
26 Роден глас

Родена е в чиновническо семей-
ство в София. След завършване 
на гимназиалното си образова-

ние една година работи като селска 
учителка. Учи (1911 – 1915) славян-
ска филология в Софийския универ-
ситет. През 1915 г. в сп. „Съвременна 
мисъл” за пръв път са отпечатани 
две нейни стихотворения. В периода 
1915 – 1919 г. е гимназиална учителка 
във Враца и Кюстендил. От 1921 г. е 
отново в София, където се включва 
в литературния живот. Сътрудничи 
на „Вестник на жената”, на списани-
ята „Съвременник”, „Златорог”, по-
късно на в. „Литературен фронт”, на 
списанията „Изкуство”, „Септември”, 
„Пламък” и др. От 1952 година е член 
на редакционната колегия на списа-
ние „Септември”. 

Елисавета Багряна навлиза в 
българския литературен живот след 
Първата световна война, когато сим-
волистичната поезия се измества от 
един нов, по-реален поетичен свят, 
раздвижен от социалните сблъсъци 
и стремежа за освобождаване на чо-
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Елисавета Багряна
(Елисавета Любомирова Белчева) 

вешката личност. Лириката на Багря-
на се развива сякаш извън всякакви 
литературни направления и школи, 
творческият й път минава през най-
различни идейно-художествени тър-
сения – от жизнерадостното лирично 
опиянение до терзанията на интелек-
туалната душа. Багряна се явява като 
новатор в българската литература, 
изразявайки като първа най-съкро-
вените и интимни душевни прежи-
вявания на жената - напр. в стихо-
сбирките „Вечната и святата” (1927), 
„Звезда на моряка” (1932), „Сърце 
човешко” (1936). През 50-те години 
поезията й е белязана с присъща-
та за това време декларативност, но 
впоследствие се променя и отново е 
наситена с характерната за поетесата 
интелектуалност и чувственост.

Интересен факт от живота на 
Багряна е участието й като свидетел 
в процеса срещу Никола Вапцаров. 
Появата й като свидетел по делото се 
превръща в повод за несправедлива 
кампания срещу нея през 60-те годи-
ни. Всъщност Багряна е сред малко-
то, осмелили се да защитят Вапцаров, 
доколкото диктаторският режим по 
това време е позволявал.

Стиховете на Елисавета Багряна 
са преведени на повече от 30 езика. ◆

120 години от рождението й.
Поетеса, автор на детски книги, 
преводач.

(1893 – 1991)
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Рубриката подготви Николай Балчев


