
Цвета Софрониева е родена в София и е обитавала много части на света, днес живее в 

Берлин. Автор е на над двадесет книги с поезия и проза, на есета, театрални текстове, 

литературни инсталации и поетични преводи.  

 След дипломиране по физика и докторат по научна и културна история 

абсолвира майсторски клас по поезия при Йосиф Бродски. Работи като изследовател, 

културен кореспондент на Радио“Свободна Европа“ в Берлин, преподавател по 

литература в Масачузетския технологичен институт в Кеймбридж и др. Инициатор е на 

писателски мрежи като „Поезия и знание“, „ 11/9 Уебстрийминг“, европейска програма 

за езиковата памет и културните различия “Забранени думи” и берлински салон на 

изкуствата “Ден на буквите” и е съставител на антологии. Връзката между физика, 

поезия и философия е в основата на есетата й за Erwin Schrödinger (Science and 

Education, Springer, 2013) и Jun Ishihara (Nagoya, Gakuin, 2017). Литературните й 

инсталации са представени в поредица сборни, както и в три самостоятелни изложби – 

„Възглавници назаем“ във  Франция, „Моята сайбърг идентичност“ в САЩ и 

„Пронизващо вещество“ в Германия. 

 На български  е публикувала стихосбирките: “Чикаго блус” (София, 1992), 

“Зачеваща памет” (София, 1995), “Пленена в светлина” (Марбург,1999), 

“Разпознавания” (Пловдив,2006), “Завръщането на белия бик” (Пловдив, 2007), „Три 

жени“ (Лайпциг, 2010), „selected affordable studio apartments/достъпни едностайни 

апартаменти/“ (Берлин, 2015), „Прегърнати от мъглата“ (София, 2018), „Отблясъци в 

кладенеца“ (Лондон, 2019). Има преведен на български неин разказ от книгата й „Този 

град може да бъде и снежен“ („Diese Stadt kann auch weiß sein“, 2010). Пиесата й „Сага 

за разградения двор“, („Гестус“, 1994 г.) e поставяна от Ландестеатър Тюбинген и 

Академия Солитюд, а спектакли по стихове на авторкта са играни в Ренитенцтеатър 

Щутгарт и в театъра в Дортмунд.  

 Значителна част от творчеството на Софриниева е създадено многоезично. 

Американският “Карънт” съзря в поезията й стабилна сила в света ни, който се люшка 

между еуфорията и разочарованието. Поетичният глас на Цвета Софрониева на немски 

език се счита за един от най-вълнуващите след Интеборг Бахман. Многократно 

наградена бе стихосбирката й „Eine Hand voll Wasser“(„Вода на длан“), 2013 в 

поредицата Лирически кабинет на издателство Ханзер бе публикувана „Landschaften, 

Ufer“ („Пейзажи, бряг“). 2017 в Билефелд излезе поетичната й книга  „Anthroposzene“ 

(„Антропосцена“), която тематизира самоинсценирането на човека в дискурса на 

антропоцена.  

 Творби на Цвета Софрониева са преведени и публикувани на множeство езици и 

тя има авторски четения по цял свят. Сред многото й отличия са германската награда 

Аделберт фон Шамизо (2009) и  американските ПЕН Америкън Транслейшън (2009) и 

Клиф Бекер (2012). Александър Геров ценеше оригиналната структура на стиха и 

контрастите в поетиката й, а Йосиф Бродски дълбоката й поетична мисловност.  

 

 

 


