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Проектът
Международният фестивал на поезията „ОРФЕЙ“ – ПЛОВДИВ 2019 е 
проект на фондация „Пловдив ЛИК“. Първото издание на фестивала, в 
което участваха 17 поети от САЩ, Франция, Италия, Испания, Турция, 
Дания, Израел, Украйна, Северна Македония, Румъния, Гърция, Сърбия и 
България, се реализира с финансовата подкрепа на „Културната програма 
за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“ на 
Национален фонд „Култура“ при Министерството на културата.
Второто издание през 2019 г., в което участват 13 поети от САЩ, Русия, 
Израел, Испания, Турция, Дания, Румъния, Северна Македония, Сърбия 
и България, е част от Културния календар на Община Пловдив за 2019 
г., когато Пловдив е Европейска столица на културата. Фестивалът се 
провежда от 9 до 12 май с център Малката раннохристиянска базилика на 
Пловдив и включва поетически четения, поетически конкурс, културно-
образователен семинар, писателски форум и познавателни пътешествия.

The Project
The International Poetry Festival “ORPHEUS” – PLOVDIV 2019 is a project of 
Plovdiv LIK Foundation. The first edition of the festival which gathered together 
17 poets from the USA, France, Italy, Spain, Turkey, Denmark, Israel, Ukraine, 
North Macedonia, Romania, Greece, Serbia and Bulgaria, was implemented with 
the financial support of the Cultural Programme for the Bulgarian Presidency 
of the Council of the European Union 2018 of the National Culture Fund at the 
Ministry of Culture.
The second edition in 2019 which gatheres together 13 poets from USA, Russia, 
Israel, Spain, Turkey, Denmark, Romania, North Macedonia, Serbia and Bulgaria 
is an event from the Cultural Calendar of the Municipality of Plovdiv in the year 
when Plovdiv is the European Capital of Culture. The festival is taking place 
from the 9th until the 12th of May 2019 in the Little Early Christian Basilica 
as a festival center.  The festival includes: poetry readings, poetry competition, 
cultural and educational seminar, writers’ forum and exploratory trips. 
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Барбара Голдбърг е автор на шест стихосбирки, сред които The Royal Baker’s 
Daughter - носител на наградата за поезия „Феликс Полак“ (University of 
Wisconsin Press). Тя и известният израелски поет Моше Дор редактират 
множество антологии на съвременната израелска поезия, включително След 
първия дъжд: израелски стихотворения за война и мир. Голдбърг е носител 
на две стипендии от Националния фонд за изкуства, както и награди на PEN 
център и Центъра за преводи на Колумбийския университет. Публикува в 
Best American Poetry, Paris Review, Poetry, The Gettysburg Review и други. Тя е 
редактор на сериите за международни издания в The Word Works. Живее в 
Чеви Чейз, Мериленд.

Barbara Goldberg authored six prize-winning books of poetry, including The Royal 
Baker’s Daughter, winner of the Felix Pollak Poetry Prize (University of Wisconsin 
Press). She and renowned Israeli poet Moshe Dor edited numerous anthologies 
of contemporary Israeli poetry including After the First Rain: Israeli Poems on War 
and Peace. Goldberg received two fellowships from the National Endowment for 
the Arts as well as awards from PEN’s Syndicated Fiction Project and Columbia 
University’s Translation Center. Her work appears in Best American Poetry, Paris 
Review, Poetry, The Gettysburg Review and elsewhere. She is Series Editor for the 
International Editions at The Word Works.Goldberg lives in Chevy Chase, Maryland.

Барбара Голдбърг
(САЩ)

Barbara Goldberg
(USA)
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звезда
Звезда сребриста имах с „лъжец“ изписано на нея.
Баща ми караше ме да я нося постоянно.
Аз бях единствено, любимо чедо.
Не бях душ взела, когато пусна крана.
Бразилският албум от мен бе още незавършен
с картинките от Амазонка на корицата.
Вбесяваха го разказите ми измислени.
Фантазии една след друга трупах.
Баща ми бе човек на думата,
а думата му бе от чисто злато.
Изпитах облекчение, когато си отиде.
 
Свестиха ме на Дани мъдрите слова.
Имането си бащино не пропилях,
като жена в беда потърсила облаги.
Не можеше да шикалкави. 
Не го харесваха - не бе любимец на съдбата.
Полутоновете не достигаха живота му, 
за него истината бе над всичко.
А аз признавах много истини.
Как да назова една за всички.
Обичах го, днес повече от всякога обичам го,
макар да бе несправедлив към мен. 
Илюзиите с него отлетяха, останах без нозе.
Осиротях без него - изгубена в света.
Днес се уповавам единствено на себе си –
здраво стъпила на своите нозе.
 

Превод – Красин Химирски 
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МилКа1

„Бягай за живота си. Да не погледнеш назад...“             
ПЪРВА КНИГА МОИСЕЕВА Битие, глава 19, стих 17 

 „Но жена му след него погледна назад и стана стълб от сол...“
ПЪРВА КНИГА МОИСЕЕВА Битие, глава 19, стих 26  

 
Нарекоха я Милка и тя бе само моя,
от моите две щерки ми бе по-близка. 
Любувах се на косиците им къдрави.
Козите да повикаш, трябва да им пееш;
 
по-бързо идват, когато ги зовеш по име.
Дойде при мене Милка, както аз при мама отивах,
без да ме повика.  Позволи ми да я издоя
и да изпия топлото й млякото.
 
Козите гласовити разпознавам, както Бог
ни различава по любима фраза или жест.
Вик силен стресна ме и разтревожи.
Притъмня, като че слънцето потъна.
 
Помислих, че  причина е страхът ми.
Завтекох се към пасище отдалечено
и Милка там открих, заклещена 
в ограда дъсчена помежду две ливади.
 
Усети ме, глава към мен обърна.
В този миг сред шум страхотен, грубо
ръце издърпаха ме - с гривни украсени,
а дрънкаше колан на кръста от желязо.
 
Пристъпяха едва-едва натоварените
с чували ечемик, подправки и мехове със вино
мулета. Заклещени останаха
изящните рога и шия...
 
Предайте на земята мъртвите - 
не го ли сторите, те могат да възкръснат. 
А вие няма повече да сте достойни
на белия свят по земята да стъпвате.
1 Милка – дъщеря на Аран и Тара, племенница на Аврам – Б. пр.
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star
It was a silver star with the word liar 
stamped on it and my father made me wear it
because I was one.  He knew I hadn’t taken
my bath, just turned the faucets on, knew
my scrapbook on Brazil was overdue (two
pictures of the Amazon pasted on the cover).
Spinning stories to wriggle out of things
made him madder, one deceit compounding
another, especially since my father was a man
of his word and his word was gold.  I was glad
when he died and could let Danny feel me up
 
with no one the wiser, glad he didn’t see me
run through his money like a woman bent
on ruination.  If only he could have lied a little,
he who had so little charm, so little social grace. 
But for him truth was absolute, was never grey. 
As for me, there are so many truths it’s hard
to tell the one big one that underlies them all: 
I loved my father, love him even more today
though he was mean and cut me down to size
and I was small to begin with.  He left me bare
of subterfuge without a leg to stand on but my own.
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MIlCah
Escape for thy life; look not behind thee...

Gen: Chap. 19, v. 17

But his wife looked back…and she became a pillar of salt.
Gen: Chap. 19, v.. 26

 
I called her Milcah and she was mine.
As my two daughters never were, but
from the start belonged to him, the way
he fondled them, their corkscrew curls. 
 
You must sing to goats and they will come
faster if you sing their name.  Milcah came
to me as I came to my mother, unbidden.
She let down her milk for me alone.
 
All goats bleat and I know them all
by their bleat, as God knows us by
a turn of phrase, or the way we bow
our heads. That day an unnatural shriek
 
I thought was fear, for the land had grown
strangely dark, as if the sun had shrouded
herself in a muddy kutonet.  I raced
to the far pasture to find Milcah trapped
 
between two fields, her horns and neck
caught beneath a fence.  She turned, sensing
my approach.  And then the crack.  They
dragged me away, the girls, their arms
 
sheathed with silver bangles.  The sound
of little bells.  The mules straining under
their load of barley, flagons of wine, crushed
spices.  But Milcah trapped between two fields,
 
her lovely horns, her neck. You must bury
the dead else they will rise.  If you do not
turn toward what you are twined to
you are not fit to walk this earth.
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Хайдар Ергюлен е роден в гр. Ескишехир (1956). Завършва социология в  
Средноазиатския технически университет (ODTÜ)  в Анкара. Години наред 
преподава в Анадолския университет в Ескишехир, след което се премества в 
Истанбул. Работи в сферата на телевизионната реклама, като междувременно 
преподава дисциплини от областта на рекламата, издателската дейност и пое-
тическо изкуство в различни държавни и частни университети. Участва в редко-
легиите на редица литературни списания, като „Три цвята” (Üç çiçek), ”Жребец на 
поезия”, (Şiir atı) и др.  През годините се изявява като колумнист във всекиднев-
ниците „Радикал”, „Стар” и др.  
Автор е на повече от двайсет поетични книги. Паралелно излизат и книгите му 
с есета и различни изследвания. Понастоящем преподава Творческо писане и 
Турска поезия във Факултета по  Комуникации на Университета Бахчешехир, 
Истанбул. Поетът е баща на малката Нар.

Born in Eskişehir in 1956. Studied Sociology at METU. Worked as an advertising cop-
ywriter. His first poetry book “Karşılığını Bulamamış Sorular” (Questions who could 
not find their answers) is published in 1981. Writes poetry and essays. Published 13 
poetry, and 12 essay books. Winner of various Turkish poetry prizes. He served as a 
jury member at many poetry contests. Together with friends, published the poetry 
magazines “Üç Çiçek” (Three Flowers) in 1983 and “Şiir Atı” (Poetry Horse) in 1986. 
Participated in the preparation of the “Yazılıkaya” (Written Rock”) magazine pub-
lished in Eskişehir. Attended various poetry festivals and events in Turkey and abroad. 
Director of the International Eskişehir Poetry and the İzmir International Literature 
festivals. Gives lectures at universities over creative writing, poetry and philosophy. 
Organizes workshops over creative writing and poetry. Writes reqularly for newspa-
pers and magazines over poetry, literature, culture. Literature consultant of arts & 
literature online magazine ‚Artful Living‘. Two of his books published in France. First 
book :(Carnet Intime, Al Manar, 2012), and second book: (Grenade ou Nar, Traduit du 
turc par Claire Lajus, L‘Harmattan, 2015). Many of his poems published in internation-
al poetry anthologies and magazines. Married. Nar‘s father.

Хайдар ергюлен 
(Турция) 

haydar ergulen 
(Turkey)
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Газел за идилите1 

Очите ти току-що са се разделили с дъжда
сякаш дете, сякаш голямо, сякаш и топло e
 
Град би трябвало да си ти или нар
може би Гренада, може би септември, може би червено
 
Тялото ти - лятна нощ за духа ти ли e, що ли
много идил, много море, много вятър
 
Прихванало те е детството ти, влюбена си отново
сякаш в мен, сякаш... ах, сякаш се случва
 
Дори любовта не запълва мястото на някои любими
сякаш хвалба, сякаш за теб, сякаш e юни
 
Aко възторгът е сън, то духът си броди разголен
оттук иде газелът, оттук иде тъгата, от тук - тайната
 
Очите ти току-що са се разделили с града
преливат сякаш, плахи сякаш, сякаш разговорчиви
 
Хайде, върви да рушиш
нови градове от любов върху сърцето ни
 

Превод – Кадрие Джесур

1 Идил на турски означава поезия, стих, изразяващи и пресътворяващи пасторални 
настроения; в същото време това е и личното име на съпругата на поета – Б. пр.
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преди БяХ ШиваЧ

износи ме, излишното по мен ще е достатъчно
да излезе един шивач, няма проба,
оказва се! докато плътта, боляща и причиняваща болки
съществува, тялото не се зашива
 
бях шивач преди време, за кратко
имах дюкян, двете ми ризи
не след дълго излетяха от плътта ми,
душата ми вече не се увлича от тази страст
 
дъжд, скрои ме от плътта си
ръжда ще остави ножицата по спомена, там
където се открехна пролука помежду ни!
оказва се, че няма плът
в подземието на копчето, там е затишие
 
затова сега страстта ми стои широко
 

Превод – Кадрие Джесур
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GaZel oF Idylls

your eyes just left the rain
as child as, as big as, as warm as
 
you must be town or a pomegranate
may be granada, may be september, may be red
 
your body is the summer night of your soul or what else
very idyll, very sea, very windy
 
you fell in love again like a child
as if to me, as if ah! as if it can be
 
even love cannot fill the emptiness of some lovers
so that praise, so that to you, so that june
 
if desire is asleep, soul wanders all naked
gazel about this, sorrow about this, secret about this
 
your eyes just left the town
as full as, as timid as, as loquacious as
 
go on! destroy new towns for our hearts from this love
 

Translated by Gökçenur Ç.



17

onCe a taIlor

wear me out, make a tailor
of what‘s left of me, so there is no
try-on! aching and hurting skin
makes the body undo the stitches
 
I was a tailor once, in meagre times
I had a shop, my first shirt
flew from my skin too soon, such desire
now foreign to my heart
 
cut me out some rain from your skin
right where we grew apart, those scissors
left the memory rusty! underground
the button, no skin but solitude
 
desire‘s now oversized
 

Translated by Sehnaz Tahir
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Хосе Мембриве е поет, писател и издател, а преди години и учител по литература. 
Роден е в Андухар (Испания) през 1953 г., учи в семинариите на Баеса и Хаен, а 
по-късно се дипломира в Университета на Гранада със специалност Испански език 
и литература. През 1979 г. се мести в Каталуня, където работи като преподавател 
в системата на средното образование. През 1984 г. се присъединява към литера-
турния клуб Асор (Azor), ръководен от Хосе Хурадо Модалес. В продължение на 12 
години е начело на социалния кръг Литературни диалози към Кралския артис-
тичен кръжок на Барселона. През 1992 г. заедно с поетесата Арасели Палма-Грис 
основават издателство „Карена“ (Ediciones Carena).
Сред неговите книги се открояват сборниците с поеми: „За любовта и нощта“ (Del 
amor y la noche), 1984, „Редути на мълчание“ (Reductos de silencio), 1991, „Целувки.
ком“ (Besos.com), 2002 и „Кладенецът“ (El pozo), 2006. Сред книгите му с проза са: 
„Рокерът от Молет и други разкази“ (El rockero de Mollet y otros relatos), 1999, а 
най-известните му есета са „Homo трансцендентен“ (El homo transcendente), 2013, 
и „За правото на инакомислие“ (Por el derecho a disentir), написана в  съавторство 
през 2014 г.

José Membrive (Andújar, born 1953) is a poet, writer, editor and former literature pro-
fessor. He studied in the Baeza and Jaén seminaries. Graduated from the University of 
Granada with a degree in Hispanic Literature and Spanish, he relocated to Catalonia 
where he worked as a high school teacher.
In 1984 he joined the Azor literary gathering, lead by José Jurado Morales. Thereafter 
he directed for 12 years the Literary Dialogue organization, in the Reial Cercle Artístic 
of Barcelona.
In 1992 he funds, along with poet Araceli Palma-Gris, the Ediciones Carena publishing 
house. 
Some of his most outstanding works are the collection of poems: Del amor y la noche 
(1984); Reductos de silencio (1991); Besos.com (2002), El pozo (2006) and De bien 
nacidos (2017). Prose fiction: El rockero de Mollet y otros relatos (1999). And essays: 
El homo transcendente (2013) and Por el derecho a disentir (co-author, 2014).

Хосе Мембриве 
(Испания) 

José Membrive 
(Spain)
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Моето пЪтуване и твоето пЪтуване
(Из Целувки.ком, 2000)

 
Когато бъдещето се вля в миналото,
а магистралата се превърна в пътека
с черни тополи, извори и дроздове;
когато във всяко крайпътно ханче
се срещаше с един твой отминал живот;
когато погледът, обонянието и слухът,
вкусът, допирът бяха едно цяло.
 
Когато сънят и безсъннието се сляха
и всички се скитахме
из нашите древни империи,
попитах един ангел
за нашето древно кралство в Баласт.
 
Той ми посочи небесата
и студените звезди нарисуваха
твоя некролог;
по-силно от болката ме обгърна мистерията;
вървях много години до онази галактика,
която сияеше с морската светлина на очите ти
и намерих нашия свят, неговите реки и пустини.
Но ти си беше тръгнала
и въпреки че всички дървета
имитираха сбогуването на ръцете ти,
а водата плачеше с гласа ти
реших да почакам да се върнеш.
 

Превод – Лидия Шамова
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в разЦвет

В разцвета на любовта се разграждам
и не се обичам, нито се виждам
и не те обичам, нито те виждам.
В разцвета на съществуването се завръщам
в абсолютната безкрайност:
и ти съм аз
и аз съм ти.
 
Рухваме в музикални ноти
и танцуваме името ти:
единствената песен на вселената,
причината, поради която музиката се превръща в себе си.
 
В пълнотата на музиката политам
в безкрайното апреджио на моето Ми, слято с твоето Сол
между звездни цигулки,
които празнуват самата теб
като причина за съществуването си.
 

Превод – Лидия Шамова
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My trIP and your trIP
(Besos.com, 2000)

 
When the future ended in the past
and the highway became a path
with poplars, fountains and thrushes;
when in each inn on the road
you were with an old life of yours;
when sight, smell and hearing,
the taste, the touch were all one.
 
When sleep and wakefulness melted
and we all pilgrims
for our old empires,
I asked an angel
for our ancient kingdom in the Balast.
 
He pointed to the heavens
and the cold stars drew
your death certificate;
more than grief, the mystery enveloped me;
I walked many years to that galaxy
that flashed the marine light of your eyes
and I found our world, its rivers and deserts,
but you had left
and although all the trees
they imitated the goodbye of your arms
and the waters cried with your voice,
I proposed to wait for you to come back.
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In Fullness

In fullness of love I disintegrate
and I do not love myself, nor do I see myself
and I do not love you, nor see you.
 
In fullness of being I reintegrate myself
in an infinite whole:
And you I am
And I am you
 
We collapse in musical notes
And we dance your name:
The only song in the universe
Reason why music made itself
 
In fullness of music I fly
in infinite arpeggio of my Mi, fused with your Sol
among stellar violins
that celebrate you
as the reason for its existence.
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Лаус Страндби Нилсен (1944) e магистър по литературна история (1972). 
Първата му стихосбирка излиза през 1970 г. Последната - Når det er mørkt, 
bliver det lyst (Светлината идва в тъмното) – през 2016. Поезията му е 
превеждана на италиански, турски, английски, исландски, български, албански 
и македонски. Член е на музикалната група Extension Trio (с Мет Стиг Нилсен – 
пиано, и Джейкъб Рийс - лаптоп). Първият им албум „På bunden af foråret“ (На 
дъното на пролетта) излиза през 2013 г. Съдържа стихове от книгата Hvis der 
ikke er sandstorme, så er der nok noget andet (Ако няма пясъчна буря, ще има 
нещо друго) и музикални импровизации. През 2004 г. Нилсен се пенсионира 
като преподавател в колеж в Копенхаген и живее във Фааборг – на южния бряг 
на Фин.

Laus Strandby Nielsen, born 1944, graduated as a mag. art  in Litterary History 
1972. His first collection of poetry was published in 1970. His latest collection  Når 
det er mørkt, bliver det lyst (When it’s dark it gets light) is from 2016. His poetry 
has been  translated into Italian, Turkish, English, Icelandic, Albanian, Macedonian 
and Bulgarian. He is a member of Extension Trio (with Mette Stig Nielsen, piano and 
Jakob Riis, laptop). Their first cd På bunden af foråret (On the bottom of spring) was 
released ind 2013. It features poems from Hvis der ikke er sandstorme, så er der nok 
noget andet (If there arent any sandstorms, there will be something else) and impro-
vised music. In 2004 he retired from his teaching job at a teachers training college in 
Copenhagen and he is now living in Faaborg on the south coast of Fyn.

лаус страндби 
нилсен 
(Дания)

laus strandby 
nielsen
(Denmark)
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тe ниКоГа не си изКлЮЧват светлината
в Коридора 

Защото животът продължава с колички и стойки
в светлината и в тъмнината, в спазми, които се вкопчват в нещо
от което почти нищо не остава, то се разпространява
като хъркане във вселената която ти наричаш свой
 
ближен. Трябва да отидеш по-близо. През бледните
развяващи се светове, които са това, което можеш да видиш
в сиво трептящите разрези направени от птича песен в скръбта.
Влажното и сухото чудовища клатят опашките си.
 
Ако им е било позволено да ги задържат. Има
голям кръг, когато животните се сбогуват.
Докато хубавите, способни посланици на бъдещето
представят своите пълномощия на белите ми
 
кръвни клетки. Нещо гори на разстояние от трийсет сантиметра.
Има един авариен автомобил на път в хранопровода
в посока юг, повтарям: д-р Морков
и д-р Тояга са на среща, това е последното повикване
 
за пътниците за Стария свят.
Всички други
са помолени да станат и кажат:
благодаря ти, че ме докара.
 

Превод – Александрина Делова
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***

Когато сте разбрали картата, сте загубили пътя си.

Когато си пъхнете главата в Устата на Истината 
и пее в устата песента, която ви е погълнала,
само тогава осъзнавате къде сте.

Там, където пътищата продължават, след като са се намерили 
един друг. Където времето е спряло, когато нищо не свършва. 
Където пътят изчезва, докато не сте достигнали целта си. 
Където пътищата се разделят 
след като са изчезнали.

Когато си пъхнете главата в Устата на Истината 
и пее в устата песента, която ви е погълнала,
само тогава осъзнавате още веднъж къде сте.

Когато сте разбрали картата, сте загубили пътя си.
 

Превод – Александрина Делова
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they never Put the lIGht out  
In the CorrIdor

Because life goes on with trolleys and racks
in the light and the dark, in spasms
that clutch something almost nothing
of what remains, it spreads out
 
like that snoring in the universe you call your neighbour.
You must go closer. Through the fair
fluttering worlds that are what you can see
in the birdsong’s grey-flickering cuts in the grief. The wet
 
and the dry monsters wag their tails if they’ve been allowed
to keep them. There’s a big circle
when the animals say goodbye. While the pretty,
capable ambassadors of the future submit their credentials
 
to my white blood cells. There’s a burning
in one foot. There’s an emergency vehicle on its way
in the oesophagus in a southbound direction. I repeat:
Dr. Carrot and Dr. Stick are in a meeting,
 
this is the last call for passengers
to The Old World.
All others are asked to stand up and say thank you
for the ride.
 

Translated by David McDuff
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***

When you have understood the map, you have lost your way.

When you stick your head in the Mouth of Truth 
and sing in the mouth the song that has swallowed
you, only then do you realize where you are.

Where the roads continue after they’ve found one 
another. Where time stands still when nothing
ends. Where the road disappears until you have 
reached your destination. Where the roads divide
after they’ve disappeared.

When you stick your head in the Mouth of Truth 
and sing in the mouth the song that has swallowed
you, you realize once more where you are.

When you have understood the map, you have lost your way.
 

Translated by David McDuff
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поГреШното разБиране на орфей. 
полуЧаваШ КаКвото ЧуваШ. 

Според Робърт Грейвс „смъртта на Евридика от змийско ухапване и 
последвалият неуспех на Орфей да я върне при светлината (…) изглежда 
са погрешно изведени от картини, които изобразяват посрещането на 
Орфей в Ада, където неговата музика пленила богинята-змия Хеката или 
Агриопа („яростна гримаса“) да даде специални привилегии на всички души, 
посветени в Орфическите мистерии, и от други картини, изобразяващи 
Дионисий, чийто жрец бил Орфей, да слиза в Ада, за да търси своята майка 
Семела. Жертвите на Евридика умирали от змийско ухапване, а не тя 
самата.“ *

С други думи най-известната – за мнозина единствената известна – 
част от мита за Орфей е в основата си погрешно разбиране на няколко 
картини! Което означава, че погрешното разбиране не е винаги най-
лошият вид разбиране. И независимо дали Грейвс е прав или не, това е 
красива илюстрация, че митът живее в нашите разбирания и погрешни 
разбирания и никъде другаде. Ние, поетите, художниците, композиторите, 
музикантите, учените, читателите, слушателите, зрителите, ние всички 
създаваме и поддържаме великите митове и в случая с Орфей сме 
свършили добра работа. 

Орфеевият мит – както го познаваме – изобразява силата или 
предполагаемата сила или желанието за сила на поезията и музиката. 
Това със сигурност говори на поетите, музикантите и любителите на 
поезията и музиката. Чудесата и трагедията на поезията и музиката! Но 
това е също и трагедия от много основен вид, изобразяваща любовта 
и много близката, но все пак невъзможна победа над смъртта, което си 
представям, че говори на чувствата на всеки. Но има и повече. Митът 
за Орфей не е само за любовта, поезията, живота и смъртта. Той е също 
за нашите най-важни сетива, зрението и слуха. Той изобразява звуци и 
картини – не само като средство за общуване, но като жизненоважни 
части от структурата на наратива:  очите и ушите на участниците играят 
основна роля в мита. Всъщност може да се твърди, че решаващото 
действие в мита е трагичният избор между слуха и зрението. 

Силата на Орфей е силата на звука. Това е звукът на неговата песен, 
която омайва всеки и всичко: хора, диви животни, дървета и скали, дори 
тъмните сили в земята на мъртвите. Самият Хадес е този, който чува 
неговата песен и му разрешава да върне Евридика в горния свят. И – 
отново според Грейвс – музиката на Орфей е тази, която прави възможно 
Евридика да го следва  през тъмнината. 

Затова първият от Сонетите за Орфей на Рилке Die Sonette an Orpheus 
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– една от най-силните изяви на Орфеевата традиция в европейската 
поезия – е изцяло за слушането, описващ Орфей, който създава “Tempel im 
Gehör”: храм на слушането на пейзажа и животните. 

И все пак, очевидно самият Орфей избира виждането пред слушането. 
Той би могъл да слуша жена си! Той би могъл да й говори: „Там ли си? 
Много близо сме. Мога да видя светлината. Добре ли си?“ Такива неща. 
Но не. Той трябва да я вижда, проклетият глупак, или трябва ли да кажа: 
трагичният герой. Защо трябва да направи така той? 

Разбира се орфическата традиция разказва различни версии на 
историята и така дава различни отговори. В операта от Глук се открива 
доста женомразкия отговор, където Евридика подтиква Орфей да я 
погледне, за да се увери, че той я обича и все още я намира красива. *

Тук – както и в много други истории – слабостта на мъжа е причинена 
от жената. В операта на Монтеверди фаталният избор е много повече като 
произшествие, а тълкуването му от Евридика е истински трагично: „Губиш 
ме чрез толкова много любов?“* Определено предпочитам Монтеверди 
пред Глук, но независимо от това не мисля, че тези отговори се нуждаят 
от повече уточняване от нас, настоящите настойници на мита. 

Искам да подчертая четири отговора, които намирам за интересни. 
Очевиден отговор е за логиката на разказа. В приказките и митовете 
единственото правило, което не трябва да се нарушава, неизменно ще 
бъде нарушено. Нарушаването на правилото създава историята. И може 
да се спори, че работата на Орфей като гениален артист е нарушаването на 
правилата. Разбира се, прилагайки доста модерна теория на изкуството, 
тази версия за Орфей е анахронизъм, но не са ли всички? 

Друг очевиден отговор е, че не е толкова лесно да се свири музика, да 
се пее и да се разговаря едновременно. Като поет/певец/музикант Орфей 
може да бъде символ на едностранната комуникация. И митът може да 
предложи илюстрация на опасностите от едностранното общуване. 

Трети възможен отговор може да бъде разсеяността. Под стрес 
си склонен да забравяш неща. А не е ли основна характеристика на 
поезията да се концентрираш върху момента като се опиташ да засилиш 
присъствието на света и поетичния звук възможно най-много? Сегашното 
време не е ли върховното поетическо време? Така че помненето на глупави 
правила може също да не е лесно. (И вероятно Орфей на Монтеверди е 
илюстрация на това.) 

И накрая, има очевидно добри причини да считаме класическите гърци 
за „хора на окото“ с общо предпочитание към визуалното сетиво*. В своето 
есе „Светлината като метафора за истината“ Ханс Блуменберг пише: „За 
гръцката мисъл цялата увереност е била основана на видимостта. (…) 



30

Логосът е сбирка от видяното. За Хераклит очите са “по-точни очевидци 
от ушите. (…) За гърците „чуването“ е без значение за истината и поначало 
необвързващо.“ * 

Затова може да се окаже, че като герой в гръцки мит Орфей е склонен 
да предпочита зрението пред слуха. И че Хадес знае точно какво прави, 
когато поставя своето фатално правило: той отнема на Орфей неговия 
преобладаващ източник на знание като го оставя на сляпо доверие, а кой 
може да се довери на това какво става в подземния свят. 

В по-широкия контекст на европейската традиция е прието да се 
„гледа“ на зрението като на основан на свидетелства, „научен“ източник на 
знание, а слухът като начин за получаване на авторитета на традицията. 
Вие виждате за себе си, със собствените си очи, но чувате думата на старата 
(или не толкова стара) мъдрост в църквата или залата за лекции! В този 
контекст – както в гръцкия – светлината става метафората за истина. Ето 
за това става въпрос в думата „просветление“. 

Така Орфей като модерен символ на поезията от, да кажем, Песоа* и 
Рилке до настоящия фестивал в Пловдив представлява елементарните 
сили на поетическия звук  - каквото и да е това. Той също представлява 
непоколебимата воля да вижда за себе си дори в тъмното. Да не 
споменаваме създаването на мита – може би чрез погрешно разбиране – 
но със сигурност чрез нарушаване на правилата, които са предназначени 
да бъдат нарушавани. И той може дори да представлява това, което 
датският философ К. Е. Льогстръп е нарекъл „поетическа амнезия“.*

Това, което традиционната картина на Орфей не представя много 
добре, е поезията, където слушането е толкова важно колкото говоренето. 
Карикатура на Орфей би могла да бъде поетът, който не слуша други звуци 
и гласове освен своя бумтящ, мощно вдъхновен глас. Всъщност портретът 
на Орфей от Елфрийде Йелинек не е далеч от това. И като такъв той със 
сигурност не представлява творби като  „4.33“ от Джон Кейдж, където 
изпълнителите не свирят 4 минути и 33 секунди като музиката се състои 
от звуците от природата и слушателите. Или дори творбите на поезията, 
където различни гласове и звуци са точно толкова важни колкото 
собствения глас на поета. 

Но аз се надявам и мисля, че това може да се промени. Това, което Орфей 
също не представя, е феминизмът. Как би могъл той, мъж на неговата 
възраст? И как може той да слуша Евридика, ако Традицията не й дава 
глас? В Овидиевите „Метаморфози“ Евридика казва една дума, „последно 
сбогом“, във версията на Рилке (и другите) тя не говори изобщо. Но сега, 
разбира се, Евридика говори. Особено чуваемо в текста на Елфрийде 
Йелинек  Schatten (Eurydike sagt), (Сянка. Евридика казва.*) Тук тъмнината 
е истината. Има гняв и облекчение в повтарящия се, настоятелен глас 
на Евридика като Орфей е причина за гнева, а портретът на Орфей не е 
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изобщо ласкателен. Орфей може да не иска да слуша това, но мисля, че 
той би трябвало, и съм сигурен, че той накрая ще го изслуша. Разбира се, 
не без погрешното разбиране на нещо. Но това ще го направи по-добър 
слушател. 

Историята е такава, каквато е. Тя не се променя. Но значението, 
разбиранията и погрешните разбирания наистина се променят. Има 
работа за вършене. 
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Марио Са де Карнейро и Луис де Монталвор. Въпреки че само два броя били издадени, 
списанието имало значително въздействие върху еволюцията на съвременната 
португалска литература.“ Маргарет Хул Коста в: Песоа, Фернандо. Книгата на 
неспокойствието, преведена от Маргарет Хул Коста. Лондон, 2010 
стр. 4: Льогстръп,  К.Е. Poetisk hukommelsestab. , Kritik, 13, Копенхаген, 1970, с.39-48  
стр. 4: Йелинек, Елфрийде. Сянка. Евридика казва, преведена от Гита Хонегер, MIT Press 
journals 2017, препечатано с разрешението на Rowohlt Theater Verlag.

Превод – Вера Иванова
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MIsunderstandInG orPheus.  
What you hear Is What you Get.

According to Robert Graves „Euydice‘s death by snake-bite and Orpheus‘s 
subsequent failure to bring her back into the sunlight (...) seem to be mistakenly 
deduced from pictures which show Orpheus‘s welcome in Tartarus, where his music 
has charmed the Snake goddess Hecate, or Agriope (‚savage face‘), into giving 
special privileges to all ghosts initiated into the Orphic Mysteries, and from other 
pictures showing Dionysus, whose priest Orpheus was, descending to Tartarus in 
search of his mother Semele. Eurydice‘s victims died of snake-bite, not herself.“ *

In other words the most famous - to many the only known - part of the 
Orpheus-myth is basically a misunderstanding of some pictures! Which means 
that misunderstanding is not always the worst kind of understanding. And 
whether Graves is right or not, it is a beautiful illustration that myth lives in our 
understandings and misunderstandings and nowhere else. We, poets, painters, 
composers, musicians, scholars, readers, listeners, viewers, we all create and 
maintain the great myths, and in the case of Orpheus we have done a good job.

The Orpheus-myth - as we know it - features  the power or supposed power 
or wished for power of poetry and music. This certainly speaks to poets and 
musicians and lovers of poetry and music. The wonders and tragedy of poetry 
and music! But it is also a tragedy of a very basic kind, featuring  love and a very 
close yet impossible overcoming of death which speaks to everybody‘s emotions,  
I imagine.  But there is more. The myth of Orpheus is not only about love, poetry, 
life and death. It also is about our most important senses, vision and hearing. It 
features sounds and pictures - not only as means of communication, but as vital 
parts of the narrative structure: The eyes and ears of the participants play major 
roles in the myth. In fact it can be argued that the decisive action in the myth is 
a tragic choice between hearing and vision.

The power of Orpheus is a power of sound. It is the sound of his song that 
charms everybody and everything: people,  wild animals, trees and cliffs , even 
the dark powers in the land of the dead. It is Hades hearing his song that gives 
him leave to restore Eurydice to the upper world.  And - again according to 
Graves - it is the sound of Orpheus‘ music that makes it possible for Eurydice to 
follow him through the darkness.

Consequently the first of Rilke‘s Die Sonette an Orpheus, Sonnets to Orpheus  
- one of the most powerful manifestations of the Orpheus-tradition in European 
poetry - is all about hearing, describing Orpheus creating a „Tempel im Gehör“: 
A temple in the hearing of the landscape and the animals.

And yet, apparently Orpheus himself choses seeing over listening. He could 
have listened to his wife! He could have talked to her: „Are you there? We‘re 
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very close. I can see the light. Are you ok?“ That sort of thing. But no. He has to 
see her, the bloody fool, or should I say: The tragic hero. Why must he do that?

Of course the Orpheus-tradition tells different versions of the story and so 
gives different answers. A rather  misogynistic one is found in the opera by 
Gluck wherein Eurydice urges Orpheus to look at her to confirm that he loves 
her and still finds her beautiful.*

Here - as in many other stories - the shortcoming of the man is caused by the 
woman. In the opera by Monteverdi the fatal choice is more like an accident, and 
Eurydice‘s interpretation of it truly tragic: „Losest thou me through too much 
love?“* Here, I certainly prefer Monteverdi to Gluck, but nevertheless I don‘t 
think  these answers  need further elaboration by us, the current caretakers of 
the myth.

I want to highlight four answers which I find interesting. An obvious one is 
about the logic of the narrative. In fairy tales and myths, the one rule that must 
not be broken will invariably be broken. Breaking the rule is creating the story. 
And it could be argued that Orpheus‘s business as an artist of genius is breaking 
the rules. Of course, applying a rather modern theory of art, this version of 
Orpheus is  anachronistic - but aren‘t they all? 

Amother obvious answer is that it is not that easy to play music, sing and 
make conversation at the same time. As a poet/singer/musican Orpheus 
could be a symbol of one-way-communication. And the myth could provide an 
illustration of the dangers of one-way-communication. 

A third possible answer could be forgetfulness. Under stress you tend to forget 
things. And is it not a main characteristic of poetry to focus on the moment, 
trying to intensify the presence of the world and the poetic sound as much as 
possible? Isn‘t the present tense the ultimate poetic tense. So remembering 
stupid rules may not be so easy either. (And perhaps Monteverdi‘s Orpheus is 
an illustration of this.) 

And finally there are apparently  good reasons to regard the classical Greeks 
as a „people of the eye“ with a general predilection for the visual sense.* In 
his essay Light as a metaphor for truth  Hans Blumenberg writes: „For Greek 
thought, all certainty was based on visibility. (...) Logos  is a collection of what 
has been seen. For Heraclitus, eyes are „more exact witnesses than ears. (...) For 
the Greeks, „hearing“ is of no significance for truth and is initially nonbinding.“* 

So it could be that as a hero in a Greek myth, Orpheus is bound to prefer 
vision to hearing. And that Hades knows exactly what he is doing when he 
lays down his fatal rule: he is depriving Orpheus of his dominant source of 
knowledge, leaving him to blind trust, - and who can trust what is going on in 
the underworld.

In the wider context of European tradition it is common to „see“ vision as 
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the evidence-based, „scientific“ source of knowledge, and hearing as a way of 
receiving the authority of tradition. You see for yourself, with your own eyes, 
but you hear the word of old (or not so old) wisdom in the church or the lecture-
hall! In this context  - as in the Greek - light becomes the metaphor for truth. This 
is what the word „enlightenment“ is about. 

So Orpheus as a modern symbol of poetry from say Pessoa*  and Rilke to this 
festival in Plovdiv, represents the elementary powers of poetic sound - whatever 
that is. He also represents the indomitable will to see for yourself - even in the 
dark. Not to mention the creation of myth - maybe by misunderstanding - but 
certainly by breaking the rules that are meant to be broken. And he might 
even represent what the Danish philosopher K.E. Løgstup has called „poetic 
amnesia“.*

What the traditional picture of Orpheus does not represent very well is poetry 
where listening is as important as speaking. An Orpheus-caricature could be the 
poet who does not listen to other sounds and voices than his own booming, 
mightily inspired voice. In fact the Orpheus-portrait by Elfriede Jelinek is not far 
from this. And as it is, he certainly does not represent works like 4.33 by John 
Cage, where the performers do not play during 4 minutes and 33 seconds, the 
music consisting of the sounds from the environment and the listeners. Or even 
works of poetry where  different voices and sounds are just as important as the 
poet‘s own personal voice.

But I hope - and think - that this might change. What Orpheus definitely 
does not represent either is feminism. How could he, a man of his age? And 
how can he listen to Eurydice, if Tradition does not give her a voice? In the 
Metamorphoses by Ovid, Eurydice says one word, „a last farewell“, in Rilke‘s 
version (and others) she does not speak at all. But now  - of course - Eurydice 
speaks. Particularly audible in Elfriede Jelinek‘s text  Schatten (Eurydike sagt), 
(Shadow. Eurydice says.*) Here darkness is truth. There is rage and relief in 
Euridice‘s repetitive, insisting voice, Orpheus being very much the cause of the 
rage, and the portrait of Orpheus is not flattering at all. Orpheus might not want 
to listen to this, but I think he should, and I am sure he will eventually. Of course 
not without misunderstanding something. But it will make him a better listener.

The story is what it is. It does not change. But the meaning, the understandings 
and misunderstandings do change. There is work to do.

NOTES:

P. 1: Robert Graves: The Greek Myths, I-II, 1960, I. p. 115.
P. 2: Christoph Willibald Gluck and Raniero da Calzabigi: Orfeo ed Euridice, act III
P. 2: Claudio Monteverdi and  Alessandro Striggio: L‘Orfeo, act V
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P.3; See Jussi Backman: Towards aGenealogy of the Metaphysics of Sight:Seeing, Hearing, and 
Thinking in Heraclitus and Parmenides, in Phenomenology and the Metaphysics of Sight, ed, 
Antonio Cimino and Pavlos Kontos, Leiden 2015.
P. 3: Quoted from the book Modernity and the hegemony of vision, ed. David Michael Levin, 
London 1993, p. 43, which is a collection of essays that „explores the question whether Western 
thought and culture have been dominated by a vision-centered paradigm of kowledge, ethics and 
power“ - quoted frem the blurb.
P. 3: „The literary magazine Orpheu was formed in 1915 by Fernando Pesso, Mário Sá de Carneiro 
and Luis de Montalvor. Although only two issues were produced the magazine had a considerable 
impact on the evolution of modern Portuguese litterature.“ Margaret Jull Costa in: Fernando 
Pessoa: The book of disquiet, translated by Margaret Jull Costa, London 2010.
P. 3: K.E Løgstrup: Poetisk hukommelsestab, in Kritik, 13, Copenhagen 1970 p 39-48
P. 4: Elfriede Jelinek: Shadow. Euridice says, translated by Gitta Honegger, MIT Press journals 
2017, reprinted by permission of Rowohlt Theater Verlag.
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среЩа под Маслиновите дрЪвЧета

Там където нас вече ни няма
Ще посея няколко маслини
Да спират бурята на идещото
Да пазят мечтите на бъдещите пришълци
Да бранят съня на светците
Да засищат глада на зверовете
Там където смисълът внезапно свършва
Ще посея маслинови дръвчета
С надеждата да оцелея
И всички несполуки ще превърна
В милион тънки маслинови клонки
Така боговете ще бъдат опростени
Така хората ще бъдат опростени.
 
Там където няма вече никой
За всички мои предшественици
Маслини
Вместо надгробни плочи
Дръвчетата живеят хиляда години
Моя утеха
Докато те чакам
Да дойдеш още веднъж
Да говорим заедно
Под маслиновите дръвчета.
 
Историята за произхода
Казва малко
Родословното дърво е прекършено
С неродените ни деца...
И докато следващият пришълец
Полива
Маслиновите дръвчета
Си представям наследниците
Моето дете
Животът е голяма чакалня
Картите се раздават на седем години
Когато се върнеш под маслиновите дръвчета
Ще бъдеш друг ще бъда друга
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С нов живот и нова надежда
Под маслининовите дръвчета
Които сега са молитвите ни -
Сбъднато чудо
И наша съдба.

Превод – Антон Баев

МирЪт, Който заБравиХ

Ароматът на пържени яйца
От кухнята
И звънците от двете училища
Камбаната от църквата
Там, зад стаята ми
Часовникът на църквата така и не работи
Времето е спряло
В детството ми
Изтичвам в трапезарията
По нощница
Мама слага бяла покривка
Гледам през прозореца
Към Дунава
Към крепостта
Към ученичката в класната стая
Мисля я много.
Да, така ще е
Целият мир на света
Който имах
Целият мир
Някога,
Който
Забравих.
 

Превод – Антон Баев
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МееtInG under the olIve trees
There, where we no longer exist
There, I will plant olive trees
To weaken the storms of the upcoming
Centuries
To protect the dreams of future dwellers
To guard the peace of sleeping martyrs
To satisfy the hunger of wild beasts
There, where the meaning unexpectedly
Ends
I will plant olive trees
For hope to win
And all the misfortunes I will convert
Into a million tiny olive branches
So Gods will be forgiven
So people will be forgiven
 
There, where no one exists any more
For all my ancestors
Olives
Instead of headstones
Will stand
They live for a thousand years
They became my religion
While I waited for you
To come to me yet again
To talk with me
Under the olive trees.
 
Tetralogy of our origins
Said little
Genealogical tree hurt
Our unborn children…
And while our next encounter
Nourishes
My vision of the olive trees
I dream ancestors
I dream offspring
Life is a big waiting room
Cards are dealt every seventh year
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When you come back to me under the olive trees
Another you and another me
A new life and a new hope
Many new olive trees
Which are our prayers now
Will be our magic
Will be our destiny.
 

Translated by Ivana Jeremich - Robinson 

PeaCe I ForGot
Smell of fried eggs
From the kitchen
And bells from two schools
Then from the church
There, across my room
Bell tower clock never works
Time has stopped
In my childhood
I run to dinning room
In my sleeping dress
Mum puts white table cover
I stare over the window
At the Danube
At the fortress
At the teenager in the classroom
I think of a lot.
Yes, that would be
All the peace
I ever got
All the peace
Long time now
I forgot.
 

Translated by Ivana Jeremich - Robinson
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животЪт на друГите и наШият живот

Ни страстта,
ни ереста,
ни брачната халка, врязана в плътта, дълбоко,
 
ни агломерацията на короната и храмовете
могат да отнемат радостта от онези мигове, когато
споделих кръвта си – в раждането –
с дъщерите си.
 
Храмът вътре в мен се срина.
 
Само божество могло би
да ме въздигне от сянката на тялото пред очите
на изкусния жонгльор, който премята
от една страна на друга лъжата с лик
на принцеса,
 
любов със вкус на пепел,
думи, по-студени от опашката на гущер.
 
Искам с фина гъба да изтрия паметта си, Господи,
но някой продължава да ми отнема гъбата.
 
Живея с тази вяра постоянно.
Собственият ми живот зависи
от прозрачността на унижението.
 
Пълно примирение.
 
Прокажен сън и спомен – като вълчица,
която чака да роди...
 
Спокойствието ще лети към други вечери.
 
От непредсказуеми ъгли избликнали,
неназовими извори ще изгасят
жаждата на прахта, която ще съм станала.
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Когато дойде той,
ще го посрещне сянката на булката, която бях,
 
и ще открие капана, в който смесвах
живота на другите с нашия живот.
 

Превод – Елка Димитрова

тЪМниЦата на славея

Паякът
извива пируети върху сенките на съня.
Над него
хоризонтите плетат магии.
 
Сенките ни,
прожектирани на тавана по часовниковата стрелка,
се огъват в арки
към ръба на детството.
 
Кръгът, в който първо се стъмва,
е тъмницата на славея.
 
Следвам хода на времето
през същата сфера.
 
Съзвучията на живота
трябва да избягат от застоя.
 
Сутрин тъпанчетата
долавят звуците
на огъващи се арки.
 

Превод – Елка Димитрова
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the lIves oF the others and our lIves

Not the passion,
nor the heresy,
nor the wedding ring incised into the flesh, deep down,
 
nor the agglomeration between the crown and temples
can remove the moment`s joy
to share, at birth, the blood
with my daughters.
 
The church within has fallen down.
 
Only a divinity can rise me
from the body`s shadow under the eyes
of the ingenious juggler who juggles
from one side to another the lie with a face
of a princess,
 
love which tastes of ashes,
words colder than a lizard`s tail.
 
I want to sponge out my memory, God,
but somebody keeps stealing the fine sponge from me.
 
I breathe all the way this religion.
My own life is hanging
on the humiliation`s lucidity.
 
Total resignation,
 
leprous sleep and memory as a she-wolf
waiting to give birth...
 
Serenity will fly to other evenings.
 
From unimaginable angles,
inconceivable springs will quench the thirst of dust
that I shall be.
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When he will come,
he’ll find the shadow of the bride I was,
 
he’ll find the trap in which I mixed
the lives of others with the lives of ours.
 

Translated by Elka Dimitrova

the nIdhtInGale’s nIGht-hole

The spider
makes pirouettes on the shadows of the sleep,
above it,
horizons interweave the spells.
 
Our shadows
projected clockwise on the top
are arching
towards the edge of childhood.
 
The circle in which it sooner gets dark
is the nightingale`s night-hole.
 
I`m following the passing of time
through the same sphere.
 
The harmonies of life
are looking for escape from slowness.
 
The morning ear drums
unravel the sounds
of the round archеs bending.
 

Translated by Elka Dimitrova
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жените на КопенХаГен

Сега отново се влюбих пет пъти
в пет различни жени по пътя
с автобус номер 40 от Ниалсгаде до Остербро.
Как може човек да контролира своето битие
при тези условия?
Една от тях беше с кожено палто, другата с червени гумени ботуши.
Едната четеше Екстра Бладет, другата Хайдегер
- и по улиците се лееше дъжд.
На Амагер Булевард се качи една подгизнала принцеса,
еуфорична и сприхава, напълно се захласнах по нея.
Но тя слезе на площада пред полицията и беше заменена
от две кралици с ослепителни забрадки,
които разговаряха кресливо на пакистански през целия път
до Общинската болница, докато автобусът кипеше от поезия.
Те бяха сестри и еднакво красиви,
затова си загубих сърцето и по двете
и планирах незабавно едно ново битие в едно село
близо до Равалпинди, където децата растат
в аромата на хибискус,
докато техните отчаяни майки пеят сърцераздирателно
в сумрака над безкрайните пакистански степи.
 
Но те не ме видяха!
И тази с коженото палто плачеше зад ръкавицата си,
когато слезе на Фаримагсгаде,
Момичето което четеше Хайдегер затвори внезапно книгата си
и директно ме погледна с презрителна усмивка,
като че ли внезапно забеляза г-н Никой
в неговата собствена скромна личност. И така ми се пръсна сърцето
за пети път, когато тя се изправи и слезе
заедно с всичките други.

Толкова жестоко е битието!
Продължих още две спирки преди да се предам.
И краят винаги е такъв: Човек стои сам на бордюра
и смуче цигара, важен и леко нещастен.
  

Превод – Катя Хоуман
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епиГраМа

Можеш да прекараш цял живот
в компанията на думите
и никога да не намериш
вярната.
 
Точно като нещастна риба
увита в унгарски вестник.
Хем е мъртва,
хем –
не знае унгарски.
 

Превод – Антон Баев
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WoMen oF CoPenhaGen

I have once again fallen in love
this time with five different women during a ride
on the number 40 bus from Njalsgade to Østerbro.
How is one to gain control of one’s life under such conditions?
One wore a fur coat, another red wellingtons.
One of them was reading a newspaper, the other Heidegger
--and the streets were flooded with rain.
At Amager Boulevard a drenched princess entered,
euphoric and furious, and I fell for her utterly.
But she jumped off at the police station
and was replaced by two sirens with flaming kerchiefs,
who spoke shrilly with each other in Pakistani
all the way to the Municipal Hospital while the bus boiled
in poetry.  They were sisters and equally beautiful,
so I lost my heart to both of them and immediately planned
a new life in a village near Rawalpindi
where children grow up in the scent of hibiscus
while their desperate mothers sing heartbreaking songs
as dusk settles over the Pakistani plains.
 
But they didn’t see me!
And the one wearing a fur coat cried beneath
her glove when she got off at Farimagsgade.
The girl reading Heidegger suddenly shut her book
and looked directly at me with a scornfully smile,
as if she’d suddenly caught a glimpse of Mr. Nobody
in his very own insignificance.
And that’s how my heart broke for the fifth time,
when she got up and left the bus with all the others.

Life is so brutal!
I continued for two more stops before giving up.
It always ends like that:  You stand alone
on the kerb, sucking on a cigarette,
wound up and mildly unhappy.
 

Translated by P.K. Brask & Patrick Friesen
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ePIGraM

You can spend an entire life 
in the company of words 
not ever finding 
the right one. 
 
Just like a wretched fish 
wrapped in Hungarian newspapers. 
For one thing it is dead, 
for another it doesn’t understand 
Hungarian.
 

Translation: P.K. Brask & Patrick Friesen
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Никола Маджиров (поет, есеист, преводач) е роден през 1973 г. в гр. Струмица, 
Северна Македония. Неговата поезия е преведена на трийсетина езици. За сти-
хосбирката „Заключени в града” (1999) той получава наградата за дебютна кни-
га Студентско слово, а за „Някъде никъде” (1999) – наградата Ацо Караманов. За 
поезията от поетичната книга „Преместен камък” получава източноевропей-
ската награда Хуберт Бурда и най-престижната македонска поетична награда 
Братя Миладинови на Стружките вечери на поезията, през 2007 г. През 2016 г. 
той получава наградата Xu Zhimo Silver Leaf за европейска поезия в Кингс Колидж, 
Кеймбридж. Марк Странд пише: Поезията на Маджиров е като откриването на 
нова планета в слънчевата система на въображението.

Nikola Madzirov (poet, essayist, translator) was born in 1973 in Strumica, R.Macedonia. 
His poems are translated into more than thirty languages. For the book Relocated 
Stone (2007) was given the East European Hubert Burda poetry award and the most 
prestigious Macedonian poetry prize Miladinov Brothers at Struga Poetry Evenings. 
Other awards include Studentski Zbor award for best debut in Macedonia and Xu Zhimo 
Silver Leaf award for European poetry at King’s College, Cambridge. Nikola Madzirov is 
one of the coordinators of the international poetry network Lyrikline. Mark Strand wrote: 
Madzirov‘s poetry is like discovering a new planet in the solar system of the imagination.

никола Маджиров 
(Северна Македония)

nikola Madzirov 
(North Macedonia)
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доМ

Живях на края на града,
като улична лампа, на която никой
не сменя крушката.
Паяжината държеше стените заедно,
а потта – нашите споени длани.
В преображенията на несръчно зиданите камъни
криех плюшеното мече,
спасявайки го от съня.
 
Денонощно съживявах прага,
връщайки се като пчела, която
винаги се връща към предишния цвят.
Беше мир когато напуснах дома:
 
отхапаната ябълка не беше потъмняла,
на писмото имаше марка със стара напусната къща.
 
Към тихите простори от раждането си се движа
и под мен полепват празнини,
като сняг, който не знае дали на земята
или на въздуха принадлежи.
  

Превод – Роман Кисьов



53

след нас

Един ден някой ще сгъне нашите одеала
и ще ги прати на химическо чистене,
за да изтрие от тях последното зрънце сол,
ще отвори нашите писма и ще ги подрежда по дати,
вместо по прочетеност.
 
Един ден някой ще размести мебелите в стаята
като шахматни фигури в началото на нова игра,
ще отвори старата кутия за обувки,
в която пазим падналите копчета от пижамите,
недоизползваните батерии и глада.
 
Един ден ще се върне болката ни в гърба
от тежестта на хотелските ключове и
съмнението, с което рецепционистът ни подава
дистанционното управление.
 
Чуждите съжаления ще тръгнат след нас
като луна след залутано дете.
 

Превод – Роман Кисьов
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hoMe

I lived at the edge of the town
like a streetlamp whose light bulb
no one ever replaces.
Cobwebs held the walls together,
and sweat our clasped hands.
I hid my teddy bear
in holes in crudely built stone walls
saving him from dreams.
 
Day and night I made the threshold come alive
returning like a bee that
always returns to the previous flower.
It was a time of peace when I left home:
 
the bitten apple was not bruised,
on the letter a stamp with an old abandoned house.
 
From birth I’ve migrated to quiet places
and voids have clung beneath me
like snow that doesn’t know if it belongs
to the earth or to the air.
 

Translated by Peggy and Graham W. Reid
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aFter us

One day someone will fold our blankets
and send them to the cleaners
to scrub the last grain of salt from them,
will open our letters and sort them out by date
instead of by how often they’ve been read.
 
One day someone will rearrange the room’s furniture
like chessmen at the start of a new game,
will open the old shoebox
where we hoard pyjama-buttons,
not-quite-dead batteries and hunger.
 
One day the ache will return to our backs
from the weight of hotel room keys
and the receptionist’s suspicion
as he hands over the TV remote control.
 
Others’ pity will set out after us
like the moon after some wandering child.
 

Translated by Peggy and Graham W. Reid
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Олеся (Олга) Александровна Николаева (6 юни 1955 г., Москва, РСФСР, СССР) 
е руска поетеса, писателка, есеист. Професор в Литературния институт „Максим 
Горки“, член на Съюза на писателите на СССР от 1988 г. Лауреат на наградата 
„Поет“ (2006), на Патриаршеската литературна награда (2012) и наградата на пра-
вителството на Руската федерация в областта на културата (2014).
Творчеството на авторката е белязано с религиозна ориентация. Първата й пое-
тична сбирка е книгата със стихотворения „Градината на чудесата“ (1980), след 
това Николаева издава редица книги (поетични сборници, прозаични произве-
дения, книги със статии и есета) - някои от тях са получавали различни награди. 
Произведенията на Олеся Николаева са преведена на десетки езици.

Olesya (Olga) Nikolayeva Alexandrovna (June 6, 1955, Moscow, RSFSR, USSR) - 
Russian poet, novelist, essayist. Professor of the Literary Institute ‘Maxim Gorky’, a 
member of the Union of Writers of the USSR since 1988. Laureate of the Poet Prize 
(2006), the Patriarchal Literary Prize (2012) and the Russian Federation Government 
Prize in the field of culture (2014).
The author‘s works are marked by a religious orientation. The first poetic collection 
was the book of poems „The Garden of Miracles“ (1980), then Nikolaeva released a 
number of books (poetry collections, prose works, collections of articles and essays) - 
some were marked with various prizes. Works of Olesya Nikolaeva are translated into 
many languages of the world.

олеся николаева 
(Русия)

olesya nikolaeva 
(Russia)
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песнопения

I
Господи! Станах на чума,
ураган аравийски, в безумна
бездна Египетска тъна, в хомот,
а исках да пея на Господа с думи
през целия си живот!

Ядох от Твойта десница всевечна,
боляха и пареха Твоите речи - 
да ги прекрача не ще понеча...
Ти цял пременен в копринена дреха
стоиш покрай мен и ми даваш утеха!

Летеше към мен легион бесове,
сърцето лукавство ехидно обзе,
душата ми падна пред Твойте нозе...
И още ме мами ефирният стон
с лекия шепот на вечен псалом.

Зее срещу ми безименна паст,
легион безсловесен иде на власт –
пада пиян обсаденият стан…
Но ти ме понесе в шеметен бяс -
кимвал ли удари или тимпан!

II
Сред сенки безброй назова ме по име.
Отлитаха чувствата, дните, годините -
кого да намериш в леда и в снега -
бялата врана ли, кончето синьо,
оня ли, когото по име не ще нарека.

Узнал неволите мои, тъгите ми, 
в песен на кукувица, в цветчета укрити,
подарих му и радост, и младост, но 
Ти, който бдеше над нас, спомни си
живота си как обещах, все едно?
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На прага на зимата полският хвощ 
какво да обещае може - и защо?
Нека свети небето над Твоята твърд!
Първата смърт отне ни тоя живот. 
Но още живеем - до Втората смърт.

III
Дъжд и сняг - в упокой – над земята
красавици спомнят - със задна дата –
а те самите – жертви на старостта, 
като бурени на върха на гората,
някога алени – в същата тази гора.

Упадък, разруха… Наметало от лед…
Ако още съм аз - то е заради Теб,
а на земята съм никоя.
Празно огледало, върху което „не“
изписва светът - тази снежна пустиня.

Но промъква се зимата в мен
с Рождеството Господне… В плен   
на яслите нали възвести:
имаш всичко, което е в теб,
което е в теб, си самата ти!

Превод - Анастасия Кехайова и Антон Баев
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the sInGInG oF sonGs
 
I
My Lord! I am reminded of pestilence,
the Arabian storm, the blackening of the
Egyptian sky, the cajolery of Pharaoh,
but through it all I spoke thus – I will sing
to my God, while I still exist!
 
I fed on Your grapes from Your hands,
which seemed – absolutely rhymed to Your vineyard
and Your stumbling block aflame, like spice…
and it was very nearly You, Yourself – who stood before me
in billowing silk down to the heels – at my own fire!
 
A legion of rebels rose against me,
and my dispatches were relayed by an old wolf
the twilit sky sat with me at one table…
Since then the insinuating rustle of billowing silk,
Dissipates to murmurs: murmurs into a psalm.
 
Nameless, a darkened ravine met my step
speechless, clad in iron, the legion rioted,
the city fell, besieged, in an inebriated swoon –
until you took me in hand, like a cymbal
until you struck me, like a timbrel.
 
II
You knew me by name among the shadows.
And until withies can bind, five feelings, seven days,
and twelve months – here, in the frozen snow,
there will be no white crows, no crow-black horses,
and all the more him, whom I cannot name.
 
I came to him with the innocence of a fool, decorating
anguish with chamomile twigs, a woodland “cuckoo”,
a frolicsome youth – glutted on wine, but –
you were with us always on guard and protective:
remember, I promised him my life, isn’t it funny?
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For what can flora or a lone post promise at winter’s onset,
even if Your world begins to shine, a radiant,
burning periphery ethereal or exalted?
Until You stood between us bringing
a second death, we died the first together…
 
III
Rain and snow are going about their own craft,
spreading over the neighborhood as days of the past
commemorate beauty, but those, leaving the game,
transform into corpulent frozen hags – bearing oars
never gage yourself by their watermark – there, on peaks of mountains.
 
All is in decline, collapse. A shivering overcoat of ice.
If it’s true, that I am only what I have, then here I am – no one
and a resounding “no”.
and there is a draft of bluish frosted light
blowing through my sieve.
 
A fledgling winter flickers through me
and the holidays of my Lord – Christmas, home,
transformed into a manger. From there the word rushes:
you have everything that you yourself are,
you have that which you are!
 

Translated by Vera Dunham
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Ричард Хартайс е автор на 14 издадени книги – поезия, проза, публицистика. 
Последната му творба REUNION е духовно пътуване от Западна Пенсилвания през 
Швейцария до Рилския манастир в България. Той е носител на редица награди, 
включително стипендиите NEA и Fulbright, както и на университета „Крейтън” и 
на Католическия университет във Вашингтон, Окръг Колумбия. Работел е като 
радио продуцент, режисьор и артистичен мениджър. През 1996 г. получава 
Българско гражданство за работата си в сферата на културата. В момента е ди-
ректор на фондация „Уилям Мередит“ и на издателство „Изборът на поетите“. 
Живее в Ънкасвил и Гротън, щата Кънектикът.

Richard Harteis is the author of 14 books including poetry, fiction, and journalism. His 
latest work, REUNION is a spiritual travelogue from the hills of Western Pennsylvania, 
to Switzerland to the Rila Monastery in Bulgaria. He has received numerous awards 
including an NEA and Fulbright fellowship and several such fellowships from Creighton 
University and The Catholic University in Washington, D.C. He has worked as a Radio 
producer, film maker and arts administrator. In 1996 he was accorded Bulgarian 
citizenship for his work in the culture. He currently directs the William Meredith 
Foundation and Poets’ Choice Publishing. He lives in Uncasville and Groton Connecticut.

ричард Хартайс 
(САЩ)

richard harteis 
(USA)
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дете под водата, МЪж, Който Гледа надолу: 
„портрет на ХудожниК“ от ХоКни 

Какво ще каже той,
когато приятелят му се взриви във въздуха
и острата калифорнийска светлина
се опре на челото му
и обърне взора му към Египет.
„Закъсняхме, какво
ми причини?“
Или на себе си: „Защо
ти причиних това?“
Ами плувецът,
бъхтащ се към някакъв отблясък
на червен кристал,
и ставащ мъж, изправен
срещу пустинното небе – на какво се надява той,
какви са неговите пречистени сънища?
Ще опръска ли сухото предверие?
Ще сведе ли приятелят му за целувка?
Сдържаме дъха си, плачем.

Превод – Георги Белев 
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Коледа с недоносЧета
 
I
Толкова машинарии и мигащи лампички,
човек би помислил, че ги правят тук, или
че е на изложение за кукли, всяка в стъклена кутия,
за коледните купувачи.
Недоносчетата, тия бебчета!
Коремчета тъй нежни, ситни сякаш
са печати на бурканчета с кафе. Пръстчета, ушички,
съвсем дребни, ала съвършени.
Задъхани като кутрета, но не в ритъм
с бавните удари на гърдите им.

II
Чернокожата сестра е в болнична престилка,
зелена, стерилна. Но тя си тананика
древна песничка зад маската.
Потупква ги, полюшква ги:
„Дишай, бебче, дишай!
Трябва да се пробудиш сега
от тъмните си сънища.
Нова звезда светна в небето.
Чакаме те.“
 

Превод – Георги Белев 
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KId under Water, Man looKInG doWn:  
hoCKney’s “PortraIt oF an artIst” 

What will he say
when his friend bursts into air
and the severe light of California
sets on his forehead,
turns his eyes Egypt.
“We’re late, what
have you done to me?”
And the swimmer
struggling toward some
blur or red crystal
becoming a man against the
desert sky, what does he hope,
what are his chlorine dreams?
Will he splash the dry patio?
Will his friend bend for a kiss?
We hold our breath, cry.
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ChrIstMas WIth the PreMees

I
So much gadgetry and blinking lights
you’d think they make them here; or,
a doll display, each boxed in glass,
for Christmas shoppers.
The premees, the little babies.
Bellies as small and delicate as
coffee-jar seals, finger tips and ears
all too tiny, but perfect.
Puppy-panting, our of rhythm
with their slow-motion breasts strokes.

II
The black nurse is covered
in green – sterile. But she hums
an ancient song behind her mask.
She strokes them, she rocks them:
“Breathe little baby, breathe.
You must wake up now
from your dark dreams.
There is new star in the heavens.
We are waiting for you.”
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Славица Гаджова Свидерска (1984, Битоля, Северна Македония) е поет, изсле-
довател, преводач, доктор по филология. Автор е на стихосбирките Безкрайност 
(2001), Писма (2012), Политики на любовта (2015), Тела (2016), както и на моно-
графиите Литературата и дискурсите на силата (2013), Смисълът и абсурдът 
(2016) и Литературата и политическото насилие (2018). Изследванията й са 
върху дискурсите на силата и политическото насилие в литературата. През 2012-
та тя получава наградата „Енхалон“ на „Стружките вечери на поезията“. През 
2016-та е отличена с приза „Караманов“ за стихосбирката си Тела. Лириката й е 
включена в няколко антологии на съвременната македонска поезия и е превеж-
дана на английски, китайски, италиански, чешки, словашки, сръбски, хърватски, 
бошняшки и албански езици. Основател и редактор на издателска къща „Восток“.

Slavica Gadzova Sviderska (1984, Bitola, Macedonia) is a poet, researcher, literary 
translator, doctor of philology sciences. She is an author of the poetry books Infinity 
(2001), Letters (2012), Politics of Love (2015), Bodies (2017), as well the monographs 
Literature and the discourses of power (2013), Sense and Absurdity (2016) and 
Literature and political violence (2018). She researches the discoursers of power and 
the political violence in literature. In 2012 she was awarded with “Enhalon” prize at 
the Struga Poetry Evenings. In 2016 she won the prize “Karamanov” for the poetry 
book Bodies. Her poetry is published in several anthologies of the contemporary 
Macedonian poetry and translated into: English, Chinese, Italian, Czech, Slovak, 
Serbian, Croatian, Bosnian and Albanian. She is founder and editor of the publishing 
house Vostok.

славица Гаджова 
свидерска 
(Северна Македония)

slavica Gadzova 
sviderska
(North Macedonia)



67

лиЧна КартоГрафия 

В очите ми са всички
изгреви и залези,
видени от майка ми, татко ми,
баба ми, дядо ми,
и техните майки и татковци, баби и дядовци
и всичките гълъби бели над Бяло море
и всичките гарвани черни над Черно море
и всички червени облаци над Червено море
и Мъртво море с мъртвите сънища превърнати в сол
и белези по местата където бяха крилата
В себе си нося и змийски остров
и черква с лечебна вода сред змиите
икона с двете лица на Исус
и фрески с ренесансови ангели
и един Олимп в себе си нося
и моя Зевс,
мятащ гръмотевици върху си
Нося цяла Сахара
и музиката на Африка, която изпълняват мъже,
пеят женските ми клетки
и всички песни на Балканите в мен
са за непознатия мъж
и за върхове неясно високи, но без знамена
за пропасти неизвестно дълбоки и писъци от непознати уста
И олеандри нося, и кактуси,
необозначен на карта свят, изсушен цвят
от някоя древна книга на мъдростта
която не мога да разчета
 

Превод – Антон Баев
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африКансКо 

Трябваш ми като бял господар сред чернокожите
да ти се покланям като на Бог
като екватор, който ме разделя на две половини
мираж и дехидратация
всяка година - нова верига на врата ми
всеки месец - ритуал транс
всеки ден смъртта чука на вратата ми
всяка вечер коремът ми докосва гърба
всеки час сънувам хляб
всяка минута ме убиват по план
и всяка секунда се раждам отново
Трябваш ми като номад в пустинята ми
като отшелник в пясъците
намерил оазис
в който да се засели
като грешник.
 

Превод – Антон Баев
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selF CartoGraPhy 

In my eye pupils I keep
all sunrises and sunsets
seen by my mother, father,
grandmother and grandfather,
and their mothers and fathers
grandmothers and grandfathers
and all black ravens over the Black Sea
and all white seagulls over the White Sea
and all red clouds over the Red Sea
and the Dead Sea with slain dreams turned into salt
and scars on the places where there were wings
I have a snake island within me
and a church with healing water among the snakes
an icon with the two faces of Jesus
and Renaissance frescos with angels
and one Olympus I have inside me
and my own Zeus who throws thunders on himself
I have Sahara inside me
and the music of North Africa sung by man only
is sung by my female cells
and all traditional songs of the Balkans
call for an unknown man
and peaks with unknown height
without flags
abysses with unknown depth
screams of unknown mouths
I have oleanders and cactuses
unmapped world and a dried flower
from an ancient book of wisdom
which I don’t know how to read
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aFrICan 

I need you as a white master
among the black people
to worship you as God
As equator which divides me into two halves
Mirage and dehydration
Every year new chain around my neck
Every month ritual trans
Every day the death knocks on the door
Every night the belly touches the back
Every hour I dream bread
Every minute planned extermination
and every second I reborn myself multiplied
I need you as a nomad in my desert
as a hermit in the sand
find the oases
and inhabit them as a sinner.
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живото МЪртво Море

Тайни пулсират
Под блестящи кристални колони,
Рибите бягат от това място,
Само по върховете на планините
Белите кости на древното море
светят, докоснали тишината.
 
Светлинни снопове върху тежката светлина
Край тъмните ями на страховете ни
Царува залезът
Като чакащ в засада див звяр.
 
Под нас тектонските плочи
На сирийско-африканския разрив
Още се местят
А ние сме нетърпеливи да разберем
Кой ще разсече
това море на смъртта
И ще прокара път
До жадните за любов
 

Превод от английски – Антон Баев
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на солените плажове

Земята се въртеше край нас в удоволствието
на телата, бяхме там – нито голи
нито облечени, трябваше само
с кожите си да се чувстваме заедно
живи в допира, изпитвахме срам,
виждайки дрехите си, робите
натежали от вода, под
преобърнатите небеса
Когато погледнахме назад
станахме стълб
от притеснения
за всичко, оставало неизречено .
 

Превод от английски – Антон Баев
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the lIvInG dead sea

Secrets pulsate
Beneath shimmering crystal pillars,
Fish don’t yearn for this place,
Only on mountaintops
White bones still glowing
From the ancient sea
Licking  your silence.
 
Layers of light on heaviness of light
Sunset now reigns
Near the dark pits of your fears,
Lying in wait, alert like an ancient beast
 
Underneath, tectonic plates
still drift away
from the Syrian-African rift,
And we are eager to see
Who will smite this sea of death,
Pave a way to those who are
Lovethirsty 
 

Translated from Hebrew by Barbara Goldberg and Moshe Dor
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on salt BeaChes

The land swirled around with us in  the pleasures
Of the body, we were there, neither naked
Nor clothed, we were meant with our receptive
Skin to feel each other
Alive to the touch, we felt shame,
 Discerned  our garments,
 our robes of heavy water, under
Overtuned skies
When we looked back
We became pillar
Of apprehension, uneasy
About all that was left
unspoken
 

Translated from Hebrew by Barbara Goldberg and Moshe Dor
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орфей, или отвЪд МитолоГията
(есе)

… из устата, 
слушана от канарите, разбирана от зверовете, 
литна навънка душата, издъхна във ветровете. 

Овидий, Метаморфози XI, 32-63. Превод – Георги Батаклиев
 

Живият дух на Орфей ни кара да слушаме гласа, който никога не 
е изчезвал, гласа на поезията, на художеството и на музиката, дишащ в 
сърцата на толкова много души. Този дух, който е в плен на музите, онези 
крилати прозрачни същества, които са частици от космическата памет и 
най-дълбоката част от битието на художника и живите изкуства. Всеки 
клон от различните изкуства ни пренася в този духовен свят, както казва 
американският философ Уилям Джеймс, но също така изисква да вярваме 
в това, което вдъхновението ни шепне, и да се въздържаме от поглед 
обратно към силите на оня скрит в самите нас Дионис като продължим 
изкачването си към светлината, към света на Аполон - света на съзнанието 
и ума, който гнезди в главите ни и може да ни дари с просветление. Духът 
на тази древна митология звучи и в акадския мит за Гилгамеш, датиращ 
от същата епоха, когато историческият Орфей вероятно е живял.

Богинята Ищар (Инан) всяка година ритуално слиза в подземния 
свят в търсене на Таммуз, с когото да се свърже чрез свещен брак, 
известен като hieros gamos. Според тази теогония, конфронтацията 
между силите на хаоса и смъртта, и силите на живота и плодородието, се 
връщат ежегодно чрез метаморфозите на природата. Подобно единство 
с природата е от съществено значение за всички митологии, които 
представят възникването на боговете и богините. Истинската природа на 
човешката душа звучи като музика, като пеенето на птиците и като шума 
на течащата вода, докато дърветата танцуват под музиката на бог. Така 
главата и устата на Орфей все още пеят през вековете.

Сега ние сме тези, които слушаме музиката, или, както казва Рилке в 
Сонети към Орфей – „сега сме слушатели и уста на природата“ (sind wir die 
Horenden jezt, und ein Mund der Natur); “и ако земята ви забрави, кажете 
на мълчаливата земя, че се издигам към бушуващата вода, присъствам”.

Нека помислим за този неуловим момент, в който само един поглед 
може да промени реалността, когато ние като Орфей се сблъскваме с 
мистерията на смъртта и живота, в онази трансформация, която се случва 
в едно мигане на окото.

Това понятие присъства в съвременната наука, известна като 
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квантова теория. Присъствието на непрекъсната реалност, което е трудно 
за възприемане и пълно разбиране. Проф. Дана Зоар хвърля светлина 
върху тази идея в книгата си „Квантовата същност“ (Фламинго, 1990). Да 
сравняваме постоянната промяна на частиците и вълните в субатомния 
свят, означава, че човек никога не може да схване истинското съществуване 
на явленията, тъй като може да е само или вълна или частица? Единствено 
позицията на наблюдател го прави една от двете възможности. В 
квантовото ниво на реалността цялата картина на непрекъснато 
движение през пространство и време се разпада, реалността се случва, 
само когато я погледнем. Подобно на Орфей, квантовата физика е физика 
на светлината и скока... Частица от главата му в ново съществуване, или 
както е казано, реалността се случва, когато я видим.

Орфей, тласкан от Дионисовия импулс да погледне назад, губи 
шанса си да бъде цялостен, да остане верен на себе си, т. е. да изпее 
духа си на света. Тялото му, разкъсано от менадите, е земният елемент, 
пренесен в красотата на поезията, светлината на Аполон, метафорично 
символизирана от главата, рееща се между небето, слънцето и водата. 
Това е един вид митопоетично царство, което ние поглъщаме чрез 
вдъхновението на феномена „частици и вълни“ през нашия живот, когато 
сме в единство с “анима”-та на душата си, тогава Евридика е в Орфей...

Тайната инициация при Орфизма през VI в. Пр. Хр. е известна и в 
Близкия изток. Ще я открием при сектата на есеаните, практикували 
вегетарианство, пеене и методи за пречистване, използвайки река Йордан 
като място за кръщение, а пещерите в Мъртво море - като светилища. 
Библията ни казва, че съпругата на Лот, избягала от разрушения от Бог 
Содом, ала обърнала глава назад, въпреки че Бог й заповядал да не го 
прави, и се превърнала в стълб от сол. Цар Давид свири на арфа, за да 
оправи лошото настроение на Саул, а синът му Соломон е известен със 
способността си да говори с животни. (Интересно е да се отбележи, че 
името на Орфей се състои от две думи на иврит: “OR”, което означава 
“светлина” и “rophe”, което означава - “лечител”).

Всички фрагменти, изграждащи света и връзката ни с неговата 
обърната навътре реалност, наподобяват начина, по който развиваме 
един филм в тъмната стая, докато жадуваме да намерим светлина в 
собственото си съществуване.

Жан-Пол Сартр дефинира “погледа”, като движението, което съчетава 
фрагментирания заобикалящ ни свят, “погледът на Другия ме достига 
през света, и това не е просто метаморфоза в мен самия, а пълна 
трансформация на света.” (Le Regard)

К. Г. Юнг разсъждава върху complexion opstorum и съществуването на 
“сянката”. Самопознанието се постига чрез съзнателното усвояване на 
Несъзнателното чрез „тъмната сянка“, а целта е постигане на цялост.
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Менадите в притчата за Орфей, сили на злото, ни напомнят 
гностичната идея, че този, който идва да се роди, трябва първо да 
унищожи благочестивия свят, Абраксиса, и да обедини Божественото 
с Дяволското начало. Върховният Бог е дарил на човечеството съсъд за 
духовна трансформация, женското начало. В този смисъл Орфей трябва да 
се бори с две женски сили: неговата съпруга, Евридика, и майка му, музата 
Калиопа (чието име означава “красив глас”), от която е получил таланта 
си, вдъхновението и умението да стигне до спасение чрез преодоляване 
на земните сили. По този начин - чрез агонията - той може да достигне до 
чистата лечебна сила на пеенето и да вдъхнови всеки, който се нуждае от 
това изцеление, както казват старите мистични писания: раненият - той 
е лечител.
 

Превод – Антон Баев
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orPheus, or Beyond MytholoGy
(essay)

Through those lips that held the rocks entranced, that wild beasts 
understood, he breathed
His last, and forth into the winds his spirit passed.
 
Ovid, Metamorphoses XL 32-63 Translations: A. D. Melville

 
This spirit of Orpheus’ that is still alive, drives us to listen to the voice that has 

never vanished, the voice of poetry, of art and of music, which is breathing in the 
hearts of so many souls.  This spirit   tied to the muses, those winged, transparent 
creatures who are part of the cosmic memory, and the deepest part of the artist 
existence, and of the living arts. Each branch in the various arts transports us to 
this spiritual world, as stated by the American philosopher William James, but this 
requires us to have faith in what our inner inspiration whispers to us, and to refrain 
from turning our heads back toward inner Dionysus’ powers, but to keep climbing 
up toward the light, toward Apollo’s world - the world of the conciseness and mind 
that nestles in our heads, and can bring us enlightenment. Spirits of this ancient 
mythology echo as well out of the Acadian myth of Gilgamesh tablets, dated to the 
same era when the historic Orpheus have probably lived.

The Goddess Ishtar (Inane) who descends to the underworld in the annual 
ritual to find Dumez, and to unite with him in a sacred wedding, known as “hiеros 
gamos”. According to this theogenia, the confrontation between the powers of 
chaos and death, the powers of life and fertility returns annually through the 
metamorphoses of nature. Such unity with nature is essential in all mythologies 
that represent the elements of gods and goddesses. The true Nature of the human 
soul sounds like music, like the singing of the birds, and like the rush of the flowing 
water, where trees dance to the music of the god. This is how Orpheus’s head and 
mouth are still singing throughout the eons. 

Now it’s we who are the ones that listen to the music, or, as Rilke says, “we are 
now the listeners and the mouth of nature: “sind wir die Horenden jezt, und ein 
Mund der Natur”; (Sonnets to Orpheus); “and if the earth forgets you, tell the silent 
land, I am springing to the rushing water, I am present”.

Coming to think about this elusive moment, when just a look can change reality, 
where we as Orpheus, face the Mystery of death and life, in that transform which 
happens in a blink of an eye.

This notion is present in modern’s science known as the Quantum theory. 
Presence of continuous reality, difficult to grasp or comprehend entirely. Prof Dana 
Zohar enlightens this idea, in her book ‘the Quantum self. (Flamingo, 1990)

Comparing the constant change between particle and wave in the subatomic 
world, which means that one can never grasp the true existence of the phenomena, 
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as it can be either wave or particle? Only the look of the observer makes it to be one 
of the two options. In the quantum level of reality, “the whole picture of continuous 
movement through space and time breaks down; reality happens when we look at 
it. Like Orpheus, Quantum physics is physics of lamp and jump… Particle like his 
head that from a new existence, as said, reality happens when we look at it.

Orpheus, urged by the Dionistice impulse to look back, losses the chance to 
be whole, to stay loyal to his ‘self’, i.e., to sing his spirit to the world. His body, torn 
by the Maenads, is the earthy element transported into the beauty of poetry, the 
light of Apollo metaphorically symbolized by the head, shifting between heaven, 
sun, and water. This is a kind of mythopoetic realm that we absorb through the 
inspiration of the particle and wave phenomena of our life, when we are united 
with the “anima” within our soul, the Eurydice within Orpheus…

The secret initiation of the Orpheties in the 6th century BC was well known 
also in the Middle East. Just like the sects of the Terapoities and the Esseans, all of 
whom practiced vegetarianism, singing and purification methods, using the Jordan 
river as a place of baptism, and the Dead Sea caves as sanctuaries. The Bible tells 
us that Lot’s wife while escaping God’s destruction of the city of Sodom, turned 
her head back even though God ordered not to do so, and consequently, she was 
turned into a pillar of salt. King David played the harp to soothe the bad mood of 
King Saul, and his son Solomon was known as one who is capable of speaking with 
animals. (It’s interesting to note, that the name of Orpheus consists of two words in 
Hebrew: “OR” which means “light,” and “rophe’ “ which means - “a healer”).

All the fragments that construct the world, and our relation to it’s inter-operate 
reality, is like the way a developed film appears in the darkroom, while we are 
yearning to find light in our existence.

Jean-Paul Sartre defines the look, the gaze – “Le regard,” as the movement that 
combines the fragmented world that surrounds us, “the look of the Other reaches 
me through the world, and it is not only the metamorphosis of myself but a total 
transformation of the world.” (Le regard)

K.G Jung discussed the “complexion opstorum”, and the existence of the 
“shadow”. Self-knowledge is achieved through the conscious assimilation of the 
Unconscious with the dark shadow, toward the goal of achieving wholeness.

The Maenads in this Orpheus tale, represent evil violence, reminds us the 
Gnostic idea, that only the one to be born must first destroy the godly world, 
whose name is Abraxis, and unite the godly and devilish elements. It’s the High God 
who gave mankind the vessel of spiritual transformation, meaning, the feminine 
principle. And so, by this aspect, Orpheus must struggle between two feminine 
powers:  his wife, Eurydice, and his mother, the muse Calliope (whose name means 
“beautiful voice”), from whom he got his talent and inspiration, and the skill to 
learn how to reach salvation, and to overcome his earthly drives. Thus, through 
agony he can reach the pure healing power of singing, and inspire anyone who 
needs these healing, as old mystic scriptures say: the wounded he is the healer.
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златомир златанов 
(България)

Zlatomir Zlatanov 
(Bulgaria)
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ноЩни плажове
 
Снишените скали - статуя на прилеп,
в чийто скут морският фар си спомня
заседналия кораб в плитчините
и тъй се превръща в спасителна светлина
на един плач, който служи на бъдещи катастрофи
от нескончаемо мъжество.
От двете страни - тъмните пясъци с мекотели гърди,
където лодките се забавляват в безопасност
на нощните плажове.
Ти си тук,
в трюмовете на сърцето вече нахлува вода
и как над подводния живот
ще запазиш гласа си, отглас в прибоя,
образа на една борба с изтъняващи въжета,
образа на две тънки плитки в косата с медночервен отблясък
на момичето, което се надява да се спаси с плуване
в лунния прилив.
Примигва морският фар в ущърб на нощта:
 
предупреждението само е вечно.
 
Сигналът, който полепва по хоризонта
и преследва забравата от страха,
опиянението на пясъка под телата от изтекла любов,
дюните от преситени ветрове -
само този сигнал:
 
предупреждението само е вечно.
 
Ти мислеше, че е възможно
подновяването на пристанищното лекомислие в гърдите,
пребоядисването на татуировките в избледнялата кожа,
скришната размяна на онемелия от самотност папагал
с нова птица -
да усили вчерашния ти глас с вечно юношески слова.
Гледай, фарът те предупреди в мъглата:
 
предупреждението само е вечно.
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Срещу стълбата, опряна о прасковото дръвче -
раковините на палеолитния студ,
срещу помургавелите прасци на нозете,
нагазили в минералния извор с инстинкта на древна тракийка,
срещу двете плитки в косата, жилки на червената мед -
опустошението на нощните плажове.
А сигналът е същият:
вечното предупреждение
от единия живот към другия,
от единия бряг към надеждата.
Ти го видя
с разядени от солените пръски очи,
този сигнал
в спасителен ущърб на нощните плажове, на морето. 

ариадна и дионис на остров наКсос
Нагазила вълните, в лека дреха,
със сянката на сън в очите, недоумяваща
каква ли участ й отрежда хоризонтът пуст,
тя глезените си оголва и проклина яростно Тезей.
 
Кому е обещана гледката,
замръзнала подобно сянка, без изтичане на време,
ще можеш ли да я приемеш, тъй както мъж приема
изоставена от друг любима, необещаната...
 
Покорителят на Азия,
по-славен пълководец от Александър Македонски,
веселият бог на виното, той идва неочаквано,
от кораба се срива шумната му свита,
с цимбали, свирки, тъпани и флейти
направлява танца на жени и змии

в замайващи обрати,
във въздуха над дюните се разминават
скокливи рисове, пантери,
и с лапите си лъвовете будят
силени и сатири в пиянската им дрямка.
Поднесената чаша е изпита чаша,
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прояснените очи са замъглени очи,
прекъснатият ни живот е непрекъснат танц
покрай острови на изоставени любовници,
в морета подир бягащи любовници,
където паметта е постоянно отучване да сме реални.
Ще отплуваме със жестове,
изчистени към първоначалния им смисъл,
само с това дихание, което никой
не успява да задържи, ни минало, ни бъдно,
вездесъщ без същност дъх... О, не това
кислородно вдишване за здраве,
не въглеродната въздишка,
не тия редувания на ритмичен ужас
по устните ни слети...
Морето е женствено, открито, влачи
пръчки лозови, с гроздове отрупани, 
и нефтените сонди подобно на вакханки
танцуват покрай нас, загърнати с бръшлян отровен.
Последните ни сокове са първите ни сокове,
началният ни танц е веселият танц,
ни повече и ни по-малко.
Твоето лице и устни бяха ли ми обещани,
както светликът на зората,
обещано ли ми бе лицето на моя син,
моето лице, главата ми, шишарка на лудешки тирс...
Нима ни бяха обещани
тези острови и брегове, морета,
и родината ни - много пъти обещавана,
ни повече и ни по-малко, отколкото способни сме
в ръце да задържим...
Не тия замърсени извори,
не тия отключени енергии на руди,
по-пагубни от гроздовия сок
и от менади по-беснеещи,
не тия изоставени любими,
не тая неразумна жажда
да пленявате и да убивате, моряци,
не за такова безумие отключих
мъзгата лозова, не на това ви учих.
Но стига... Всички посоки
на екстаза съгрешени са - и обещани.
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nIGht BeaChes
The lower rocks - a statue of a bat,
in whose lap the lighthouse remembers
the stranded ship in the shallows
that turns into a rescue light
for a cry that serves future catastrophes
of unceasing courage.
On both sides - dark sands with mollusc breasts,
where boats have fun in safety
on the night beaches.
You are here,
water bursts into the holds of the heart
and how will you preserve your voice
over the underwater life, an echo in the surf,
the image of a struggle with thinning ropes,
the image of two thin braids in the hair with a copper-red glow
the girl who hopes to save herself by swimming
in the lunar tide.
The lighthouse flashing against the night:
 

the warning is forever.
 

The signal that sticks to the horizon
and pursues the oblivion of fear,
the intoxication of the sand under the bodies of expired love,
dunes of saturated winds -
only this signal:
 

the warning is forever.
 

You thought it was possible
the renewal of the harbour frivolity in the chest,
repainting tattoos on faded skin,
the secret exchange of the parrot, who lost his voice out of loneliness
with a new bird -
to strengthen your yesterday’s voice with everlasting juvenile words.
Look, the lighthouse warned you in the fog:
 

the warning is forever.
 

Opposite the ladder, propped against the peach tree,
the shells of Palaeolithic cold,
against the darkened calves,
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waded into the mineral spring with the instinct of an ancient Thracian,
against the two braids in the hair, streaks of red copper -
the ravaging of the night beaches.
And the signal is the same:
eternal warning
from one life to the other,
from one shore to hope.
You saw it
with eyes corroded from the salty drops,
this signal
in harm of nightly beaches, at the sea.
 

Translated by Joana Aynswert

arIadna and dIonIsIus on  
the Island oF naXos

Waded in the waves, in a light garment,
with the shadow of sleep in the eyes, bewildered
what fate would the empty horizon bring her,
her ankles she uncovers and curses Thezeus furiously.
 
Who was this scenery promised to,
frozen like a shadow, in a timeless stop,
would you be able to accept her, just like a man accepts
abandoned by another lover, the unpromised...
 
The conqueror of Asia,
a commander more glorious than the Alexander the Great,
the merry god of wine, he comes unexpectedly,
from the ship, his noisy crowd collapses,
with cymbals, whistles, drums and flutes
directing the dance of women and snakes

in intoxicating twists,
in the air over the dunes
frisky lynx and panthers pass each other by
and wake the lions with their paws
satyrs and sileni from their drunken nap.
The glass served is a glass drank,
the clear eyes are eyes in mist,
our interrupted life is a continuous dance
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along the islands of abandoned lovers,
in the seas after fleeing lovers,
where memory is a constant un-learning to be real.
We will sail with gestures,
cleared towards their original meaning,
only with that breath which no one
can preserve, nor past nor future,
omnipresent breathlessness ... Oh, not that
oxygen inhalation for health,
nor the carbon sigh,
nor these alternations of rhythmic horror
on our lips merged together...
The sea is feminine, wide open, dragging
vine sticks with clustered grape
and oil rigs like dancers
dancing past us, dressed in poison ivy.
Our last juices are our first juices,
our dance of sorrow is the happy dance,
nothing more, nothing less.
Were your face and lips promised to me,
as the light of the dawn,
was the face of my son promised to me,
my face, my head, a cone of madcap thyrsus...
Were they promised to us
these islands and shores, seas,
and our country - many times promised,
nothing more and nothing less than we are capable of
holding in our hands ...
Not these polluted springs,
nor these unlocked energies of ores,
more detrimental than grape juice
and raging menadas,
not these abandoned lovers,
nor this unwise thirst
to capture and to kill, sailors,
I didn’t unlock the vine sap for such madness
I didn’t teach you this.
But enough now ... All directions
of ecstasy are sinful - and promised.
 

Translated by Joana Aynswert
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опит вЪрХу орфей и Христос 
Митът за Орфей и Евридика – къде е хватката тук? Със забраната да се 

обръща назад Орфей се подсигурява с имагинерна власт над смъртта, макар 
и в негативен аспект.

Ако не се беше обърнал... но той се обръща и престъпва забраната.
Хватката е в наложената забрана, препятствие. Лакан не обяснява ли по 

същия начин забраната за инцест?
Митът е картина на репресирани означаващи.
Какво е репресираното тук? Абсолютната непреодолимост на смъртта, 

какъвто и detournament да си въобразим чрез забрана или нещо друго, 
както и да хитруваме...

Силата на фалшивото постановява липсата на необходимо битие.
Смъртта е безответното Едно, без което няма истинска иманентност.
Терорът на Едното, в който светът опустява.
Как е при Христос? Там няма дори препятствие, забрана, условие.
Христос възкръсва безусловно, без наложено условие.
Малка секта, маргинален водач сякаш avantlalettre претърпяват 

произволната процедура на Предестинацията.
Ако Орфей е модерността,  Христос е постмодерен.
Каква е разликата между модерност и постмодерност?
Да вземем Смърт във Венеция и  Лолита. 
И в двете става въпрос за weird секс-връзка.
Но при първия случай тя само е платонична и условна, а във втория 

– изконсумирана.
При Орфей победата над смъртта  е прекратена поради някаква нелепа 

причина, при Христос – победата е изконсумирана безпричинно.
Философите са пленници на Корелата, както се изразява Мейясу.
С Христос светът без да подозира прегръща своята контингентност 

вместо етерналистката идея.
Безусловно възкръсналият Христос е абсолютната невъзможност за 

необходимо битие.
Ако не беше изпълнено пророчество на Вехтия Завет, Христос сигурно 

щеше да е първият антикорелационист.
Само че ако Христос е заложен в Завета, тогава нещата се преобръщат и 

постмодерното предхожда модерността, както дигиталното – аналоговото.
Но някой quodlibet бодхисатва не е ли по-сполучливо въплъщение на 

принципа на не-разум, както е формулиран от Мейясу?
Изпълнил всички условия за просветление и консумиран път към Буда, 

бодхисатва се задържа отсам в света на  Самсара, за да помага на останалите. 
Обвързан без да е обвързан в корелационисткия кръг.

Самсара е Корелата, приют за глупаци по логиката на Мейясу, но какво ако 
именно тук е залогът на безкрайното, както твърди неговият ментор Бадиу?
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essay on orPheus and ChrIst
The myth about Orpheus and Eurydice - where is the grip here? With the ban 

on turning back, Orpheus is assured with an imaginary authority over death, 
albeit in a negative aspect.

If he had not turned around... but he turned and broke the ban.
The grip is in the imposed ban, obstruction. Does Lacan not explain in the same 

way the prohibition of incest?
Myth is a picture of repressed signifiers.
What is repressed here? The absolute overpowering of death, whatever 

detournament to imagine through a ban or something else, as well as to cheat...
The force of the false determines the lack of necessary existence.
Death is the irrepressible One, without which there is no real immanence.
The Terror of One, in which the world is deserted.
How is it with Christ? There is not even an obstacle, a ban, a condition.
Christ is resurrected unconditionally without a condition.
A small sect, a marginal leader as if avant la lettre underwent the arbitrary 

procedure of the Predestination.
If Orpheus is modernity, Christ is postmodern.
What is the difference between modernity and postmodernity?
Take Death in Venice and Lolita.
In both, it is a weird sex connection.
But in the first case it is only platonic and conditional, and in the second case 

- consumed.
At Orpheus, the victory over death is suspended for some ridiculous reason, 

with Christ - victory is consumed without cause.
The philosophers are the prisoners of the Correlate, as Meillassoux expresses.
With Christ, the world, without any suspicion, embraces its contingency 

instead of the eternalist idea.
The unconditionally resurrected Christ is the absolute impossibility of a 

necessary being.
If the prophecy of the Old Testament had not been fulfilled, Christ would 

probably have been the first anticorrelationist.
But if Christ is set in the Covenant, then things are overturned, and postmodern 

precedes modernity, as digital - analogous.
But is some quodlibet bodhisattva not a more successful incarnation of the 

principle of non-reason as formulated by Meillassoux?
Having fulfilled all the conditions for enlightenment and the consumption of 

the Buddha, the Bodhisattva is holding on to the world of Samsara to help others. 
Tied up without being bound in the correlationist circle.

Samsara is the Correlate, a shelter for the fools of Meillassoux’ s logic, but what 
if here is the bet of infinity, as his mentor Badiou claims?

Translated by Anton Baev
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