 

историци, обществени личности, работили с 

Хр. Папуцакис по различно време, най-вече в 

издаваното от него двуседмично списание за 

политика и култура „Анди“ (1972–2008), 

написало история в гръцкото публицистично 

слово. Здравка Михайлова, елинист и 

преводач, говори за издадената от Папуцакис 

седемтомна Антология на балканската 

поезия „Хемус“ по идея на поета и преводач 

Стефан Гечев (1911–2000). 

 

Христос Папуцакис бе и същински радетел за 

разбирателство и диалог между балканските 

народи. Негова заслуга е издаването на 

Антологията на балканската поезия „Хемус“ – 

амбициозен и оригинален проект, обединяващ 

„под шапката“ на единна издателска поредица 

няколко тома, всеки от които на основните 

балкански езици и без посредничеството на 

английския. Поетичната антология „Хемус“, с 

чието издаване се е Христос Папуцакис, 

вдъхновен от българския поет, драматург и 

преводач-елинист Стефан Гечев (1911–2000), 

е колективен труд на критици, филолози и 

преводачи от всички страни от Югоизточна 

Европа, в опит да бъде даден отговор на 

въпроса доколко познаваме традицията, 

класиците и съвременните върхове на 

балканската поезия. Става дума за 

седемтомно издание, какъвто е неговият 

първоначален замисъл, което представя 

класическия поетически корпус на всяка от 

балканските страни на седем езика – 

албански, босненски, български[2], гръцки, 

румънски, сръбски, македонски. 

Антологията е посветена на поета и 

интелектуалец Стефан Гечев. Христос 

Папуцакис е въодушевен от идеята на Гечев, 

родила се през март 1993 г. в Делфи, на 

симпозиум на тема „Балканите: национални 

култури и общо бъдеще. Балканските 

интелектуалци срещу войната“. В изказването 

си поета подхвърля идеята за антология на 

балканската поезия. Няколко дни по-късно сп. 

„Анди“, издавано от Хр. Папуцакис, 

публикува кратък текст на Ст. Гечев със 

заглавие „Нека опознаем преди да говорим“ и 

с подзаглавие „Един български поет предлага 

на всички балкански народи да общуват 

посредством поезията“. След 

многогодишните усилия на Хр. Папуцакис 

мечтата на неговия български приятел дава 

плодове. 

Така се ражда идеята да бъде издадена една 

антология на балканската поезия на 

съответните езици и едновременно с това в 

превод, за да се открои още веднъж фактът, че 

независимо от местните традиции и 

разнообразните чужди влияния, съществува 

една обща атмосфера, един сроден дух. Така 

намира своето поетично въплъщение и 

доказателство идеята, че онова, което 

обединява Балканите, е повече от онова, което 

ги разединява. Както казва Стефан Гечев, 

„следвайки древната максима на Сократ 

„Познай себе си“, трябва да извървим прост, 

но труден път, да се опитаме да разберем 

преди да осъдим, да се опознаем преди да 

говорим, да опознаем не само другите, но и 

самите себе си“. (…) 

https://kultura.bg  (17.04.2019) 

  

https://kultura.bg/web/%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2/
http://kultura.bg/web/%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%BC/#_ftn2
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ΙΙΙ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ● ЛИТЕРАТУРА & КИНО 

III.1. ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
●  

БЪЛГАРСКИ ФИЛМИ ПО ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Ανθολόγηση έργων με θέμα τον αγώνα για την ελευθερία. Υπάρχουν κοινά μοτίβα με αντίστοιχα 

ελληνικά έργα, καθώς και άμεσες ή έμμεσες αναφορές στους Έλληνες και την Ελλάδα. 

КОЗИЯТ РОГ (1967)  
Εμβληματικό πολυβραβευμένο κινηματογραφικό έργο βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα του 

Νικολάι Χάιτοβ με θέμα τη Βουλγαρία του 17ου αιώνα, την καταπίεση, την ένοπλη αντίδραση, την 

εκδίκηση, τον έρωτα και την παράδοση. Το 1994 κυκλοφόρησε νέα εκδοχή της ταινίας. 

Николай Хайтов (1919–2002) 
 

Ταινία του 1972.: https://www.youtube.com/watch?v=6YNDkloi2nA&t (σκηνοθέτης: Μ. Αντόνοβ) 

Διήγημα:          https://www.youtube.com/watch?v=bWaaZf2LwXU  

        https://bg.wikipedia.org/wiki/Козият_рог_(разказ)  

 
(αποσπάσματα)  

И тая кървава история започва с 

насилие. Някой си Дели Мустафа, 

пъдарин от Еркеч, влиза в дома на 

Караивана от Загоре и изнасилва 

известната със своята хубост 

Караиваница. Мъжът й бил с 

овцете. Беззащитната жена от страх 

и мъка загубила ума си и когато 

мъжът й се върнал, заварил я 

обезумяла. Караиван я натоварил 

на муле и я закарал в Кукленския 

манастир «Свети врачове», за да се 

лекува там на аязмото. Нещастницата скоро 

починала и там била погребана, край 

Кукленския манастир.  

След погребението — озлобен и отчаян — 

Караиван запалил къщата си в село и заедно с 

десетгодишната си дъщеря Мария отишъл да 

живее на къшла в планината. Десет години 

проживели самотни в тази къшла. Мария и 

озлочестеният й баща. В село Караиван не се 

вестявал, за да не човъркат спомените 

незарасналата рана. Отбягвал да се среща с хора, 

та се разчуло, че той е полудял, и вече никой не 

посмявал да мине край неговите къшли. 

Пътеките затам обраснали с трева, местността се 

превърнала в безлюден пущинак. От време на 

време долитали оттам див кикот и блеене на 

кози, та от това разбирали хората, че горе 

някъде, сред дивите скали, в царството на 

мечките и орлите, Караиван е все още жив.  

Забравили за Караиван всички и никой не го 

и споменавал дори когато бил намерен Дели 

Мустафа мъртъв, с промушени гърди. И не с 

ятаган бил промушен, нито с кама, а с кози рог. 

Тъй го и намерили — стоял си рогът в гърдите 

на пъдарина, забит от дяволска ръка.  

Турците настръхнали. Затърсили убиеца на 

Мустафа, но не попаднали на дири. Узнало се 

само, че неделя и нещо преди смъртта си той 

влякъл някаква кадъна в гората с разхайтени 

като него бабаити; хванал станимашкия оцетар 

Роксани и му навирал на главата нажежена 

пиростия, за да му вземе парите, а на един 

драгоманин, които водел жътвари, задигнал 

коня. Достатъчно грехове, за да има кой да го 

пребие.  

Незасъхнала пръстта въз гроба на Дели 

Мустафа, някой застрелял с пушка 

карагюзлийския спахия Кара Мемиш Дервиш 

ага, както си пиел кафето на кьошка. Куршумът 

долетял от съседната брястова гора, когато 

славеите пеели своите вечерни песни и шуртели 

двата чучура на гивгирената, правена за «хаир» 

от агата чешма. Разтичали се синовете на 

сеизите на Кара Мемиша, пазвантите и аргатите, 

претърсили гората корен по корен, но убиеца не 

открили. Кара Мемиш — спахията — имал в 

харема си девет българки, бил разплакал много 

майки, много мъже носели от него синини в 

ребрата и негов убиец можел да бъде всеки от 

неговите триста селяни.  

(…) 

Минала зимата. Агите позабравили съдбата 

на Дели Мустафа, Кара Мемиша и Хюсни. Но 

ето че веднаж двама козановски ловджии — 

Алишът и Меко — нападнали една жена, както 

https://www.youtube.com/watch?v=6YNDkloi2nA&t
https://www.youtube.com/watch?v=bWaaZf2LwXU
https://bg.wikipedia.org/wiki/Козият_рог_(разказ)
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си копаела на нивата. Не минали три дена от тоя 

подвиг на козановските бабаити, една нощ 

пламнала къщата на Алиша. Ужасеният Алиш 

издънил прозореца и скочил навън (вратата се 

оказала подпряна), но се съборила стряхата и 

пламналите дъски и греди го затрупали. 

Комшиите се притекли и го изровили още жив, 

но с прегоряла кожа. Пренесли го в една колиба, 

ала подир два дни и колибата пламнала. 

Пазачът, които се навъртал край Алиша, 

избягал, а насилникът изгорял. Пазачът успял да 

види подпалвача: чудеше в кожа, с рога. Три дни 

се тресъл той и зъбите му тракали от страх.  

(…)  

Разнесла се мълва, че дяволите са се съюзили 

с раите. Ловджиите престанали да ходят на лов. 

Бабаитите престанали много-много да излизат. 

Взели турците «в кратуна да се кашлят». В 

турското кафене се разправяли фантастични 

приказки за подозрителни шумове, странни 

следи, предупредителни белези и 

предзнаменования. Турчин не смеел вече да 

замръкне в полето, нито да се отбива в 

християнски къщи. Бедните повъздъхнали, 

зарадвали се наплашените от спахиите селяни; 

те почувствували ръката на един невидим, 

неумолим закрилник, кой го не рачел да им се 

покаже, но не забравял да отмъсти за всяка 

неправда и обида. Вземал си някой турчин да се 

заяжда и криво да поглежда, казвали му да си 

върви по пътя, за да не види «кози рог». 

Кърджалийският спахия не се вслушал в тия 

думи, надвзел жито от своите селяни, а сетне го 

намерили мъртъв, с глава, напъхана в крина, и 

промушен с кози рог. Оттогава «козият рог», 

както взели да наричат отмъстителя, станал 

кървава заплаха за душманите.  

По селата в Загоре пак започнали да свирят 

на гайди, да излизат момите на хоро, булките да 

окачват нанизи на шията, да святкат сребърни 

чапрази на кръстовете им. В Караивановото село 

ставали най-кръшните хора, защото най-

изкусни кавалджий имало там. В това село 

започнали да идват младите хора от 

Станимашко, за да се венчават на кавал и гайди. 

Други просто идвали да поиграят на воля, че в 

ония тежки времена не навсякъде можело да се 

играе. И ето, на такъв един празник на хорото се 

появила кръшна мома с огнени очи. Тя с такова 

сърце играла, тъй чевръсто скачала, че божурът 

от ухото и паднал. Момата се навела да го вземе, 

но когато се навеждала, от пазвата й паднал и 

прихлопал в калдъръма един кози рог. Тя се 

смутила, грабнала рога и го мушнала в пазвата, 

а след това побързала да се скрие в пъстрата 

празнична навалица.  

«Кози рог, кози рог!» — тия думи като 

трънка минали. Гайдите спрели. Кавалджиите 

изпънали вратове да дирят с очи странната 

мома, а ергените стояли като ударени. За 

нещастие, роднински очи познали в лицето на 

хубавицата Мария, Караивановата дъщеря. Това 

била едра, парлива, скоклива новина. Да се 

задържи такава новина в тайна било 

невъзможно. Един циганин-копанар я занесъл 

на билюкбашията. С много сеймени и 

башибозук той заградил Караиванските скали. 

Мария се бранила с пищов и нож, но като 

видяла, че няма да се спаси, затичала се към една 

скала и вместо жива да падне в ръцете на 

турците — метнала се оттам в пропастта. 

Развъртайки едно дърво, «лудият» Караиван 

разгонил сеймените, които връхлетели да го 

вържат, пробил си път и потънал в гъсталака със 

сдупчени от сейменските куршуми гащи.  

В колибата на Караиван турците намерили 

торба подострени рогове. В ямата за картофи 

пък открили най-различни премени: кукерски, 

просяшки, цигански, с които безстрашната 

хайдутка и баща й правели нощните си 

разходки.  

Скоро след тия кървави събития в 

Кукленския манастир «Свети врачове» 

пристигнал един одърпан косаджия и 

предложил да остане там като манастирски 

аргатин. Познал ли е в негово лице някой от 

калугерите Караиван, не е известно. Знае се 

само, че косаджията заболял през лятото от 

треска. В предсмъртния си час той поискал да 

бъде изповядан и открил на изповедника кой е и 

как попаднал в манастира. От тая изповед, 

преразказана сетне на другите монаси и 

превърнала се в предание, ние знаем, че 

единствената мисъл у Караивана след смъртта 

на жена му била отмъщението и че той дълго се 

приготовлявал за това. за да бъде отмъщението 

страшно. Направил се дори на луд, за да го 

изоставят и забравят. Знае се от тая изповед, че 

Дели Мустафа е бил хванат с примка от Мария, 

когато спял в една бахча. Цяла неделя тя го 

развеждала в гората с примка на шията като с 

оглавник, докато най-сетне му забила рога и го 

метнала в реката. За да застреля Кара Мемиша, 

безстрашната Мария се качила на един бряст 

срещу чифлика му. Три дни чакала там без вода 

и хляб, докато се покаже на кьошка старият 
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сластолюбец и развратник. Там, на бряста, тя 

седяла и докато сеймените преравяли гората 

«под краката й».  

(…) 

Тия разкази били наистина страшни, но 

онова, което най-много развълнувало 

изповедника, било признанието на Караиван, че 

за да отмъсти за жена си, той отишъл дори срещу 

Божия закон, като поискал да направи от едно 

крехко момиче мъж отмъстител. Самият той — 

сакат в едната ръка и лош стрелец — не 

разчитал, изглежда, на себе си, та прехвърлил 

всичките си надежди на Мария.  

Девет години той сдържал яростта си, кътал 

мъката в душата си и чакал да порасне 

момичето, което през цялото време възпитавал 

като момче. Облякъл го в мъжки дрехи, запасал 

го в пояс, остригал му косите и го научил да 

стреля и ятаган да върти. Пъргаво и ловко 

«момчето» Мария по цели дни се катерело след 

бащините си кози, само се бранело от вълците 

не по-зле от старите и опитни овчари и тъй се 

научило да стреля, че от триста крачки с 

пушката на баща си умервало свински зъб. 

Девет години мачкал Караиван меката моминска 

душа, призовавал на помощ и бурите, и 

ветровете, и вълците, и мечките, и цялата си 

опитност и хитрост употребил, за да махне 

всичко женско от момичето.  

Ведиаж Караиван забелязал, че дъщеря му се 

оглежда в калайдисаното саханче. Тогава 

изпочупил колкото сахани имало в колибата, а 

след това ги закопал. Косата й не само стригал, 

но веднаж и я пържил на огън, за да не порасне 

вече никога. Хурки, ножици, игли — всякакво 

женско нещо той изхвърлил и унищожил, за да 

не пробужда в тая мома жената. Следял я със 

зорки очи да не среща нито ерген, нито старец, 

нито мъж и успял да направи от нея истински 

вълкодав, който безмилостно забивал нокти във 

всеки душмански врат.  

(…)  

Не знаел Караиван, че Мария се е врекла на 

овчаря да го види на неделното хоро, а Мария 

никак и не подозирала, че баща й е убил човека, 

когото тя, девственицата, страстно обикнала. 

Узнала ли е Мария след хорото, че любимият и 

овчар е мъртъв, или престъплението на баща й е 

останало за нея тайна? — Не знаем. Изповедта 

на Караиван е може би секнала дотук, а може би 

да е изневерила паметта на изповедника.  

Тая кървава история съм я чувал като момче 

от отец Аверки — един престарял калугер от 

манастира «Свети врачове» край Куклен. Той не 

живееше в манастира, а край него в една колиба, 

която си беше направил сам. Говореше се, че 

игуменът го е изпъдил, защото Аверки разказал 

за неговите кражби. (…) 

Като че и сега е пред очите ми отец Аверки 

— повит в избелялото си расо, с крака, опетлани 

в парчета от кожа, с бели, ръждясали от 

тютюневия дим мустаци. При всеки разказ за 

Мария очите му се насълзяваха. Като плюеше 

тютюна развълнувано, свършваше все с едни и 

същи думи:  

— Много неправди, а една Мария! Затуй не 

се е оправил тоя свят! 

 

 

 

ХИТЪР ПЕТЪР  
Βουλγαρική εκδοχή του Νασρεντίν Χότζα. Στην δημώδη παράδοση βρίσκουμε σχετικές  τον 

Πονηρό Πέτρο, διατηρούνται στοιχεία από την καθημερινή ζωή στην Οθωμανική περίοδο. Οι 

χιουμοριστικές διηγήσεις, τύπου Trickers, έτυχαν πολλών λογοτεχνικών αποδόσεων και ενέπνευσαν μία 

από τις καλύτερες και πιο αγαπημένες στο κοινό ταινίες του βουλγαρικού κινηματογράφου.  

Ταινία του 1960.: https://www.youtube.com/watch?v=DFfpfoc4Vls (Σκηνοθέτης: Στ. Σάρτσατζιεβ) 

Величко Вълчев 
НАРОДНИТЕ АНЕКДОТИ ЗА ХИТЪР ПЕТЪР 

https://chitanka.info/text/2394/122  

https://www.youtube.com/watch?v=DFfpfoc4Vls
https://chitanka.info/text/2394/122
https://litarch.libsofia.bg/bg/details.php?id=BG08L0009086
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УВОД (αποσπάσματα) 

(…) След падането на 

България под османско иго у 

нас проникват и анекдотите 

за световноизвестния 

ориенталски комичен герой 

Настрадин Ходжа. Наситени 

често с подчертано социално 

съдържание и ярко изразени 

антирелигиозни съставки, те 

добиват голяма популярност 

и сред нашето население. 

Като дават подтик за по-

активно множене на 

анекдоти за Хитър Петър, те 

съдействат и за тяхното 

обогатяване в тематично отношение. В много 

от тях със състезателен елемент (надлъгване, 

надхитряване и пр.) нашите разказвачи 

включват като действащо лице и Настрадин 

Ходжа, с когото Хитър Петър неведнъж се 

препира по различни въпроси. 

Тези нови анекдоти са ценни в няколко 

отношения. В едни от тях победител в 

прението излиза Хитър Петър, в други — 

Настрадин Ходжа. А понякога, премерили в 

спора умение и ловкост, двамата весели герои 

тръгват заедно по белия свят да лъжат, т.е. — 

да поучават с шегите си хората на ум и разум. 

Това интересно явление, несрещано във 

фолклора на други балкански народи, говори 

определено за признаването на Хитър Петър 

като равностоен противник на знаменития 

ориенталски мъдрец. 

(…) 

Получил името си в решителна за 

българския народ историческа епоха. Хитър 

Петър се развива главно с положителни 

качества, привнесени от народните разказвачи 

и прогресивните възрожденски писатели. 

Главният белег на създадените анекдоти си 

остава демократизмът и хуманизмът на героя, 

характерни негови черти — явните симпатии 

към отрудените и онеправданите, ненавистта 

към реакционното чорбаджийство и 

духовенство. 

Разбира се, в духовния портрет на Хитър 

Петър попадат и множество отрицателни 

съставки. Неведнъж в различни популярни 

издания откриваме литературни влияния, 

несъобразени с национални, социални и 

битови черти в образа на героя. Покрай 

случаите, в които той е остроумен, 

съобразителен, прям и честен, има и такива, 

дето е глупав, прост, недосетлив. Подобни 

противоречия наблюдаваме впрочем и в 

образите на други национални комични герои 

— Езоп, Настрадин Ходжа, Тил Ойленшпигел 

и пр. Тези противоречия се обясняват с 

обстоятелството, че при изграждането на 

споменатите образи са вземали участие 

разказвачи от различни класови прослойки, с 

различни нравствено-етични възгледи. 

Срещат се и анекдоти, в които Хитър 

Петър е рязко противопоставен на Настрадин 

Ходжа. Това са случаите, при които 

последният е сметнат за представител на 

всичко отрицателно и реакционно в 

Османската империя. Историческият 

Настрадин е роден наистина в Анадола. Но 

преминал отдавна с мъдрите си шеги 

националната граница, той става любимец на 

азърбайджанци, туркмени, узбеки и ред други 

още източни народи и племена, които също го 

смятат за свой национален герой. Защото 

векове наред са си служили с 

настрадиновските сатирични стрели срещу 

деспотични управници и тирани. (…) 

. 

 

ХИТЪР ПЕТЪР ОПРАВЯ ТУРСКОТО ЦАРСТВО ЗА ТРИ ДНИ 

Хитър Петър бил овчарин. Имал си в 

гората една къшла със стадо овци и няколко 

кучета да пазят овците. Една вечер 

припаднала гъста мъгла, мръкнало се, и той 

чува, че кучетата лаят на чужди човек. Отива 

и вижда, че някой му идел на гости. Извикал 

той на кучетата и те веднага налягали около 

човека, кротки и добри, а преди щели да го 

разкъсат. 

Непознатият поздравил: 

— Добър вечер, овчарко! Аз съм ловец, па 

се загубих из гората. Може ли да преспя при 

тебе? 

Петър го приел като гостенин, донесъл 

ядене да вечерят. Ял колкото ял гостениът и 

накрая рекъл: 

— Е, стига толкова, наядох се! 
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А Петър се извил, та му люснал една 

плесница и казал: 

— Кога човек е на гости, не трябва да вика 

„стига“, да се бърка в людските работи! 

Гостенина го заболяло, ама си премълчал. 

Преспали, на заранта ловецът тръгнал да си 

отива и рекъл на Петра: 

— Я ми кажи, как си приучил твоите 

кучета? Щом им викнеш, и те веднага лягат. 

— Всичко е според тоягата — отговорил 

Петър. — И кучета, и хора — все е според 

тоягата! 

Ловецът му дал една хартийка, дето имало 

нещо написано, и му рекъл: 

— Аз съм от Цариград. Когато дойдеш да 

продаваш овци, обади ми се! 

Петър взел хартийката. 

След някое време, като събрал овни и 

ялови овци, отишъл в Цариград да ги продава. 

В Цариград заваляло силен дъжд. Хитър 

Петър си продал набързо стоката и се сетил за 

ловеца, дето му гостувал една вечер. Извадил 

хартийката и от човек на човек разбрал, че 

това е самият султан! И той решил да го 

навести. 

Султанът много се зарадвал, че овчаринът, 

у когото бил преспал, му идел на гости, и 

смятал да си върне за плесницата. И наредил 

да донесат всякакви гозби. Ама Хитър Петър 

похапва от всяка гозба по малко и нищо не 

казва. Тъй султанът не можал да си отмъсти. 

Затова намислил друго нещо. Казал му: 

— Хайде, ще те направя везир, ако ми 

оправиш народа, както си оправил твоите 

кучета! 

Хитър Петър отвърнал: 

— Добре, съгласен съм! Направи ме везир 

и аз само за три дни ще ти оправя народа! 

И султанът го направил везир. 

А в турското царство било една неразбория 

— крадат, грабят, пият, не работят, механите 

пълни с пияници и чапкъни. 

Хитър Петър взел двама-трима заптии и 

почнал от първата кръчма. Всички, които 

били пияни, ги избесил на площада. Сетне 

отива във втората кръчма и дорде стигне до 

третата — нямало вече нужда да ходи по-

натам, защото всичко плъзнало по работа. 

Видял султанът, че народът му се е 

оправил, и се зарадвал. Но напразно се 

надявал да си върне на Хитър Петър — нали 

бил хитър, той не допуснал султанът да му 

удари плесница. 

 

ХИТЪР ПЕТЪР НЕ СЕ КЛАНЯ ПРЕД 

БОГАТАШИ 

Един богаташин рекъл на Хитър Петра: 

— Ти защо не ме поздравяваш бре? 

— Е, защо да те поздравявам? — попитал 

Хитър Петър. 

— Защото имам хиляда жълтици! — казал 

богатият. 

— Е, като ги имаш, твои са си! 

— Мои са си, ама може да ти дам 

петстотин! — казал богатият. 

Хитър Петър се засмял и казал: 

— Па ако ми дадеш петстотин жълтици, ти 

ще имаш петстотин, и аз ще имам петстотин. 

Защо тогава да ти правя поклон? 

— А може да ми е омръзнало да съм богат 

и да ти ги дам всичките! 

Хитър Петър се изсмял: 

— Ако ми дадеш всичките си жълтици, 

още по-харно! Аз ще имам тогава хиляда, а ти 

нищо! Защо тогава да ти се кланям? 

И тъй богатият не можал да наддума Хитър 

Петра и да го накара да го поздравява. 

 

 

 Александър Балабанов (1879–1955) 

Κλασικός φιλόλογος, μεταφραστής, λόγιος και συγγραφέας. Μεταφράζει πολλούς 

αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, Όμηρο, Αισχύλο (Προμηθέα Δεσμώτη, Ορέστη κ.ά), 

Σοφοκλή (Οιδίπους Τύραννος, Ηλέκτρα κ.ά), Ευριπίδη, Αριστοφάνη, Πλάτωνα, 

Αριστοτέλη, Θεόφραστο, Αίσωπο κ.ά. Μεταφράζει επίσης Γκαίτε (Φάουστ), Ίψεν, 

Γιάκομπσεν κ.ά. Κριτικός της λογοτεχνίας, ποιητής και δοκιμιογράφος. Μεταξύ άλλων 

έχει συντάξει και συλλογή με διηγήσεις για τον Χίταρ Πέταρ.  

 

 

https://alba-books.com/Настрадин-Ходжа-Първо-издание-Златна-библиотека-София-1942-г-Корица-и-рисунки-Вадим-Лазаркевич-%5bСава-Попов%5d-Попов-Сава
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ХИТЪР ПЕТЪР И Настрадин Ходжа 
(αποσπάσματα) https://sitebulgarizaedno.com/ 

Един ден Настрадин отиде в гората за 

дърва. Хитър Петър отиде в града и 

обикаляше безцелно, не искаше да работи, че 

зимата беше толкова студена, че зъбите му 

тракаха. И Настрадин Ходжа 

си  даваше  много зор, събра съчки и, без да ги 

начупи, ги натовари на гръб и се упъти към 

града. На улицата го срещна Хитър Петър. 

Настрадин му имаше зъб заради мързела   му. 

Вървеше си невъзмутимо и не го поглеждаше. 

Но викаше: „Варда, вардаааа!" Хитър Петър 

обаче   не  поиска  да  се отмести от пътя му и 

тръгна срещу него. Една съчка се закачи за 

дрехата му и я скъса. Така   хитрецът  се видя 

със скъсани дрехи. А Настрадин отмина 

бързешком, без да се оглежда. Петър много се 

ядоса от случката и искаше да накаже верния 

си приятел. Затова подаде жалба до каията. В 

деня на делото и двамата се явиха пред съда. 

Хитър Петър се жалва: 

- Настрадин   много добре ме видя на 

улицата, но не ми извика да се вардя, та да се 

отместя встрани и в тоя студ ми скъса дрехата. 

Обвинявам го в това и той трябва да ми купи 

нови дрехи... 

Настрадин   мълчеше и не отваряше уста. 

- Защо   мълчиш,  обвиняеми? Онемя ли? 

— сопна се кадията. Но ходжата продължи да 

мълчи. 

- Защо си ми довел този ням - обърна се 

кадията към Петър. - Той не може нито да 

каже нещо, нито да бъде държан отговорен. 

- Ням ли? Той ли да е ням? Той вчера, 

когато носеше съчките на гръб, ревеше  като 

магаре: Варда, варда! 

- Така ли, Петре, тогава ни не можеш да го 

съдиш - той те е предупредил! 

След тази  случка пътищата на Настрадин 

Ходжа и Хитър Петър се разделиха, защото те 

все мърмореха един  против друг. Хитър 

Петър се ядосваше, че трябва да ходи окъсан, 

а   ходжата  беше възмутен, че за такава работа 

един приятел го е изправил пред кадията. 

Настрадин остана в града и откри 

бръснарница, а Хитър Петър се глави за слуга 

у един  поп. Настрадин стана толкова богат, че 

си купи лозе. А Петър остана слуга при попа и 

не можа да се замогне. 

 

Сава Попов (1874–1949) 

Γεωγράφος, καθηγητής, συντάκτης συλλογής για τον Νασρεντίν Χότζα και τον Χίταρ 

Πέταρ, σε συνεργασία με τον Αλεξάνταρ Μπαλαμπάνοβ και τον εικονογράφο Βαντίμ 

Λαζάρκεβιτς. Η συλλογή τροποποιήθηκε και επανεκδόθηκε πολλές φορές και έγινε 

ιδιαίτερα γνωστή με την νέα εικονογράφηση από τον μεγάλο σκιτσογράφο Ιλία Μπέσκοβ. 

https://chitanka.info/text/2678/62  

ПОДРЯЗАЛ ЛОЗАТА 
 

Хитър Петър не излязъл от село цяла зима. 

Но щом се стопил снегът и цъфнали синчецът и 

минзухарът, той отишъл да се поразтъпче до 

града. 

Като минавал покрай бръснарницата на един 

турчин, Петър спрял, потъркал брадата си и 

решил да се избръсне. В бръснарницата имало и 

други мъже — чорбаджии и търговци. Той 

влязъл, поздравил и застанал със стеснение прав 

до вратата. 

— Ти ще се бръснеш ли? — попитал го 
бръснарят. 

— Затуй съм дошъл, но ще почакам! — 

отговорил скромно Петър. 

— Сядай, сядай, тебе първо да избръсна. Те 

нямат друга работа, могат да почакат!… — казал 

майсторът с висок глас и намигнал на 

търговците и чорбаджиите. 

Петър седнал на стола, отложил калпачето 

си, сложил го между краката си, а бръснарят 

започнал да го бръсне без сапун с един тъп 

бръснач. Стъргал бръснарят по Петровата брада, 

Петър стискал зъби, та чак сълзи закапали от 

очите му, но търпял, като си мислел: „Който 

може да чака — всичко навреме му идва!“ 
— Много си стискаш зъбите, байно! Да ти 

дам ли да захапеш дръжката на метлата, та да не 

си прехапеш езика? — подиграл го доволен 

https://sitebulgarizaedno.com/
https://chitanka.info/text/2678/62
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бръснарят и се извърнал към развеселените 

чорбаджии. 

— Нищо, нищо, гледай си работата. Кой 

когато го заболи, тогава плаче! — рекъл през 

зъби Петър. 

Бръснарят си свършил работата, потупал го 

по рамото и похвалил: 

— Браво! Юнак човек си. Ама и аз 

майсторски те обръснах, докато си жив, ще ме 

помниш… 

Хитър Петър станал, наложил калпачето си и 

изръмжал: 

— Не си ми ял попарата, затова приказваш 

тъй! 

Бръснарят не разбрал какво му казал Петър. 

Той запитал: 

— Ти по каква работа си дошъл в града? 

— Да видя свят! 

— А може ли, вместо да ми плащаш за 

бръсненето, да ми подрежеш асмата? 

— Мога — отговорил Петър със светнали 

очи, — но нямам ножче. Ако ми дадеш 

бръснача, с който ме бръсна, по-добре ще я 

подрежа. 

Бръснарят му дал бръснача и го изпратил в 

двора да му подреже асмата. 

Хитър Петър отрязъл до корен лозата и 

отишъл да върне бръснача. 

— Е, подряза ли я хубаво? — запитал 

бръснарят. 

— Тъй майсторски я подрязах, че втори път 

няма да стане нужда да я подрязваш! 

— А плаче ли? 

— О-о-о, как да не плаче — подсвирнал 

Петър и завъртял глава, — и ти да я видиш, тъй 

ще заплачеш, че главата си ще късаш!… 

Докато бръснарят, търговците и 

чорбаджиите разбрали какво е станало с асмата, 

Петър се измъкнал от града. 

 

 

ГРЪМНИ НА КАЛПАКА МИ 

Преди освобождението ни от турско робство 

комитетските хора дали на Хитър Петър кесия, 

пълна с пари, и му казали да ги занесе на свой 

човек в друго село. Петър мушнал кесията с 

парите в пояса си и веднага тръгнал. Пътят му 

минавал през гъста букова гора. Той си 

подсвирквал безгрижно, защото не се боял от 

нищо. Но изведнъж свирката му секнала. На 

пътя се изпречил един турчин-разбойник с 

насочен насреща му пищов. 

— Стой, горе ръцете! — изкрещял 

разбойникът. — Къде отиваш? 

— Закъдето съм тръгнал! — окопитил се 

бързо Петър и отговорил спокойно. 

— А по каква работа? 

— По сватовщина! 

— Хм, дай си тютюницата! — изръмжал 

турчинът. 

— Не пуша! — вдигнал рамене Петър. В това 

време разбойникът бръкнал в пояса му и 

измъкнал кесията с парите. 

— О-о-о — изненадал се той, — тия пари 

твои ли са? 

— Мои! 

— Лъжеш! 

— Като знаеш, че лъжа, защо ме питаш? 

— Кажи чии са? 

— Казах ти! Отивам по сватовщина. За тази 

работа ми ги даде чорбаджията. 

— Носи много здраве и на чорбаджията си, и 

на този, на когото трябваше да дадеш парите! — 

казал разбойникът и пъхнал кесията в пояса си. 

— Ти взе парите и вече те са твои — 

усмихнал се хитро Петър, — но за да мога да се 

оправдая пред чорбаджията и той да ми повярва, 

че е било страшно, като си ме обирал и животът 

ми е висял на косъм, много те моля, гръмни 

един-два пъти на калпака ми… 

— Добре! — съгласил се разбойникът. 

Хитър Петър закачил калпака си на един 

клон, а глупавият турчин изстрелял към него два 

патрона. После Петър съблякъл антерията си, 

метнал я на друг клон и помолил разбойника да 

гръмне и срещу нея. Турчинът изстрелял и към 

дрехата два патрона. 

— Парите не са малко. Заслужава да 

гръмнеш още един-два пъти! — засмял се 

Петър. 

— Да гръмна, приятелю, ама свърших 

патроните! — оправдал се разбойникът. 

— Тогава какво ме опяваш без патрихил! — 

креснал Хитър Петър и му зашлевил здравата 

няколко плесници. 

Разбойникът се объркал. Докато разбере 

какво става, Петър бръкнал в пояса му, взел 

кесията с народните пари, грабнал дрехата и 

калпака си и бързо се скрил в гъстата гора. 
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ЗАПИСКИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ВЪСТАНИЯ (1887) 

Ιστορικές διηγήσεις για τον ξεσηκωμό στη Βουλγαρία. Πλούσιο ιστορικό 

και λογοτεχνικό βιβλίο. Αναφέρονται στοιχεία και για τους Έλληνες και το ’21. 

Σειρά 1978-1980: https://www.youtube.com/watch?v=L4jCBLvnVFQ  

 

Захари Стоянов (1850–1889) 
https://chitanka.info/text/3748-zapiski-po-bylgarskite-vystanija  

(αποσπάσματα)  

Предисловие 

После няколко минути гласът на свирката 

се чу да изсвири само един път и ние, 

наредени двама по двама, влязохме в селото, 

като пеехме бунтовния марш, който бяхме 

забравили от миналата вечер. Цялото село 

гръмна от нашето влизание. Мало и голямо се 

трупаше напредя ни да ни гледа що сме за 

хора, а кучетата бухтяха в един глас отчаяно, 

като че против тях да бяхме въстанали. 

Заведоха ни на един харман сред селото, гдето 

действително беше приготвено ядене за 

дружината. Тук ние побихме байряка и 

насядахме наоколо да вечеряме. Мнозина 

селяни със свещи в ръка ни носеха едно-друго 

и с голямо благоговение, гологлави, 

извървяха се един по един да цалуват знамето, 

като че да беше то икона Божа матер. Тия ни 

изглеждаха с любопитство и се чудеха как сме 

си прежалили младината и сме тръгнали да си 

търсим смъртта. 

Дядо поп, като лице по-вещо във всяка 

работа, следваше да разказва на своето стадо 

какво значение имат нашите черни калпаци, 

които той наричаше руски, и защо на байряка 

има лев изписан, а не друго някое животно. 

Друг един шестдесят и пет годишен старец, 

който беше живял дълго време в Гърция и 

вземал участие в тамошните движения, не 

преставаше, докато вечеряме, да декламира 

стихове на гръцки език, в които твърде 

начесто се споменаваше думата патрида. Той 

беше възхитен от нашето присъствие, 

възхитяваше се дядо поп, възхитяваха се и 

другите селяни, но докато работата се 

въртеше само е честитявание и поздравления. 

(…) И така, руските войни до 1854 г. са 

принесли най-голямо зло на българския народ 

под турското иго, защото са възбуждали само 

фанатизма на турците и нищо повече. 

Следователно тия войни са втората 

предшествующа причина на българското 

въстание, защото, от една страна, 

ожесточавали турците, а, от друга, вдъхвали 

на българите кураж и свята надежда за в 

бъдеще. 

Третя по-сериозна причина за тия въстания 

са били въстанията в разни времена за 

независимост на околните християнски 

народи — гърци, сърби и черногорци, — 

които са разваляли рахатлъка на агата, 

напомняли му, че и мирната българска рая 

може би един ден да направя това същото, 

имал благосклонни причини да мрази и 

ненавижда тия последните, защото мнозина 

българи, които ламтели за священо 

отмъщение и за християнска война, вземали 

живо участие в борбата на гръцките и 

сръбските въстаници. Освен това когато 

яничерските табори се възвръщали от Мора и 

Сърбия, не твърде удовлетворени, вадели си 

гнева от мирната рая, която доплащала 

греховете и на гърци, и на сърби. Според 

разказванията на съвременници от тая 

покрита с неизвестност епоха, които разкази 

са най-верните доказателства във времето на 

гръцката буна, всеобщото клание на 

българите било задържано на иглен връх, а 

оръжието им било събрано и цели седем 

години не се дозволявало да го носят. (…) 

По тоя начин, когато се приели първите 

известия на В. порта за въстанията на раите в 

Сърбия и в Гърция, то омаломощеното повече 

от вътрешни раздори турско правителство 

твърде сънливо погледнало на тия обикновени 

бъркотии. Въпрос е дали по онова време в 

Цариград е имало такава глава, която да 

подозира даже, че ничтожните раи от Сава и 

от Пелопонес ще да се въздигнат в степен на 

независими княжества. Нямало е още по онова 

време сериозни причини да се бои 

https://www.youtube.com/watch?v=L4jCBLvnVFQ
https://chitanka.info/text/3748-zapiski-po-bylgarskite-vystanija
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горделивата Отоманска империя от 

забравените вече раи. Ако Пазвантоолу във 

Видин, Али паша — в Янина, в Египет — 

Мехмет Али, в Акия — Джезар паша и др. са 

дигали глава срещу империята все по това 

време, то какво станало, че подобни на тях 

двама души: Кара Георги в Сърбия, а 

Калокотрони в Мората направили същото? 

Трябва да забележим и това важно 

обстоятелство, че на въстаналите в Сърбия и 

Гърция девизът не е бил дотолкова ясен и 

определен, както на българските въстаници 

по-после. Техните първи движения са имали 

чисто местен и ограничен характер, против 

известни паши, беювци и други зулумджии, 

които са били в немилост и пред самата Порта. 

Нямало е свобода или смърт, долу султанът 

и тиранското правителство, както това беше 

в нашите въстания. Кореспонденцията, 

разменена между В. порта и Кара Георгевича, 

състояща от фермани и верноподанически уж 

изложения, най-добре свидетелствува за това. 

А с Гърция е било още по-чудно, даже и 

смешно. Янинският Али паша дълго време е 

помагал на гръцките въстаници срещу 

войските на султана, т.е. бил е съюзник на 

въстаналите против османлиите християни! 

После той се е сетил вече, когато пратениците 

му видели с очите си в Гърция, че емблемата 

на борците е кръст, че тия убиват немилостиво 

всеки османлия, който им се попадне в ръцете. 

Така ли беше и в България? Где пукнали 

още пушките, где не на българските 

въстаници, освен тръгванието на редовните 

войски от няколко пункта от един път, 

известени по телеграф, а не с татарин 

сюреджия, както е било в 1805–1825 г., самото 

турско население тичаше срещу въстаниците 

с кучетата си заедно. В разстояние на няколко 

деня само в едно Панагюрище се събраха от 

двадесят каази беювците, султаните и агите, 

всеки с отделен байряк, всеки със своята 

тайфа. Кьоравото време е било за нашите 

братя сърби и гърци, на които ни най-малко не 

завиждаме. Веднаж яла Турция тяхната 

попара, не можеше да се церемони с 

българите, които сто пъти бяха по-важни за 

нейното съществувание. 

Гърция имаше още оръжие, топове и 

флота, богати и влиятелни хора, като 

Каподистрия и други, които й помагаха отвън. 

В 1805 и 1825 г. и на турците, и на сърбите, и 

на гърците пушките бяха: шишинета, 

филинтри, кърджелийки, геги, кавали и пр. В 

българските въстания българите имаха на 

десят души по една такава стара пушка, а 

турците притежаваха шнайдери, винчестери 

по 16 огъня и белгийки, които удряха на 1000 

крачки! На Гърция отвътре й помагаше още 

икономическото състояние на населението. 

Голите майнати и клефтета, които се биеха 

най-много, нямаха педя земя и забит кол. За 

тях беше все едно било мирно или разбъркано, 

защото тия се скитаха по планините, за нищо 

не жалеха. Може ли да бъде сравнения между 

тях и между нашите заможни българи, 

господари на ниви, лозя, къщи, покъщнини и 

пр. Човек, който има, който владее, който не е 

петимен, мъчно се решава да грабне пушката. 

Читателите ще да видят това обстоятелство от 

нашите разкази. 

Настоящата книга е написана в най-

тежките минути за България, когато нейното 

съществувание и онова на всеки българин се 

четеше не на години, а на часове. Ние 

написвахме по няколко реда и излязвахме да 

се ослушваме не се ли чува песента „Казак 

загулялся в турецкой земле“. (…) 

Русе, октомврий 1887 

 

Александър Балабанов (1879–1955) 

ΖΑΧΑΡΙ  ΣΤΟΓΙΑΝΟΒ – ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ  

(ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ)  
(αποσπάσματα)  

ЗА ЕДИН КЛАСИК НА БЪЛГАРСКАТА ПРОЗА 

(ЗАХАРИ СТОЯНОВ) 

Тукидит, според Вундта и според мнозина 

други, най-психологичният писател и историк 

на всички времена и народи, в първата глава 

на своята история обяснява, че се заема да 

опише Пелопонеската война, защото тя била 

най-важното събитие в живота на елините до 

негово време. И след едно подробно и 
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дълбоко изследване на изворите и една остра 

критика на другите минали събития, той почва 

да излага фактите като очевидец и като 

участник. 

И в нашия живот, от падането под турско 

робство до Освобождението, няма по-важни 

събития от въстанията. Но както самите 

въстания, така и въстаниците веднага след 

Освобождението не се нравеха на новите 

господари, на бившите чорбаджии и на тия, 

които мислеха и имаха всичко от Русия или от 

Турция. Те използуваха някои трогателно 

наивни постъпки и събития, за да омаловажат 

въстанията, като не бяха способни, пък и не 

им бе по сметка да вникнат по-дълбоко, да 

разберат духа на нещата. Те обичаха да смятат 

бунтовниците за каписъзи, за 

нехранимайковци, за голтаци, те им бяха 

тръни в очите. 

Един от най-даровитите очевидци и дейци 

се почувствува обиден от такова отнасяне и се 

разгневи. И написа „Записки по въстанията” - 

като очевидец и като участник. Едно, за да 

изобличи охолните хулители, друго, за да 

увековечи въстанията и да ги предаде живи на 

народа. Тоя мъж бе 3ахари Стоянов. 

Разбира се. Захари Стоянов се шегува само 

като се уж учудва и възмущава в предговора 

си, че тъкмо тия охолни хулители и властници 

не искали да му помогнат в начинанията, че не 

го подкрепяли... 

* * * 

Съпоставих намеренията на Тукидида с 

тенденциите на Захари Стоянов не само 

заради тяхната външна прилика, а и защото 

наистина ние в неговото лице имаме един наш 

Тукидид. Вътрешни различия, разбира се, има 

много дълбоки. Тукидид е страшен критик, 

дълбок в своята психология, сгъстен до 

тъмнота, ловък в прикриването на 

тенденциите си, преизтънчен художник в 

композицията си, особено в речите, които 

влага в устата на своите герои, които са и 

първенците на нацията и на обществото. А З. 

Стоянов е прост, често крайно наивен, 

словоохотлив, масалджия, героите му са най-

бедните и най-пренебрегнатите хора на 

обществото. Освен това поради времето, в 

което са излезли „Записките”, има доста 

формални неграмотности и грубости. Но пък 

тъкмо през и чрез тия различия ние можем да 

се гордеем с нашия писател. И да не си 

позволяват някои мъдрословци да се 

подсмиват на това съпоставяне, да си правят 

евтини шеги: това казвам аз, който познавам 

Тукидида и цялата негова работа, както и 

средствата му, познавам го лично, а те само са 

чували за него през плета. 
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ВЪЗВИШЕНИЕ (2011) 

Милен Русков (1966–) 

Διακεκριμένος σύγχρονος συγγραφέας. Το ιστορικό του μυθιστόρημα «Ύψωμα» φέρνει με 

ανεπανάληπτο τρόπο τον αναγνώστη στην εποχή της Εξέγερσης του 1876. Το μυθιστόρημα έλαβε 

υψηλές διακρίσεις και μεταφέρθηκε με επιτυχία στη μεγάλη οθόνη.  

Ταινία του 2017: https://www.youtube.com/watch?v=bEA_JUxW2ak (σκηνοθέτης Β. Μποζίνοβ)  

(αποσπάσματα) 

 

Аз тръгнах с Асенчо като стигнахме 

бачо Димитър, той си бръкна в 

вътрешния джоб и каза: 

— Винаги – кай – си нося таз хартия 

с мене – с тези думи той извади от 

джоба си една пожълтяла леко 

грамота, на четири сгъната, и я показа 

на Асенчо, кой ся загледа наразбиращ 

в латинските букви. Слушай що пише 

– рече Общи и зафана да чете, като 

прокарваше пръст по редовете:  

 

Кралство Италия. 

Министерство на войната.  

Отделение наборно. 

Служебно удостоверение № 4772 на 

Митри Никола – туй съм аз, – допуснат като 

доброволец за една година поради кралска 

заповед от 6 март до 20 септември 1866 г. 

Освободен завинаги вследствие разтурянето 

на корпуса. Участвувал във военните походи 

от 1866 г. Награден с право да носи сребърен 

медал — комендатор на Италия с лента 1866 

г. В уверение на това се издаде свидетелство, 

за да му послужи, когато потрябва.  

Флоренция, 19 ноември 1869 г.  

 

— Това тука — продължи Общи — е 

подписът на началника на канцеларията, 

Марини ся зовеше А туй долу печатът на 

италианското Министерство на войната. 

А Асенчо гледа смаян, не вярва на очи си – 

никога не е виждал такова нещо.  

— Медала продадох в Белград — рече Общи. 

Аз му казах да покаже на Асенчо и гръцкото 

свидетелство, а той отвърна: — Гръцкото е 

само грамота, не е медал. – Но бръкна в 

вътрешния си джоб от другата страна и извади 

гръцката грамота. Туй – кай – е от като бях в 

Крит, в армията на Фронисос, къде ся бихме с 

турците. Ей що пише: 

„Комендантството на Ретимниския 

участък на остров Крит удостоверява, 

че Димитрис Козмополит“ – туй ще 

рече Общий – „е служил с усърдие и 

самопожертвувателност в светата 

борба за освобождение и се е сражавал 

юнашки в деветнадесет сражения“. Тук 

са изброени сраженията рече Общи, 

като посочи долните три реда. – И 

подпис и печат.  

– На колко места си бил, бай Общи! – каза 

Асенчо. 

– Да. А също в Легиите двете съм бил, в Черна 

гора, в Сърбия, аче сега и България. Защо съм 

аз общ на сички народи – усмихна ся Общий 

и ми намигна. – И ти можеш рече той на 

Асенчо, като го потупа по мишницата, – стига 

да желайш. (стр. 115-117) 

… 

Аче като ся разпуснала легията, Раковски, в 

качеството на србски полковник, участвал в 

тайното пренасяне на оружие за Сърбия през 

Влахия. 39,000 пушки, подарък от Русия, уж 

че купени от някой си американски търговец 

Колберт – кервани със сандъци, кои ся 

пренасяли през Влашко главно от българите 

от бившата легия (за да няма срби наоколо) и 

кои ся внасли в Сърбия през Неготин, за който 

район Раковски отговарял. После го срби 

пратили в Гръчко, понеже нали преди туй бил 

гръчки агент, да видят могат ли ся договори с 

гърци за общи действия против турчина. Той 

било тайна мисия. Србски министър 

Гарашанин и княз Обренович сичко тъй 

предпочитали да правят – тез двамцата фащат 

масони, та ги у земята удрят, казвам ти. Тъй 

Раковски ся озовал пролетта на 1863 г. в 

Атина и ся изпосрещал с тамошното 

правителство и други видни люди. (стр. 333)

  

https://www.youtube.com/watch?v=bEA_JUxW2ak
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ПОД ИГОТО (1888) 

Иван Вазов (1850–1921) 

Το μυθιστόρημα «Κάτω από το ζυγό» είναι το πιο λαμπρό κλασικό έργο του 

Βάζοβ. Γι’ αυτό είναι και το πιο διαδεδομένο — έχει μεταφραστεί σε πάνω από 35 

γλώσσες του κόσμου. Το μυθιστόρημα αυτό, σαν επικό και επαναστατικό έργο, 

αποκαλύπτει μια ευρεία εικόνα της ζωής του λαού, της επαναστατικότητας του 

Βουλγάρου, του ηθικού κάλλους τον. Σ’ αυτό προβάλλεται μια αληθινή πινακοθήκη 

μορφών – επαναστάτες και μικροαστοί επαγγελματίες, αφεντονοικοκυραίοι και 

άνθρωποι της δουλειάς, δάσκαλοι, τύποι απελπιστικά ρομαντικών ανθρώπων και 

αχρείων καταφερτζήδων, πατριώτες και προδότες. Στο πρόσωπο του επαναστάτη 

Μπόϊτσο Ογκνιάνοφ, ο Βάζοφ αποκαλύπτει μια σειρά χαρακτηριστικά του 

μεγαλοφυούς ηγέτη της εθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης Βασίλ Λέφσκι. Η 

υπόθεση του μυθιστορήματος είναι τεταμένη, δυναμική. Τη δραματικότητα 

διαδέχονται κωμικές ιστορίες ή εικόνες από την καθημερινή ζωή του λαού. Με 

πνευματώδικες λυρικές και δημοσιολογικές παρεκκλίσεις, ή γεμάτη συναίσθημα και 

συγκίνηση σκέψη του συγγραφέα απεικονίζει με πάθος τον εθνικό χαρακτήρα των 

Βουλγάρων, το κοινωνικοϊστορικό κίνημα για εθνική απελευθέρωση, «τη μέθη ενός 

λαού». Το μυθιστόρημα αυτό κλείνει με την τραγικότητα της εξέγερσης, την τελευταία 

συγχορδία της πεντακοσιάχρονης σκλαβιάς πριν από την έλευση του Ρώσικου 

απελευθερωτικού στρατού. Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που αναφέρονται σχετικά 

με την Ελλάδα, τους Έλληνες και τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα που έχει 

προηγηθεί.  

Ταινία του 1952.: https://www.youtube.com/watch?v=81lyZol9j7U&t=2609s (σκηνοθεσία: Γιάνκο Γιάνκοβ) 

 

 

(αποσπάσματα) 

ПИЯНСТВО НА ЕДИН НАРОД 

Наистина, заедно с напредването на 

пролетта и революционното кипение 

напредваше гигантски. Цяла Западна Тракия 

— главната му област — приличаше тая 

пролет на един вулкан, който издаваше глух 

тътен, предвестник на избухването. Рояк 

апостоли и проповедници кръстосваха 

планини и полета и организираха борбата. Те 

намираха навсякъде добър прием; обятия 

разтворени, за да ги прегърнат, сърца открити 

- да ги чуят - един народ, жеден за великото 

слово на свободата, нетърпелив да понесе 

кръста си на Голгота. Една дълга върволица 

от предтечи - сеятели беше прегазила вече 

духовната нива на България и хвърлила там 

семето на самосъзнанието. Тая дивна 

върволица, която захващаше от Паисий — 

един калугер, и се заключваше с Левски — 

един дякон — два светци, — беше засеяла и 

наторила вече нивата и първият беше я 

https://www.youtube.com/watch?v=81lyZol9j7U&t=2609s
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благословил от височината на Атон, 

последният — от височината на бесилото. 

Преди двайсетина години Раковски, като 

бе загатнал в едно село за въстание, едвам бе 

се спасил от пайванта на селяните, с помощта 

на женски дрехи. Сега народът, като чуеше, че 

иде апостол, вместо потери, пращаше му 

депутации да го приемат. И той слушаше, и 

той гълташе жадно животворната реч, като 

пресъхнало гърло кристална струя. Кажеха ли 

му: бъди готов, трябва да мреш! — черковата 

даваше попа си, школото даскала си, полето 

орача си, майката сина си. Идеята със 

стихийна сила проникваше всъду, обхващаше 

всичко — и балкана, и равнината, и колибата 

на сиромаха, и килията на монаха. Даже и 

чорбаджиите, жигосаната класа, спъвалото на 

народното напредване, се намериха под 

обаянието на идеята, която вълнуваше 

умовете на средата им. Наистина, те, 

съразмерно, слабо участие взеха в 

патриотическото движение, но и не му 

пречиха — защото го не издадоха. 

Издайствата и подлостите, отвсякъде и от 

всички, дойдоха подир катастрофата, нейни 

всегдашни изчадия... Напразно някои 

пристрастно искат да монополизират това 

въодушевление само в полза на оная част от 

народа, на която краката обуваха цървули, в 

ущърб на историческата истина. Напразно. 

Революционният дух, тоя огнен серафим, 

засегна с крилото си и цървулани и 

университанти, и гугли и фесове, и калимявки 

и капели. Както във всичките прогресивни 

борби на България, науката и кръстът, сиреч 

духът, стоеше на първи ред. Мартирологът на 

новите български мъченици явно доказва 

това. Истина, че главният контингент, и 

напред, и сега, даде масата народна, но тя даде 

онова, което беше в силата й: числото. 

Трябваше интелигенцията да му даде смисъл 

и душа... 

Прочее, въодушевлението растеше и 

заливаше всичко. Всеки ден то взимаше нови 

размери и нова сила и заедно с него — 

приготовленията; старо и младо беше се 

заловило за работа. Селяните не доораваха 

нивите, за да леят куршуми, и гражданите 

зарязваха търговията. Тайни пощи сновяха 

денонощно между разните комитети и 

централния в Панагюрище, както тайните 

полиции следяха явните; младежите излазяха 

на военно обучение с пушки под команда на 

стотници и десетници; жените тъчаха навуща, 

плетяха върви за тях и увиваха фишеци, а 

бабите месеха и печеха сухари; чизмарите 

работеха само чанти, цървули, паласки и 

други бунтовнически потреби; самите селски 

векили, бирниците, кметовете и други 

официозни лица взимаха ревностно участие в 

приготовлението. Във всяко село растеше 

складът на оръжия, куршуми и барут —

черешовите дънери провъртени, одялани, 

стегнати с железни обръчи, образуваха 

артилерията! А копринените знамена със 

сърмени левове, които ревяха, 

фантастическите хъшовски премени, 

свещеническите лъскави одежди и 

кръстовете, и хоръгвите съставляваха декора 

на настъпающата борба. Влиянието на това 

общо опиянение се отрази и на самите игри на 

децата. Те замениха челика, топката, ликото, 

пумпала с игра на талим, сред улиците, като 

си правеха пушки от пищели, саби от дръвца... 

Старите хора, учудени, си казваха: "Това е 

поличба божия." А поличби небесни нямаше, 

които да предсказват страшната буря. Да, 
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освен чудноватото предсказание: "Туркiа ке 

падне, 1876", което обикаляше навред и 

смущаваше най-скептичните умове... 

Напротив, пролетта беше подранила много и 

превърнала цяла Тракия в райска градина. 

Трендафиловите градини се бяха разцъфнали 

чудно и разкошно като никога. Полята и 

нивите вричаха великолепни жътви, които не 

щеше да има кой да прибира... 

 

И в няколко деня, тайно и полека, народът 

порасте на няколко века... 

 

 Колкото се касае до втеляването на 

турското правителство при такива открити и 

нагли агитации, при такова шумно 

въоръжаване и готвене за въстание на 

България, то се обяснява чрез неговата 

слепота и презрение към нараслите сили на 

раята. "Това са заешки тупурдии", казваха 

благодушните ефендета. "Това са 

Даживейлердените", казваха горделивите 

господари и се подсмиваха под мустак 

пренебрежително. Има думи, които означават 

епохи. "Даживейлердените" — това беше 

въплощеното народно самосъзнание, излязло 

тържествующе из трийсетгодишната борба за 

черковна независимост. Но 

"Даживейлердените", които пиеха наздравици 

за българската екзархия на 1870 г., се 

преобърнаха на 1876 г. на бунтовници, които 

лееха куршуми и правеха топове, за да 

поздравят българската свобода. 

 Тая метаморфоза не схващаха турците. Те 

не можеха да вървят заедно с времето си и да 

виждат конаците, които взима прогресът на 

идеите. Та впрочем и да видеха, беше вече 

късно: те нямаха нито такава широка 

тъмница, нито такъв дълъг синджир да 

свържат една гигантска идея, невидим Крали 

Марко, който местеше планини. 

…. 

 

КОМИТЕТЪТ 

Тоя път заседанието, вместо да стане в 

дворската градина на бай Мича, под 

мискетката ябълка и високите чемшири, по 

причина на дъжда, стана в стаята му. 

Стефчовият човек беше харно видял. На 

ниските миндери стояха членовете, около 

десетина на брой. Между тях и неколцина 

наши познайници. На първо място — 

домовладиката, председателят. Соколов, поп 

Димо, Франгов, Попов, Николай Недкович, 

Кандов, който днес биде приет с 

ръкопляскане, също и г-н Фратю, върнал се за 

Великден от Влашко и приет след много 

молби и каяния. Той забягна във Влашко още 

подир Андреевден, като си даде честна дума 

да се не бърка вече в политика. Той 

благополучно стигна в Букурещ, дето, като се 

видя в безопасност, пак стана разпален 

патриот и републиканец и се представи пред 

емигрантите като жертва, избягнала от 

въжето. После написа без подпис един член, с 

който препоръчваше република за България. 

Но Каравелов, занят със своята балканска 

федерация под княз Милана, изруга това 

знаменито произведение. Фратю го поднесе 

тогава на Ботева — за "Знаме", но и там има 

същата участ (Ботев бълнуваше тогава за 

всемирен социализъм). Тогава Фратю отиде и 

се фотографира в хъшовски дрехи, наострен 

като еж, с оръжие. Но после помисли, че не е 

благоразумно да пръска такива 

обезпокоителни образи, и положи и тях при 

републиканските статии... Останалите 

членове бяха: Илю Странджов, ботушар, 

бивши заточеник и страшен главорезец; 

Христо Врагов, търговец, Димо Капасъзът, 

който се наричаше още и Безпортев и 

Редактор, чизмар, хром и вечен съзаклетник. 

Един член отсъствуваше: Пенчо 

Диамандиев. Той бе отишъл на К. да откупува 

пушки за стоте лири, вместо да ги връчи на 

Тосун бея, както му бе заповядано. Мръкваше 

се вече. 

Макар открито още по пладне, заседанието 

още се продължаваше и както сочеше, щеше и 

през нощта да се проточи. При другото, и 

красноречивият и пламенен език на 

Каблешкова омайваше душите на членовете, 

които от два часа насам безгласни и зяпнали 

го слушаха. 
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Каблешков, една от най-симпатичните и 

оригинални личности измежду рояка 

апостоли, които приготвиха априлското 

движение на 1876 год., беше 26-годишен 

момък, среден ръст, твърде сух и слаб, с 

бледно, мургаво лице, с мустаци едва поболи 

и с черна като въглен коса, в която той 

постоянно увираше пръстите си, за да я 

повдига, и която пак падаше на небрежни 

кичури въз широкото му умно чело. Едните 

очи, живи, с огнен и проницателен поглед, 

дето светеше ту възторгът на пророка, ту 

вдъхновението на поета, озаряваха и 

облагородяваха тая физиономия, изпита от 

треската и изцедена от труд и бдение. Никой 

поглед не можеше да устои на силата на 

неговия, дето се отражаваше като в огледало 

могъща, буйна и снажна душа, 

непредполагаема в тая безсилна и дребна 

снага. 

Той беше облечен в синьо сукнено 

пардесю и в черни панталони и жилет, силно 

ожулени от постоянните пътувания на кон и 

движения. Той и сега ходеше непрестанно 

назад-напред из стаята и продължаваше да 

гълчи разпалено, прекъсван често от упорита 

кашлица. 

— Да, помощта, главната помощ стои в 

самите нас. Ние сме толкова силни, щото сами 

ще се разправим с гнилата Турция. Турция е 

слаба, финансиално съсипана, народът турски 

е осиромашел и ще остане настрана. Той сам 

пъшка под игото. Войската е деморализирана 

и не заслужава внимание. Вземете пример 

Херцеговското въстание — хиляди и хиляди 

войска се изпраща, а въстанието е още в 

разгара си, и то кой го прави? Една шепа 

народ! А какво ще стори тая разнебитена и 

уплашена държава, когато въстанем ние?... 

Ние в един ден ще въстанем сто хиляди души! 

Нека пращат тогава... за кого по-напред? При 

това, само ние ли ще сме? От запад на Турция 

стои Сърбия и черногорските соколи — 

готови да нахълтат; зад гърба й стои Гърция, 

която няма да зяпа... Херцеговина и Босна ще 

пламнат от край до край; Крит, и той също... 

Притурете при това и революцията в 

Цариград, която само чака смутно време да 

свали султан Азиса... Хаос навсякъде... 

Нашето въстание ще бъде гробното опело на 

турската империя!... 

Погледът му гореше като два въглена в 

полумрака. 

— Ти забрави още едно — обади се Мичо 

Бейзадето, — Русия. Дядо Иван ще полети от 

север към Цариград и... беше и няма го! 

Пророчеството дума по дума ще се изпълни. 

Той разбираше пророчествата на 

прословутия Мартин Задека, в които вярваше 

дълбоко. 

— Кои места ще бъдат готови за въстание? 

— попита Франгов. 

— Цяла България! — отговори Каблешков. 

— Пловдив с Пазарджишко се готвят, 

родопските села с Батак се въоръжават тайно; 

Търново, Габрово, Шумен ще запалят 

Източна България; в Западна — няма никак 

войска... Коприщенци с Панагюрище и 

Стрелча ще завардят проходите на Средна 

гора; вие и вашите съседи, отсам и оттатък, ще 

заловите Балкана, а Балканът е крепост, която 

милион войска не може я взе! България ще 

скокне като един човек. Нашето въстание ще 

бъде чудо в историята на Европа! Европа ще 

си прехапе устните!... Аз ви уверявам, че 

Портата нито ще прибегне до въоръжено 

усмирение. Тя ще падне на спогодба с нас... 

Друго спасение няма за нея. 

… 

 

КОМАТЪТ НА БЯЛОТО ГУНЕ 

 Тоя ден Огнянов осъмна в един малък 

букак, който покриваше северния хълбок на 

един хълм до някакъв приток на Осъма, на 

изток от голата Амбарица. 

 Той беше премалял от изнурение и глад, 

червата му се бяха слепили и желудъкът му 

преживяше някакви горчиви треви. 

 А стотина разкрача от него беше 

юрушка мандра, спорна с хляб, сирене, 

мляко, извара... Той приличаше на Тантала, 

който жедуваше пред една хладна ручейка, 

без да може да пие от нея. 

 Един вълк никога се не решава да умре 

от глад пред едно стадо овци. Зъбите на 

псетата по-малко жестоко дърпат, 

отколкото зъбите на глада. 

 Огнянов реши да стори като него. Той 

остави букака, мина реката и решително 

завъзлазя към колибата на мандрата. 
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 Вътре бяха две жени: бабичка и невяста, 

които кърпеха, и две момчета, които 

плетяха нещо. Псетата бяха при стадото, 

вероятно наблизу. 

 Като видяха тоя непознат, гологлав, с 

хлътнали очи човек и облечен с чудати 

дрехи, жените изпищяха. 

 — Чо ти ицкас? — извика някой отвън.  

 И тозчас един едър, стар, побелял вече 

юрук се приближи със запъната пушка. 

 Огнянов позна кир Яня, който често 

слазяше в Бяла черкова с масло. И той го 

знаеше. 

 — Добър ден, кир Яне, дайте ми комат 

хлебец, за бога — прибърза да каже Бойчо, 

за да заяви своите миролюбиви намерения. 

 Кир Яне го изгледа от глава до крака. 

Позна ли го, не ли - но огледът не му 

направи добро впечатление. Той влезе 

навъсен в колибата, отчупи половина пита, 

като изгълча нещо на едното момче. 

 — Хай, ходи натамо, да не земе главата 

белята. Тува тце те види някой, ристиенино 

— каза той строго, като подаваше Огнянову 

хляба. 

 Огнянов му поблагодари и се смъкна 

бързо към дола, за да се смушне пак в 

букака, дето беше нощувал. 

 — Боже — казваше си той горчиво, — 

един грък, тоя полудивак се смили: 

българите ме изгониха с проклетия и с 

кучета вчера. 

 Огнянов ръваше бързо и лакомо питата, 

очите му светеха от алчност. Гладът беше 

размесил в благородния огън на погледа му 

тъп зверски блясък. На тоя миг Огнянов не 

би пощадил баща си, ако поискаше да му 

изтегли комата. 

 Граф Уголино, за да не умре от глад, 

беше изял собствените си деца. 

 Гладът е съветник по-страшен от самото 

отчаяние. 

 В дола Бойчо се напи от речицата и се 

закачува по стръмното, за да влезе в букака. 

Той почувствува тоз-час благотворното 

действие на храната: силите му се 

повърнаха. Кога приближи до гората, 

отдалечени гласове го накараха да се 

обърне. От могилата, дето стоеше мандрата, 

се спущаха черкези и му махаха да чака. 

Пред тях се хвърляха няколко хрътки 

(известно е, че в ония печални дни потерите, 

състоящи повече от черкези, се 

придружаваха от хрътки, приучени да 

откриват дирята на човеците като на дивеча 

и да се хвърлят връз тях). Навръх могилата 

пък стоеше кир Яне в бялото си гуне и 

гледаше любопитно на тоя лов, приготвен 

от него. Защото заедно с комата, който 

даваше на бежанеца, кир Яне пращаше 

момчето си да обади на ближната затулена 

потеря. 

 Гостолюбие и предателство! 

Вкоравялата душа на див номад 

съгласяваше тия две неща. Той ги извърши 

с пълна добросъвестност: нахрани гладния 

и познайника, за да изпълни една човешка 

длъжност, а предаде бунтовника, за да 

обезпечи себе си от неприятности. Той сега 

спокойно гледаше на ловитбата. 
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III.2. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
●  

ГРЪЦКИ ФИЛМИ ПО ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Αγώνας για την ελευθέρια: ελληνοβουλγαρικός «διάλογος» στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο  
●  

Борба за свобода: гръцко-български „диалог“ в литературата и киното 

 

Προτείνονται για μελέτη ή/και μετάφραση γνωστές ελληνικές ταινίες για το ’21, οι οποίες 

βασίζονται σε σημαντικά λογοτεχνικά έργα, θεατρικά, απομνημονεύματα και αρχειακό υλικό. Οι 

παρακάτω ταινίες, και άλλες παρόμοιες, μπορούν να εξεταστούν συγκριτικά με παρεμφερή 

βουλγαρικά λογοτεχνικά και κινηματογραφικά έργα, στα οποία απαντώνται κοινά θέματα και 

μοτίβα, π.χ. ο έρωτας με τον αλλόθρησκο ή τον αντίπαλο, ο έρωτας, η εκδίκηση, η προδοσία, η 

μεταστροφή αγωνιστών κ.ά. (Εσμέ, Λαμπέτης ο γιος του Αστραπόγιαννου, Σιμπίλ, Κόζιατ Ρογκ κ.ά.) 

 

Ενδεικτικός κατάλογος ταινιών: 

Η λίμνη των στεναγμών (1959, με την Ειρήνη Παπά) 

Πηγή: το ποίημα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη «Κυρά Φροσύνη» 

Τα σαράντα παλληκάρια (1961) 

Πηγή: Κλέφτικα τραγούδια  

Ενωμένοι στη ζωή και στο θάνατο (1964) 

Πηγή: το θεατρικό έργο του Σπυρίδωνος Περεσιάδη «Εσμέ, Η Τουρκοπούλα» 

Βαβυλωνία (1970) 

Πηγή: το ομώνυμο θεατρικό έργο του Δημητρίου Βυζάντιου 

Καλάβρυτα 1821 (1970) 

Πηγή: το θεατρικό έργο του Σπυρίδωνος Περεσιάδη «Εσμέ, Η Τουρκοπούλα» 

Ελευθερία ή θάνατος (1972, (εναλλακτικός Λαμπέτης ο γιος του Αστραπόγιαννου) 

Πηγή: το επικό ποίημα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη «Αστραπόγιαννος» 

Η δίκη των δικαστών (1974) 

Πηγή: απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη, άλλων αγωνιστών, καθώς και αρχειακό υλικό 

για τον Αθανάσιο Πολυζωίδη 

Μπάιρον: Μπαλάντα Για Έναν Δαίμονα (1992) 

Πηγή: το έργο του Βύρωνα, αρχειακό υλικό και έγγραφα 

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Η  ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

●  

БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОСТ В ГРЪЦКАТА БОРБА ЗА СВОБОДА 

Ανθολογούνται δειγματοληπτικά στοιχεία από τη δημοτική παράδοση, τα αρχεία και τις έρευνες.  

«–Πώς ονομάζεσαι;  

–Σάββας Βούλγαρης.  

–Ποία η πατρίς σου;  

–Από την Βουλγαρίαν.  

–Έχεις πολύν καιρόν εις την Ελλάδα;  

–Από την αρχήν της Επαναστάσεως.  

–Τι δουλειά έκαμνες;  

–Στρατιώτης.  

–Εις ποία μέρη;  

–Εις διάφορα. …Εις την Σκιάθον. … 

–Υπό τίνος οδηγίαν ήσουν;  

–Υπό τον Καρατάσσον. …» 

(Τοντόρωφ, Η Βαλκανική διάσταση …, 1982, 151-152)  

 

«Εβγήκε ο Νάνος ’ς τα βουνά ψηλά ’ς τα κορφοβούνια  

Και παλληκάργια ’μάζωνε Γουργάρους κι’ Αρβανίτες».  

 

«Νίκο μου, τι ζουρλάθηκες, πήρε Θεός το νου σου, …  

και περπατείς αρματωλός και περπατείς και κλέφτης;  

«Εσείς καλά το ξέρετε και Τούρκοι και Ρωμαίοι,  

περσύ ήμουνα ’ς τη Βουλγαριά μάζωνα παλληκάρια  

και φέτο μπήκα ’ς το γιαλό και πάω τα καράβια». 

 

Κι ο Χατζή Χρήστος πρόβανε από τον Αγιαντώνη, 

φέρνει Βουργάρους διαλεχτούς ως δεκαοχτώ νομάτους,  
στην λάκκα εξαπέζαψαν και παίζουν τάλογά τους. 

 

«Ρε Χατζη Χρήστο βούργαρη, μην πας με τους ραγιάδες 

έλα κ’ εδώ προσκύνησε να πας με τους αγάδες.» 

«Εγώ δεν είμαι νιόνυφη να ‘ρθω να προσκυνήσω, 

μον μ’ έστειλε το έθνος μου για να σε πολεμήσω». 

(Βέης, Αρκαδικά γλωσσικά μνημεία …, ΔΙΕΕΕ 6, 1901, 249) 

  

Χατζηχρήστος Βούλγαρης (1783-1853) 

Хаджи Христо Българина 

 

έτος 1821, Τόμος Α΄, σελ. 44 έτος 1824, Τόμος Γ΄, σελ. 109 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

 

ΣΑΠΦΩ (π. 630–570 π.Χ.) 
 

    Mετάφραση: Κάτουλλος (84-54 π.Χ) 

 

Βουλγαρικές μεταφράσεις από το πρωτότυπο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση: Αλεξάνταρ Μπαλαμπάνοβ, 1906  
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Сафо 

фрагмент 31 
 

На боговете равен ми се струва 

оня, който, до тебе приседнал, 

те слуша тъй сладко да говориш 

и да се смееш нежно-шеговита. 

  

Но аз, щом отдалече те съгледам, 

в уплаха — бледна — изведнъж изтръпвам. 

Сърцето трепва във гърдите, 

гласът ми става сух и сякаш спира. 

  

Езикът ми засъхва — нежен пламък 

под кожата ми тънко запълзява. 

Очите ми покрива нежен мрак, 

бучение в ушите си усещам. 

  

Студена пот челото оросява, 

нозете ми се подкосяват, ставам 

по-бледна от изсъхнала трева, 

свяст ми се вие, сякаш че умирам. 

 

 

Превод от старогръцки: 

Борислав Георгиев 

 

(Антична поезия. Под 

редакцията на Богдан 

Богданов. Издателство 

„Народна култура“, 

София, 1970) 

 

 

Μετάφραση: Μπορισλάβ Γκεοργκίεβ, 1970 

На боговете равен ми се струва 

този, който срещу теб е седнал 

и отблизо може да те слуша 

как сладко говориш 

 

и красиво се смееш. А от това 

сърцето ми в гърдите подлудява, 

защото, винаги щом те погледна,  

оставам без глас.               

 

Сковава се езикът ми, под кожата ми  

пламък на тънки струйки се разлива, 

очите ми не виждат нищо вече, 

ушите ми звънтят. 

 

Треперя цялата, пот ме облива, 

по-бледа ставам от повяхнала трева, 

и ми се струва – само малко още 

и ще съм мъртва. 

 

Но трябва всичко да рискувам 

...защото и бедна дори...   

 

 

Превод от старогръцки и 

бележка: Яна Букова 

 

(Сафо, 100+1 фрагмента, 

Стигмати, София, 2019)  

 

 

Γιάννα Μπούκοβα, 2019 

 

 

 

Бележка 

Това е може би най-прочутото стихотворение на Сафо, описващо “симптомите” на любовта 

така, както се описва болест. Фрагментът, с който разполагаме, е цитиран с неприкрито възхищение 

от Лонгин в неговото (или приписвано на него) съчинение За възвишеното (10.1-3). 

Фрагментите на Сафо са достигнали до нас по два начина – цитирани в ръкописи на древни 

автори или открити върху папирусни листове, произхождащи предимно от разкопките в Оксиринх. 

Стихотворението е написано в изобретената от Сафо и носеща името ѝ сапфическа строфа – 

редуващи се куплети от три по-дълги стиха и един кратък. Не е известна дължината на 

стихотворението, нито поводът за написването му. Запазени само първите четири строфи и част от 

началото на петата.  

 

край              τέλος 


