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Данный текст ставит перед собой цель исследовать сходства сюжетов о
ЗолушкевсказочномтворчествеБоженыНемцовойиАнгелаКаралийчева.Всбли-
жениитекстовивихсравненииавторпопыталсяраскрытьструктуруифун-
кционированиефольклорнойсказочноймоделивсвязиспроблемойиспытанияв
женскихсказках.Выделяющаясяпроблемаинтерпретированасточкизреният.н.
женскойинициации,семантикакоторойскрываетсявподготовкепосвящаемого
кпереходувсоциум.Этотпроцессвключаетвсебяповышеннуюритуальностьи
обрядностьиспецифическийаппаратсимволов,которыйобнаруживаетсякакв
болгарских,такивчешскихисловацкихвариантахрассматриваемогосюжета.
Подходкинтерпретацииотдельныхтекстовобоихавтороввключаетвсебяана-
лизразныхэлементовсказки–системуперсонажей,хронотоп,атрибуты,сим-
волыипр.

Kлючевые слова:волшебнаясказка;Золушка;испытание

RosinaKokudeva.TheproblemofOrdealinthePlotofCinderellaintheFairy
talesofBoženaNěmcováandAngelKaraliychev

ThistextaimsatexaminingtheidenticalplotsofCinderellainthefairytaleliterary
worksofBoženaNěmcováandAngelKaraliychev.Bydrawingaparallelbetweenthe
textsanattempthasbeenmadetorevealthestructureandfunctioningofthefolklore
fairytalemodelwithregardtotheproblemofordealinfemalefairytales.Theproblem
thatstandsout isbeing interpreted in theviewof the issueofwoman’s initiation, the
semanticsofwhichlies in theprocessofpreparingtheonewhoisbeinginitiated for
transition into society.Thisprocess includesheightened ritualityand specific symbol
apparatus,whichispresentintheBulgarianaswellastheCzechandSlovacversionof
theplotdiscussed.Theapproachusedwheninterpretatingtheseparatetextsofthetwo
authorsincludesanalysysofdifferentelementsofafairytale–charactersystem,chro-
notope,attributes,symbols,etc.
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С оглед на разглеждания проблем за изпитанието е необходимо да
бъдеподчертанадиференциациятанаприказкитеспротагонист мъжи
протагонист жена в анализираните в настоящата разработка текстове.
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Характерната за фолклорния приказен модел дихотомия мъжко/женско
водидоразделениенаприказкитена„мъжки“и„женски“,катотоваозна-
чаванеприсъствавбългарскатафолклористикаотначалотонадвадесети
век,когатоМ.Арнаудовговъвеждавсвоя„Систематиченпрегледнабъл-
гарскитенародниприказки“от1905г.(Коцева1994:33).Половатапринад-
лежностнапротагониста(героя)еотсъщественозначениезаразгръщането
наразличнипоструктураисемантикасюжетнисхеми,вцентъранакоито
епоставенпроблемътзаизпитанието.Посъществовъпросътзаинициа-
циятаетясносвързанструднитезадачи1,коитосапоставенинагероявъв
вълшебната приказка и изискват различен тип умения и способности за
разрешаванетоси.ОпирайкисенапосоченитеотПропразличникатегории
труднизадачи2,бихмемоглидаобособимследнитетиповеизпитаниявъв
вълшебнитеприказкинаБоженаНемцоваиАнгелКаралийчев:изпитание
насилата,ловкостта,мъжествеността(характернозамъжкиприказки);
изпитаниенатърпението(характернозаженскиприказки);изпитаниес
ядене и пиене (характерно замъжкиприказки);изпитание, свързано със
задачизадоставянеиизготвяне (характернозаженскиприказки);изпи-
тание,свързаносъсзадачизаотгатване(характернозамъжкииженски
приказки).Предложенатакатегоризациянебимогладасеабсолютизира,
тъйкатоевъзможносъчетаванетонаразличнитиповеизпитанияведнаи
същаприказка,кактоиналичиетона„типичноженски“изпитаниявмъжки
приказкииобратното.Вконтекстанат.нар.женскиприказкисепоставя
въпросътзаженскатаинициация,прикоятонапроверкасаподложенираз-
личентипумениянадевойката–търпение,инициативност,креативност,
трудолюбие(различниумениявдомакинството),всеотдайност,способност
законтактуванесразличнисвръхестественисъществаипр.

Интереснаверсиянапроблемазаженскотоизпитаниенатърпението
откриваме в сюжета заПепеляшка, реализиран в приказките на Божена
НемцоваиАнгелКаралийчев.Първощефокусирамевниманиетосивърху
текстанабългарскияавтор,койтоносизаглавието„МараПепеляшка“3.
Приказкатаепознатакатомеждународенсюжет,нобългарскиятвариант
имасвояспецифика,закодиранаощевзаглавиетонатекста(симетоМара).
В речника на термините от словеснияфолклор е отбелязано, че едни от
първитезаписинаприказкатасапубликуванивсборницитенаК.Я.Ербен
(Прага, 1865) и на Кузман Шапкарев (София, 1892) (Отченашек, Баева
2013:270).Фолклорниятсюжетентипоткаталоганабългарскитеприказки
носисъщотонаименование–„МараПепеляшка“(КБП510А)(Даскалова-
Перковскаикол.1994:182).ОсвеннарицателнотоимеПепеляшка,имащо
функцията на псевдоним, героинята в българския вариант притежава и
лично име – тенденция, която е нетипична за вълшебната приказка, но
ечестапрактикавтекстоветенаНемцоваиКаралийчев.Тозипроцесна
1„Нагерояседаватрудназадача“едвадесетипетатапоредфункциявсистематанаПроп
зафункциитенадействащителица(вж.Проп2001:71–72).
2Пропотбелязваидругивидовеизпитаниявъввръзкаструднитезадачи,ноизбираметези,
коитосахарактернизавълшебнитеприказкинаНемцоваиКаралийчев.
3ТекстанаприказкатаползвамепоизданиетоКаралийчев1958:164–166.
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индивидуализациянаженскияперсонажвключваподчертаваненанейната
изключителностидорисакралностпосредствомсимволикатаналичното
име.Отеднастрана,етимологиятанаиметоМараможедасетърсивмари-
анскиякулт4,свързансхристиянскатарелигия.Отдругаобаче,семантич-
нотоядронапраславянскиякоренmar5сесвързваснаименованиянанякои
демоничнисъществавмитологиятанаславяните6.Имайкипредвидполо-
жителнияобразнагероинята,бихмемоглидапредположим,чепроизходът
наиметопо-скороеобвързансхристиянскиякулткъмДеваМарияиима
изцяло положителен заряд. Поради своята честотност иметоМария има
обобщаващафункциянанарицателноипрепращакъмопределенихарак-
теристики,свързанисдобродетелитенаженскатагероинявт.нар.женски
приказки.ДоказателствозасакралнатаприроданаПепеляшкаможедасе
търсиощевсвещениятопоснацърквата,къдетовнякоифолклорнивари-
анти се реализира срещата на принца смомичето.ВКаралийчевия пре-
разказ се забелязват някои изменения от фолклорния вариант, отнасящи
се домотивировкитеипоследователносттана действията.Първият епи-
зодотговарянафолклорния,прикойтомайкатанамомиче,коетонеможе
даизпредевпредварителнозададенсрокопределеноколичествовълна,се
превръщавкрава.Посъществотукотновоможедасеговоризат.нар.тъп
мотив7,тъйкатоприказкатанепредлаганикаквамотивировказатазифан-
тастичнатрансформация,макарченякоиизследователипосочватнеизпри-
данетонавълнатакатонарушаваненазабранаипоследвалогонаказание8.
Макарилишенаотобяснениеилисмисловавръзкасостаналитеелементи
оттекста,тазиситуациязадавапървоначалнаталипса,прикоятодъщерята
оставабезмайка.Втекстанаавторалипсвафолклорниятепизод,прикойто
мащехатаизпращазавареницатадапасекравата,поръчвайкиѝдаизпреде
вълна.Следоказваненапомощотстрананаживотнотомащехатаизисква
тодабъдезаклано.Каралийчевсъкращаватазичаст,катоживотното,по
настояваненамащехата,неезаклано,аотведеновгората.Въвфолклор-
ниявариантзаровенитевпепелтанаогнищетокостинакраватапомагат
намомичето да свърши домакинската работа, а след това – да отиде на
сватба (възможен е и вариантът с църква). Заедно със следите от погре-
баленритуал (заравянетонакостите)втексталичатиостанкиотстари-
нентотемистиченкулт(къмкравата)(Ченкова2006:111).ВКаралийчевата
приказкаживотнотосъщосеявявадарител,макарчеинтенциятанатекста
яснонасочвакъмдуханапочиналатамайка,коятосеявяванамомичетопод

4ИметоМариявхристиянствотосесвързасобразитенаняколкоМарии:Мария–майкана
ИисусХристос;МарияМагдалена,МариянаЯков–тритежениприсъстватприразпъване-
тонаИисус,асутринтанавъзкресениетоносятблаговоннимасла,задапомажатмъртвото
тяло(Речник2007:771–773).
5Запраслав.„mar“–„смърт“,„болест“,вж.Дукова1980.
6ВречниканаНайденГеровсесъобщавазадумамара=мора,означаваща„женскидома-
шендух,малкостаросъщество,коетосединапечкатаипреде“(Дукова1980).
7ТерминнаМ.Люти–мотив,койтоведнаилидругастепеноставабезвръзкасостаналите
елементиотприказката(вж.Парпулова1978:129–130).
8Такаеотбелязанонапр.вречниканатерминитеотсловеснияфолклор(Отченашек,Баева
икол.2013:270).
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форматанаживотно,авълшебниятпредмет(костите)езамененотвъжето,
скоетоебилавързанакравата.Златнитедрехи,коитооткривамомичето,и
вдвататекстасенамиратнамястото,къдетосазакопаникостите(въжето)
накравата,новъвфолклорниявариантмомичетораздавазлатниябълкина
сватбата,накоятоотива.Мотивитезаоблеклотонамомата(болярски,сре-
бърниизлатнидрехи),дареноотмайката,участватощевхарактеристиката
намомата–грейница(вж.Коцева1994:5),коятоединственоедостойназа
женитбасцарскиясин.Впробванетонаобувката,впреобличанетонамома-
та(внякоифолклорниварианти–късанетонаплодовеотсватбенодърво
идр.)прозиратбрачниобичаииобрединаредицанароди,имащивръзка
сдревнаритуално-митологическасимволика.Всичкитеакцентиратвърху
преходамома–невяста,презкойтодевойкатаминава(Отченашек,Баева
1990:270).ВприказкатанаКаралийчевлипсвамоментътсраздаванетона
ябълки,катоединственото,закоетосесъобщава,е,чемомичетоизгубва
златниясичехълврека(кактоеивъвфолклорниявариант).Попадането
наобувкатавъвводаеваженмоментвприказката,тъйкатоименнозагу-
батаѝсеявяваотключващелементотсюжетаиепричиназаразпознава-
нетонагероинятаотпринца.Следустановяванетонапринадлежносттана
чехълаеналоженазабрананацарскиясиндавземезаженасиромашкото
момиче.РазвръзкатанаКаралийчеватаприказкаенеобичайна–царският
синдоброволносеотказваоттронасиинапускадворецазаедносМара.
Вописанитефолклорнивариантинесесъобщавазаподобенотказ,асамо
затрадиционнатасватбасцарскиясин.Вкраянаприказкатасесрещаме
седнатенденция,характерназаавторизациятанаКаралийчев,прикоято
авторътразширявапосланието,пародирайкифиналанатекста.

В образа на Пепеляшка прозира фолклорната представа за идеален
женскиобраз,койтоимаяснозаявенаетическапроекция–наподчертано
патриархалнитекачестванаПепеляшка(работливост,търпеливост,смире-
ностипр.)епротивопоставеназаваренатадъщеряснейнияизбухливнрав,
мързел и егоизъм. Интересен факт е, че българският вариант на „Мара
Пепеляшка“можедасеоткриевЕрбеновитеИзбраниприказкиипреда-
ниянадругиклоновенаславянството (Vybranébajeapověsti jinýchvětví
slovanských,1869),катозаписътенаправенпоръкописинаК.Павлов(вж.
Ченкова2006,110–111).

БоженаНемцовасъщоавторизирасюжетазаПепеляшка,катоприказка-
таизлизавдваварианта–чешкиисловашки.Чешкияттекстсепоявявавъв
вториятомотпървотоизданиенаНародниприказкиипредания(Národní
báchorky a pověsti,1845) със заглавие„ЗаПепеляшка“ („OPopelce“), а
словашката версия, която също носи заглавието „За Пепеляшка“ („O
Popelušce“), се появява в деветия том от първото издание наСловашки
приказкиипредания (Slovensképohádkyapověsti,1858)9.Сходенсюжетс
тозинасловашкатаверсияимаощеприказката„Затритесестри“(„Otřech
sestrách“)10,коятоизлизавсборникаНародниприказкиипреданияиепре-
9ПриказкитесавключенисъответновНемцова1845:34–60иНемцова1858:511–522.
10ОригиналътнаприказкатаепоместенвНемцова1846:45–62,абългарскиятѝпревод–в
Златнакнига1947:126–141.
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веденанабългарскисъссъщотозаглавиевЗлатнакниганаприказките.
ВсъщностисториятазаПепеляшкаеподложенанамножествоадаптации
отредицаавторинасборницисприказкиизцялаЕвропа.Среднай-позна-
титевариантинасюжетасатезинаШарлПероиБратяГрим,чиитоприказ-
киизлизатсъответнопрез1697г.ипрез1812г.11

Словашкиятвариантнаприказката12 значителносеразличаваотчеш-
киякактопоотношениенаобеманатекста(словашкиятсъдържапо-мал-
коепизоди),такаивъввръзкасъссамоторазвитиенафабулатаигероите.
Словашкатаприказкаотсвоястранаепо-близкадобългарскияфолклорен
вариант,катоналицесаредицасходниелементи,коитощесеопитамеда
очертаем.Ченковаопределясловашкатаприказкакаточистпримерзакла-
сическаадаптацияиподчертаваблизосттаѝдоюжнославянскитефолклор-
ниварианти–вт.ч.идобългарския(Ченкова2006:112–113).Подобно
наКаралийчевиятекст,итукантагонистинагероинятасамащехаиедна
дъщеря – за разлика от чешкия вариант и тези на Грим иПеро, където
броятнадъщеритеетри.Вприказката„Затритесестри“несесъобщаваза
мащеха,азамайка,коятоиматридъщери–Анушка,БарушкаиДорошка.
ОмразатанамайкатаинадветедъщериенасоченакъмАнушка,вобраза
накоятоможедабъдеразпознатаПепеляшка.Основенелементотсюжета
всловашкатаприказкасатрителешника,коитобеднатадъщеряпоръчва
набащатадаѝдонесенавръщанеотпанаира.Тозимоментецентраленв
приказката,тъйкато,отеднастрана,очертаваконтрастамеждуПепеляшка
идоведената сестра, коятоиска скъпиподаръциотбащата, а от друга–
задвижвадействиетовпосокаполучаваненавълшебнитедаровеисреща-
таспринца.Вълшебендарителвтекстаитук,подобнонаКаралийчевия
текст,еживотно–жаба,катосрещатанамомичетосвълшебнияпомощ-
никиполучаванетонавълшебнитедарове(лешницитедобиватстатутна
вълшебнидаровеследпаданетосивъвводатаисъприкосновениетосис
жабата,коятогивръщанамомичето)сеосъществявавблизостскладенец.
Символиката нажабешкия персонаж е многостранна –животното често
е смятано за символ на обновяващия сеживот поради голямата си пло-
довитостинепрекъснататасиизменчивост.НякоиотбоговетевДревния
Египетсаизобразяванисжабешкиглави,коетосвидетелствазаопределе-
нинагласииафинитеткъмсвръхестественото,съдържащисевобразана
жабата(Бидерман2003:123).Самитевълшебнидарове(лешниците)също
криятинтереснасимволикапорадивръзкатасисореха,коятоеповечеот
еднозначнавчешкияезик13.Вмногоприказкиилегедниорехътенаходище
натайнствениблага,понежекораватамучерупкаскриваценнасърцевина
(Бидерман,2003:299).Счупвайкитрителешника,Пепеляшкаоткривавтях
11ЗадъбоченанализнаприказкитенадваматаавториправиАлбенаХрановавкнигатаПод-
стъпикъмприказката(1996).
12Именнословашкатаверсиянаприказкатасеявяваоснованапопулярнатафилмоваадап-
тация,чиетозаглавиееТрилешниказаПепеляшка(TřiořiškyproPopelku).
13Начешкиезиклешнике„lískovýoříšek“,коетобуквалносепревеждакатоорехотлеш-
ниководърво.Преноснотозначениена„oříšek“eощекостеливорех,трудназадача.Вбъл-
гарскатанароднасловесност„костеливорех“същоозначаватрудназадачаилитвърдоглав
човек.



139ДЕБЮТИ

триразличнипремени:слънчевидрехи,луннидрехиидрехи,обсипанисъс
звезди.

Актътнапреобличанетонагероинятанапомнянаприказката„Заприн-
цесатасъсзлатназвезданачелото“(„Oprincezněsezlatouhwězdounačele“)
отБ.Немцованесамозарадиматериала,откойтосанаправенидрехите,
ноисогледнасамотомясто,къдетотовасеслучва–доводенкладенец.
Ивдветеприказкигероинятаскривадрехитеподкамъкдокладенец.Друг
момент, който е сходен в двете приказки, е желанието на героинята да
свършивъзможнонай-бързоработатаси,предидасесрещнеспринца.За
разликаотпринцесатасъсзлатназвездаПепеляшкаполучавазатовавъл-
шебнипомощници–гълъби(кактоеиведноименнатаприказканаБратя
Грим).Елемент,койтосближаваприказкатасединотбългарскитефолклор-
ниварианти,емястотонасрещатанаПепеляшкаипринца–вцърква,по
временанеделнаслужба.ВдуханахристиянскататрадицияПепеляшкаи
принцътсапредставеникатохорасрелигиозновъзпитание,коитоотдават
почитнацърковнитепразници.Героинята е изобразена катобожествено
същество,коетоспояватасиозарявавсичконаоколо–дорипространстве-
натаѝпоставеност(предолтара)допълватозисемантиченпланнанейния
образ(„stojínasvéblánce“14,Немцова1858:518).Впечатлениеправятмно-
жествотофолклорнисравнения,частоткоитоиматупотребаивбългарско-
тонароднотворчество(напр.:момичетоесравненосясназвездазорница
нанебето–пактам:516).

Загубатанапантофкатавприказката,заразликаотбългарскиявариант,
се осъществява с намесата на принца, който нарочно намазва със смола
земятапредолтара.Вприказката„Затритесестри“функциятанатакова
препятствиеиматхвойновитеклонки.Тази„хитрост“отстрананапринца
еналицеивГримовиявариантнаприказката,къдетотойрешаваданама-
же стъпалатана стълбата с катран.Катранът, който, въпрекиче задържа
еднатапантофканаПепеляшка,всепакнеуспявадаѝотнемеивтората,е
споредА.Храноваизключителносимволнонатоварен.Вкачествотосина
знак,посредствомкойтогероинятаможедабъдеразпозната,тойсеродее
спепелта,средкоятодевойкатапрекарваголямачастотвреметоси.Братя
Гримобачеудължаватепизодасразпознаването,където„всички,включи-
телноипринцът,сеоказватпрактическислепи,аПепеляшка–непрони-
цаема“(Хранова1996:153).ВсловашкатаприказканаНемцова,подобно
натазинаБратяГрим,мащехатаотрязвапалеца(петата)надъщеряси,за
даможетядаобуеобувката.Въпрекитоваобачепринцътвприказкатана
Немцова,заразликаотГримовата,къдетоспоредА.Храноваводещасъс-
тавкае„невъзможносттазаразпознаване“,всепаксеусъмнявавсамолич-
носттанамомичето(Хранова1996:154).Решаващатукеролятанапетела
–вълшебенпомощник,койтосъобщавазаистинскатаизбраницанаприн-
ца,скритаподкорито.Втекстана„Затритесестри“непетел,акученце,
коетопринадлежинапринца,разпознаваПепеляшкаисъобщавазаизма-
мата.Интересенфакте,чевредицабългарскифолклорнивариантисъщо
еналицепояватана„петелвестител“,койторазкриваистинатапосъщия
14Отсловашки:„стоивърхунастилкатапредолтара“.
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начин15.Символичнатасоларнафункциянапетела,свързанаспробуждане
ипрогонваненасилитенамрака,имаинтереснитълкуваниявразличните
култури.ВЯпониянапримеркукуриганетонапетелаприканвабогинятана
слънцетодаизлезеотмрака(Бидерман2003:328).Посъщияначинпетелът
вприказкатасеявяваподбудителзаразкриваненаистинскатасъщностна
героинятаиедновременностовазаразобличениетонафалшивиягерой–
вслучаядъщерятанамащехата.Присъствиетонаптици,коиторазкриват
измамата,езаложеноивГримовиявариантнаприказката–тамобачете
са гълъбчетата,кацналина гробанамайкатанаПепеляшка.ВГримовия
текстпринцътдвапътипоследователноповтаряеднаисъщагрешка–с
дветепо-големисестри,докатовсловашкияесамоведнъж.Кърваватапан-
тофкаелайтмотиввприказкатанаГримимерилозаслепотатанапринца
(отпантофкатабликакръв,ноникойнезабелязва),докатовъввариантана
Немцова–въпрекичепръстътналъжегероинятаеотрязан,несеспоменава
заокървавяваненаобувката,асамозаболка.

Краятнасловашкатаприказканеебелязанототмъщениеилифизическо
наказаниезамащехатаидъщерята.„Отмъщението“вслучаяносипо-скоро
мораленотпечатък,катофокусътепоставенвърхупсихологическотовъз-
действиеотнеправилнитепостъпкинамащехатаидъщерята:„[…]злата
мащехаигорделиватаДораостанахаизоставениисамотни–безлюбови
безрадост“16(Немцова1858:522).Вприказката„Затритесестри“финал-
ниятепизодезначителноразширенивключваотмъщение.Следразпозна-
ванетонадевойкатаотпринцаищастливатаженитбамащехатаизпраща
бащатададонесеорехчетасчуднипремениизадветедъщери.Следраз-
чупванетоимобачеоттяхизлизатзмии,коитосенахвърлятвърхумомиче-
тата,аземятагипоглъщанавеки.

ЧешкатаприказканаНемцова„ЗаПепеляшка“серазличавасъществе-
но от словашката, а също и от посочените по-горе варианти на сюжета.
Текстътимаусложненакомпозиция,включващаналичиетонамножество
епизоди,някоиоткоитосачастотсхематанаразличниприказки.Според
Ченковазаразликаотсловашкатаверсиянаприказката,коятоеобразецза
класическаадаптация,вчешкиявариантличатследитенаавторскатаадап-
тация,доближаващаседостиланаШарлПеро.Примерзаподобенизвод
можедасетърсивподробнотоописаниенасестритевначалотонатекста,
коетодавапредставазаличностнитеимкачестваиумения:„[…]дветепо-
големисестри,КасалаиАдлина,бяхаобученивженскитеизкуства[…]“,
кактоиописаниетонаинтелектуалнитепредимстванаПепеляшка:„[…]на
всичкомуотговаряшетолковаразумно, толковаостроумноиобмислено,
сякаш е била образована в университет“ (Немцова, 1845: 34).Изходната
ситуациявтекстаесходнастазинаприказкатанаНемцова„Зазахарна-
такъщичка“(„Оperníkovéchaloupce“),катовразглежданияварианттрите
сестрисаизоставенивгорататрипътипоследователно.Интереснореше-
15Тозиепизодспетелаечастиотсюжетниятип„Златнотомомиче“(КБП*4803),прикойто
мащехатаскривамомичетоподкоритоидававместонегосвоятадъщеря.Вж.Даскалова-
Перковскаикол.:183.
16Навсякъдевтекстапреводътемой–Р.К.
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ниетуке,чеплановетенабащатадаизоставимомичетатанесапродикту-
ваниотненависттанамащеха(туктядорилипсва),анапротив–тойсам
вземарешениедасеизбавиоттях,задасеспасиотнадвисналатабедност.
Липсата на мащеха в случая е компенсирана от майката, която, макар и
родителнадецата,лесносесъгласявадагиелиминира.Ощевначалотона
текстаставаясно,чеПепеляшкасеползвасъсспециалнапротекция–от
странаналелята,чиятороляседоближавадотазинамайкатазакрилница,
липсващаобачев сюжета.ОсвенчедаванаПепеляшкамъдрите съвети,
лелята тяфункциятаинадарител, тъйкатоименноспредметите, които
даванаПепеляшка(кълбопрежда,пепелиграх),момичетоуспяваданаме-
риобратнияпътдодома.Загубванетонасестритевгоратаинамирането
наобратнияпътдодомаследвамоделана„За захарнатакъщичка“,като
вслучаяПепеляшкавъпрекипредупреждениятаналелятагиспасява.От
еднастрана,итукможедасеговоризапрояванароднинскасолидарност,
ноотдруга–качестватанагероинятасаизразнахристиянскоопрощение,
смиреноститърпение.Вконтекстанапсихологическототълкуваненараз-
глежданатаприказкатазисолидарностспоредМ.Черноушекесвързанас
т.нар.роднинскосъперничество,което,отеднастрана,можедасекорени
впренебрегванетонаедноотдецатавдаденсемеенкръг (в случая–на
Пепеляшка), а от друга – да изхожда от възрастовата характеристика на
отделнитечленовенатозикръг(нарушеноеотношениетопо-голям–по-
малък,тъйкатопоправилопо-голяматасестраилибраттрябвадасегрижи
за по-малкото дете). Този тип съперничество закономерно се свързва с
агресия,сфантазиизаотмъщение,спредставатазаотстраняванетонаедна
отдветестрани(дветесестрисеопитватдаелиминиратПепеляшкакато
съперник)(Черноушек1990).Интересенфеноменвслучаяе,чеПепеляшка
не възприема ситуацията като заплашителна за себе си, нито като неес-
тествена.Вконтекстанаразглежданияпроблемзаизпитаниетоможедасе
заключи,чевсичкипрепятствия,презкоитогероинятапреминава,втова
число–пренебрежениетонасобственитеѝсестриироднини(доридобрата
леляотказвадаѝпомогнепритретотопопаданевгората),първоначално
очертаватобразаѝнажертва,новпоследствиеводятдонаградаиреванш
запроявенитеотнеяизключителнотърпениеискромност.

Невинността на Пепеляшка се изразява още в липсата на обвинения
къмдветесестри,тъйкатодорилишенаотвъзможносттадаотиденабала,
тянегиукорява,напротив–желаеимдоброто.Натоваравнищевтекста
сеоформянедвусмисленаопозиция:чистота–нечистоплътност,къде-
то душевната чистота на героинята контрастира на извършваната от нея
мръснаработа.СпоредЧерноушекпроблемътзачистотатаичистенетое
отпървостепеннозначениеприизследванетонаприказката,тъйкатоимен-
ногрижатазадомаосъждагероинятанаживот,затворенвтяснотопрос-
транствонакъщатаилишенотконтактсвъншниясвят(Черноушек1990).
ВъпрекичебиследвалоПепеляшкадабъдепълноправенчленнасемей-
ствотоси,тяенатоваренаснай-тежкатаинечистаработа.Нейнотоположе-
ниевсемейнатайерархияеизключителнониско,аролятаѝеприравнена
дотазинаобикновенаприслужница.Грижатазаогъняеотпървостепен-



142 ДЕБЮТИ

нозначениеиепричиназаизолациятанамладотомомиче.Функциятана
„пазителканасвещенияогън“вдревногръцкатамитологияевъзприемана
катознакзаголямачестибелегнабогоизбраностислужененабогинята
Хера(Черноушек1990:63).ИнтереснасимволикавиждаощеЧерноушекв
метаморфозата,коятопретърпявагероинята–подобнонамитичнатаптица
феникс,тясераждаотпепелта.Авторътвиждадвояксмисълвпепелта–от
еднастрана,тяеизразнатоплинатаиспокойствиетонасемейнотоогнище,
ноотдруга–даваясназаявказастраданияиизпитания (изразът„даси
посипешглаватаспепел“съществувавмногоезицисъсзначениенаскръб
ипечал)(Черноушек1990:64).Отдругастрана,символикатанапепелта
имавръзкасъссмърттаипречистванетопоотношениенафункцията,която
имавнякоихристиянскиритуали17.

Всички тези факти дават основание в случая да се говори за женска
инициация,тъйкато,отеднастранавобгрижванетонавсичкичленовеот
семействотопрозирапроцесътнасъзряваненамладатадевойкаипревръ-
щанетоѝвжена,ноотдругастрана,самиятактначистенеепоказанкато
наказание,т.е.катозадача,коятогероинятатрябвадареши,ипрепятствие,
коетотрябвадапреодолее.Троичнитеформулиприсъстватнамногонива
втекста:трисасестрите,трипътисазаведенивгората;трипътиобика-
лятзамъканачовекоядеца;трисавълшебнитезали,коитосеотварятслед
отключването със златния ключ; три заклинания произнася Пепеляшка,
преди да отиде на бала; три пъти се провежда бал; три са вълшебните
премени,скоитоПепеляшкаотиванапразненствата.Замъкътвгоратаи
неговите обитатели– бабаи човекоядец, представляват елемент, който е
необичаензасюжетанатозиприказентипинеприсъствавнемския,френ-
скияиливбългарскиявариант.Немцова говъвежда, катопо тозиначин
значителноразширяваобеманаизпитаниетоивъзможноститезанеговото
преодоляване.Неслучайнозамъкътепозициониранименновгората,ане
внаселенопространство,къдетосъществуванякакъвсоциаленколектив.
Самотниятзамъкнапомняназахарнатакъщичканесамозарадиопасното
симестонахождение(гората),ноизарадиизкушението,коетопредставлява
вочитеназаблуденитегости.Вперсонажнатадвойкастарица–човекоядец
езаложенаопозициятачовешко–нечовешко,тъйкатобабатаепредставена
катообикновенажена,коятодорисесмиляванадмомичетатаигискривав
домаси,докатообразътначовекоядецаевяръкконтрастсвсичкочовешко:
„Миришеминачовешкомесо;жено,когосискрилатук?“(Немцова,1845:
37). Службата при бабата и човекоядеца е етап от изпитанието за трите
сестри,тъйкатотетрябвадапридобиятспособносттадасесправятида
оцелеят в подобна враждебна атмосфера; убийството на обитателите на
замъкаможедасетълкувакатосвоеобразнапобеданадсвръхестественото
инечовешкото.

17Дългозапазилсеобичайвхристиянскитеманастириеумиращитедасеполагатнапода,
поръсенспепелвъвформатанакръст(вж.Шевалие,Геербрант2000:174).
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Другваженмоментотсюжетноторазвитиенаприказкатаетрикратното
явяваненабалаизагубатанапантофката.Черноушеквиждавсакралното
троичнопоявяваненаПепеляшканабаланесамостереотипенелементв
ходанавълшебнатаприказка,аинапълнореалнанеобходимостотизпит-
ваненалюбовтанапринца.Опирайкисенапсихологическототълкуване
на сюжета, авторът изтъква нуждата от подобен тест за дълбочината на
любовта,койтоеизграденнатроиченпринцип:идване,бягство,завръщане
(Черноушек1990:66).Неслучайнозагубатанапантофкатаепсихологиче-
скапоантанаисторията,тъйкатоименнотясеоказваориентирзанами-
ранетонаПепеляшка.Вобувкатаесъсредоточенабогатаиразностранна
символика,новодещотовслучаяе,четяетази,кояторешавасъдбатана
Пепеляшка, простирайки се „между бреговете на пепеливото настояще
ипълноценнотоженскобъдеще“ (Черноушек1990: 67).Вприказкатана
Немцовалипсваелементътсъссамонараняването(рязанетонапръстина
сестритевъввариантанаГрим)–никойнесеопитвапонечестенначинда
заблудипринца.Интересенмоментоттекстае,чеПепеляшкаумишлено
обличаежедневнитесидрехи(намятагивърхубалнатапремяна),предида
отидевдворецаидапремерипантофката.ВтозифактЧерноушекнами-
раощееднопотвърждениеза„изпитаниетоналюбовта“, тъйкатоприн-
цъттрябвадавидиПепеляшкаименновнай-лошотоигрознооблеклои
въпрекитовадапоискаръкатаѝ.ДавидииопознаеПепеляшкаотвсички
страни,анесамовприповдигнататаатмосферанапразника,еотрешава-
щозначениезаизборамуспоредизследователя.Финалътнаприказкатана
Немцоваебелязанотпроблемазавинатаинаказаниетовобразитенадвете
сестри.Нафонананесекващитепроявиназавистизлобаотстрананасес-
тритеизпъкваощеповечечистотатаиневинносттавобразанаПепеляшка.
Въпрекичевкраянатекстамладотосемействосеоказваощетеноотдейст-
виятана тазиперсонажнадвойка (дветесестри)18,поставениятвъпрос за
наказаниетонамираразрешениевпризнаванетонавинатаипоследвалото
покаяние.

СъпоставителниятанализнаразглежданиясюжетзаПепеляшкавтек-
стоветенаНемцоваиКаралийчевимазацелтърсенетоиустановяванетона
приказенмодел,опиращсенафолклорнатаприказкаинейнитеварианти.
Установяватсередицасходства,ноиспецифичниотклоненияотфолклор-
ниямоделудваматаавтори.Поотношениенакомпозиционнатапострой-
канаавторизиранитетекстовевпечатлениеправинейнатаусложненосту
Немцова – наличието на повече епизоди в хода на сюжетното развитие.
Освен с по-сбито повествование вълшебната приказка наКаралийчев се
характеризира с по-ниска степен на фантастичност, тъй като стремежът
наавтораедапридаденатекстоветереалистичнаокраскаидагидобли-
жидонационалниябитикултура.По-високатастепеннафантастичност
приНемцовасепроявявавмножествотофантастичниелементи–вълшеб-
ниметаморфози,вълшебнипредмети,свръхестественипомощнициипр.
18СледкатодветесестризаживяватспринцаиПепеляшкавъвфиналанаприказката,те,
нарушавайки забрана, влизат в килер, където се намират несметни богатства. След това
богатстватаизчезват.
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ДокатоКаралийчеввнасябългарскиколоритвтекстоветеси,Немцовасе
придържакъмпо-неутралнапозиция,коятонеакцентиравърхунационал-
нияколорит.Причиназатовабимоглодасетърсивзаниженатафантастич-
ностнабългарскатафолклорнавълшебнаприказка,коятоепървоизточник
заКаралийчевотоприказнонаследство.Въпрекиуниверсалнияхарактерна
фолклорнитеелементитеиматсвояспецификавконтекстанаразличните
култури,вкоитобитуватисеразпространяват.Текстоветенаразглежда-
ните авторине са изключение от тозипроцес, като тези характеристики
саоткриваемивполетонесамонабитовата,ноинавълшебнатаприказка.
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