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Малка сова протегна нокти, разпери крилете си срещу топлия 
вятър и кацна най-отгоре на Партенона. Храмът гледаше от 
високо град Атѝна. Бавно, дребната сова извъртя главата си 
назад. Можеше да види корабите в пристанище Пирея и далечните 
острови, полюляващи се нагоре-надолу в морето. Слънцето бавно 
се спускаше зад планините на Пелопонес. Малка сова можеше да 
различи сенките на мъже, които разпалваха огньове за през нощта 
в храма на Хефест, както и мраморните страни на Кариатидите. 
Някога тези статуи са били жени, но отдавна са превърнати в 
камък и са осъдени завинаги да носят тежестта на храмовия 
покрив на главите си. От мястото си на Партенона тя забеляза 
млада сврака, драскаща в прахоляка на Ареопага – огромна скала, 
свещена за бог Арес, брат на богиня Атина.

Малка сова чу шумно пляскане на криле над себе си и вдигна 
жълтите си очи към познатия звук. Дядо ѝ, Нощна сова, кацна 
тромаво до нея.

– Нали не възнамеряваш да уловиш тази сврака? – подкачи я той. – 
Как би могла да я донесеш чак дотук? – Малка сова разроши перата 
си, но беше развълнувана от появата на дядо си.

– Всъщност си мислех за Атѝна – отвърна тя. – За това колко 
голям е градът и колко различни хора има в него. И какви 
късметлии сме, че Атина е дала възможност на совите да си 
живеят тук и да виждат всичко.

Нощна сова наклони глава настрани, изненадан от 
внезапния интерес на внучката си към мястото ѝ в света.

АТИНА

11



Малка сова погледна към дядо си и примигна.
– Какво е мит? – попита.
Нощна сова не беше сигурен как да отговори.
– Митът е онова, което може да бъде разказано – отвърна.
– Като история? – отвърна Малка сова.
– Като история, която ни обяснява кои сме – каза той. – История, 

която е истина. Или може да е истина.
Малка сова изглеждаше объркана.
– Имаш предвид като легенда?
Дядо ѝ замълча за момент.
– След време, когато хората извадят монети от фонтаните на 

Атѝна и ги погледнат – започна той, – ще виждат сови с блестящи очи 
да се взират в тях. Ще разказват за тези сови и приключенията, които 
са преживели. Тези разкази ще са легенди, защото са свързани с реалния 
живот. С историята. – Нощна сова изчака Малка сова да осмисли 
казаното. – Митовете не са обвързани с историята – продължи той. – 
Митовете са обвързани с истината или със случилото се, което би 
могло да е истина.

Малка сова се обърка още повече, макар че не искаше да си признае.
– Тогава Атина мит ли е? – попита.
Нощна сова се замисли дълбоко. Доколкото можеше да си спомни, 

совите винаги са имали специална връзка с Атина – богинята на 
войната и мъдростта и основателка на града Атѝна.

– О, не! – каза той и се подсмихна. – Атина е абсолютно истинска. 
Или поне – той направи пауза – би могла да бъде. Совите невинаги са 
живели в Атѝна, нали знаеш – продължи Нощна сова. 

Очите на Малка сова се разшириха от изненада. Атѝна не беше 
просто неин дом, а беше мястото, на което тя смяташе, че совите 
от край време принадлежат. Малка сова помоли дядо си да ѝ разкаже. 
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Той започна от самото начало, макар неговото начало да не беше 
онова, с което хората обичаха да започват историите си. В техните 
разкази Зевс и Атина, и всички други богове, живели на планината 
Олимп, винаги са съществували. Совите обаче знаеха повече.

В историите на совите имаше свят отпреди хората, отпреди 
боговете и отпреди Атѝна. Дори отпреди самите сови. Тези истории 
бяха ги дарили с мъдростта. И той започна да говори. Нощна сова 
погледна към здрачаващото се небе. Скоро щеше да се стъмни, а 
това означаваше нощ, изпълнена с лов на мишки, с които да нахрани 
семейството си.

Въпреки това той започна...
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ПРОИЗХОДЪТ 
НА СВЕТА
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Много отдавна, преди земята, океаните и сушата да съществуват, целият 

свят изглеждал еднакво. Имало само огромна мъгла, съставена от частици 

от всичко, събрано заедно. Това още си нямало име, но гърците го нарекли 

Хаос. Няма думи, които да могат да го опишат: било едновременно топло 

и студено, светло и тъмно, божествено и човешко... Някак – никой не 

знае точно как – Хаос бил опитомен. Земята била изцедена от морето и 

отделена от небето. Някои казват, че Кронос – богът на времето – разнищил 

елементите и дал на всеки от тях име и място, но други твърдят, че тогава 

още не е съществувал. Когато всичко заело мястото си, съзвездията 

започнали да греят на небето и океанът захванал да приижда към брега и 

да се отдръпва, придавайки ритъма на света. Земята, току-що откъсната 

от небето и океана, все още сияела в златно и никой 

земеделец все още не се осмелявал да прокара ралото си през нея.
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Богове и богини, гиганти и Титани живеели заедно, а полята щедро 

предлагали всякакви плодове и зеленчуци, макар никой да не ги бил засадил. 

В това златно време никой не остарявал и не отмалявал, а просто всички 

спокойно преминавали в Подземното царство, без да изглеждат и ден по-

стари от двадесет и три годишни. Дори Атѝна още не съществувала. 

Децата на Хаос били две сенки, наречени Мрак и Нощ, а те от своя страна 

имали дете на име Светлина, толкова различно от родителите си, че всички 

много му се чудели. Междувременно Гея, така се казвала земята, се влюбила 

в Уран, небето, и те се сдобили с много деца. Първите им шестима синове 

и шест дъщери били Титаните. Всички те изглеждали като хора, но били 

толкова големи, че окото ти не можело да ги зърне едновременно, независимо 

колко далеч са. Следващите им трима синове били също толкова големи, 

но всеки от тях имал по сто ръце. Най-малките им деца били циклопите, 

които в гръб изглеждали досущ като братята и сестрите си, но имали само 

по едно око, в средата на челото. От тези деца произлезли всички богове, 

познати на гърците, а по-късно – и всички хора, макар никой тогава още да 

не знаел какво е човек.
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Малка сова не можеше да си представи свят преди Атѝна, преди 
боговете, хората, земеделието и войните – преди Атина.

– Тогава къде са живели совите, преди да дойдат в Атѝна? – попита. 
Нощна сова вдигна поглед и кимна на север, проследявайки с клюна 
си бреговата линия, докъдето можеше.

Той посочи през мрака към планината Пелион, намираща се в 
далечината, където совите живеели спокойно като едно голямо 
семейство. Нощна сова обясни, че гъстите борови гори, които 
покривали върха на древната планина, били техният първи дом.

– Искаш ли да видиш стария дом на совите? – подкани я той. И 
без да чака отговор, се наведе ниско над древните камъни и вдигна 
криле високо зад гърба си. Литна с шумен размах на крилете си. 
Малка сова пое дълбоко дъх и го последва.

Совите се рееха в нощното небе в търсене на своя стар дом. 
Докато летяха, Нощна сова разказа на Малка сова, че някога имало 
опасност не само богиня Атина да не съществува, а също и град 
Атѝна.
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