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Дисертационният труд на Вяра Калфина представлява оригинално 
изследване в обширната и интензивно проучвана област на античната 
митология, и по-конкретно на отношението между митологични наративи
и ритуални практики. Предизвикателствата, пред които се изправя 
изследването, са сериозни: огромен, но принципно несистематично 
представен изворов материал; лаконичност и фрагментарност на много от 
сведенията; трудността да се установи със сигурност как и доколко 
разказите кореспондират на засвидетелствани култове. 

В това обширно научно поле докторантката е успяла подходи 
селективно и критично и да открие свой център на интерес – разказите за 
насилствена или необичайна смърт, както и да идентифицира 
недостатъчно проучени страни на този тип митологични наративи и чрез 
детайлен анализ на изворите да подложи на преосмисляне някои известни
схващания за техния произход и функциониране в старогръцките 
религиозни представи и практики. Двата тематични кръга, върху които са 
фокусирани двете части на изследването, са разказите за насилствена 
смърт на млади хора като възможни успоредявания на ритуали на жизнен 
преход, и разказите за преображения като изключителни събития, водещи 
до насилствено откъсване от живота без същинско преживяване на смърт.
И в двата случая е търсена собствена тематична „ниша“ в 
изследователското поле – избрани са аспекти на проблематиката за 
насилствената смърт (различна от строго ритуалното насилие, т.е. 
жертвоприношение), които не са били обект на детайлно разглеждане, 
поставено в подобен класификационен контекст. Това особено се отнася за 
темата за метаморфозата, която, разгледана като вариант на по-общата 
тема за принудителна раздяла с живота, е истинска изследователска 
находка и дава нов поглед към иначе добре познати и многократно 



обговаряни сюжети. Подходът в така очертаните две основни части е до
известна степен различен – в първата акцентът пада предимно върху 
анализ на съзнателно избрани казуси (case studies), а във втората са 
обхванати, детайлно анализирани и класифицирани множество явявания на 
мотива за метаморфозата, на базата на обширен изворов материал.

Дисертацията обхваща 250 страници и се състои от увод, две големи 
глави, разделени на множество подглави, заключение и библиография. 
Въвеждащият критичен преглед на основната научна литература по 
проблематиката е представен в увода и в началната част на първата голяма 
глава. Библиографията е структурирана в няколко раздела: издания на 
оригиналните антични текстове; преводи на български език; изследвания; 
извори, които са консултирани, без да са пряко цитирани в работата. 
Списъкът на секундарната литература наброява над 130 заглавия на 
български, немски, английски и някои на италиански и френски език.

В увода към изследването на темата за ритуалното насилие се тръгва 
откъм идеите на две влиятелни фигури в проучването на античната 
религия – Рене Жирар и Валтер Буркерт. Техните виждания за 
жертвоприношението като легитимирано отключване на заложената в 
човека агресивност, респективно като фактор на социализацията и 
набавянето на определен вид храна, са развити от Ж.-П. Вернан в посока 
на реализацията на контакт между профанно и сакрално, и от М. Дьотиен, 
който изрично подчертава политическия аспект на съвместното 
жертвопринасяне. Стъпвайки върху тези основополагащи трудове, 
Калфина аргументира избора на тема и материал на своето изследване, 
което се съсредоточава не върху жервоприношението изобщо или върху 
конкретни случаи на човешко жервоприношение, а върху по-специфични 
случаи на насилствена смърт на младеж или девойка, които се асоциират с 
ритуални действия или топоними и които нерядко стават основа за
интерпретативни генерализации, без да бъдат достатъчно осветлени от 
детайлно аналитично вглеждане. Подобни разкази като правило имат 
локален характер, но забележителна географска и хронологична 
представеност. Затова и тяхното проучване е важна, но трудна
изследователска задача, допълнително усложнена от жанровите рамки на 
текстовете, в които попадат. Като цел на изследването съответно е 
посочено не само издирването и систематизирането на подобни разкази, но 
и отчитането на евентуалното им функциониране като елементи в 
изграждането на полисна история и полисна идентичност от една страна, и 



като форми на жанрова типизация от друга. Анализът на разказите за 
метаморфно напускане на живота пък е аргументиран като подстъп към 
разбирането на начина, по който античната култура проблематизира 
човешкото битие като различно от физическата наличност. В 
обосноваването на изследователския си избор авторката заключава, че в 
двете избрани тематични области на метафоричния език на митологичния 
наратив се говори за съзряването като смърт в един социален статус преди 
прехода към нов и за разчовечаването като физическо оцеляване без 
социално и личностно битие.

Първата основна част е озаглавена „Ритуални аспекти на разказите за 
насилствена смърт на младежи и девойки. Ритуали на жизнен преход“ и 
включва преглед на научните изследвания и две глави съответно за 
мъжките и женските инициационни ритуали, представени предимно чрез 
разказите за младия Тезей и сведенията за култа на Артемида в Браурон и 
Мунихия. Прегледът на изследванията убедително показва, че 
традиционното приемане на разказите за насилствена смърт на млад човек 
като проекции на инициационни ритуалии се нуждае от преразглеждане 
или най-малкото прецизиране, тъй като невинаги държи сметка за
различните културни форми, в които те се вплитат, и различните 
идеологически рамки, които ги обграждат и манипулират.

Като пример във втората подглава (с. 22–62) е разгледан цикълът 
разкази за младия Тезей като образцов ефеб и модел за институцията на 
атинската ефебия, доколкото се предполага, че тя се базира на 
инициационни практики. Анализът показва, че инициационният характер 
на ефебията е спорен, а разказите за младежките подвизи на 
парадигматичния ефеб Тезей са късни и вторични и са натоварени с други 
идеологически функции, свързани с политическото надмощие и 
културоносната претенция на Атина в Атика, а след това и извън нейните 
предели. Цикълът се насища с разкази, които не толкова представят 
класическата схема на ритуали на възмъжаване, било като мнима смърт, 
било като отделяне, себедоказване и завръщане, колкото легитимират 
територията, владяна от полиса, и повдигат престижа му в общоелински 
контекст. 

От друга страна, според авторката, познати са по-малко популярни 
локални истории, които свидетелстват за ритуални практики на преход, 
ситуирани около природни обекти и принадлежащи на семейната 
обредност. Те са характерни предимно за дорийска среда, свързани са с 



божествата на реките и с Аполон и Артемида, включват посвещаване на 
дрехи и коси и са трудно проследими археологически. Доколкото течащата 
вода се асоциира с прехода, ритуалните практики понякога се разпознават 
в местни митологични наративи за смъртта на девойка, предизвикала 
появата на извор, или за спасяване на момче от млад мъж.

В третата подглава (с. 62–73) са разгледани женските инициационни 
ритуали. Обредните действия и тук съдържат посвещаване на коси и 
дрехи, но като божества реципиенти на жертвения дар по-често могат да се 
явяват запаметени в местни митологични разкази девойки,  които са 
загубили живота си, преди  да достигнат зрелост, и чийто неосъществен
жизнен преход се представя в етиологичния наратив като осъществен брак 
с Хадес или друго хтонично божество. Текстът посочва, че бракът и 
смъртта се успоредяват като актове на преход, като повдигането в статуса 
на младата жена във втория случай се схваща като посвещаване на 
подземно божество. Основната част от подглавата се концентрира върху 
култовите практики в светилищата на Артемида в Браурон и Мунихия, 
които традиционно се интерпретират като женски инициационни ритуали.
Анализът на авторката и критичният преглед на свидетелствата и 
секундарната литература проблематизира това схващане и добавя 
аргументи в полза на хипотезата, че тук става дума по-скоро за временно 
жречество, целящо умилостивяване на богинята във функцията й най-вече 
на куротрофно божество. Разширяването на обхвата на наблюденията 
върху репрезентативното участие на избрани млади момичета в полисната 
религиозна празничност добавя убедителност на тази интерпретация. 

Анализът на В. Калфина в тази първа част на дисертационния труд 
прецизно разграничава и тълкува отделните типове разкази, отчитайки 
проблема за тяхното допълване, нивелиране и смесване в полето на 
литературното фабулиране. Съществен извод е твърдението, че разказите 
за митологични персонажи, хероизирани и почитани в локални култови 
практики, съдържат сходни мотиви, но имат различен смисъл, когато се 
отнасят до мъже и жени, съответно на различните им социални роли, както 
и в различна етнокултурна среда.

Изходна теза във втората голяма глава от дисертацията 
„Метаморфозата – насилствено напускане на живота без преживяване на 
смърт“ (с. 74–219) е принадлежността на темата за метаморфозата към 
проблемното поле на работата, доколкото преображението се схваща като
един вид насилствено отстраняване от живота на човешко същество, без 



загуба на съществуването изобщо. В това отношение ценни паралели 
предоставят наблюденията върху метаморфозите на богове, които са 
винаги временни и обратими, тъй като боговете не са причастни на 
смъртта и въобще на ограниченията, валидни за хората. Така отказаната 
смърт парадоксално означава алтернативна и крайна форма на заличаване 
на човешкото същество, която според авторката може да се причисли към 
актовете на ексцесивно насилствено погубване. Тази теза има висока 
евристична стойност в рамките на изследването на елинската култура, за 
която обикновено се твърди, че е антропологично ориентирана в 
непрестанното проблематизиране на човешкото.

Тъй като митологичните сюжети, съдържащи различни форми на 
преобразяване, са широко застъпени в античната литература в обширен
хронологичен и жанров диапазон, тук е възможно позоваване на голям 
брой свидетелства и последователно проследяване на тяхната проява в 
епоса, трагедията, комедията, елинистическата поезия и накрая и на 
иконографското им представяне във визуални паметници. Изложението 
върху литературните текстове е не само детайлно и изчерпателно, но и 
много прецизно структурирано в класификацията на трансфомациите 
според изходната позиция, повода, характера и последствията им. 

В конкретните наблюдения върху богатия корпус от литературни 
свидетелства авторката демонстрира стабилни познания и фини 
интерпретативни умения за субтилен аналитичен прочит, неизменно 
съобразен с жанровите специфики и социокултурния и политически 
контекст на произведенията. Анализът показва, че в Омировия епос 
трансформациите на хора са временни, тъй като епосът поставя акцент 
върху фундаменталните отлики между хора и богове и в този смисъл 
смъртта като окончателен край на хората е тяхна неизменна съдба, в която 
дори боговете не могат да се намесват. Изключение представляват 
случаите, в които върховното божество удостоява (забележителен) 
смъртен човек с безсмъртие и тъкмо в тези случаи в епическите и 
трагическите текстове може да се търси отзвук от религиозно фундирани
разкази, т.е. етиологични наративи, свързани с локални култове и 
съответни божества от по-ниския регистър на пантеона. В повечето случаи 
обаче, и особено с развитието на античната литература във времето, 
митологичните фабули според изследването проявяват тенденция към 
десакрализация и вторична употреба в нова литературна и културна среда,
и съответно разказите за метаморфиращи хора все повече се откъсват от 



предполагаемия изначален култов контекст и се десемантизират, 
претопяват и дори размножават в територията на фикционалното.

Приемайки основанията за тематичния подбор на авторката и с пълно 
удовлетворение от аналитичната задълбоченост и концептуалната 
убедителност на нейната разработка, известна проблематичност откривам 
в трудното удържане на двете части в единно цяло. Този проблем е до 
голяма степен преодолян чрез неизменно присъстващия критичен поглед
към повече или по-малко утвърдени възгледи, които са твърде едри като 
обяснителни схеми, и постоянното настояване за по-внимателно отнасяне 
на историзиращите подходи към свидетелствата и за усложняване на 
разбирането им според полагането им в различни жанрови среди. Основно 
достойнство на дисертационния труд следователно е 
контекстуализиращото вглеждане в обекта на изследване, което е в 
съзвучие с актуалните тенденции в хуманитаристиката от последните 
десетилетия, особено в изследванията на античната култура.

Приносен момент само по себе си представлява и привличането и 
цитирането в собствен превод на малко известни текстове (предимно от 
трагически фрагменти и митографски съчинения), които досега не са били 
превеждани на български език и не са сред популярните за българската 
научна общност източници на сведения за античната религия. Ценно е и 
позоваването на иконографски материал, което допълва анализа на 
текстовете и открива интересни посоки за изследване на връзките между 
литература (особено драма) и визуални изкуства. 

Като достойнство на работата бих искала да изтъкна и безупречния 
стил и изискан изказ, който допринася за удоволствието от прочита дори 
при най-тънките анализационни наблюдения и сложни концептуални 
връзки.

В заключение ще обобщя, че в дисертацията си авторката 
демонстрира компетентност, критични и анализационни умения, 
оригинална изследователска визия. С оглед на качествата на представения 
текст препоръчвам на почитаемото научно жури да присъди на Вяра 
Калфина образователната и научна степен „доктор“.
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