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Детските книги и конструктите 
за детството 

Андреа Амел 
 
 

Какво знаят децата?  Как  учат  най-добре?  Какви  права  трябва 

да имат? По всички тези фундаментални въпроси за детството 

може да се спори (и често това се случва). Рамката на дискуси- 

ите за детството следователно се влияе от времето и съответна- 

та култура, както  твърдят  историци,  антрополози  и  социолози 

от 20. век. Нещо повече, начинът, по който един човек фор- 

мулира отговорите на тези въпроси, се определя и от неговата 

или нейната перспектива като например човек на изкуството, 

биолог, икономист, родител, философ или учител. Поставените 

въпроси не са чисто академични: каквито и да са отговорите, 

вероятно е те да оказват  своето  влияние  върху  отношението 

към децата в определена култура и в определен период от вре- 

ме. Земеделецът, който се бори за прехраната си във Франция 

през 13. век – в общество, в което детската смъртност е изклю- 

чително висока, а католицизмът е овладял всички аспекти от 

живота – ще има твърде различна гледна точка към детството 

от бащата, представител на висшата средна класа във викто- 

рианска Англия, чиито деца е твърде вероятно да оцелеят до 

зряла възраст, но и носят тежестта на династични, национални 

и имперски очаквания. Също както концепциите за детството, 

така и представите за детските книги могат значително да се 

различават една от  друга.  Антология  с  детски  стихчета,  която 

се харесва  на  майка,  живееща  след  Втората  световна  война 

в САЩ, няма да бъде одобрена от пламенен комунист в Съ- 
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ветския съюз през 1920 г., тъй като е крайно неподходяща за 

възпитанието на бъдещите граждани на едно ново общество. 

Каквито и да са обстоятелствата обаче, няма гаранция, че деца- 

та ще харесат книгите, които родителите им натрапват. 

Концепциите за детските книги са  неразривно  свърза- 

ни с културните конструкти на детството. Но какво означава 

„конструкт“ или „конструкция“ в този контекст? Зает от пси- 

хологията, този термин е дефиниран в Oxford English Dictionary 

като „обект на възприемане или мислене, който се формира 

от комбинацията от настоящи и минали преценки и възпри- 

ятия“. Тъй като Oxford English Dictionary поставя и равенство 

между „конструкт“ и „нещо конструирано, по-специално от 

съзнанието – концепция, специално създадена, за да бъде част 

от теорията“, трябва да кажем, че конструктът е по-престижен 

от представата или убеждението, тъй като е идея, която се ос- 

новава на наблюдения и е усъвършенствана чрез анализ. 

Конструктът не заявява претенция за авторитет  или  мо- 

дел, парадигма или правило, но може да  упражнява  значи- 

телно влияние върху мисленето на хората и техните действия 

повече като habitus – термин, определен от френския социолог 

Пиер Бурдийо като „необходимост, интернализирана и превър- 

ната в предразположение, която създава пораждащи смисъл 

практики и разбирания“1. Конструктите могат  да  бъдат  мисле- 

ни като онези възприети представи, за които ние като цяло не 

подозираме –  те  обаче  оказват  влияние  върху  нашите  опити 

да помирим  социални  и  културни  приоритети  с  широк  обхват 

и личните си потребности в определена ситуация. 

В тази глава ще се фокусирам върху описанието на на- 

чините, по които конструктите за детството упражняват въз- 

действие върху концепциите за детските книги и формират 

дискурса на детската литература. В първата част ще представя 

една въображаема жена, която избира подаръци за празник, 

за да покажа как нейният избор на детски книги илюстри- 
 

1       Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1984), p. 170. 
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ра определени конструкти. Известната дискусия на Джон Лок 

относно инструкциите за четене в „Мисли за възпитанието“ 

(1693) ще бъде моя отправна точка. 

 

 
Купуването на книги за деца: конструкти 
в действие 

 

Наближава Коледа, време, когато на Запад книгите са тради- 

ционен подарък за децата. Нашият протагонист ще бъде мисис 

X., добре образована, благоденстваща бяла жена, която живее 

някъде в североизточната част на Америка.  Тя  планира  да 

посети локалния филиал на  национална  верига  от  книжарни- 

ци, за да купи няколко книги, които възнамерява да дари по 

време на местна кампания за празника, но нейните колебания 

биха били сходни навсякъде другаде в развития свят. Тъй като 

мисис Х. не може лесно да вземе решение, тя черпи – съз- 

нателно или полусъзнателно – от културните конструкти за 

детството и книгите, за да направи избор, който би  могъл  да 

бъде защитен като най-добрия за децата. 

Когато  мисис   X.   влиза   в   книжарницата,   няма   нужда 

да бъде  насочвана  към  секцията  за  детски  книги,  тъй  като 

е сигурна, че ще я идентифицира лесно по разположението, 

подредбата и оформлението. Бързо забелязва полуизолирано 

пространство, боядисано в ярки основни цветове, които из- 

вестяват, че  това  е  място  за  деца.  На  мисис  X.  никога  не ѝ 

е хрумвало, че детските книги могат да бъдат разположени в 

подходящи секции за възрастни, което би било предизвикател- 

ство за почти универсалната съвременна практика стоките  за 

деца да бъдат поставяни на строго определени за това места. 

Но практиката тези книги да бъдат разполагани в специално 

отделени сегменти от пространството косвено се основава на 

представата, че детството е обособен етап от живота, – култу- 

рен конструкт, който не винаги е приложим. Този конструкт е 
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предмет на известното изследване на Филип Ариес „Столетия 

детство“ (1960), в което авторът изтъква, че в периода на ран- 

ната модерност в Западна Европа в крайна сметка се „приема, 

че детето не е готово за живота и трябва да бъде обект на спе- 

циално отношение, един вид поставяне под карантина, преди 

да бъде допуснато в света на възрастните“2. 

Отделянето на детските книги в магазина от останалите 

книги отразява това „специално третиране“, тъй като специа- 

лизирането –  в  този  случай  диференцирането  на  удобствата 

и продуктите за деца от тези за възрастните, – е форма на 

карантина. Секцията  за  детски  книги,  където  пазарува  мисис 

X., по общо мнение осигурява  същата  безопасност  и  улесне- 

ния, които предлагат и публичните библиотеки на своите мал- 

ки  редовни  посетители,  с  важната  разлика,  че  всички  книги 

тук се продават. Всъщност удобствата, създадени за децата, 

определени като основни ползватели  на  това  пространство, 

са относително малко. Вярно  е,  че  всички  предлагани  стоки 

са предназначени за децата,  които  могат  да  се  разположат 

на маси и столове, чиито размери са твърде малки за въз- 

растните. Но малките деца стигат лесно само до най-ниските 

рафтове. Нещо повече, подредбата на книгите по азбучен ред 

по фамилните имена на авторите  е  удобна  само  за  големи 

деца. Ако бяха потърсили консултация, управителите на кни- 

жарниците можеха да ги разположат на базата на различни 

критерии  –  например  отклика,   който   историята   предизвик- 

ва (страх, смях или скука) или любими  персонажи  (капитан 

Долни гащи, Прасенцето Оливия, Хари Потър). Всъщност 

възрастните са тези,  които  лесно  стигат  до  всички  книги  и 

имат възможност да ги прегледат внимателно и да направят 

подходящия избор. Възрастните  ще  донесат  книгите,  подбра- 

ни под тяхно наблюдение и надзор, до касата, която също е 

подходяща като размер за  големите  хора,  които  плащат,  а  не 

за децата, които ще ги четат. 
 

2      Philippe Aries, Centuries o f Childhood: A Social History o f Family Life, trans. 
Robert Baldick (New York: Vintage, 1962 ), 412 . 
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Дотук нещата изглеждат така, сякаш „конструктът на ка- 

рантината“ поставя един недостижим идеал. Не се ли налага 

логичният извод, че нуждите на децата биват игнорирани? Да 

се разчита на бинарната опозиция между конструкт и реалност 

в дискусиите за  възрастни  и  деца  винаги  е  рисковано,  тъй 

като, както ще стане ясно от другите глави в тази книга, тя 

опростява едни твърде сложни отношения. Западните констру- 

кти за детството, изпълнени с проекциите, очакванията и тре- 

вогите на възрастните, свързани с индивидуалната реализация 

и бъдещето на обществото, обикновено насочват  вниманието 

към фундаментални принципи. Макар че „конструктът на ка- 

рантината“ произлиза от убеждение, базирано върху наблюде- 

нието, че просветеното действие на изолиране от възрастните 

служи на детските нужди, той не действа като правило, подро- 

бен план или евристичен принцип. Всъщност недостатъците в 

дизайна на детските секции в книжарниците подчертават на- 

прежението, присъщо на конструкта на карантината, тъй като 

привличат вниманието към факта, че ограничените  възмож- 

ности на децата като агенти на действие подсказват, че тази 

изолация рядко е тотална. Ако възрасните имат потребност да 

играят активна роля, асистирайки на децата в книжарницата, 

което включва и най-важното нещо – заплащането  на  покуп- 

ката, те трябва да бъдат допуснати в това пространство. Това 

напрежение потвърждава наблюденията на социолозите, че 

тенденцията в съвременната западна култура децата да бъдат 

изолирани или  предпазвани  от  определени  изпитания,  което 

се смята, че е в  техен  интерес,  ограничава  възможностите  им 

да действат в бъдеще, като ги прави не по-малко, а повече 

зависими от възрастните3. 

Нека се върнем към  мисис  X.  Тя  започва  внимателно 

да проучва детската секция в книжарницата. Знае от опит, че 

в тези магазини големият процент от книгите са подредени 
 

3 Childhood', in Designing Modern Childhoods: History, Space, and the Material 
Culture o f Children, ed. Marta Gutman and Ning de Coninck-Smith (New 
Brunswick: Rutgers University Press, 2008), 316–30. 
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по тематични раздели според възрастта на малките читатели. 

Подразделите в общи линии също отговарят на нивото на 

читателските  умения:  за  деца,  които  още  не  могат  да  четат 

(от бебета до 4–5-годишни деца);  начинаещи  читатели  (4–5 

до 7–8-годишни); деца, които четат самостоятелно (8–10 или 11-

годишни); по-големи читатели, които са  на  прага  на  прехо- да 

към текстове за възрастни (от 10 или 11 до 14–15-годишни). 

Лесно е да се забележи, че подредбата на книгите в детската 

секция отразява друго приложение на конструкта на каранти- 

ната. Тук децата са изолирани като читатели не само от въз- 

растните, но и от децата от другите възрастови групи. 

Мисис X. обаче никога не е размишлявала върху тази 

система и винаги я е  смятала  за  проста  и  удобна.  Тя  я  при- 

ема за естествена, тъй като съответства на повсеместно раз- 

пространения съвременен конструкт за детството: децата се 

развиват биологично и ментално, преминавайки през редица 

етапи, докато достигнат зрялата  възраст.  Мисис  X.  вероятно 

не е навлизала в дълбочина в когнитивната психология, но без 

съмнение помни някои неща от колежанските си години или най-

малкото е запозната с популярните четива, посветени на 

отглеждането на децата, написани от лекари, като тези на док- 

тор Спок или Пинелъпи Лийч. Публикациите за детски книги, 

които със сигурност е чела, когато децата ѝ са били малки, не- 

прекъснато  възпроизвеждат  конструкта  на  развитието.  Докато 

е чакала пред кабинета на педиатъра, вероятно е прелиствала 

екземпляр с подгънати краища  на  Writer Digest – „Вие  можете 

да пишете за деца“, в който е попаднала на статии, в които се 

казва какво повечето от децата би трябвало да знаят и разби- 

рат, от детската градина до 8-ми клас, така че амбициозните 

писатели да могат да бъдат „в крак с това, което читателската 

публика знае на всеки етап от своя живот“4.  Ако  някога  е 

търсила  напътствия  в  ръководство  за  избор  на  книги,  като 

„Наръчник  за  родители.  Кои  са  най-добрите  книги  за  вашите 
 

4       Alijandra Mogilner and Tayopa Mogliner, 'On the Level', You Can Write for 
Children (December 2006), 16–19. 
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деца“ от Елдън Рос Липсън или е разглеждала неговия онлайн 

еквивалент на рarents.com, то със сигурност е попадала на раз- 

нообразни съвети коя книга е подходяща за определено дете, 

основаващи се на критерии, съобразени с уменията на децата 

във всяка фаза от развитието им. 

Мисис X. се спира пред раздела, определен за юноши, 

чудейки се дали е подготвена за задачата да избере книги за 

тази възрастова група. Чувства се така, сякаш навлиза в минно 

поле. Толкова е трудно да предскажеш какво ще харесат  или 

няма да харесат тези деца, дори когато ги познаваш. Трябва да 

се съобразиш и с родителите. Всеки от тях проявява различна 

търпимост към представянето на спорни теми като насилие, 

сексуалност и раса. Мисис Х. не би  имала  нищо  против  ней- 

ното дете да получи от някого книгата на Робърт Кормие 

„Шоколадената война“ (1974), но би се почудила какво ли си 

е мислел даряващият човек, ако изборът му беше някое от по- 

крайните проявления на жанра манга5 като например Hellsing 

(1997–2008) от Кота Хирано. Също така би се засегнала, ако 

нейното дете получи заглавие от поредицата на Сесили фон 

Зигесар6 „Интригантки“ (2002–2007), и не би се чувствала спо- 

койна, ако изборът е бестеселърът за юноши „Възходът на 

фалшивия месия“ (2004), който принадлежи към т.нар. юно- 

шеска християнска литература и е част от поредица, създадена 

от Джери Дженкинс и Тим Лахей. Вместо това тя решава да 

се съсредоточи върху избора на книги за по-малки деца и за- 

почва да разглежда рафтовете, отделени за тях. 

Докато мисис Х. разглежда книгите за най-малките деца 

(които не могат да бъдат разкъсани и са водоустойчиви), ре- 

шава, че това е добрият избор за подарък. Тези книги са чу- 

десен начин децата да бъдат привлечени към четенето – зами- 

слени са да бъдат достатъчно издръжливи, за да бъдат държа- 

 
5      Комикси с характерен графичен стил, създаден в Япония, които отразяват 

разнообразни теми – от романтична любов до мистерия и ужаси. – Б. пр. 
6      Сесили фон Зигесар е американска писателка на бестселъри в жанра 

чиклит и любовен роман. – Б. пр. 
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ни в ръце от децата още от момента, в който те се научат да 

седят. Характеристиките на книгите за невръстни деца (малки, 

квадратни и здрави) и материалите (плат, картон, дърво или 

пластмаса) са защитите срещу потребители, коите не успяват 

да държат здраво книгата и да обръщат умело страниците. В 

случая с картонените книги техните дебели ламинирани стра- 

ници могат да бъдат почиствани от следите, оставени от мръс- 

ни пръсти. Заоблените краища на страниците минимилизират 

риска от нараняване на нежните венци в момент от живота, 

когато разглеждането на книга означава и известно количе- 

ство изследователско дъвчене. Друго нещо, което мисис Х. 

харесва в книжките с твърди корици или картонените книги е 

внимателно подбраното съдържание според способностите на 

деца, които не могат да четат, и формата им, стратегически 

адаптирана към техните елементарни двигателни умения. За 

разлика от много хора тя не гледа с пренебрежение на книги- 

те за бебета: тяхната цел е да изграждат важни умения, които 

подготвят децата за четенето и предшестват въвеждането в 

по-сложни текстове и литературни произведения. Тези книги 

се фокусират върху познати предмети, с които малкото дете е 

заобиколено в неговия дом (ябълка, топка, обувка, телефон) 

или въвеждат общи представи за противоположности или цве- 

тове, буквите на азбуката, числа или категории (животни, на- 

чини на придвижване). Предпочитани са реалистични илюс- 

трации, които представят нещата обективно и натуралистично, 

но илюстраторите също така избират пиктограми в наситените 

основни цветове. Рядко текстът, който придружава илюстраци- 

ята, е повече от една или две думи, но това е достатъчно, за 

да бъде направена важната връзка между лексема, картина и 

предмет7. Мисис Х. смята, че всички печелят от това – детето 

може да се гордее с притежанието си, като същевременно 

възприема важни идеи и се научава как да „борави“ с книгата, 

дизайнът редуцира значително честотата на предупреждение- 
 

7      Bettina Kiimmerling-Meibauer and Jorg Meibauer, 'First Pictures, Early Concepts: 
Early Concept Books', The Lion and the Unicorn, 29 (2005), 324–47. 
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то: „Внимавай, не така! Ние не разкъсваме книгите си“. Всъщ- 

ност тези книги представляват триумф на усъвършенствания 

конструкт на карантината. 

Предлаганото в тази книжарница със сигурност би могло 

да бъде по-добро, си мисли мисис Х. сърдито, зървайки книги 

като „Моята първа Барби“ (2000) или „Приключенията на Су- 

пер Марио“ (1997). Тя иска картонени книги, които ще помог- 

нат на децата да придобият подходяща за възрастта им обща 

представа за света, без да бъдат жертвани високите стандарти 

на книгоиздаването. Мисис Х. продължава да търси и накрая 

открива заглавия, които доказват, че е възможно да бъдеш 

креативен в рамките на ограниченията, които налагат четива- 

та за съвсем малки деца: „Това червено ли е? Това жълто ли 

е? Това синьо ли е?“ (1987) и „Бутам, дърпам, празно, пълно“ 

(1972) от изтъкнатия американски фотограф Тана Хобън, „Па- 

тицата е мръсна“ (1997), чудата история в картинки, придру- 

жена от 19 думи, създадена от родения в Япония илюстратор 

Сатоши Китамура, и „В товарния влак“ (2001) от афро-амери- 

канския художник Доналд Крюз. Мисис Х. също така грабва 

две заглавия от масата за книги с намалени цени: един съв- 

сем леко повреден екземпляр на неизвестна книга на Албъргс 

„Веселият пощальон“ (1986) и книга за игра „Cheerious Play 

Book“ (2000), рекламирана на задната корица като „апетитна 

интерактивна забава, която малчуганите ще харесат“. 

Като цяло мисис Х. е особено доволна от своите по- 

купки, макар те да включват книги-игри, които са откровена 

реклама на международен бранд. Също така успява да избере 

илюстратори с различен стил, които успяват със своето въоб- 

ражение да грабнат вниманието на децата, но също така при- 

ковават интереса и на по-взискателните възрастни. Цялостната 

визия води до извода, че създателите на тези книжки смятат, 

че малките деца заслужават добър текст и добро художествено 

оформление – ако поставят по-ниска летва, това може да от- 

блъсне бъдещите читатели от книгите. Всяка книга от нейната 

селекция е повече от приемлива като подарък за Коледа. Въ- 
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преки че подаряването на книги ще бъде анонимно, тя се на- 

дява, че нейният внимателен избор ще даде израз на обичта и 

загрижеността ѝ към  децата,  които  ще  получат  тези  подаръци. 

Желанието на мисис Х. да намери книги за деца, кои- 

то тепърва трябва да учат буквите, отразява някои интересни 

противоречия в начина, по който преценява децата. От друга 

страна, тя смята, че купува „за“ детето, без да е наясно, че 

напрежението относно участието на детето в конструкта на 

карантината се проявява в друг контекст. Въпреки че статусът 

на детето му дава право да бъде специално третирано като чи- 

тател, преди да получи определено ниво на компетентност, в 

продължение на години то има твърде ограничена автономия. 

Въпреки че мисис X. знае от опит, че четенето е една от онези 

празнини в уменията, които не могат да бъдат запълнени без 

помощта на възрастния, тя го поставя извън уравнението в 

процеса на своя избор. 

Най-малките „читатели“ зависят от възрастните, които 

трябва да им покажат как да използват своите книжки. Така 

четенето не е самотно занимание, а по-скоро социално об- 

щуване, при което възрастният използва илюстрацията като 

отправна точка, за да обясни понятието чрез разговор с детето. 

Майката може да посочи картинката, след това думата и да 

зададе въпроси (Какво е това? Има ли го в къщата? В тази 

стая ли е? Не? Къде е?), което би дало възможност на детето 

в крайна сметка да направи връзка между предмета, визуална- 

та му репрезентация, думата и понятието. С дете, което още не 

може да говори, това е едностранен процес, като възрастният 

задава въпросите и сам си отговаря. Всъщност книжките за 

най-малките се използват заедно от детето и възрастния, така 

че е по-коректно в тях да има текст за читатели от различни 

възрасти. 

От тази перспектива картонените книги, закупени от ми- 

сис Х., са колкото подарък за детето, толкова и за неговия 

родител, тъй като дават възможност на двамата да общуват 

чрез четенето. Всъщност може да се спори дали потенциалът 
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за този тип преживяване може да бъде най-важният аспект 

на този подарък поради ролята, която тези книги играят при 

определяне на отношенията в една сложна социална мрежа, 

в чийто център стои литературата. Като инструмент на социа- 

лизация книгата създава отношения между детето и дарителя, 

но също между даряващия, родителя и учителя (когато те са 

различни хора). С поканата от даряващия да се чете идва и ре- 

ципрочното задължение за сериозно отношение към четенето. 

Дарената книга също така се опитва да постави основите на 

близост между различни поколения, но също и между дарител 

и получател като членове на общността на грамотните (и тео- 

ретично образовани) читатели. 

В този контекст щедростта на дарителя не се измерва 

главно чрез количеството похарчени пари, а чрез естетически- 

те, морални и културни ценности, които той смята, че трябва 

да бъдат предадени на следващото поколение. Книгата сим- 

волизира необходимостта от придобиването на културен капи- 

тал: да се научиш да четеш е критичната първа стъпка към 

придобиването на умения, които ще ти позволят да печелиш 

прехраната си, или което е още по-добре, да създаваш блага и 

да доприннасяш за социалния напредък. Другата възможност 

е книгата да поощри четенето като безкористен стремеж към 

самопознание и самоконтрол за постигане на индивидуално 

психологическо, морално и духовно здраве и индиректно – 

към благоденствие на обществото. Каквито и да са мотивите 

на дарителя, книгата е символ на културен обмен, с който 

възрастните посочват пътя, по който детето може (или би 

трябвало) да поеме. Този жест задължава и не е безплатен по- 

дарък – лекомисленото отношение към него се отразява зле на 

получателя, също както на Пинокио на Карло Колоди, който 

се отнася нехайно към буквара, който му дава Джепето. Също 

толкова неблагодарна е и Ребека Шарп, когато си тръгва от 

лицея на мис Пинкъртън в романа на Уилям Текери „Панаир 

на суетата“. Когато екипажът потегля, Беки Шарп захвърля 

речника в градината преди портите, книга, която е връчена 
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на  всички  момичета  от   училището.   Това   е   дръзка   постъп- 

ка на една умна, амбициозна и донякъде безскрупулна млада 

жена, която няма да играе двулична игра и да се преструва, че 

приема ценностната система на директорката на училището, 

въплътена в речниковите дефиниции. 

Мисис Х. с готовност би признала, че всъщност не  е 

мислила по въпроса за целия културен багаж, свързан с по- 

даряването на книги. Разбира се, тя се чувства задължена да 

избере книги, които няма да предизвикат възражения у роди- 

телите, произлизащи от среда, различна от нейната. Трябва да 

кажем открито, че мисис Х. признава с принудена усмивка, че 

е далеч по-лесно да избираш книги за най-малките. Съдържа- 

нието не крие предизвикателства, тъй като се състои от базова 

информация, която всеки  приема  като  необходима  за  децата 

на тази възраст. 

Изведнъж тя разбира, че в опита си да бъде деликатна 

всъщност не е избрала литературни произведения. Предполага 

се, че четенето в детството е откриване на завладяващи исто- 

рии. В съвременната западна култура, си спомня тя, книгите се 

дават на децата по причини, които не се свързват единствено 

с въпроса за наливане на информация, сякаш те са празни съ- 

дове. Разбира се, трудно е да определим потенциала на детето 

за философско, етично  и  магическо  мислене,  тъй  като  той  не 

се поддава на точни количествени измервания. Но колко хора, 

се чуди  мисис  Х.,  биха  взели  страната  на  мистър  Градграйнд 

в известната сцена в училищна стая от  „Тежки  времена“  на 

Чарлз Дикенс, в която той кара учениците да дадат дефиниция 

на кон. Кой би могъл да знае повече за конете – Сиси Джуп, 

момичето, което е  смятано  от  другите  за  невежо,  и  чийто 

баща обяздва коне на арената в цирка, или Бицър, който дава 

точен и подробен отговор, без да е виждал изобщо това жи- 

вотно? Мисис Х. вижда недостатъците на  мистър  Градграйнд 

като преподавател; той не разбира детския начин на мислене, 

който е валиден именно защото разкрива аспекти на нещата, 

които могат да бъдат подминати от една по-неподвижна перс- 
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пектива, каквато е тази на възрастните. Мисис Х. не се въл- 

нува от детето, дебнещо облаците на славата в одата „Намеци 

за безсмъртието от спомени от ранното детство“, създадена в 

периода 1802–1804 г., но със сигурност е била в позицията на 

наратора на Уърдсуърт в поемата „Ние сме седмина“ (1798), 

който е изненадан от детския наивен, но проницателен отклик 

на въпрос, за който се смята, че вече е получил своя един- 

ствено верен отговор. Не е нужно човек да бъде романтик 

с главно Р., размишлява тя, за да се съгласи с Уърдсуърт от 

книга V на „Прелюдия“ (1805), където той описва идеалното 

детство като време „когато всеки час носи познание,/ когато 

всяко познание е наслада,/ и скръбта я няма там“8. Също като 

поета тя вярва, че книгата не бива да е „инструмент“, който 

„ограничава“ децата, а по-скоро чудодейно средство, което ги 

пренася извън самите тях. Способността да потънеш в книгата 

може да се превърне в един от най-скъпите спомени, заявява 

красноречиво  разказът  за  детството  на  Франсиз  Спафърд  в 

„Детето, което книгите изграждат“. Следователно подарената 

книга от възрастен може да предложи възможност за транс- 

формативно преживяване. Книгите в детството могат да бъ- 

дат мислени като насъщна храна, заключава мисис Х., която 

трябва да захранва всички способности на детето, като усъ- 

вършенстването на рационалните му способности не трябва да 

е за сметка на развиване на въображението му. Четенето би 

трябвало да осигурява пространство, свободно от изпълнения 

с напрежение контрол от страна на възрастните. Мисис Х. 

навярно смята, че това са универсално приети истини, само- 

очевидни и неотменими – вероятно ние също мислим така, – 

но е възможно други хора, които живеят на други места и по 

различно време, да не се съгласят с нас. 

 
 
 
 

8      William Wordsworth, The Prelude, 1799, 1805, 1850, ed. Jonathan Wordsworth, M. 
H. Abrams and Stephen Gill (New York: W. W. Norton, 1979), ред 395–97, p. 80. 



22  

„Леката занимателна книга“ на Лок като културен 
конструкт 

 

Страстната защита от страна на мисис Х. на романтичния 

конструкт за четенето предполага, че тя може да задържа в 

съзнанието си различни конструкти за детските книги, без за- 

дължително да изпитва когнитивен дисонанс. Една от  причи- 

ните за това е, че този конструкт интерпретира един по-стар 

конструкт за подходящите текстове за деца. Можем да ги оп- 

ределим като текстове, които няма да отчуждят детето от про- 

цеса на обучение – процес, по време на който то научава нещо 

ценно по един приемлив за неговите възможности начин. Този 

конструкт също така кореспондира с древния идеал за обуче- 

нието като „utile et dolce“ (полезно и приятно), известна фраза 

на римския поет Хораций, която обикновено се превежда на 

английски като „обучение с удоволствие“. Вероятно най-из- 

вестното  проявление  на  този  конструкт  в  Ранната  модерност 

се появява в книгата на Джон  Лок  „Мисли  върху  възпитание- 

то“. Там той предлага на децата да бъдат давани „леки зани- 

мателни книги, подходящи за капацитета им за възприемане“9. 

Тъй като Лок притежава  безспорен  авторитет  като  философ 

на възпитанието в англофонската традиция, неговата позиция 

относно детските книги хвърля дълга сянка – той е оценен от 

издателя Джон Нюбъри като човека, дал тласък в средата на 

18. в. на процеса, който води до създаването на съвременните 

детски книги. 

Представата за „лека занимателна книга, подходяща за 

техните възможности“ все още действа като стандарт за оцен- 

ка на съвременните  детски  книги.  Когато  мисис  Х.  изслед- 

ва картонените книги за най-малките, едно от нещата, които 

преценява, е съотношението между поучителните и забавните 
 

9 John Locke, Some Thoughts Concerning Education  (1693)  in  The  Educational 
Writings o f John Locke, ed. James L. Axtell (Cambridge:  Cambridge  University 
Press, 1968), p. 259. 
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елементи.  Дали  те  са  балансирани  добре?  Дали  се  препли- 

тат незабележимо? Дали синтезът между тях е подходящ за 

предполагаемия читател, който се намира на определено ниво 

от своето развитие? Цитираната фраза обаче не е толкова 

еднозначна, колкото изглежда на пръв поглед. Въпреки че 

конструктът може да  устои  във  времето,  той  не  е  отражение 

на трансисторична универсална истина, а по-скоро е форму- 

лиран в специфична култура.  Въпреки  че  конструктът  може 

да приема различни форми, трябва да сме наясно, че е въз- 

можно настоящи интерпретации на ключови термини от този 

конструкт да не съответстват на тяхното значение от един по-

ранен период. Но дори когато две исторически проявления на 

конструкта се различават значително в определени отноше- ния, 

други негови  аспекти  могат  да  служат  като  обща  основа за 

дискусии. Отговорът на въпросите кога, къде и защо тези 

промени се случват, може да бъде полезен за разбирането на 

природата на промените в процеса на  създаване  на  детски 

книги и пътя, който е извървян до тях. 

Докато речникът на Лок в „Мисли върху възпитанието“ 

може да ни се стори  малко  поовехтял,  не  можем  да  кажем 

това за идеите, заложени в конструкта. Добре е,  ако  в  начал- 

ната фаза на уроците, твърди Лок, учителят успее да мотивира 

детето да се концентрира, без да се преструва, че и двамата 

работят върху зададената задача. Като доказателство той дава 

примери с наблюдавани  от  него  деца,  които  с  нетърпение 

сядат на чиновете си и учат буквите, когато тази задача е 

представена като игра. За да бъде добър играч, детето трябва 

да бъде мотивирано да използва натрупаните си умения в нов 

контекст. Лок приема, че процесът на обучение е по-трудно да 

бъде занимателен във втория етап от заниманията по четене, 

когато детето започва да обединява буквите в срички, думи и 

изречения. Ако учителят обаче представи на учениците текст, 

който едновременно е разбираем и интересен,  шансовете  за 

това определено нарастват. „Какво удоволствие  или  насърче- 

ние за детето може да бъде упражняването в четене на книга, 
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от която то не разбира нищо?, пита Лок и заключава, че тряб- 

ва да му бъдат предлагани само текстове, които са подходящи 

за неговите възможности и знания“10. Детето трябва да бъде 

поставено над учебната програма. 

В идеите на Лок се крие зародишът на просветеното 

модерно отношение към процеса на четене при децата, което 

поставя акцент върху достъпността, разбираемостта и забавле- 

нието. Все пак неговата концепция за подходящо за децата 

образование трябва да  бъде  видяна  в  контекста  на  методите 

за преподаване, образователните политики и състоянието на 

пазара за детски книги през  17.  в.,  за  да  разберем  по-добре 

как този контекст нюансира значението на негови ключови 

термини. Четенето се преподава чрез спелуване през 17. в. – 

сложният материал се разбива на неговите най-малки елемен- 

ти, буквите, а след това те  отново  се  комбинират  в  срички, 

думи и изречения. Тъй като методът е твърде аналитичен, от 

децата се очаква да запомнят  значително  количество  матери- 

ал. В този подход намесата на учителя е  от  решаващо  значе- 

ние, а самото обучение е уморителен труд, който не е добре 

възнаграден. Обучението по четене може да отнеме години в 

зависимост от компетентността и търпението на обучаващия 

(имаме свидетелства за разгневени родители, които се  оплак- 

ват, че много от учителите не притежават нито едно от двете 

качества). Често децата не разбират много от думите, които 

спелуват, особено  ако  образованието  им  започва  –  което  не 

е необичайно за онова време, – когато са на две или  три 

години11. 

Забележките на Лок относно обучението по четене са 

част от неговата критика на остарялата латинска учебна про- 

грама и педагогика. Той смята, че е твърде безотговорно да се 

хаби толкова много време за обучение на съпротивляващи се, 

негодуващи момчета, които са принуждавани да учат латински 
 

10    Locke, Some Thoughts, p. 261. 
11    Ian   Michael,   The Teaching   o f    English   from   the   Sixteenth   Century   to   1 8 7 0 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1987), pp. 14–16. 
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език под заплахата от физически наказания.  Защо  да  прила- 

гаме лошия стар метод, включващ насилие, към  малки  деца, 

пита Лок, когато е относително  лесно  да  измислим  начини 

да ги прилъжем да  научат  същите  неща.  Новият  тип  обуче- 

ние, което  включва  забавни  игри  и  разколебава  упованието 

в телесните наказания, следователно се превръща във важен 

приоритет. Той смята, че различни играчки, като зарчета на- 

пример, могат да бъдат използвани като ефективни помощни 

средства; ако бъдат използвани наред с умели психологически 

методи за мотивация, играчките увеличават шанса децата да 

научат буквите от азбуката безболезнено и приятно. Лок изла- 

га потенциала на образователните игри с особен ентусиазъм. 

Затова  оставаме  изненадани,  когато  се  сблъскваме  с  негово- 

то безразличие към темата за детските книги. Всъщност той 

признава своето  невежество  относно  пазара  за  детски  книги 

и като че ли не смята, че си струва да се тревожи за това. 

Изглежда не  е  запознат  и  с  Orbis  sensualium  pictus  (1658)  на 

Ян Коменски, безспорно най-важната детска книга на  17.  в., 

която се появява в преводи на английски и на латински, на- 

правени от Чарлз Хул още през 1659 г. 

Едно  от  обясненията  за   очевидната   липса   на   интерес 

от страна на Лок към детските книги вероятно се корени в 

неговата увереност, че традиционни текстове могат да бъдат 

успешно включвани в процеса на обучение по четене, стига 

учителят да ги използва интелигентно. Не е нужно „леката 

занимателна книга“ да бъде писана специално за детска ау- 

дитория, за да бъде подходяща за нея – тя трябва да отговаря 

на възможностите на децата в конкретния етап от тяхното 

развитие. По мнението на Лок никоя книга не е  „добра“  за 

децата  по  своята  същност,  включително  Библията,  ако  те  не 

са готови за нея. Английският философ изразява несъгласие с 

широко разпространената практика децата да четат Стария и 

Новия завет, тъй като  смята,  че  от  тях  не  може  да  се  очаква 

да разбират текст, чието съдържание в голяма степен е далеч 

от техния опит. Според него само подходящи откъси, като 
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историите на Йосиф или на Давид и Голиат, могат да бъдат 

четени самостоятелно, след като са адаптирани за тяхната въз- 

раст. По различни причини Лок смята, че начинаещите чита- 

тели трябва да се запознаят с басните на Езоп, най-малкото 

поради интереса на децата към животните. Басните са кратки 

и с ясен изказ, което ги прави подходящи за читатели, които 

не могат да задържат дълго вниманието си върху определен 

текст. По негово време съществуват редица илюстровани изда- 

ния на Езоп, които улесняват преподаването на нови понятия. 

Когато детето разбира, че може да чете забавна книга, то е 

възнаградено за новото си умение и е стимулирано до продъл- 

жи действието, което му носи удоволствие. Сборникът с басни 

също така съдържа ценни идеи, изразени по начин, който 

събужда детското любопитство. Басните са достатъчно ясни за 

малките читатели, но могат да бъдат четени отново и отново, 

след като детето се научи да чете самостоятелно. Смисловото 

богатство на басните не може да бъде изчерпано дори след 

многократен прочит или на следващи етапи от развитието на 

детето. Тези текстове могат да бъдат разбрани най-добре чрез 

житейския опит. 

Въпреки че идеите на  Лок  за  леката  занимателна  кни- 

га не изключват концепцията за изолиране и специализация, 

самият той никога не рискува да стигне твърде далеч по този 

път. Кръстникът на съвременната детска книга се опитва да 

усъвършенства, а не да измести Езоп  в  единствената  книга, 

която създава специално за малки читатели – тя е предназ- 

начена за деца, учещи латински12. Неговата главна задача е 

децата да не загубят интерес към ученето в първия етап на 

обучението, както и да не губят ценно време, което биха мог- 

ли да използват за усвояване на основите на други важни 

предмети. Вероятно той не може да си представи нови начини 

за писане за деца – въпреки че някои от неговите съвременни- 

ци от времето на Реставрацията правят това, главно баптисти 
 

12    Robert H. Hurwitz and Judith B. Finn, 'Locke's Aesop's Fables', Locke Newsletter, 
6 (1975), 71–83. 
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като Джеймс Джейнуей, Томас Уайт или Джон Бъниан, които 

се залавят с писането на лесни забавни текстове, подходящи 

за възможностите на децата в пуританска Англия. Нямаме 

основание обаче от коментарите му да правим заключение, 

че той самият е замислял да пише в полуавтономния жанр 

на детската литература, нито че е смятал за желателно или 

необходимо да полага усилия за реформирането и модернизи- 

рането на учебната програма. 

Да предположим, че Лок попада в отдела за детска ли- 

тература в книжарницата, в която е и мисис Х. Дали  те  биха 

могли да проведат разговор за „леките занимателни книги“ от 

началото на 21. в.? Какво ще се случи, когато той забележи 

изобилието от цветове, които засилват визуалната стимулация? 

Философът започва да търси съвременни издания на  онези 

книги,  които  смята,  че  все  още  са  значими.  Не  може   обаче 

да открие издръжливите малки томчета с кожени корици, съ- 

брали басните на Езоп –  вижда  само  големи  тънки  картин- 

ни книжки с кратки, грабващи вниманието заглавия и умело 

включени подканващи „плакати“,  представящи  съдържанието 

им на предните корици. Бавно започва да разбира, че новите 

технологии в книгоиздаването от 1690 г. досега са направили 

възможно безболезненото интегриране на думи и образи, което 

включва кориците,  първата  и  последната  страница  на  книгата 

и обложките. Той трудно проумява факта, че цветните илюс- 

трации вече са нещо обикновено, а не особен лукс. 

Мисис Х. забелязва, че джентълменът изглежда дезори- 

ентиран и отива до него, за да му предложи помощта си. Той 

ѝ благодари и я пита къде би могъл да намери изданията на 

Езоповите басни. Обяснява, че сред всичките книги за живот- 

ни не може да открие книгата на Езоп. Мисис Х. е объркана 

от тази молба, тъй като винаги е смятала, че басните са труд- 

ни, сухи и твърде дидактични текстове за малки деца дори 

когато са част от литературната класика. Жената допуска, че 

вероятно той обучава децата си вкъщи. Много от родителите, 

които ръководят домашни училища, имат твърде консерва- 
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тивни вкусове в избора на детски книги, а Езоп е особено 

подходящ за тях със своите морални послания. „Тук има пре- 

разказ  на  „Костенурка  и  заек“ от  Джанет  Стивънс  в  секцията 

за картинни книжки. Това ще  свърши  ли  работа?“,  го  пита 

тя. Той се вглежда в корицата, озадачен от изображението на 

шорти и спортни обувки, тъй като никога преди не е виждал 

илюстрации на басни за животни, които да представят нещо 

различно от козина, пера, люспи или черупки.  „Благодаря,  но 

бих искал книга с повече от една басня. Със сигурност трябва 

да има. Виждам толкова много книги тук“. Все още се опитва 

да проумее факта, че всички книги на това място са предназ- 

начени за деца, но не вижда нищо, което  му  е  познато.  „До- 

бре, казва  мисис  X.,  посочвайки  стелажа  отсреща,  трябва  да 

е в този раздел, но не виждам нищо освен изданието на Dover 

Thrift Edition. Но то е  толкова  скучно  и  неугледно,  не  мога  да 

си представя как някое дете би могло да бъде привлечено от 

него. Все пак Amazon.com предлага богат избор. Отзивите, 

публикувани на сайта, вероятно ще ви помогнат да намерите 

грабващо погледа  издание  с  хубави  илюстрации.  Мисля,  че 

има терминал ето там“. 

Лок се чувства така, сякаш му говорят на чужд  език. 

Томчето, което жената не харесва, според него е качествено 

направено: подборът на басните е приемлив, а печатът е едър 

и чист. Със сигурност го предпочита пред книгата, в която го- 

лемите цветни илюстрации са завладели целите страници и в 

които  има  съвсем  малко  текст.  Лок  се  приближава  до  масата 

с  преоценени  книги  и  отново  е  изумен.  „Съжалявам,  че  пак 

ви безпокоя, мадам, но какво е cheerios?“, пита той. „О, това е 

марка зърнени храни“, отговаря мисис X., чудейки  се  откъде 

идва този мъж. „Ядат се за закуска с мляко, захар и плодове“. 

Сега вече Лок е напълно объркан. „Как едно дете би се заба- 

влявало с тази книга?“ „Оо, казва мисис Х., отваряйки „The 

Cheerios Play Book“, Cheerios са удобни за хващане от малките 

деца. Виждате  ли  вдлъбнатините  в  картинките?  Помагате  им 

да довършат картините, като поставяте верния номер Cheerios 



29  

на предвиденото за него място. Това е лесен начин да под- 

тикнете малките деца да развиват фини двигателни умения, да 

научат числата, да разпознават определени десени и шаблони 

и т.н.“. Едва сега Лок успява да съзре определена интелигент- 

ност в този подход, макар че не може да се въздържи да не 

отбележи, че със сигурност идеята да окуражаваш децата да 

пилеят храна не е добра. Мисис Х. кима в знак на съгласие, 

надявайки се, че джентълменът не е забелязал, че тя държи в 

ръката си именно екземпляр от тази книжка. След като ѝ хвър- 

ля още един поглед, тя не може да повярва, че се е подвела 

по такъв евтин трик, прозаично извинен с факта, че книжката 

струва само 49 цента. 

„Ето една наистина хубава книга за малки деца“, казва 

тя, посочвайки му екземпляр на „Веселият пощальон“13. Той 

харесва изобретателността на автора, но е изненадан, когато 

забелязва, че текстът е съчетан със стари детски песнички. Ни- 

кога преди не е виждал нещо толкова безсмислено, не може 

да си представи как то би могло да има някакво полезно при- 

ложение. Мисис X. забелязва изумения израз на лицето му и 

поема дълбоко дъх, преди да започне да му обяснява. Той се 

опитва за запази учтиво и неутрално изражение. „Семейство 

Албърг са много умна и съзидателна творческа двойка. Те са 

спечелили всички възможни награди за  своите  детски  кни- 

ги. „Веселият пощальон“ е много популярна книга – тя беше 

една от любимите книги на моята дъщеря, когато беше малка. 

Обичаше да вади всички букви от поставените пликове и да 

ме слуша как имитирам гласовете на различните персонажи“. 

Лок се чуди как е възможно хората да се издържат, създавай- 

ки такива книжки. Усещайки неговото неодобрение, мисис Х. 

бърза да добави: „Тук всички новости в създаването на детски 

книги са използвани с образователна цел. Авторите помагат на 

детето да се учи как да „тълкува“ заобикалящия го свят чрез 

разказаната история – всичко от декодиране на писмен текст 

 
13    „Веселият пощальон“ е интерактивна картинна книжка. – Б. пр. 
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до следване на повествование, интернализиране на конвенции 

в изграждането на визуални  и  литературни  образи,  усвояване 

на информация или модели, участие в литературна игра... то не 

осъзнава колко много научава, тъй като историята, която му се 

предлага, е твърде забавна“. Рязко спира да говори, след като 

вижда, че джентълменът си е тръгнал – не е забелязала това, 

увлечена от ентусиазма, с който представя една от най-умно 

замислените книги, които си спомня от последните години. 

Можем да си представим сцена, в която Лок и мисис Х. 

заедно оценяват детски книги, въпреки че гледните им точки 

драматично се разминават, тъй като и двамата разполагат с 

разнообразни конструкти, осигуряващи им речник, с който да 

обсъдят въпроси, свързани с образованието на децата, като 

например полезност, лесно използване, цели и средства. И 

двамата гледат на детството като на критичен период  от  жи- 

вота, но разбиранията им относно нуждите и желанията на 

децата, както и очакванията към тях  са  формирани  от  раз- 

лични културни ценности и ресурси. Разбира  се,  съществуват 

още много въпроси, по които те биха могли да поспорят. Ако 

мисис Х. беше направила опит да обясни  концепта  за  юно- 

шеска проза, вероятно щеше да  започне  разпалена  дискусия, 

тъй като двамата биха споделили различни гледища относно 

границите на детството (Лок вероятно  би  определил  началото 

на зрелостта по-рано от мисис Х. и би предложил на по-малки 

деца текстове, които не са специално адаптирани  за  тях).  Ко- 

гато писателите  се  опитват  да  ангажират  младите  си  читатели 

в настоящия момент, но хвърлят поглед и към техните бъдещи 

личности, конструктът неизбежно оказва влияние върху проце- 

са на създаване, търговията и оценяването на  детските  книги. 

Ако ясно осъзнаваме как конструктите направляват нашите 

оценки за книгите за деца, ще можем да ги интерпретираме 

прецизно, компетентно и интелигентно. 

 
Превод от английски: Ружа Мускурова 
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Класика и канон 

Дебора Стивънсън 
 
 

Преобладаващият брой читатели на детски книги от амери- 

кански и британски автори могат с лекота да посочат  при- 

мери за класически творби в жанра и биха се съгласили, че 

„Алиса в Страната на чудесата“ (1865) например  може  да 

бъде причислена към тази категория. Като негови водещи 

представители класическите произведения вероятно дефини- 

рат самия жанр – но по какъв начин жанрът дефинира своите 

класически творби? За да отговорим на този въпрос, трябва 

да изследваме единствените по рода си сили и процеси, които 

влияят върху детската литература и нейната рецепция. Лите- 

ратурата за деца функционира различно от литературата за 

възрастни, защото последната се отличава с неизменност на 

своите създатели и публика: книгите за възрастни се пишат 

от възрастни, четат се от възрастни, оценяват се от възрастни 

и се завещават на възрастни от следващи поколения; хората 

в ролята на стражи, които подбират определени текстове и 

се застъпват за включването им в канона и  провъзгласява- 

нето им за класически произведения, са несъмнено част от 

читателите, за които тези творби са били предназначени. Си- 

лите, които стоят зад одобрението на детската литература и 

формирането на нейния канон, образуват т.нар. диаграма на 

Вен, в която категориите се подразделят според професио- 

налните занимания (университетски литературен критик или 

работещ в сферата на библиотечното или училищното дело), 

научната сфера (катедра по английска филология, катедра по 
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педагогика или библиотекарски институт), професионалния 

статут (професионален потребител на детска литература или 

любител читател в качеството на родител или заинтересуван 

възрастен) и възрастта (дете или възрастен) и са в динамично 

взаимодействие помежду си, като понякога се припокриват, 

а друг път се допълват или взаимно се изключват. Съзна- 

телният,  макар  и  сложно  извършван  от  професионалистите 

и университетските учени подбор на произведения, които да 

станат част от канона, се различава коренно от „помазването“ 

на класически текстове от обикновените хора;  по-голямата 

част от тези, които дават непрофесионална оценка на детска- 

та литература – родители или други възрастни, загрижени да 

предадат на децата сериозен литературен опит, – почти ня- 

мат достъп, а още по-малко се интересуват от академичните 

съждения относно детската литература, когато става дума за 

техния собствен избор на най-добрите творби. 

Макар децата да са очевидната аудитория на тази лите- 

ратура,  по  всяка  вероятност  те  изпълняват  най-сложната  роля 

в описаната конфигурация. Както  се  вижда  от  наименование- 

то, жанрът  принадлежи  на  тях,  но  в  действителност  прякото 

им влияние е ограничено. Те могат да въздействат донякъде 

върху статута на даден текст чрез неговата покупка, но по-ве- 

роятно е да упражнят ограничените  си  финансови  възможнос- 

ти върху книги, до които не биха имали достъп посредством 

управляваните от възрастни институции  и  пазаруването  с  те- 

хни средства. Устната препоръка от дете на дете може да до- 

принесе за популярността на някое заглавие  като  четиво,  но 

това се наблюдава по-скоро по отношение на текстове, които 

съдържат неясни или насочени против възрастните послания 

(авторката Джуди  Блум  дължеше  огромната  си  популярност 

в края на XX век по-скоро на  подкрепата  на  децата,  а  не 

толкова на възрастните), отколкото на познатото качество на 

бъдеща класическа творба.  Влиянието  на  младите  е  до  голя- 

ма степен опосредствано и  оформяно  от  възрастните,  както 

се случва с множеството награди за книги, наречени „изборът 



33  

на децата“,  при  които  почти  неизменно  оценяването  започва 

с предварително изготвен  от  възрастните  подбор  от  заглавия, 

от които  членовете  на  детското  жури  излъчват  победител. 

Дори и там, където младите читатели привидно имат свобода 

на избора, пак е налице контрол от страна на възрастните на 

равнището на ранен подбор, изразяващ се в разработване на 

определена поредица, финансиране или издаване. Подобно 

опосредстване от страна на възрастните показва склонност 

книгите и  четенето  да  бъдат  сравнявани  с  храна,  позовавай- 

ки се на теорията, че  когато  им  се  предостави  избор,  децата 

ще предпочетат да консумират нездравословни храни, но ако 

бъдат подпомогнати дискретно от възрастните, ще имат въз- 

можността да консумират също толкова приятна, но далеч по-

здравословна, „плява“. Основание за подобно  поведение дава 

убеждението, че книгите оказват въздействие върху мла- дите 

читатели, че децата невинаги  могат  правилно  да  пре- ценят кое 

е добре за тях и  кое  –  не,  а  възрастните  не  само имат  

правото,  но  и  задължението  да  гарантират,  че  липсата на 

правилна преценка на децата няма да им навреди. (Този подтик 

към предпазване е характерен единствено за литера- турата; ние 

сме изгубили тревогите от предишни епохи,  че лошата 

литература може да поквари  възрастните  читатели,  и сме 

насочили усилията си изцяло към облагородяването на детето 

читател.)  И  все  пак  съществуването  на  литературата е 

немислимо без децата, а конкуриращите се претенции на 

възрастните за притежанието на познания относно детството 

играят значителна роля в борбата за авторитет в жанра. Често 

пъти обаче тези деца са въобразени, те са плод на идеализи- 

раните представи или спомени за детството на някои възраст- 

ни.  В  крайна  сметка  най-въздействащите  „литературни“  деца 

са „бивши“ деца. 
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История на критическата оценка 
 

Традицията на критическия интерес на възрастните към дет- 

ското четене датира от няколко века и логично се появява с 

изготвянето на първите материали, предназначени за четене 

от деца. Още в статията на Ричард Стийл в Tatler от 1709 г., 

в която измисленият от него персонаж г-н Бикърстаф прераз- 

казва с умиление литературния коментар на своя кръщелник, 

виждаме възрастен, който се наслаждава на удоволствието от 

четенето на едно дете.1 Но ако говорим за същински отзиви за 

детски книги, трябва да изчакаме до XIX век, когато в своето 

периодично издание Guardian of Education, излизало във Вели- 

кобритания от 1802 до 1806 г., Сара Тримър започва да публи- 

кува редовно първите рецензии на детска литература. Целта 

на изданието била да подпомогне родителите и учителите „в 

избора им на безвреден и добър“ материал за четене, тъй 

като, по думите на Тримър, „в детските книги не е пропуснат 

нито един враждебно настроен към религията и добродетелта 

принцип, който може да бъде назован с думи“. И  въпреки 

това самата Тримър като дете със сигурност е била по-подат- 

лива на очарованието на онази литература, насочена по-скоро 

към удоволствието да фантазираш, отколкото към морални 

напътствия, и отначало не е искала да заклейми такива ра- 

достни преживявания като четенето на Mother Goose’s Fairy 

Tales („Приказки на Майка Гъска“), сборник, който и до днес 

остава трайно утвърден като част от канона; Тримър обичала 

книги, които извикват някакво чувство, поради което нарекла 

част от тях „насладата на [нейните] детски дни“. Всъщност в 

своите текстове тя услужливо и  изчерпателно  описва  сили- 

те, оказвали векове наред влияние върху жанра на детската 

литература, а популярността на нейното периодично издание 

(и интензивността на читателските писма) са сериозно ранно 
 

1      Richard Steele, The Tatler, 95 (15–17 November 1709) (2 vols., London: H. Hills, 
1710), vol. I, p. 533. 
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свидетелство, че не е било необходимо да си изтъкнат про- 

фесионалист, за да проявяваш  силна  загриженост  какво  ще 

четат децата и да си твърдо убеден, че си струва да им бъдат 

посочвани по-добрите книги.2 

Скоро след това и други писатели поели щафетата от 

Тримър. През 1817 г. в Лондон излиза The Juvenile Review; or, 

Moral and Critical Observations on Children’s Books („Младежки 

преглед, или морални и критически  наблюдения  върху  дет- 

ските книги“), а в Америка – дори преди възникването на 

библиотечното  дело  за  деца  и  придружаващото  го  оценява- 

не на детски книги – редица периодични издания публикуват 

рецензии на детска литература. Ричард Дарлинг посочва над 

трийсет от тях, които редовно рецензират детски книги:  от 

широко популярни списания като Nation и Atlantic Monthly и 

литературна периодика като Dial до списания като New England 

Journal of Education, специализирани издания като Publishers’ 

Weekly и периодични издания за деца като Our Young Folks и най-

известното сред тях, St Nicholas.3 През XX век станахме свидетели 

на създаването на още списания, които публикуват рецензии за 

нуждите на зараждащото се библиотечно  дело, както и на 

публикуването на детски книги в САЩ и Велико- британия във 

все по-големи тиражи. Дори Тримър, затруднена от огромните 

мащаби на оценяването на детските книги  през 1806 г., не би 

могла да  понесе  тежестта,  която  тази  задача много бързо 

достига. 

 
 
 
 

 
2   Trimmer,  The Guardian of Education  (5 vols.,  London: J.  Hatchard,  1802–6), 

vol. I (1802), pp. 65 и 62. Вж. M. O. Grenby, ‘“A Conservative Woman Doing 
Radical Things“: Sarah Trimmer and the Guardian of Education’, в Culturing the 
Child 1690–1914: Essays in Memory of Mitzi Myers, ed. Donelle Ruwe (Lanham, 
MD: Scarecrow Press, 2005), pp. 137–61. 

3      Richard L. Darling, The Rise of Children’s Book Reviewing in America, 1865–1881 
(New York: Bowker, 1968), p. 19. 
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Университетските учени и създаването на канона 
 

Въпреки дългогодишния  интерес  към  оценяването  на  детска- 

та литература, университетските учени  насочиха  вниманието 

си към жанра със  закъснение.  В  резултат  от  това,  в  стро- 

го академично отношение, канонът на детската литература е 

скорошно изобретение.  Преподаването  на  детска  литература 

в  университетите  се  утвърди  като  практика  едва  през  XX век, 

а в катедрите по английска филология – чак през неговата 

последна четвърт. Водещите критически списания бяха съз- 

дадени през 70-те години  на  XX в.,  десетилетия  след  появата 

на периодични издания с рецензии на книги, предназначени по-

скоро за практически  ангажираните  в  тази  сфера,  откол- кото 

за  учените.  Нарастващият  интерес  към  жанра  от  страна на 

катедрите, изучаващи литература, които по-рано го подми- наваха 

с мълчание, има  ключово  значение  за  формирането на 

канона. Именно литераторите притежават най-трайните и 

ефективни механизми за установяване на академичен канон и 

водят в изследванията върху естеството на детската литература 

пред всички останали академични  дисциплини,  занимаващи 

се с нейното изучаване. В стремежа да утвърди детската ли- 

тература като област на академичен интерес,  нейното  изуча- 

ване се  обърна  към  традиционните  средства  за  легитимиране 

и професионализиране като създаването на специализирани 

критически списания, съставянето на критически антологии, 

формирането на академични специалисти и развитието на дис- 

циплината в рамките на литературната общност, което доведе 

до по-голяма селективност. Резултатът – все по-голям брой 

студенти във висши учебни заведения изучават детска литера- 

тура; ако можем иронично да определим канона като „книги- 

те, за които в училище ти казват, че са важни“, то тогава все 

повече хора изучават канона на детската литература. 

Създаването на канон обаче не е лесно и лишено от 

противоречия занимание. По ирония на съдбата стремежът 
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за установяване на канон на детската литература започна по 

времето, когато катедрите по английска филология преосмис- 

ляха и разтурваха канони, като по този начин  превърнаха 

детската литература  в  остаряла  научна  дисциплина,  макар  че 

тя току-що се беше появила; сборникът с критически есета 

Touchstones: Reflections on the Best in Children’s Literature (1985–9) 

(„Пробни камъни: Размисли върху най-доброто от детската 

литература“) на Асоциацията  за  детска  литература  в  САЩ, 

който беше опит за провъзгласяване на канон, се появи в мо- 

мент, когато подходи като обявяване  на определени книги за 

„велики“ прибързано започваха да губят своето значение. Съ- 

ществува негласен парадокс, или поне известно напрежение, 

между тенденцията от детската литература да се изключва 

литературата, предназначена за изучаване в образователните 

институции, като вместо това вниманието се насочва към тек- 

стове, предназначени за удоволствие на четящите, и желание- 

то авторитетната оценка на тези текстове да се извършва не 

от четящите ги за собствено удоволствие, а от образователни- 

те институции. Детската литература в университетите, дори в 

още по-голяма степен от тази в популярната сфера, е косвена, 

защото се чете от аудитория, съвсем ясно изключена от наи- 

менованието на жанра. В лекциите по библиотечни науки и 

педагогика тя сякаш се преподава с очакването, че студентите 

ще използват произведенията в пряката си работа с деца, като 

по този начин книгите се връщат към тяхната официална 

аудитория, но в катедрите по литература преподаването про- 

дължава традицията на косвения подход: студентите изучават 

произведенията самоцелно, като  начин  те,  като  възрастни, 

да разберат жанра, а не като текстове, които ще представят 

на децата. Друга тенденция, набираща скорост от 80-те годи- 

ни на XX в., напълно изважда детето дори от теоретичната 

представа за преподаването на текстове на млади хора; някои 

педагози включват текстове за деца или подрастващи успоред- 

но с текстовете за възрастни в програмите на гимназиално- 

то и университетското обучение, подлагайки всички текстове 
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на неизменното академично главоблъскане (и/или омразно 

отегчение)  с  презумпцията,  че  те  са  предназначени  по-скоро 

за възрастни, отколкото за деца. 

Ето защо  общността  от  учени,  приели  присърце  задача- 

та да създадат канон, се разраства, като в същото време оба- 

че изискванията стават все  по-разнородни  и  разнообразни, 

което намалява шансовете за изработване на единен  канон, 

който да бъде достатъчно  значим  за  всички  новоприсъеди- 

нили се членове на общността. Безличното изброяване на 

заглавия и велики автори и сухите  оценки  за  значението  на 

една или друга творба никога не са били характерни за тра- 

диционното академично  отношение  към  канона;  антологиите 

и учебните програми се раждат от  различни  потребности,  а 

също и от вкус,  целесъобразност  и  наличност  на  книгите  или 

на финансова възможност за покриване на правата за преиз- 

даване, и от тях се очаква да отговорят на най-различни нуж- 

ди. Литературата черпи творби  от  няколко  века  и  от  някол- 

ко страни (любопитно е, че изданието на Norton Anthology of 

Children’s Literature [„Нортънова антология на детската лите- 

ратура“] от  2005  г.  използва  внимателно  множественото  чис- 

ло в подзаглавието, The Traditions in English [„Англоезичните 

традиции“]) и съдържа множество поджанрове: от фентъзи и 

исторически романи през нехудожествени жанрове като био- 

графията до  открояващите  се  със  своите  илюстрации  книжки 

с картинки. Често пъти даден текст придобива значимост в 

рамките на своя поджанр, а след  това  бива  излъчен  като  не- 

гов представител в по-широкия литературен контекст, поради 

което някоя учебна програма или антология включват пред- 

ставителна поезия, представителни фентъзи и исторически 

романи, без дори да претендират, че съдържат най-добрите 

книги от жанра като цяло. 

Любопитно е да разгледаме набързо достъпните онлайн 

академични програми, за  да  видим  по  какъв  начин  присъст- 

ват някои специфични текстове, всеки от които получил се- 

риозен успех сред критиците и/или обикновените читатели. 
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True Believer (2001) („Истинският вярващ“) на Вирджиния Юър 

Уолф стана любимец на критиката и спечели престижната 

Национална  литературна  награда   на   САЩ,   а   „Съкровището 

от Зеленото езеро“ (1998) на  Луис  Сакър  спечели  Национал- 

ната литературна награда на  САЩ  и  литературната  награда 

на   Асоциацията   на   детските   библиотекари   в   САЩ   „Медал 

„Нюбъри“. Animorphs (1997–2001) на К. А. Апългейт е фентъзи 

поредица от книги с меки корици за масовия пазар, сдобила се 

с огромна популярност и печалби през последните години, но 

с постепенно избледняващ статут след нейното приключване, 

докато фентъзи романите за Хари Потър (1997–2007) на Дж. 

К. Роулинг са бестселъри с неотслабваща популярност. Една 

ограничена справка в университетските учебни програми (през 

2007 г. и предимно американски, но бяха взети предвид всички 

англоезични програми) в онлайн търсачката „Гугъл“ за тези 

текстове показва някои любопитни тенденции. При ограниче- 

ното търсене True Believer присъстваше в тринайсет програми, 

горе-долу поравно разпределени в рубриките „Педагогика“, 

„Английска филология“ и „Библиотекознание“, докато „Съкро- 

вището от Зеленото езеро“ беше част от четирийсет програми, 

двайсет и една от тях в рамките на „Английска филология“ 

(странно, но това заглавие се появи и в програмите на специ- 

алности като „Педагогика“, „Театрознание“ и „Изтърпяване на 

наказанията“ или Наказателно правосъдие). Animorphs беше 

спомената в шест програми единствено като примерна тема 

за курсова работа върху книжна поредица за масовия пазар. 

„Хари Потър“ се появи в шестнайсет програми, дванайсет от 

тях посветени на англоезичната литература (този брой е из- 

мамно нисък, тъй като големият брой съответствия на търсе- 

нето за „Хари Потър“ означава, че много по-голяма част от 

попаденията са били фалшиви), но се оказа и обект на два са- 

мостоятелни академични курса. Самият факт, че тези текстове 

се появяват в академичните програми е достатъчно значим, 

защото показва, че одобрението на критиката и на публиката 

им гарантира, че са достойни да бъдат обект на академичен 
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интерес, макар да се забелязват очевидни разлики между двете 

съчетания. Поради характера на изследването,  не  е  възможно 

да разчитаме на данните като индикатор за бъдещия академи- 

чен статут на тези  творби,  но  можем  да  предположим  каква 

ще бъде  съдбата  им:  въпреки  че  и  двата  романа  са  отличени 

с награди, „Съкровището от Зеленото езеро“ и True Believer са 

приети по различен начин в аудиториите;  независимо,  че  и 

двете поредици пожънаха небивал успех, Animorphs и „Хари 

Потър“ далеч не са застъпени в еднаква степен в университет- 

ските курсове. 

 

 
Обикновените читатели и превръщането 
на творби в класика 

 

И все пак детската литература не може да бъде оценявана 

единствено в рамките на академичната общност, пък и обик- 

новените читатели не се вълнуват особено от признанието на 

университетските учени (едва ли новината, че „Хари Потър“ е 

бил включен в академични програми, е накарала някое дете 

да прочете книгите извън училищното задължение). Тъй като 

обикновените читатели рядко се вълнуват от участия в раз- 

горещени дискусии за относителните достойнства на „Крал 

Лир“ и „Хамлет“, за тях не представлява интерес да оспорват 

преценката на академиците по подобни въпроси. С детската 

литература обаче нещата стоят другояче, тъй като тя дава се- 

риозни основания за поставяне под съмнение на самата идея 

за специален академичен авторитет. Децата могат да окажат 

ограничено влияние и върху обикновените читатели – да, вяр- 

но е, че слабата позиция на този вид читатели освобождава 

празно пространство, което позволява на различните групи 

възрастни да си присвоят правото на авторитет, – но пък са 

напълно изключени от академичната сфера, което води до 

това, че други читателски групи отдават предимство на тех- 
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ните гледни точки с мотива, че се доверяват на реакциите на 

самите деца. Дори практически заетите с тази област имат по-

голямо влияние върху възрастните любители читатели от 

академиците, а библиотекарските сдружения отдават изключи- 

телно престижно признание на определени текстове под фор- 

мата на награди като „Нюбъри Медъл“ в Съединените щати и 

„Карнеги Медъл“ във Великобритания. 

Самото естество на жанра предполага той да бъде дос- 

тъпен и оценяван от непрофесионалисти, а и всички ние сме 

започнали като читатели, предназначени за този вид литерату- 

ра, така че сме  по  право  „посветени“ в  нея;  в  действителност 

за мнозина  детството  е  периодът  на  най-интензивна  връзка 

с литературата. В резултат от това обикновените възрастни 

читатели чувстват, че имат собственически права над жанра. 

Детските книги са част  от  семействата,  а  не  от  университети- 

те; обикновените читатели не се нуждаят от канон, включен в 

антологии, а  от  колекция  от  класически  произведения,  които 

са скъпо завещание от предишни  поколения  и  поднесен  с 

любов дар на следващите – предаване, което е в основата на 

статута на класиката. Подборът и одобрението на подобни 

текстове обаче продължават да са въпрос на субективна пре- 

ценка – обикновените читатели  прилагат  различни  критерии 

от тези на  университетските  учени  и  използват  друго  мерило 

за класическа творба. Докато читателите  академици  се  обръ- 

щат към ерудитски антологии като Norton Anthology of Children’s 

Literature, където са събрани важните произведения, обикнове- 

ните читатели търсят заглавия, които съвсем явно съдържат 

думата „съкровищница“, независимо дали става дума за пре- 

дизвикалата противоречиви  реакции  консервативна  подборка 

на Уилям Бенет The Children’s Treasury of Virtues (2000) („Детска 

съкровищница на добродетелите“), която отстоява собствени 

критерии за класическа  детска  литература,  или  за  уважавана- 

та World Treasury of Children’s Literature (1984) („Световна съ- 

кровищница на детската литература“) на Клифтън Федимън, 

съмишленик на Мортимър Адлър, създателя на поредицата 



42  

„Великите книги на Западния свят“ от  средата  на  миналия 

век. Със сигурност включването на дадена творба в подобни 

сборници е показателно за наличие на интерес сред широката 

публика и вероятен бъдещ статут на класика, но още по-пока- 

зателни в това отношение са броят на заеманията в библиоте- 

ките, броят на продадените екземпляри, множеството издания 

и преиздания (особено важни за текстове с действащи автор- 

ски права поради необходимостта от по-сериозни финансови 

инвестиции от страна на издателя). Понякога поколенията не 

толкова правят нов прочит на дадено произведение, колкото 

намират нови начини за неговата възхвала: продажбите на 

сувенири, свързани с дадена творба, могат да свидетелстват за 

интерес сред широката публика, както и позовавания на твор- 

бата в масовата култура. Изминали са доста години откакто 

романът „Малки жени“ на Луиза Мей Олкът (1868) е играл 

ролята на културно посвещаване на младите, изкушени от че- 

тенето дами, но само преди няколко години той беше част от 

сценарна линия, крепяща се изцяло на сюжета на книгата, в 

един от епизодите на телевизионната поредица „Приятели“ 

(1994–2004). И в този случай интернет може да ни даде ценни 

указания: връщайки се отново към нашите четири примерни 

текста, ще открием следните количествени резултати при тър- 

сене в „Гугъл“, извършено през 2007 г., с ключови думи името 

на автора и заглавието или еквивалент на заглавието: 73 900 

резултата за True Believer на Уолф, 439 000 за „Съкровището 

от Зеленото езеро“ на Сакър, 119 000 за Animorphs на К. А. 

Апългейт и 4 280 000 за „Хари Потър“ на Роулинг, които не 

оставят никакво съмнение кои от текстовете са предизвикали 

най-голям интерес. На уебсайта Amazon.com четирите текста 

са представени еднакво в качествено отношение, като всеки 

от тях е получил рейтинг от четири и половина звездички, но 

за True Believer са били публикувани 49 рецензии, а за „Съ- 

кровището от Зеленото езеро“ – 3161; бестселърът Animorphs 

(no. 2) е получил 52 рецензии, докато само „Хари Потър и 

философският камък“ е имал 5241 рецензии, което показва, 
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че равнището на интерес може да варира в значителна степен 

дори когато оценките за качествата на книгите са равнозначни. 

По-традиционните места за продажба все още имат учас- 

тие в очертаването на класическия статут на дадена  творба: 

макар книжарниците, изглежда, да са се отказали до голяма 

степен от  идеята  да  организират  раздели  с  класически  твор- 

би за възрастни,  такива  са  се  „загнездили“ трайно  в  кътовете 

за детска литература, придавайки псевдоофициален статут на 

заглавията по техните рафтове. Тези раздели са много после- 

дователни по отношение на вида литература, която предлагат, 

независимо дали става дума за голяма верига, или за незави- 

сима книжарница, но това са консервативни „клубовe“ с огра- 

ничен достъп: пределната дата на разпространяваните от тях 

издания е  средата  на  XX в.  (допускат  се  и  по-късни  редакции 

и нови илюстрации на по-ранни издания, като от значение е 

идеята на дадена творба, а не конкретно нейно издание или 

пълната версия); не се забелязва старание за представителност 

на избора, тъй като включените в тях автори са предимно от 

бялата раса,  а  неанглоезичните  са  известните  образци  на  XIX 

и по-ранни векове (Ханс Кристиан Андерсен, братя Грим, Жул 

Верн, Йохан Вис). Няма нехудожествена литература с инфор- 

мационно съдържание, поезията се  ограничава  единствено  до 

А. А. Милн и много малко книжки с картинки успяват да се 

промъкнат: „Бархетният заек“ на Марджъри Уилямс от 1922  г. 

или факсимилето на американското издание  на  The  Story  of 

Little Black Sambo (1899) („Историята  на  малкия  черен  Самбо“) 

на [шотландската авторка – б. пр.] Хелън Банерман. 

Все пак обаче тези заглавия са били подбрани за целта 

единствено въз основа на тези характеристики. Статутът на 

клàсика произтича и от качествата на написаното, като хората, 

подреждащи тези раздели, и читателите и купувачите, които 

често ги посещават, изразяват твърдото убеждение, че кла- 

сическият статут трябва да говори нещо за самия текст, а не 

само за неговата история. Един от често предлаганите крите- 

рии за класически статут е „високото литературно качество“ – 
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класическата творба трябва да притежава класа. От  класиче- 

ските книги се очаква да предложат на читателите истинско 

литературно преживяване – това са книги, в които написаното 

притежава способността да даде нещо важно на децата. (Има 

известна ирония във факта, че заглавието на дадена книга или 

нейната идея извличат полза от класическия статут и правят 

възможно наравно с оригиналната творба за класики  да  се 

смятат и нейни съкратени  версии  и  адаптации.)  Класически- 

те произведения са най-добрите представители на жанра на 

детската  литература  –  книги,  които  при  публикуването  си  са 

се сдобили с уважение и бурно одобрение (и наистина, преоб- 

ладаващата част от тях са били приети добре и са  получили 

добри отзиви при първата си поява), а също и популярност. 

Впоследствие техните чудесни качества бяха доказани от нес- 

тихващата известност на тези текстове. В крайна сметка те са 

класически творби, защото са все още сред нас, както е вярно 

и това, че продължават да са сред нас, защото  са  се  превър- 

нали в класики. 

Темите им варират и далеч не са непременно разведря- 

ващи  –  в  „Малки  жени“ присъстват  смъртта  и  болестта,  а  в 

„Островът на съкровищата“ (1883) на  Робърт  Луис  Стивънсън 

има жестокости  –  но  тези  по-тъмни  нотки  сякаш  са  поставе- 

ни в услуга на славно и фантастично приключение, те сякаш 

хвърлят леки сенки по начин, който младите читатели могат и 

да не забележат, или функционират като събития от по-голям 

разказ, чието  общо  послание  е  жизнерадостно  и  изпълнено 

с надежда. Именно този позитивен характер на цялостните 

творби е важен за включването им в семейството на класи- 

ческите произведения, защото класиките трябва да бъдат оби- 

чани, а не само уважавани, а историята от техните  текстове 

трябва да се вписва в личните детски истории на обикновени- 

те читатели. По правило това не са книги, които помагат на 

читателите да се справят с актуални съвременни проблеми; 

вместо това те могат да подкрепят възгледа на Исак Башевис 

Сингер  от  1969  г.  за  детето  като  „последно  убежище  от  една 
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безумна литература, готова да се самоубие“4.  Независимо  от 

това какво вероятно са допринасяли за своите съвременници, 

днес те категорично са средство за спасение и бягство. 

Тази разлика между тяхното и нашето съвремие е съ- 

ществена, тъй  като  времето  съвсем  ясно  играе  значителна 

роля за улесненото придобиване на класическия статут. Най- 

скорошните от книгите в тези раздели са на почти 50 години, 

а повечето наближават 100-те. Изглежда, че за да бъде признат 

класически статут на една творба, е задължително да се изчака 

определен период от време, който подпомага изглаждането на 

по-острите ръбове на непосредственото възприемане и прида- 

ва на  текста  необходимата  патина.  „Нова  класика“ e,  така  да 

се каже, оксиморон; класическата творба трябва да бъде стара. 

Възрастта на тези книги означава също, че те са навлезли в 

масовото съзнание в епоха, когато книгите са били оценявани 

по различен начин; всички тези текстове са били публикувани 

и са добили популярност преди премахването на университет- 

ските курсове по „Западна цивилизация“ и оспорването в къс- 

ните  години  на  XX  век  на  самата  идея  за  канон.  Заглавията 

от рафтовете с класически творби са велики произведения от 

епоха, когато понятието „велика книга“ не е било лишено от 

смисъл; самото събиране на класическите творби в поредици 

отхвърля усъмняването в тяхното привилегировано положение 

през последните двайсет и пет години и застава твърдо зад 

разбирането, че те притежават конкретни и обективни литера- 

турни качества. 

Въпросните класически раздели представляват по-скоро 

реалности от миналото, отколкото  от  настоящето,  обхванати 

от същото тесногръдие, което породи вълненията против кано- 

на  от  края  на  XX  век.  Съвременната  детска  литература  може 

и да не представя в най-чист вид културното многообразие 

 
4 Isaac Bashevis Singer, ‘I See the Child as a Last Refuge’, The New York Times 

Book Review, Children’s Book Section (9 November 1969), pp. 1 и 66, препеча- 
тан в Robert Bator, ed., Signposts to Criticism of Children’s Literature (Chicago: 
American Library Association, 1983), p. 50. 
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в световен  или  дори  национален  мащаб  (като  не  забравяме, 

че разбиранията за многообразие зависят от културни и хро- 

нологични особености, така че книгите от миналото по  свой 

начин са се отличавали с многообразие, докато съвременната 

литература може да се стори на бъдещите поколения скандал- 

но еднообразна), но далеч не е монолитна; със сигурност поне 

нейните най-прочути автори  или  носители  на  годишни  награ- 

ди вече не са нескончаема редица от бели и хетеросексуални 

хора. Колкото детската литература днес е осъзнала своята от- 

вореност, толкова книгите, заемащи рафтовете с  детска  кла- 

сика, също както каноничните творби от миналото, показват 

неосъзнаване на своя затворен характер. Разцветът на мул- 

тикултурната литература не  е  намерил  отражение  в  пантеона 

на класическите произведения, а може дори да се окаже, че 

разделът с класическите творби е „най-бялото“ място в цялата 

книжарница. 

Тази ограниченост  може  да  е  следствие  от  изискването 

за определена възраст за класиката.  Класическите  заглавия 

идват от епоха, когато героите и авторите на жанра  рядко  са 

били окачествявани като нещо друго освен бели и хетеросек- 

суални,  затова   при   преразглеждането   на   по-ранни   текстове 

в наши дни се откриват малко на брой творби, които биха 

допринесли  за  увеличаване  на  многообразието  в  колекцията 

от  класики.  Дори  и  за  такива  редки  изключения  като  книги- 

те  на  изтъкнати  афроамерикански  автори  от  средата  на  XX 

век като Джеси Джаксън или Лорънс Греъм не съществува 

вероятност обикновените читатели да ги провъзгласят за кла- 

сики редом с „Малки жени“ и  „Островът  на  съкровищата“, 

тъй като няма механизъм за подобно възкресяване на попу- 

лярността  им.  Ако  трябва  да  се  посочат  класически  автори 

или книги от по-късните години на XX век, малцина биха 

пропуснали такива ярки имена като Вирджиния Хамилтън, 

талантлива авторка на романи и носителка на наградата „Ма- 

картър“ и на още много други отличия, или Джон Стептоу, 

легендарния вундеркинд, чиято книга Stevie (1969) („Стиви“) e 
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сред първите книжки с картинки, в които разказвачът е дете, 

което използва всекидневен, разговорен афроамерикански ан- 

глийски. Въпреки че времевият праг за класически статут с 

годините се вдига, все още остава възможността наличните 

класически творби да не позволяват разширяване на спектъра 

поради своята категорична заявеност; самото  многообразие 

на литературата от близкото минало е достатъчно основание 

тя да бъде белязана като твърде млада, твърде съвременна, 

създадена недостатъчно отдавна и много далече от статута на 

класика. Класичността, изглежда, се  отнася  до  самата  себе 

си, самоопределяйки се с помощта на вече наличното, като 

по този начин не подкрепя новаторството, а традицията. Ето 

защо шансовете на „Хари Потър“ да се сдобие с класически 

статут нарастват, ако поредицата функционира в рамките на 

познаваема и обичана конвенция. Класиката трябва да из- 

глежда като класика. 

От друга страна, класическите творби могат да демонс- 

трират по-голямо езиково разнообразие от жанра като цяло. 

Докато преводни романи като  „Хайди“  (1881)  и  „Швейцар- 

ското  семейство  Робинзон“ (1812–13)  от   швейцарските  авто- 

ри Йохана Спири и Йохан Вис, съответно, са безпроблемно 

натурализирани редом с англоезични по рождение класически 

творби, съвременните преводни книги са изправени пред жес- 

токата  надпревара  в  света  на  издаването  и  рекламата,  като 

„Повелителят на крадците“ (2002) на Корнелия Функе е рядък 

пример за съвременен „внос“  по  отношение  на  действител- 

ната  си  популярност  в  САЩ  и   Великобритания.   Жанрът   е 

още по-далече  от  представата  за  истинско  многоезичие;  дори 

в САЩ билингвизмът се ограничава до голяма степен до  ня- 

колко книжки с картинки, а много малко на брой издателства 

предлагат редовно публикации за млади хора на  език,  разли- 

чен от английски, като това са предимно преводи на испански, 

отколкото оригинални неанглоезични текстове.  Специализира- 

ни електронни издания като списанието Críticas (от групата на 

професионалните  периодични  издания  Library Journal  и  School 
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Library Journal) и дистрибутори като Libros Sin Fronteras [исп, 

„Книги без граници“ – б. пр.] (понастоящем собственост на 

големия американски дистрибутор „Бейкър енд Тейлър“) на- 

мират все повече начини за разпространението на такива кни- 

ги, но класическите произведения в САЩ остават до голяма 

степен англоезичен феномен. 

За разлика от академичния канон, детската класика тряб- 

ва да задържи връзката си с децата. Тази връзка може да се 

дължи на това, че книгата се чете от млада аудитория, а също 

така със сигурност има и  млади  читатели,  които  държат  да 

четат класически творби; престижът от четене на определени 

заглавия не се ограничава до книгите за възрастни. Но все пак 

преобладаващата част от децата не се интересуват чак толкова 

от класическия  статут  на  даден  текст,  колкото  по-възрастните 

от тях; тестът на живи, доверени връстници читатели или на 

тяхното собствено преживяване са далеч по-важни от провер- 

ката на времето. „Хрониките на Нарния“ (1950–1956) на  К.  С. 

Луис продължава да печели многобройни читатели не само 

заради статута си на класика, а защото не престава да доставя 

удоволствие на голям брой  млади  хора,  които  отделят  време 

да я прочетат. Сегашното младо поколение включва безброй 

бъдещи възрастни, които с  радост  ще  предадат  тези  заглавия 

на следващото, оказвайки подкрепа  за  оставането  на  книги- 

те от поредицата за Нарния в семейството на класическите 

творби. Но даден текст може да не слезе от рафтовете за 

класическа литература и без да има широка детска аудитория; 

например в наши  дни  „Малки  жени“  се  радва  на  намален 

брой читатели, а от друга страна, много вероятно е да има  и 

висок процент на  „оставяне“,  т.е.  голям  брой  читатели,  които 

са сметнали книгата за недостатъчно интересна и не са  я  до- 

чели до края. Много по-важна от самите деца е представата 

за детската аудитория; докато възрастните са в състояние да 

помнят себе си като деца, които са чели някога това заглавие 

(или са имали намерение  да  го  прочетат),  класическата  твор- 

ба ще има одобрението на децата, необходимо  за настоящия 
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ѝ статут. Веригата се прекъсва в момента, в който младото 

поколение, въздържало се да прочете даден класически текст, 

порасне и на свой ред се въздържи да го предаде нататък, с 

което някога популярни любими книги като The Story of a Bad 

Boy (1870) („Разказ за лошото момче“) на Томас Бейли Ол- 

дрич или „Сребърните кънки“ (1865) на Мери Мейпс Додж се 

превръщат в чудати останки от миналото, известни донякъде 

или напълно непознати. 

Статутът на текстовете може  да  се  издигне  или  съжи- 

ви от външни фактори, катализатори, които подхранват огъня 

на тяхната популярност. Такива катализатори могат да бъдат 

филмови и телевизионни адаптации, поява в образователни те- 

левизонни предавания, посветени на книги като уважаваното 

предаване Reading Rainbow [„Четящата дъга“], предлагане на 

пазара на разширени продуктови линии и спечелването на из- 

вестни награди. (Вълнуващо е да се замислим над това какво 

би станало, ако Опра Уинфри реши да се обърне към детски 

книги в своя книжен клуб, тъй като избор от страна на Опра 

няма да подейства като катализатор, а като мигновен пожар.) 

Катализаторите могат да действат пряко върху широката ауди- 

тория – в резултат от което отделни лица биха могли да кажат, 

„О, сега вече наистина искам да прочета тази книга“ – или да 

въздействат върху наличността на книгите – редактор с под- 

чертан интерес към определено заглавие може съзнателно да 

застане зад каузата и да препечата по-стари текстове (както 

прави Шерин Новембър, поставяйки печата Firebird [„Жар- 

птица“] върху научнофантастични и фентъзи книги в рамките 

на издателство „Пенгуин“), или пък одобрението върху дадена 

поредица като например логото на телевизионното предаване 

Reading Rainbow може да подпомогне поддържането на тира- 

жите на въпросните заглавия. Във Великобритания думите на 

авторката на съвременни бестселъри за деца Джаклин Уилсън, 

че някога възхваляваният, но понастоящем по-скоро старомо- 

ден роман на Ив Гарнет The Family From One End Street (1937) 

(„Семейството  от  улица  „Уан  Енд“)  е  бил  сред  любимите ѝ 
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книги, бяха достатъчно основание за „Пенгуин“ да се втурнат 

да препечатат текста на творбата в рамките на поредицата 

Puffin Modern Classics. Отзиви от потребители на Amazon.co.uk 

потвърждават, че това бизнес начинание е успешно: „Купих 

книгата, след като писателката Джаклин Уилсън я препоръча 

по телевизията; до този момент изобщо не бях чувал за ро- 

мана“, пише „Потребител“, добавяйки емфатично: „И държа 

да ви кажа, че се радвам, че го направих!“5 Катализаторите 

играят ролята на неофициален PR на даден текст. 

Въпреки че такива помощни средства  могат  да  поддър- 

жат живота на даден текст, те не са  в  състояние  да  извадят 

някоя книга от относително неведение и да я превърнат в 

класика; филмите, телевизионните сериали и референциите от 

попкултурата към „Малки жени“ помагат на романа да запази 

статута си, но „101 далматинци“ (1956) на Доди Смит, очаро- 

вателна книга, много подходяща за класически статут, не беше 

мигновено изстреляна в канона заради това, че послужи като 

източник на два много популярни филма, единият от които 

класика на анимационното кино. Кросмедийната популярност 

увеличава шансовете дадено заглавие да бъде в обращение – 

филмите играят ключова роля за това да се задържат тиражите 

на книгата на Смит – но на практика „екранният далматинец 

размахва литературната опашка“, тъй като книгите функциони- 

рат като удължение на продуктовата линия на филма и корици- 

те им изобилстват от изображения, взети от рекламни снимки 

от филма, които навяват на мисълта, че творбата на Смит е 

написана по екранното произведение. По отношение на канона 

катализаторите могат единствено да поддържат вече горящия 

огън – книгите за Хари Потър бяха добили международна из- 

вестност преди изключителния успех на филмовата поредица, – 

в противен случай тяхната популярност би погълнала заглавие- 

то, породило появата им. Подобна участ е много вероятна, ако 

катализаторът е филм на студията  „Дисни“,  какъвто  е  случаят 

със „101 далматинци“; неустоимото съчетаване от „Дисни“ на 

5      В интернет на адрес www.amazon.co.uk (посетен на 22 февруари 2008 г.). 

http://www.amazon.co.uk/
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начин на разказване, който се харесва от децата, и могъща ре- 

клама почти неизменно води до това тяхната версия на даден 

текст да се смята от публиката за меродавна. 

Изкушаващ е опитът предвижданията  за  класически  ста- 

тут да бъдат сведени до формула: степента на първоначална 

критическа оценка плюс степента  на  първоначална  популяр- 

ност по характера на съдържанието по х поколения  читатели 

плюс у катализатори е равно на вероятен класически статут. 

Връщайки се към четирите примерни текста, True Believer веро- 

ятно ще покаже слаб резултат: въпреки хвалбите на критиците, 

той така и не придоби широка популярност сред читателите, не 

получи подкрепа от страна на други медии, а спечелването на 

Националната награда за литература на САЩ се оказа недос- 

татъчно за поддържане на  високия  му  профил;  майсторството 

на този роман в  стихове  и  съвременните  му  теми  спомогнаха 

за критическата рецепция, но му попречиха да попадне в лю- 

бящите обятия на широката читателска аудитория. „Съкрови- 

щето от Зеленото езеро“ има по-добър шанс: романът получи 

едновременно широка популярност и одобрението на критиката 

и беше превърнат във филм със скромен успех; неговата чуд- 

новата и леко  странна  действителност  му  придава  качествата 

на приказка, които могат да му позволят да бъде прегърнат от 

читателите въпреки сериозните елементи в историята. От двете 

разгледани поредици Animorphs получи много малко уважител- 

ни рецензии, но пък огромна популярност, включително и нов 

(spin-off) телевизионен сериал. Но с приключването на романо- 

вата поредица интересът към него чувствително намаля, а това, 

че е радушно приет на масовия пазар намалява шансовете му 

за класически статут. От  друга  страна,  романите  за  Хари  По- 

тър са спечелили много награди, получили са отлични отзиви, 

популярност и катализатори под формата на екранизации. Ако 

канонът, основаващ се на читателските чувства продължи да 

приема нови членове, както в миналото, поредицата на Роулинг 

има най-големите шансове, не  само  от  тези  четири  текста,  но 

от всички съвременни текстове, да достигне статута на класика. 
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Времената се менят 
 

Дори и подобна формула да е в състояние да обясни включ- 

ването в категорията на творби  в  настоящия  момент,  тя  може 

да се провали по  отношение  на  предвижданията  за  добавяне 

на заглавия към нея в бъдеще. Тъй като основните тенденции 

на основаващия се на читателските чувства канон са ретрос- 

пективни и статични, промяната не е често срещано  явление; 

нито пък има сериозен видим интерес към активистки подход 

на предна линия или към  лансирането  на  определени  загла- 

вия, които да бъдат широко приети като класически творби. 

(Скорошните промени по рафтовете  с  класически  произведе- 

ния на една книжарница се състояха във включването на Homer 

Price (1943) на Робърт Макклоски и поредицата „Малка къща“ 

(1932–1943) на Лора  Инголс  Уайлдър  –  и  двете  много  обича- 

ни любими книги, предизвикващи голям интерес.) Културната 

трансформация обаче произтича не толкова от индивиди, които 

променят своите възгледи, а по-скоро от промяната  в  култур- 

ната „летва“, тъй като поколенията, изповядвали определени 

разбирания, отмират, оттеглят се, спират да публикуват, изоста- 

ват в технологично отношение, за да бъдат подменени от тези, 

които притежават различни подходи. Същото ще се случи и с 

детската литература. Наблюдават се промени в събирането на 

класическите творби – премахвания и добавяния, – а самото 

създаване на академичен канон на детската литература вече е 

промяна. Но най-вероятно в  бъдеще  ще  станем  свидетели  не 

на нови попълнения в категорията „класики“, а на създаването 

на нови категории. Промените в начина ни на взаимодействие 

с информацията и с текста ще променят също и подхода към 

семейството на класическите творби и академичните канони. 

Броят на публикуваните детски книги е значителен. До- 

като числата варират в зависимост  от  използваните  методи 

на количествено определяне (малко от тях са точни), със си- 

гурност всяка година в САЩ се публикуват над 4000 книги за 
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млади хора, а според последни данни броят им във Велико- 

британия е може би още по-голям. Огромният брой текстове 

за деца обременява потребителите на този вид литература с 

онова, което социологът Бари Шуорц нарича „парадокса на 

избора“, ситуация, при която множествеността на избора озна- 

чава повече работа за вероятно не по-голяма награда от стра- 

на на потребителя.6 Популярността на детската литература и 

утвърждаването на интернет като рупор и място за продажби 

означава също така, че все повече хора взаимодействат пуб- 

лично със и коментират литературата, че има повече места, 

към които да се обърнеш за критическа преценка. 

Дори и в старите утвърдени списания с рецензии за про- 

фесионалисти плурализмът се е установил като норма. Не- 

подписани рецензии, довчера правило, днес се срещат рядко 

в периодичните издания, така че отделните гласове на кри- 

тиците вече са познати. Освен това за периодичните издания 

понастоящем е необичайно да използват само един канал за 

комуникация с читателите, като повечето от тях притежават 

едновременно уебсайтове  и  няколко  специализирани  издания 

с оригинално съдържание. Нещо повече, критическите оценки 

все повече намират законно място в сборници и бази данни, 

така че потребителите им могат да открият рецензиите на даде- 

но списание в Amazon.com, в базата данни Children’s Literature 

Comprehensive Database или в електронния портал за акаде- 

мични списания Project Muse, освен в изходното списание. 

Наградите също стават все по-плуралистични. Асоциацията на 

библиотеките в САЩ, която  връчва  най-престижните  награ- 

ди за американска литература за млади хора, вече присъжда 

отличия не само за най-добра книга, но и за най-добра книга 

в различни категории (книжка с картинки, информационна 

книга, най-добри афроамерикански заглавия от няколко вида 

и най-добри латино заглавия). Подобно признание е както 

винаги нож с две остриета, защото прави заглавията известни, 
 

6      Barry Schwartz, The Paradox of Choice: Why More Is Less (New  York:  Ecco, 
2004). 



54  

но увеличава разделението между литературните течения и 

подчертава маргинализирането на онези теми и поджанрове, 

които не са отразени от тези награди. И все пак подобни 

фокуси са удобен вход за читатели, които търсят високо ка- 

чество в определена област от детската литература: или казано 

направо, за читателите и за родителите на читатели, неизку- 

шени от неизменността на средната класа и на бялата раса на 

популярните творби, и за такива, които търсят различен вид 

бъдеща класика. В същото време детската литература продъл- 

жава да се разширява като академичен предмет в области като 

културология, регионални изследвания, социология и история. 

Ако някога изобщо е имало „едногласие“ на академичните 

становища, днес такова със сигурност не съществува. Дори 

университетските учебни програми се насочват към по-плура- 

листичен подход, като залагат на собствения избор на заглавие 

от страна на студентите в рамките на няколко предварително 

зададени поджанра и наблягат  върху  влиянието  и  значението 

на самия жанр, отколкото на отделни заглавия – практика, 

която се бори срещу създаването или поддържането на канон. 

Това разнообразяване е част от  по-широка  културна  тен- 

денция, която тепърва започва да оказва въздействие върху 

книгите. Новите информационни технологии – от интернет до 

iPod – са триумф не само на широтата, но и на плурализма, на 

разнообразяването в глобален мащаб. В резултат от това сред 

по-големи и жизнеспособни групи, или „меганиши“, както ги 

нарича Клей Шърки в  Wired  Magazine,  парадоксално  може  да 

се наблюдава специализация; Крис Андерсън пише за „дългата 

опашка“ – нарастващата жизнеспособност на продукти, пред- 

назначени за малък брой потребители в свят, в който физиче- 

ските разходи и ограничения се стопяват – и за последващото 

изчезване на истинската масова култура.7 Специализираните 

 
7 Clay Shirky, ‘Tiny Slice, Big Market’, Wired 14.11, в интернет на адрес www. 

wired.com/wired/archive/14.11/meganiche_pr.html (посетен на 22 февруари 
2008  г.);  Chris Anderson,  The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less 
of More (New York: Hyperion, 2006). 

http://www/
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читатели вече не са малките групи от времената преди поява- 

та на интернет, тъй като способността за мигновено достигане 

до публиката в световен мащаб означава, че специализирана 

ниша, която някога е включвала няколко души, сега може да 

съдържа милиони хора. Проблемите с превода, условностите 

(културни и езикови) и маркетингът са причина детската ли- 

тература все още да не е достигнала равнището на истински 

културен интернационализъм, но тя във все по-голяма степен 

успява да поддържа съществуването на  т.нар.  нишови  читате- 

ли, защото глобалните връзки правят възможни по-широките 

познания и наличността на творбите. Ранен пример за  гло- 

балния ефект беше пускането  на  пазара  в  САЩ  на  втората 

книга от поредицата за  Хари  Потър,  „Хари  Потър  и  стаята 

на тайните“ (1999), което закъсня значително в сравнение с 

британското издание и това принуди нетърпеливите северно- 

американски читатели да си го поръчат от Великобритания по 

интернет и да се сдобият със свой екземпляр преди появата му 

в американските книжарници. Тази тенденция допълнително 

усложнява разбирането за литературен  авторитет;  доверието 

към рецензентите в уебсайтовете създава и дефинира автори- 

тети по  най-специализираните  теми,  а  списъците,  предлагани 

от такива експерти, се приемат с благодарност и уважение. 

Друг вид промяна е появата на нови литературни катего- 

рии, които позволяват възхваляването на допълнителни загла- 

вия, без да изискват промяна в определението за класическа 

творба. Свидетели сме на развитието на концепцията за „съ- 

временна класика“, понятие, което се появява в заглавието на 

две различни поредици от преиздавани творби (Oxford University 

Press и Puffin), в които се съдържат няколко книги  от  живи 

автори. Книжарниците притежават обширни раздели с етикета 

„наградени книги“ – категория, която съсредоточава в себе си 

възхвалявани заглавия, които обаче все още не са готови за 

статута на истинска класика. На преоценка подлежат  и  книж- 

ните поредици (на практика същите тези рафтове с класики 

изобилстват  от  поредици,  голяма  част  от  тях  предназначени 
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за масовия пазар); визуалните ориентири, които разграничават 

поредиците за масовия пазар от уважаваните търговски поре- 

дици, започват да губят своята надеждност, а наблюдаваното 

в момента одобрение на популярната култура улеснява достъ- 

па на по-малко интелектуални удоволствия до семейството на 

най-обичаните книги. Детективската поредица за Нанси Дрю 

отново се появи на пазара под различни форми, например в 

ретроспективни каталози, които предлагат факсимилно издание 

на първото ѝ приключение, The Secret of the Old Clock (1930) 

(„Тайната на стария стенен часовник“), редом с десертчета Nut 

Goodies, старовремски бонбони и шишове за печене на хотдог. 

Нанси разполага със собствени раздели в някои книжарници, 

където преизданията на класическите творби от 70-те години на 

XX в. (смятани за парвенюшки допълнения към поредицата) 

стоят до поредиците с меки корици от 90-те години на XX в. и 

съвсем новите приключения на осемгодишната Нанси. В духа 

на истинската традиция на раздела с класическите творби ва- 

жна е идеята, а не конкретното издание, като различните превъ- 

плъщения на героинята са „аломорфи“ на „морфемата“ Нанси. 

В крайна сметка бъдещето по всяка вероятност обеща- 

ва съзвучие от канони: стари класически творби, които се 

задържат сред читателите, които все още продължават да ги 

ценят високо; нови семейни класики, задоволяващи по-широк 

спектър от семейства – не всички от бялата раса или хете- 

росексуални – и набор от текстове, които достигат върха на 

образците за техния конкретен сегмент от детската читателска 

аудитория. По подобен  начин  академичният  канон  на  детска- 

та литература ще се стреми към по-плуралистичен подход по 

отношение на представителността, отколкото  към  изнамиране 

на образцови текстове. Това е много  далече  от  идеалите  на 

Сара Тримър, но тя би била признателна за свършеното от 

възрастни, решително замесени в детските дела и трайно об- 

вързани с детската литература. 

 
Превод от английски: Радостин Желев 
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Как се правят детските книги 

Брайън Олдерсън 
 
 

Писмото до [петгодишния – б. пр.] Ноел Мур, изпратено на 

4 септември 1893 г. от Истуд, Дънкелд, е едно от най-известни- 

те и често представяни във вид на факсимиле изобщо. В него 

подателката, която се подписва „С обич, Биатрикс Потър“, 

пише и илюстрира разказ за едно непослушно зайче. Няколко 

години по-късно госпожица Потър – която дотогава се радвала 

на известен успех от продажбите на рисунки за поздравител- 

ни картички – решава да превърне разказа в книга. Заема 

обратно писмото от Ноел и го преработва, добавяйки и нови 

рисунки, в приказка с обема на книга, която изпраща после- 

дователно до най-малко шестима издатели, но без резултат. 

Тъй като вярва в начинанието си (и разполага с малко 

спестени пари), тя решава, че щом издателите не проявяват 

интерес, ще публикува книгата на свои разноски, и така, за 

Коледа на 1901 г. вече разполага с 250 екземпляра от „Зайче- 

то Питър“, готови за продажба: осемдесет и шест страници, 

илюстрирани с оригиналните рисунки на авторката, копирани 

чрез галванопластика, плюс  цветно  отпечатан  фронтиспис, 

със светлозелена хартиена обложка. В рамките на месец на- 

чинанието се оказва толкова  успешно,  че  авторката  успява 

да продаде още 250 екземпляра, докато в същото време из- 

дателите от „Фредерик Уорн“ започват преговори за попу- 

лярно издание за широка продажба. Те молят настоятелно 

авторката да замени рисунките си с акварели (които, заедно 

с по-ранния ѝ фронтиспис, ще се окажат сред първите книж- 
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ни илюстрации,  отпечатани  с  помощта  на  новия  метод  на 

„фотомеханично репродуциране в три цвята“) и с типичното 

за мнозина в този бизнес здравомислие се споразумяват да 

изплатят на новопоявилата се неизвестна авторка скромно 

възнаграждение като процент от приходите, но  с  възмож- 

ност  за  увеличение  при  евентуален  успех  на  начинанието. 

И така, през октомври 1902 г. на пазара се появяват две 

разновидности на популярното издание за широка продажба: 

едната с цена един шилинг, с тъмносива или кафява хартиена 

обложка, с наложен (т.е. залепен отгоре) цветен портрет на 

Питър отпред и с отличаващо  се  орнаментирано  изписване 

на буквите от заглавието, а другата – „луксозна“, подвързана с 

позлатен зелен плат. Година по-късно с въвеждането на фор- 

заците с картинки се налага да отпаднат четири от цветните 

илюстрации, заемащи цяла страница извън текста на книгата, 

които са добавени повторно към стандартните популярни из- 

дания едва през 2002 г. 

Макар и кратко, това описание на появата на обичана и 

възхвалявана детска книга ни дава свидетелство от първа ръка 

за колективната природа на творческия процес.1 Виждаме как 

интимното  лично  общуване  (което  при   други   обстоятелства 

би могло да бъде изцяло устно – като приказка за  лека  нощ) 

става публично достояние  с  помощта  и  на  други  хора,  освен 

на оригиналния разказвач.  В  случая  взема  участие  и  алтер 

егото на авторката като илюстратор (често пъти, разбира се, 

илюстраторът е съвършено различен от  самия  автор  и  поня- 

кога е против подобно хармонично съчетание между творба и 

изображение, каквото наблюдаваме в „Зайчето Питър“). След 

това идва ред на хората на занаята: производителите на хартия, 

букволеярите, майсторите на клишета, печатарите и книговез- 

ците, които участват във физическото изработване на специ- 

 
1 За повече  подробности  вж.  Leslie  Linder,  A History of the Writings of Beatrix 

Potter  Including  Unpublished  Work (London: Frederick  Warne &   Co.,   1971), 
pp. 92–110, и Judy Taylor, That Naughty Rabbit; Beatrix Potter and Peter Rabbit 
(London: Frederick Warne & Co., 1987). 
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ални и популярни издания. И накрая – на издателите, които 

отговарят не само за координирането на целия производствен 

процес, но и чрез пряката си връзка с автора могат да вземат 

или насърчат много решения, които да повлияят съществено 

върху реакцията на читателите  спрямо  крайния  продукт.  По 

този начин авторите, вместо предаващи непосредствено своето 

вдъхновение на публиката, трябва да бъдат разглеждани най- 

вече като изпълнители в рамките на колективно усилие – при 

това невинаги водещи или дори инициатори на начинанието. 

Заради причини, свързани донякъде със самото произ- 

водство – както видяхме при „Зайчето Питър“, и отчасти с не- 

зрелостта на мнозина от техните читатели, отношението към 

детските  книги  често  пъти  се  различава  от  това  към  книгите 

за възрастни.  През  по-голямата  част  от  историята  им  към  тях 

са се отнасяли главно като  към  ключове,  които  отварят  вра- 

тите към просветата или пристойното поведение в обществото 

или дори към  самото  четене.  А още  през  XVII в.  се  признава, 

че ако от другата страна на тези врати децата съзрат възмож- 

ност за забавление, желанието им да преминат през тях би се 

усилило още повече. Ето защо в своя учебник Orbis sensualium 

pictus („Светът в картини“) Ян Амос Коменски използва собст- 

вени илюстрации за прокарването на идеята си да запознае 

децата с енциклопедични факти и понятия за света, в който 

живеят. Отпечатан за първи път в Нюрнберг през 1658 г., 

учебникът разделя света на  150  „подредени  по  категории“ 

теми, всяка от които  е  представена  на  читателя  с  гравюра 

върху  дърво.  В  картинката  са  изрязани  миниатюрни  номер- 

ца, които свързват посочените обекти – животни, предмети и 

дори абстрактни идеи като „providentia dei“ [лат., Божествен 

промисъл – б. пр.] – с текста под тях, отпечатан на немски и 

латински. По този  начин  книгата  станала  за  читателите  мно- 

го удобен информационен и езиков наръчник. Значението на 

физическото представяне на материала било тутакси признато. 

През следващата година книгата била преведена на английски. 

Но понеже не бил удовлетворен от този способ за предаване 
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на множеството картинни детайли и придружаващите ги ми- 

ниатюрни номерца, английският издател заменил дървените 

гравюри с медни – по-прецизен, но и по-скъп метод. Отпечат- 

ването от медни плаки, върху чиято повърхност се изрязват 

изображенията, изисквало използването на преса, различна от 

тази за високия печат на текста, поради което всеки лист се 

отпечатвал  два  пъти.  Методът  не  бил  застрахован  от  грешки, 

а понякога темите върху плаките били размествани и съответ- 

ният текст бил придружаван от неподходяща картинка, което 

вероятно е обърквало читателя. 

Както показват тези два примера, разглеждането на про- 

цеса на изготвяне на детски книги като партеногенеза*  би 

било твърде опростенческо. Срещат се редки изключения като 

„илюстрованите книги“ на Уилям Блейк – той не само написва 

и илюстрира собственоръчно „Песни на невинността“ (1789), 

но и гравира  думите  и  картинките,  отпечатва  ги  на  лична- 

та си преса, оцветява ги на ръка с намерението да изработи 

индивидуални екземпляри и публикува книгите от домашния 

си адрес. По принцип обаче почти всички книги са резултат 

от сътрудничество. Всяка една притежава своя лична история, 

която, ако бъде изучена, ще разкрие, че реализирането ѝ зависи 

от влияния, излизащи извън контрола на нейния създател. По- 

добна зависимост налага също и ограничения върху авторовата 

креативност, свързани най-вече с доминиращите в дадена епо- 

ха обществени условия и наличните материали и технологии. 

Само в изключителни случаи някой би пристъпил към произ- 

водството на книга, без да направи изчисления за доходността 

на начинанието, като – както видяхме в случая със „Зайчето 

Питър“ – човекът, който се занимава с икономическата страна, 

е по-скоро издателят, отколкото авторът, и той е този, който 

реализира печалби или претърпява загуби. Госпожица Потър е 

имала възможността да финансира препечатването на частното 

си издание в качеството на издател, а не на писател; а като 

* От гр. „девствено раждане“, понякога неправилно употребявано като „са- 
мооплождане“. – Б. пр. 
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автор тя е била задължена на Фредерик Уорн за договорните 

условия на първото и следващите популярни издания. 

Доколкото изгледите за  печалба  определят  поведението 

на издателите по отношение избора и изготвянето на книгите, 

съобразяването им с „пазара“ изпълнява двояка роля. Като 

предприемачи те имат възможността да оценят стойността на 

изобретателността и новаторството  на  стоките,  които  пред- 

лагат на своите (по-скоро възрастни) купувачи.  В  средата  на 

XVIII в., когато за  първи  път  детските  книги  стават  същест- 

вена част от масовото книгоиздаване, веднага  биват  изпроб- 

вани няколко  прийома,  които  показват  богато  въображение 

и ги отличават от съвременните на тях книги за възрастни и 

обичайните ръководства и учебници, предназначени за децата 

по онова време. Така например оказалата огромно  влияние 

книга Child’s New Play-Thing („Новата детска играчка“), пуб- 

ликувана за първи път от Томас  Купър  през  1742  г.,  въвежда 

под формата на сгъваем фронтиспис таблица с буквите от 

азбуката, които се изрязват и използват като картончета за 

образователна игра.  Но  в  същото  време  издателите  са  наясно 

с порядките и нравите на своето време и подхождат благора- 

зумно към експериментите.  Когато  през  1791  г.  „преподобни- 

ят господин Купър“ (псевдоним на Ричард Джонсън, написал 

множество детски книги, публикувани от Нюбери и неговите 

наследници между 1770 и 1793 г.) предоставя на най-малките 

читатели „прелестите на забавлението с „Хиляда и една нощ“, 

той озаглавява книгата The Oriental Moralist („Моралистът от 

Ориента“) и  уверява  издателите,  че  „внимателно  е  отстранил 

от текста всяко нещо, което би могло да засегне и най-мни- 

телния читател“2. Тази склонност да се уважават чувствата на 

потребителите не се е изгубила  и  до  днес.  През  70-те  години 

на XX в. например Роалд Дал и неговият илюстратор са били 

принудени, по съвсем очевидни днес за нас причини, да про- 

менят физическия облик на Умпа-Лумпите в „Чарли и шоко- 
 

2      [Richard Johnson], The Oriental Moralist or the Beauties of the Arabian Nights 
Entertainments (London: E. Newbery, n.d.), pp. [i-ii]. 
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ладовата фабрика“ (1964), а книгоиздателите от „Макгро Хил“ 

стигат дотам, че издават препоръки към своите служители и 

автори за равнопоставено отношение към двата пола.3 

Трябва да отбележим също така как страхът на издатели- 

те от „пазарни“ санкции произтича от съобразяването с ауди- 

торията, на която се стремят да служат. В продължение на по- 

вече от 150 години тиражите на детските книги са  се  ръково- 

дели от очакванията за продажби сред читатели предимно от 

средната класа или сред училища и неделни училища, в които 

господстват никого  незастращаващи  традиционни  отношения. 

Но през XX век първо в САЩ, а после и другаде започва дви- 

жение за изграждане на обществени библиотеки, което извеж- 

да детските библиотекари в челните редици като „властелини“ 

на фирмени бюджети, а много от издателите приспособяват 

продукцията си към вкусовете и модите, възприети от профе- 

сионалните читатели на детски книги, склонни да насърчават 

експериментирането и да оставят популярността сама да  се 

грижи за себе си. (Драстичното орязване през последните де- 

сетилетия на бюджетите на библиотеките за нови книги  при- 

нуди издателите да увеличат отново продажбите на популярни 

заглавия и да експлоатират потенциала на  такива  нелитера- 

турни прийоми като използването на литературни герои за 

реклами на продажби на най-различни стоки и/или услуги.) 

Има  и  други  причини  за  липсата  на  категорични  ос- 

нования да се говори  за  автора  като  за  единствен  създател 

на детската книга. Отново творчеството на Ричард Джонсън 

илюстрира това по много добър начин. За щастие, част от 

сметките, които е  записвал  в  своите  бележници,  са  запазени 

до днес.4 Те показват, че той бил колкото автор, толкова и 

съставител на детски книги, или по-скоро, че двете роли труд- 

но  могат  да  бъдат  разграничени.  Получил  16  гвинеи,  задето 
 

3       Препоръките са представени в Sexism in Children’s Books: Facts, Figures and 
Guidelines (London: Writers and Readers Cooperative, 1976), pp. 45–56. 

4      Съответни  части  от  бележниците  на  Джонсън  са  преписани  дословно  в 
M. J. P. Weedon, ‘Richard Johnson and the Successors to John Newbery’, The 
Library, 5th series, 4 (1949), 25–63. 
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„съкратил“ приказките от „Хиляда и една нощ“, но също така 

„писал“, „превеждал“ и „съставял“ и други книги, пък и до ден 

днешен писатели са принуждавани да прекрояват текстовете 

си съобразно изискванията на издателите. Например може да 

се наложи текстът да се впише в определена поредица, като 

Ladybird Books, или да придружи вече съществуващи илюстра- 

ции. Това на няколко пъти е правил Уолтър де ла Меър, като 

най-известният случай е с литографиите на Харолд Джоунс в 

[стихосбирката – б. пр.] This Year, Next Year (1937) („Тази година, 

идната година“). По същия начин и Филипа Пиърс, под псев- 

донима Зайчаря, предоставя текстове за някои детски книжки, 

създадени въз основа на рисунките върху порцелановите при- 

бори за деца от серията Bunnykins („Зайо Байовците“). 

Дори когато става дума за висококачествен автор, а не 

за обикновен писач, издателят отново може да се намеси като 

сериозен участник в начинанието. Втората книга на Биатрикс 

Потър, „Глостърският шивач“ (1902), се ражда подобно на 

първата, но за голямо съжаление на авторката издателят този 

път прави значителни съкращения на текста, публикуван пър- 

воначално на нейни разноски. По същия начин и „Алиса в 

Страната на чудесата“ (1865) е резултат от дълга и заплетена 

поредица от съвместни действия. Започнала както „Зайчето 

Питър“ като приказка, разказана на дете, тя също била раз- 

ширена и превърната в написана на ръка книга, илюстрирана 

от автора и подарена на момичето, за което била съчинена 

историята. След това, също както с писмото до  Ноел  Мур, 

била заета от получателя и подготвена за „официално“ пуб- 

ликуване, а илюстрациите – възложени на художник. Голяма 

част от преговорите по деловата и производствената част авто- 

рът провел съвместно с „професионалния“ издател Алегзандър 

Макмилън, а запазената кореспонденция между двамата ни 

позволява да проследим отблизо неравния път на книгата до 

нейния изключителен успех.5 
 

5      Morton N. Cohen and Anita Gandolfo (eds.), Lewis Carroll and the House of 
Macmillan (Cambridge: Cambridge University Press, 1987). 



64  

Тези подробно описани примери за подготовката на из- 

дателски проекти са изключения от практиката в далечното 

минало. Но все пак те потвърждават, че авторите могат  да 

имат съвсем различен опит по отношение на преговорите с 

издателите – твърдение, което често пъти намира подкрепа от 

подробно документирани свидетелства от нашето съвремие. 

Защото, ако в миналото за голяма част от авторите и издате- 

лите е било рутинна практика да изпразват съдържанието на 

папките си в кошчето за боклук, през последните десетилетия 

наблюдаваме появата на институции, които  събират  подоб- 

ни документи като ценни материали за научни изследвания – 

процес, поощряван и от радостното осъзнаване на авторите, 

че това може да се окаже доходоносен начин за прочистване 

на работните им помещения. Сбирките от записки, писма, ръ- 

кописи и оригинални илюстрации, притежание на някои биб- 

лиотеки във Великобритания и САЩ, потвърждават частично 

описаното по-горе колективно усилие, което води до създа- 

ването на книги. Архивът на известната редакторка Кей Уеб, 

който понастоящем се пази в Центъра за детски книги „Севън 

Сториз“ в Нюкасъл на Тайн, ни разкрива много факти относно 

сътрудничеството, което стои зад толкова голям брой успешни 

книги на „Пъфин Букс“, детската поредица на издателството 

„Пенгуин“. Внимателното изучаване на архива на Езра Джак 

Кийтс, който е част от Колекцията „Де Гръмънд“ на Универ- 

ситета на Южен Мисисипи, също разкри много факти относно 

работата му.6 

Независимо как са били направени или какви нововъве- 

дения са били използвани за създаването им, ограниченията 

заради наличните физически ресурси са определящи за облика 

и природата на детските книги на всяко поколение. С други 

думи, значението на технологичните фактори за определянето 

на вида книги в хода на цялата история на детската литера- 

тура е изключително. Например решенията на издателите не- 
 

6      Brian Alderson, Ezra Jack Keats: Artist and Picture-Book Maker (2 vols., Gretna, 
AL: Pelican Publishing Company, 1994 и 2002). 



65  

избежно се отнасят до избора на хартия, върху която да бъде 

отпечатано произведението. В периода на ръчната печатарска 

преса, който  трае  от  времето  на  Уилям  Какстън  до  началото 

на XIX в., ограничената големина на листовете, поради раз- 

мерите на калъпите, в които се произвеждала хартията, била 

решаваща за определянето на формàта. Един от най-ранните 

примери за поява на детски книги на книжния пазар е поре- 

дицата  Gigantick  Histories  („Великански  истории“)  на  издателя 

и книгопродавец Томас Борман, чиято сергия се намирала „в 

близост до двата великана [Гог и Магог, пазители на Лондон – 

б. пр.] в Гилдхол, Лондон“ (1740–1743). Възможно е заглавието 

на поредицата да се заиграва с местоположението на сергията, 

но в него има и чувство за хумор, тъй като книгите са били 

миниатюрни, с размери два и четвърт на един и четвърт инча 

[прибл. 6 х 2,5 см – б. пр.] – икономически изгодно решение, 

тъй като това позволявало отпечатването и изрязването им от 

един лист хартия (с размери около 15 на 20 инча) [прибл. 40 х 

50 см – б. пр.]. Много от останалите детски книги  по  онова 

време, скромни по размери и творчески амбиции, били ико- 

номични и по отношение на качеството на хартията и нейния 

формат. Съществувала склонност хартията да се третира като 

прокрустово ложе  –  текстове  били  съкращавани,  за  да  могат 

да се вместят, или били добавяни странични стихове, басни, 

проповеди и други подобни, ако оставало свободно място за 

запълване. Единствено когато се налагало да се отпечатват 

гравюри – а възникналите в началото на XIX в. книжки с кар- 

тинки били изцяло гравирани – за предпочитане била хартията 

с по-високо качество. 

Последвалият възход на „периода на печатарските маши- 

ни“ бил предшестван от появата на механизираното производ- 

ство на хартия, което, наред с други неща, позволявало да се 

увеличат почти до безкрай и начините на нейната употреба. 

(Съвременните ролни печатарски преси завършват процеса на 

отпечатване на цели книги без прекъсване в рамките на някол- 

ко минути.) Това значително увеличило възможностите на из- 
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дателите на детски книги и довело до отпечатването на книж- 

ки с картинки (често наричани „книги играчки“ през  XIX  в.), 

които давали възможност за значително разнообразие на ви- 

довете хартия и размерите  на  страниците.  Трайно  установена- 

та в бранша  фирма  „Дийн  и  Мънди“ (по-късно  преименувана 

на „Томас Дийн“, „Дийн и син“ и др.) проявила изключителна 

гъвкавост при производството на поредици с различни  фор- 

мати, като впоследствие и други издатели последвали техния 

пример. Двама от най-дейните сред тях, Джордж Рътледж и 

Фредерик Уорн, успели да произведат над 1000 различни за- 

главия до края на века: от буквари през народни приказки до 

авторски разкази и стихчета, в различни формати и в ценови 

диапазон от половин пени до 2 шилинга, като за последните 

използвали ленена хартия за производството  на  „неунищожи- 

ми книги“. Чак до края на  50-те  години  на  XIX  в.  повечето 

книги играчки били отпечатвани върху един-единствен вид 

хартия, с обложки от цветна хартия и с ръчно оцветени илюс- 

трации. По-късно цветният печат се превръща в обичайната 

практика, което налага различни изисквания  спрямо  структу- 

рата на  книгите.  В  много  от  случаите  текстът  бил  отпечатван 

от едната страна на листа върху велéнова хартия [хубава, глан- 

цирана хартия, подобна на вид пергамент – б. пр.], а цветните 

илюстрации се отпечатвали (вероятно с различна, специална 

машина) върху едната страна  на  по-плътна  хартия.  Двете  час- 

ти били съединявани, като текстът се разполагал срещу изо- 

бражението, и пришивани към цветните картонени обложки, а 

често пъти краищата на текста служели за форзаци.7 

Достъпът до толкова много видове хартия на допустими 

цени (особено след намаляването  на  акциза  върху  хартията 

през 1837 г. и пълното му премахване през 1861 г.) дал мощен 

тласък за производството на списания, които заемат важно 

 
7 За по-подробен анализ  вж.  Tomoko  Masaki,  A History  of  Victorian  Popular 

Picture Books: The Aesthetic, Creative, and Technological Aspects of the Toy Book 
Through the Publications of the Firm of Routledge 1852-1893 (2 vols., Tokyo: 
Kazamashobo, 2006). 
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участие в търговията с детски книги през XIX в. Те се отли- 

чавали с множество привлекателни страни. Децата ги харесва- 

ли, защото излизали редовно, обикновено веднъж в седмицата 

или месеца – събитие, което те очаквали с нетърпение, – а 

също и заради разнообразното им съдържание, защото на- 

сърчавали читателите да им сътрудничат чрез писма или под 

друга форма, защото предлагали забавления като викторини и 

загадки, но най-вече заради литературните поредици. Послед- 

ните били полезни както за издателя, тъй като добрата поре- 

дица спомагала за задържането на читателската аудитория, 

така и за автора, който можел да получава хонорар за всеки 

брой, а след това и допълнително възнаграждение, ако поре- 

дицата била отпечатвана като книжно тяло. Това се случвало 

често и много класически творби като At the Back of the North 

Wind („На гърба на Северната Вятърка“) на Джордж Макдо- 

налд (отпечатана като поредица през 1868–89; като книжно 

тяло – 1871 г.) или „Островът на съкровищата“ на Робърт Луис 

Стивънсън (1881; 1883), или повечето от историите на Е. Нес- 

бит, се появили за първи път в списания. Едва след Втората 

световна война във Великобритания настъпва сериозен отлив 

от списанията (за разлика от съвършено различното явление, 

комикса), като последните два значими примера се свързват, 

първо, с отделни издатели, и второ, с редакторския гений на 

Кей Уеб: Collins’ Magazine (по-късно Collins’ Young Elizabethan) и 

Puffin Post – това единствено по рода си допълнение към „Пъ- 

фин Клъб“, на чиито страници се представя всичко, свързано 

с детските книги и четенето. 

Тясно свързани със списанията били и Коледните го- 

дишници, които варирали от подвързани  версии  на  седмич- 

ните или месечните издания, украсени с допълнителни цветни 

страници, до изцяло нови компилации. Последните достигат 

апогея си през първата половина на  XX  век,  като  в  много 

случаи това се  дължало  на  качеството  на  използваната  хар- 

тия. Плътната мека хартия, наричана понякога „featherweight 

antique“ [лека хартия с груба повърхност, имитация на ръчно 
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изработена старинна хартия – б. пр.], издувала някои от то- 

мовете до впечатляващи размери, докато лъскавата мелована 

хартия можела да бъде използвана за цветни илюстрации (ня- 

кои от които поставяни и върху лека хартия, оцветена в  друг 

цвят). Съществувала възможност  за  подвързването  на  кори- 

цата с изрисувани хартии или такива с  весели  мотиви,  което 

било значително по-евтина алтернатива пред  употребата  на 

плат. На свой ред подвързиите можели да бъдат защитени от 

хартиена обложка, допълнение към дизайна на книги, чиято 

употреба става повсеместна от началото на XX в.8 

Както подсказва използваният в момента термин  „ин- 

женер по хартията“, може да се обори твърдението, че заради 

гъвкавостта при изработването на твърди хартии и меки кар- 

тони, производителите на хартия са родоначалници на „под- 

вижната  книга“ –  събирателно  понятие,  което  съдържа  идея- 

та за влиянието на различните процеси на моделиране върху 

облика на традиционното  книжно  тяло.  Много  ранен  пример 

за това са волвелите – въртящи се дискове, поставяни върху 

листовете на ръкописи или печатни книги, често срещани в 

трактати,  посветени   на   астрономията   или   астрологията   –   и 

„повдигащи се слоеве хартия –  крила“,  използвани  в  трактати 

по анатомия за онагледяване на вътрешното устройство на 

частите на тялото. Макар  и  по  всяка  вероятност  атрактивни 

за децата, за първи път прорязани листове хартия били из- 

ползвани за забавление в т.н. „арлекинади“, които се свързват 

с театралните интермедии от средата на XVIII в. и които се 

радвали на голям успех сред обикновените хора. Арлекинадите 

били илюстрирани текстове в рима, отпечатани върху два лис- 

та хартия от две гравирани медни плаки. Поставяли листовете 

един върху друг и ги съединявали отгоре и отдолу. След това 

в горния лист изрязвали осем „крила“, които читателят можел 

 
8 Ако желаете да научите повече за значението на обложките (твърде често 

пренебрегвано), вж. Alan Powers, Front Cover: Great Book Jacket and  Cover 
Design (London: Mitchell Beazley, 2001) и Children’s  Book  Covers  (London: 
Mitchell Beazley, 2003). 



69  

да повдига едно след друго, за да проследи друг момент от 

развитието на историята върху листа отдолу.9 

Тези истории били безумно глупави, но читателите били 

привлечени най-вече от хартиените механизми, а не от до- 

стойнствата на текста, което се превърнало в обща черта на 

книгите играчки, достигнали върха на своята популярност през 

втората половина на XIX и първата половина на XX в. Почти 

винаги обаче, дори и в подвижните хумористични книги на 

Ян Пиенковски или иновативните и свръхсложни творения на 

Роберт Сабуда, мотивът за изключителните творения на ин- 

женера по хартията или на екипа дизайнери е „ахването“ на 

публиката. А в началото на славната поредица от нововъведе- 

ния във викторианска Англия, хората, които се занимавали с 

подобни неща, рядко били назовавани по име, макар че около 

1856 г. издателите от „Дартън и сие“ поставили печатна бележ- 

ка в своята Book of Trades, Showing the Mechanical Movements in 

Each Trade („Книга на професиите, онагледяваща механични- 

те движения във всяка една от тях“), чийто текст гласял, че 

„господин Грифин, оригиналният изобретател на подвижните 

книги за деца, е проектирал и изработил всички книги от об- 

разователната [им] поредица“.10 

Горе-долу по същото време конкурентна фирма произ- 

веждала „Подвижните книги на Дийн“. Издърпващо се езиче, 

скрито сред сгънатите неразрязани листове хартия, играело 

ролята на лост, с чиято помощ потребителите можели да „раз- 

движат“ някои от нарисуваните персонажи. От този момент 

нататък започнало масовото производство на подвижни книги, 

поредица след поредица: „Книги играчки с променящи се па- 

норами“, „Книги  със  зрелищни  ефекти“ (първите  поп-ъп  кни- 

ги, задействани чрез издърпване на панделка), „Пантомимни 

 
9 Вж. Jacqueline Reid-Walsh, ‘Eighteenth-Century Flap Books for Children: 

Allegorical Metamorphosis and Spectacular Transformation’, Princeton University 
Library Chronicle, 67 (2007), 751–89. 

10 Lawrence Darton, The Dartons: An Annotated Check-List (London: British Library, 
2004), p. 334 (H93e). 
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книги играчки“, „Книги с подвижни лица“, „Преобразяващи се 

книжки с картинки“ – като по този начин хартията се използ- 

вала за създаване на книги играчки, които си останали преди 

всичко играчки.11 

Хартията обаче не е важна само за физическото изработ- 

ване на книгите. Тя участва и като повърхност, върху която 

се извършва отпечатването. Доколкото тази повърхност пред- 

ставя на читателя конкретен словесен текст, четливостта на 

последния зависи повече от типографията и отпечатването, 

отколкото от качеството на хартията, макар че цветът и тек- 

стурата ѝ имат известно значение. Ако трудният или непознат 

текст има привлекателен вид, вероятността да се сдобие с 

читатели е много по-голяма. Обратно, едва ли има значение 

добър или лош е видът на широко популярни творби: буле- 

вардни романи, евтини книжки с народни песни, приказки, 

анекдоти и пр., комикси, преиздания с меки корици на при- 

ключенията на [пилота авантюрист – б. пр.] Бигълс или на 

Великолепната петорка [на Инис Блайтън – б. пр.], които са 

евтина храна за един гарантиран пазар. 

Само че хартията е от съществено значение за отпечат- 

ването на илюстрации, един от определящите компоненти на 

детските книги. Освен че са обект на мигновен интерес – за 

малки и големи – илюстрациите могат да бъдат и тема на 

много по-сложен анализ от този, на който се подлага печата- 

нето на текстове, където въпросът за техниката на илюстраци- 

ите е неделим от този за повърхността на хартията. 

В центъра на дебата е липсата на връзка между идеята и 

крайния резултат. Авторите могат да изпращат текстовете си 

на издателите написани на ръка или напечатани на машина, 

разпечатани от компютър, или във вид на електронни файло- 

ве, записани на диск или прикачени към имейл, но въпреки 

вероятността от възникване на спорове и промени, преди ръ- 
 

11 Вж. Peter Haining,  Movable Books  (London:  New  English  Library,  1979)  и Julia 
and Frederick Hunt, Peeps into Nisterland (Chester: Casmelda Publishing, n.d. 
[2006]), pp. 291–344. 
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кописът да бъде прехвърлен върху страниците на книгата, този 

пренос оказва слабо влияние върху същността на авторовия 

изказ. С добавянето на илюстратора към процеса разривът 

между замисъла и крайния вид на продукта става още по-го- 

лям и бива запълнен от няколко неизмерими величини. 

Конторлът на илюстратора е най-голям, когато се използ- 

ват най-простите технологии. Това се наблюдава в собстве- 

норъчно прилагани методи за производство  на  изображения 

като гравирането или литографията, при които  художникът 

работи не само върху повърхността, от която ще бъде отпеча- 

тана илюстрацията, но  и  надзирава  поне  част  от  тиражиране- 

то върху възможно най-благодатната за целта налична хартия. 

Така  гравюрите,  подготвящи  плаките   с   текста   и   картинките 

за арлекинадите от 60-те години на XVIII в.,  или  както  вече 

стана дума, създателите на изцяло гравираните книжки с кар- 

тинки в началото на XIX в., имали възможността да изваждат 

пробни отпечатъци, докато останат доволни от резултата, и да 

ги виждат отпечатани  върху  по-качествена  хартия,  подходяща 

за детайлите в рисунката. Не знаем по  какъв  начин  били 

вземани решенията относно избора и нанасянето на боите в 

процеса на ръчното оцветяване, но хартията за отпечатване на 

илюстрации била много „гостоприемна“ към пигментите на 

водните бои. 

По аналогичен начин илюстраторът, който използвал ли- 

тографии, работел директно върху камък (или еквивалентна 

повърхност), както например Едуард Лиър в неговата Book of 

Nonsense („Книга без смисъл“) от 1846 г. или Катлийн Хейл в 

нейните книги за  Орландо  [Мармаладения  котарак  –  б.  пр.] 

100 години по-късно.12 Техният труд може и да се нуждаел от 

помощта на опитни хора при подготовката за публикуване, но 

художникът зависел в много по-малка степен от намесата  на 

трета страна, в сравнение с мнозината илюстратори, работили 

върху голям брой илюстрирани книги, родени от предимствата 
 

12    Вж. Kathleen Hale, A Slender Reputation (London: Frederick Warne,  1994), 
pp. 211–14, където авторката разказва за опита си с цветната литография. 
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на машинната печатна преса. 

Голяма част от илюстрациите в ранните десетилетия на 

този период се изработвали с помощта на гравирани дървени 

клишета, които позволявали отпечатване успоредно с текста 

върху същата преса. Като художествено средство, използвано 

от неговия първи голям представител Томас Бюик и множе- 

ството творци, които с наслаждение са го прилагали (и продъл- 

жават да го прилагат), то изисква много внимателна работа с 

пресата върху чувствителна хартия, която обичайно трябва да 

бъде овлажнена, за да снеме добър отпечатък. Въпреки това 

приспособимостта на ксилографията за множество илюстратив- 

ни цели я превърнала в популярно средство, а издателите на 

книги и списания възложили по-голямата част от работата на 

професионални гравьори, които копирали оригиналните рисун- 

ки на художника. (Други художници рисували направо върху 

клишетата, преди да ги дадат на гравьорите, а от 1861 г. ната- 

тък рисунките им можели да бъдат фотографирани, което им 

позволявало да задържат оригиналите си.) Нямало специални 

изисквания за хартията, върху която се отпечатвали монохром- 

ните клишета, като издателските решения в това отношение се 

определяли от общите разходи по производството на съответна- 

та книга или списание, а илюстраторите (незащитени от автор- 

ското право) били подложени на различни унижения в резултат 

от лошо изработване на гравюрите на техните рисунки, нело- 

гичното им разполагане в текста, некачественото отпечатване 

върху неподатлива хартия и повторната употреба на (понякога 

изхабени) клишета за нови тиражи или за съвършено различни 

цели. Илюстраторите рядко имали думата, но е известен след- 

ният случай, в който оплакването на Джон Тениъл до Чарлс 

Доджсън за отпечатването на литографиите в първото издание 

на „Алиса в Страната на чудесата“ принудило начеващия автор 

(който сам финансирал начинанието) да изтегли готовите ек- 

земпляри и да възложи работата на друг печатар. 

С изобретяването на фотоапарата настъпила революция 

в технологията на изработване на илюстрациите, което дало 
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възможност за много повече неща от обикновеното пренасяне 

на изображението върху печатарското клише, а след  това  и 

върху страницата, и довело до края на професията на ръчните 

гравьори. Фотографията, съчетана с ецването, позволила  точ- 

ното възпроизвеждане на рисунки с помощта на галванотипия, 

намалявайки или увеличавайки размера на оригинала, а след 

изобретяването на автотипията става  възможно  отпечатването 

на фотографии и рисунки с полутонове, без да се прибягва до 

използването на напречни щрихи, задължително за гравюрите 

върху дърво. 

Още по-важна е ролята на фотографията за цветното от- 

печатване. В началото този процес също се извършвал ръчно, 

но претърпял различни опити за усъвършенстване. По същество 

при него разчитали на отпечатването на отделни цветове от 

дървени клишета (или по-късно, от литографски повърхности) 

по такъв начин, че било възможно постигане на допълнителни 

цветове чрез наслагване: например синьо върху жълто, за да се 

получи зелено. Много често използвали специално клише за по- 

лагане на контурите на илюстрациите, но смесването на цвето- 

вете зависело до голяма степен от уменията и опита на цветния 

печатар. Едмънд Евънс, вероятно най-прочутият представител 

на този занаят, описва процеса на изрязване на цветни клишета 

за книжките с картинки на Рандолф Калдекот (1878–1886), след 

като художникът вече му е предоставил мостри, оцветени върху 

пробен отпечатък от клишето с контурната рисунка: 
 

Изрязвах клишета с  възможно  най-малък  брой  цветове.  Има- 

хме си принцип: едно тъмнокафяво за клишето с контурната 

рисунка, след това едно в телесен цвят за лицата и ръцете, и 

по едно червено, синьо, жълто и сиво – за всички останали час- 

ти, така че цветовете да се доближат максимално до неговата 

цветна мостра.13 

 

Резултатът, изработен  от  опитни  майстори  като  Евънс, 
 

13    The Reminiscences of Edmund Evans, ed. Ruari McLEan (Oxford: Clarendon 
Press, 1967), p. 56. 
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често пъти бил силно впечатляващ, но процесът – твърде 

трудоемък. В края на века автотипията, прилагана към чер- но-

белите изображения, била приспособена за цветове. Из- 

ползването на полутонови цветни филтри дало  възможност 

(както беше показано при  обясненията  за  „Зайчето  Питър“) 

да се  заснемат  цветни  рисунки,  които  да  се  отпечатат  само 

в три  цвята:  жълт,  син  и  червен  (макар  че  понякога  до- 

бавяли и черен). Печатът на такива илюстрации изисквал 

внимателно контролиране на точното съответствие на трите 

печатарски плаки и прецизен избор на мастило, но с неиз- 

бежното затруднение отпечатването да се извършва върху 

гланцирана мелована хартия. Многоцветните книжки с  кар- 

тинки се печатат изцяло върху такава хартия, а  при  книгите, 

които  имат  само  няколко  цветни  страници,  тя  се  използва 

като подвързия или се вмъква между стандартната хартия за 

висок печат. Независимо от това, принципът на трицветната 

фотография е приспособен и използван при по-съвременни 

методи за цветен печат, които изискват сложен електронен 

анализ на  цветовете,  но  при  тях  благодарение  на  напредъка 

в литографския печат и  производството  на  хартия  може  да 

се постигне почти съвършено  възпроизвеждане  на  творбата 

на художника. 

Ето по този начин, посредством все по-усложняваща се 

поредица от промени в технологичния процес, физическото 

въплъщение на авторовата творба достига до читателя. Остава 

обаче да разгледаме и „връхната дреха“, с която тя се появява – 

тема от специално значение за хората, които правят детски 

книги, тъй като видът им може да повлияе на първоначалния 

импулс на евентуалните читатели да ги разтворят и купят. 

Най-ранните производители на детски книги са били на- 

ясно със значението на подвързията, а Томас Борман и него- 

вите съвременници  от  средата  на  XVIII в.  заслужават  място 

в библиографските справки като вероятно първите, подвърза- 

ли изцяло своите книги с цел да привлекат купувачи. И тук 

хартията взема съществено участие, като първите търговци 
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на книги използвали най-различни цветни хартии, или дори 

тапети, с които покривали своите произведения и намеквали 

(често пъти подвеждащо) за скритите в тях цветни радости. 

Този пример намира множество последователи и до 

днес. Във времената на ръчната преса не липсвали идеи за 

подвързии: украсена хартия самостоятелно или върху по-твър- 

ди корици, цветна гланцирана хартия с отпечатани или из- 

рисувани щампи, обикновен (но често пъти издуващ) картон 

с красиво украсени с висок печат букви от заглавието. А с 

изобретяването на подвързиите от плат в началото на машин- 

ното книгопечатане детските книги отново станали водещи в 

технологичните изобретения, като Джон Харис издавал под- 

вързани с плат книги още през 1824 г. Имало даже и кутии за 

книги. Най-напред Джон Маршал, а след него и конкурентите 

му, изработил дървени кутии с плъзгащи се капаци (някои 

изрисувани така, че да приличат на елегантни библиотечки), 

напълнени с миниатюрни, но позволяващи четенето книжки с 

истории или обикновени образователни книги с цветни книж- 

ни корици, докато господата от фирмата „С. и Дж. Фулър“ 

издавали и продавали в своя магазин „Храмът на фантазията“ 

[на ул. „Ратбоун Плейс“ в Лондон – б. пр.] книжки с хартиени 

кукли, поставени в отпечатани картонени калъфчета с малка 

панделка. Книговезците и издателите (които въвеждат посте- 

пенно позицията на дизайнера или цял дизайнерски отдел) 

се възползват от последвалите технологични подобрения и до 

избухването на Втората световна война се наблюдава огромно 

разнообразие от обикновени, декоративни или изрисувани ко- 

рици, изпълнени с различни съчетания от материали. 

В допълнение към привлекателността на външното по- 

критие на детските книги се явява и игривостта на техните 

форзаци – двойните листове, които се събират в двата края и 

спомагат за прикрепването на кориците към книжното тяло. 

Изработването им от обикновена, цветна или декорирана хар- 

тия, обикновено от различни източници, било често срещана 

практика, но особено през XX век форзаците можели да бъдат 
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и част от  съдържанието  на  текста.  Те  символизирали  събития 

от разказаната история: джунглата, нарисувана върху форзаците 

на Where Wild Things Are (1963) („Където бродят дивите неща“) 

на Морис Сендак; или представлявали карти на някакво място: 

повторени в началото и в края, както в Swallows and Amazons 

(1930) („Лястовици и амазонки“) на Артър Рансъм, или с раз- 

лична степен на подробности, както при „Картата на Трор“ в 

началото на „Хобитът“ (1937) на Дж. Р. Р. Толкин и на „Пущи- 

нака“ в края. Други предоставяли информация, като  простич- 

ките определения на различни машини в Mike Mulligan and His 

Steam Shovel  (1938) („Майк Мълиган и неговият парен багер“); 

или се шегували с това какво се случва „преди и после“: кни- 

гите от поредицата Wonder Books от 20-те и 30-те години на XX 

век със старомодни илюстрации вероятно се радвали на  по- 

голям търговски успех, отколкото качествата им предполагали, 

именно заради форзаците, където в началото някакви човечета 

извършват всекидневни дейности, а в края се изправят пред 

катастрофални събития. В In and Out of Doors (1937)  („На  за- 

крито и на открито“) на семейство Уилямс-Елис наблюдаваме 

престараване в изработването на форзаца: групата картинки от 

началото оживява в края с помощта на „вълшебно килимче“, 

поставено в джобче, изрязано в самата задна корица. 

След 1945 г. надделява трезвомислието по отношение 

на материалната страна на детските книги, отчасти заради 

ограничения, наложени от икономически и производствени 

съображения, отчасти заради могъщото вляние на пазара на 

библиотеките, които не отдават чак такова значение на разни 

привличащи окото на  публиката  трикове,  а  държат  повече 

на трайността и запазването на книгите. (Тънките, поп-ъп, 

платнените книжки с картинки и други такива не намират ра- 

душен прием от страна на библиотекарите.) В същото време 

неспирният възход на илюстрираната обложка премахнал не- 

обходимостта от скъпи платове или техни заместители, а още 

по-неудържимият възход на книгите с меки корици принудил 

издателите да пренасочат маркетинговите си стратегии. Деви- 
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зът „Твърди корици за библиотеките, меки корици за  купува- 

чите на книги“ е може би  твърде  опростенческо  онагледяване 

на тази промяна, но със сигурност е обобщение за „демокра- 

тизирането“ на продукта – евтините, непретенциозни, неанга- 

жиращи издания с меки корици стимулирали подчертано на- 

растване на продажбите в книжарниците. Поредицата „Пъфин 

Клъб“ на Кей Уеб (от 1967 г.) успява да постигне феноменални 

тиражи за голям брой заглавия – смята се, че това е основната 

причина за популярността на историите за Нарния на К. С. 

Луис, – като книгите с меки корици  благоприятстват  и  появи- 

лия се след това бум на на романите за тийнейджъри. Дори 

някои твърдят, че се наложило  производителите  на  джинси 

да увеличат вместимостта на джобовете, за да побират книга 

стандартен формат 13 х 19 см. През последните години покри- 

тите с полиетилен книги с меки корици за тийнейджъри поня- 

кога съдържат и мостри  за  червила  и  други  модни  аксесоари 

de rigueur [фр. „задължителни“ – б. пр.] за изтънчения читател. 

В  по-голямата  си  част  това  изследване  се   опитва   да   за- 

щити тезата, че физическият облик, в който творбите на ав- 

торите достигат до читателите си, е резултат от колективни 

усилия, които се добавят към труда на самотната фигура, при- 

ведена над писалището или клавиатурата на компютъра. [Във 

Великобритания – б. пр.] Правата на авторите над техните 

текстове са посочени и гарантирани от Закона за авторското 

право, дизайна и патентите [от 1988 г. – б. пр.], а защита на 

авторските права съществува под една или друга форма още с 

появата на детските книги. Съдържанието на текста може да е 

следствие от редакторска намеса –  по-голяма  или  по-малка  – 

но физическата форма, в  която  книгата  застава  пред  читателя 

(и по този начин предизвиква отчетлива  реакция)  е  почти 

изцяло  заслуга  на  фактори  като  хартия,  печат,   илюстрации 

или декорации, и подвързия, които до голяма степен са извън 

компетентността на автора. 

Освен това не бива да се забравя, че докато дадена кни- 

га е с действащи авторски права, или там, където правата на 
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автора не са били гарантирани, признати или изцяло липсват, 

могат да възникнат множество „преобръщания“ на текста. От- 

ново „Зайчето Питър“ е особено показателен пример в това 

отношение. Биатрикс Потър имала много добър усет за бизнес 

и още в самото начало на писателската си кариера осъзнала, че 

популярността на нейните творения би могла да стане причина 

за злоупотреба с тях, което довело до големи затруднения да 

разшири упражнявания от нея и издателя ѝ контрол върху най- 

различни изделия като кукли, десени на тапети и порцеланови 

изделия. Но също така напълно възможно е търговският успех 

на продукти, свързани с героите на Биатрикс Потър, да е пос- 

лужил като пример за други притежатели на авторски права на 

герои от популярни детски книги, които значително са разшири- 

ли обсега на приложимост на авторското право от 80-те години 

на XX в. насам.14 Но това не е всичко. Защото благодарение на 

доказано осъдително недоглеждане Фредерик Уорн не осигурил 

авторските права на „Зайчето Питър“  в  САЩ,  когато  книгата 

била публикувана за първи път. Това позволява посегателства 

върху творбата в продължение на вече повече от век, като няма 

законно основание да бъдат предотвратени всевъзможни съ- 

кращения, преразказвания и нови илюстрации на оригиналния 

текст, в това число и представянето му в училищни учебници, 

различни сборници и във вид на поп-ъп книга. (Горе-долу по 

същото време издателят Грант Ричардс не осигурил своята част 

от авторските права на Story of Little Black Sambo (1899) Хелън 

Банерман. Масовото публикуване в САЩ на издания, илюстри- 

рани от други художници, с отявлено по-расистки характер от 

оригиналните, е сериозна причина за укорите към книгата след 

60-те години на XX в.15) 
 

14 Вж. Brian Laderson, ‘“All the little side-shows“, Beatrix Potter among the 
Tradesmen’, in ‘So I Shall Tell You a Story…’: Encounters With Beatrix Potter, ed. 
Judy Taylor (London: Frederick Warne, 1993), pp. 154–67. А също и Elizabeth 
Booth и Deborah Hayes, ‘Authoring the Brand: Literary Licensing’, Young 
Consumers, 7 (2005), 43–53. 

15 Вж. Elizabeth Hay, Sambo Sahib: The Story of Little Black Sambo and Helen 
Bannerman (Edinburgh: Paul Harris, 1981), pp. 25–8. 
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Дори когато се осъществява контрол над авторските пра- 

ва върху даден текст, могат да бъдат извършени  промени  в 

самия него и в цената на неговото производство като книга – 

фактор, чието действие се демонстрира много явно при прена- 

сянето на текстове през Атлантическия океан в едната или в 

другата посока. Качеството и видът на хартията, подвързията и 

обложките са различни. Редакторите понякога изискват проме- 

ни в правописа, лексиката или дори смисъла на даден текст с 

оглед различни обществени или образователни особености на 

техния пазар. Много по-честа и много по-лесно разпознаваема 

е практиката да се възлагат нови илюстрации на същия текст. 

Книги, чиито авторски права не са били осигурени от 

издателите, или които са надживели периода на авторските 

права, се нареждат редом с произведения, които не са имали 

възможност да се ползват с такава закрила: народното твор- 

чество. Стихчетата за деца, с малки изменения, са „свещено“ 

неприкосновени по отношение на формалните  си  белези  (ос- 

вен ако не се адаптират за религиозни, политически или ре- 

кламни цели); народните приказки обаче – които съществуват 

като общоприета съвкупност от типажи и  мотиви  –  могат  да 

имат универсално присъствие в дадена култура, но все пак оп- 

ределени техни текстови варианти или преводи са дело на или 

са свързани с конкретни редактори, преводачи и илюстратори. 

В резултат от това е налице огромно разнообразие от техни 

обработки, което се наблюдава и при по-дългите текстове, от- 

насящи се към „детската класика“ – творбите, напуснали тери- 

ториалните води на закрилата на авторското право и подобно 

на народните приказки превърнали се в собственост едновре- 

менно на всички професионални „риболовци“ или „пирати“, 

които могат да срещнат по пътя. 

Най-яркият пример в това отношение е злочестият Ханс 

Кристиан Андерсен, често пъти смятан погрешно за източник 

на народни приказки, а не за – какъвто е всъщност – автор на 

творби с изцяло оригинална идея. От първата поява на негови- 

те „eventyr“ [дат., „приключение; приказка“ – б. пр.] на англий- 
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ски през януари 1846 г. до днес, той е жертва на всевъзможни 

несправедливости от страна на производителите на книги. Слу- 

чаите на официални договори за публикуването на приказките 

му във Великобритания или  САЩ  били  изключително  редки. 

Чак до 1893 г. никой не се постарал да прецени до каква сте- 

пен гласът му на разказвач се предава достоверно (често пъти 

приказките били превеждани от не особено качествени немски 

издания). Случаите на изкривяване на смисъла или на съкра- 

щаване на текста изобилствали. И наистина, първият превод на 

Мери Хауит Wonderful Stories for Children (1846) („Прекрасни ис- 

тории за деца“) съдържал само откъс от приказката  „Хвърча- 

щият куфар“, неизвестно защо представена като „Нощ в кухня- 

та“. За целта били използвани почти всички видове издания – 

списания, книжки с картинки, подбрани приказки със или без 

илюстрации и опити за „събрани съчинения“, вестникарски 

притурки, версификации и всевъзможни подвижни книги16 – 

съдържащи различен брой негови приказки. 

Регулярността и честотата, с които възникват подобни 

промени в представянето на труда на автора и/или илюстрато- 

ра, намекват за централната роля на аналитичната  библиогра- 

фия при изучаването на  детската  литература,  която  „впряга“ 

тази привидно суховата тема към критическия процес. Ако  е 

вярно това, че читателят – дете или възрастен – реагира не на 

непосредственото творение на автора, а на „Словото станало 

плът“ като физически  продукт,  тогава  различните  форми,  кои- 

то този продукт може да приеме, ще окажат въздействие върху 

тази реакция. По какъв начин формата и илюстрациите, през 

които се запознават с текста, ще повлияят на отношението на 

читателите към Зайчето Питър, Глостърския шивач или Пра- 

сенцето Бланд? Но тогава изникват още по-мащабни и дели- 

катни компаративистки проблеми: коя обработка на текста се 

доближава в най-голяма степен  до  критическите  изисквания 

за „идеалното копие“, това, което ще предложи най-много на 
 

16    Вж. Brian Alderson, Hans Christian Andersen and his Eventyr in England (Wormley: 
Five Owls Press, 1982). 
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читателите? Аргументите в  една  или  в  друга  посока  може  да 

не са прекомерно тежки, когато става  дума  за  „Зайчето  Пи- 

тър“, но придобиват почти непреодолима – и в крайна сметка 

ползотворна – сложност при анализа на преводите на Ханс 

Кристиан Андерсен например. 

Ползата в този и в много други случаи е, че съпостави- 

телният анализ, който изисква внимателно разглеждане на тек- 

стовете и техните внушения, стимулира критическото мислене. 

Историята на правенето на детски книги е повод за радост от 

развитието на производствените технологии и от променливия 

успех и техническите умения, с които са били прилагани през 

вековете. В деня  на  написването  на  настоящия  текст  на  своя- 

та страница за бизнес коментари вестник „Таймс“ публикува 

статия за „бавната смърт на книгата“, удушена от „дигиталните 

пръсти“ на електронните издания. Според авторката много е 

възможно в скоро време всички текстове да бъдат прехвърлени 

на придържани с ръка (и очевидно „униформени“) дисплеи.17 

Няма никакво съмнение, че редакторите и дизайнерите ще 

продължат да форматират по познати и новаторски начини 

носещите се из етера думи. Няма никакво съмнение, че проме- 

ните в технологиите ще продължат да бъдат водещи за начина, 

по който читателите възприемат и реагират на текста – съста- 

вителите и техническите лица, едните, които сътворяват живо- 

та на текста и другите, които го материализират в ръцете на 

читателите, ще продължат да създават текстове в тясно сътруд- 

ничество. Остава да видим обаче дали новата технология ще 

насърчи или ще задуши огромното многообразие, което векове 

наред съпътства неизменно и озарява изработването на това 

триизмерно творение на човешката ръка – печатната книга. 

 
Превод от английски: Радостин Желев 

 
17 Antonia Senior, ‘Publishers are Braced for  the  Slow  Death  of  the  Book’,  The 

Times, 13 февруари 2008 г., в интернет на адрес http://business.timesonline. 
co.uk./tol/business/columnists/article3359899.ece (посетен на 25 февруари 
2008 г.). 

http://business.timesonline/
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Концепции за различието в детската 
литература 

Лин Валони 
 
 

Твърде очевидното наблюдение, че децата са „различни“ – от 

възрастните, едно от друго – е отправна точка за тази глава, 

занимаваща се с природата на дискурсите на различието и 

тяхната основополагаща роля в 300-годишната история на ан- 

гло-американската детска литература. Казано  накратко,  ако 

не съществуваше дълбока убеденост в съществените различия 

между възрастни и деца, не би имало „детска литература“. 

Знанието за „различията“ или приемането на „другите“ се 

наблюдава и изследва в детската литература от самото ѝ на- 

чало. Нека разгледаме една от приказките на Джон Икън и 

Ана Лейтиша Барбълд „Чудеса и пътешественици“ в попу- 

лярната книга „Вѐчери у дома“ (1792–1796). В тази приказка 

за културните перспективи децата на капитан Компас, чието 

въображение е разпалено от описанията на невероятни гледки 

и хора в „Пътешествията на Гъливер“ и историите за Синдбад 

мореплавателя, умоляват своя баща да им разкаже за собст- 

вените си приключения по време на пътешествия. Техният 

любящ баща се отзовава  на  молбата  им  с  дълго  описание 

на забележителни хора, чиито поселища, привички, облекло, 

начин на хранене и обичаи са твърде странни за децата – на- 

пример той говори за хора, които пълнят/гълтат вреден газ, 

свалят шапка в знак на поздрав и мажат с вкусна мазнина 

всички храни. В едни момент едно от децата разбира, че баща 
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му през цялото време описва Англия. В отговор на изненадата 

на децата капитанът казва: „Исках да ви покажа, че един чуж- 

денец може лесно да представи всяко нещо у нас  по  същия 

начин – за него то да е така странно и удивляващо, както би 

бил за нас животът в неговата страна“1. Играта на отгатване 

очарова читателя, а толерантното  отношение  към  гледната 

точка на различните култури съдържа моралното послание в 

приказката, която по този начин постига двойна цел – задача, 

която си поставят повечето от произведенията за деца през 18. 

и ранния 19. в. 

Тази глава започва с разглеждане на „естествените“ раз- 

личия между възрастни и деца, които подпомагат създаването 

на литература, която би трябвало да преодолява или отбелязва 

тези различия, след това анализира променящите се катего- 

рии на различието, проявили се във времето с развитието на 

детската литература – включително полови, расови, сексуални, 

както и отнасящи се до хора с увреждания – и завършва с 

кратък преглед на въпроса за физическата големина, тъй като 

той представлява значителна отлика, която влияе както върху 

отношенията между възрастни и деца в реалния живот, така 

и върху преживяванията на децата като читатели. Проследя- 

вам въпроса за двете основни реакции на различието – които 

могат да бъдат наречени „трансформация“ и „съпротива“ – 

едната, отнасяща се към заличаването на различието между 

възрастни и деца, а другата, свързана с приемането и изтък- 

ването на разликите между децата.  Дидактичните  наративи 

на „трансформацията“ сочат пътя за детските персонажи и 

читателите деца от състоянието на уязвимост и недовърше- 

ност  в  детството  към  зрялата  възраст  или  (прото)зрелост- 

та. За разлика от тях наративите на „съпротивата“ отхвърлят 

политиката на трансформация, която универсализира децата 

и конкретизира йерархични отношения, в които възрастните 
 

1 John Aikin and Anna Laetitia Barbauld, ‘Travellers' Wonders', in Evenings  at 
Home; or The Juvenile  Budget Opened (6 vols., London: J. Johnson, 
1792–6), vol. 1, p. 31.  
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властват над децата, за да се концентрират върху конкретно- 

то дете, „отличаващото се“ дете. Като цяло първата тенден- 

ция в наративите доминира в литературата за деца от 17., 18. 

и ранния 19. в., когато разликата между зрялост и детство 

обикновено се разглежда едновременно като нещо естествено 

(произтичащо от биологични и физиологични причини) и сму- 

щаващо, докато втората, изразяваща възгледа за различието, 

центриран върху детето, по същество отразява специфичната 

природа на детството и се фокусира върху различията между 

децата и различните типове детство. 

През последните 300 години децата се причисляват към 

различна социална категория (макар че на нея се гледа по 

съвсем различен начин през 17. в. и сега, разбира се) и съ- 

ществува ясно разделение между дете и възрастен. Разбиране- 

то за различието на детето от възрастния изисква съответния 

отговор от страна на правната, икономическата и образова- 

телната система, както и на институцията на семейството. В 

рамките на пазара децата също са разглеждани като отделна 

група и важен консуматор на стоки. Несъмнено те очебийно 

се различават от възрастните както като физиология, така и 

като психология. Децата гледат, слушат и действат по начини, 

които са отчетливо „детски“ дори когато са въвлечени в дей- 

ности, които са харесвани и от възрастните – например зани- 

мания със спорт, гледане на телевизия и дори спане. 

Въпреки че децата са лесно разпознаваеми, формули- 

рането на дефиницията за  „дете“ и  определянето  на  граници- 

те на детството не са толкова безпроблемни. Трудността при 

определяне началото на юношеската възраст е прозаичната 

реалност, която нахлува в живота на децата. Можем  ли  да 

кажем,  че  децата  войници,  принудени  да  убиват,  все  още  са 

в периода на детството? Литературните персонажи  отразяват 

това объркване. Ким на Киплинг, Пинокио на Колоди, Гед на 

Урсула ле Гуин и Хариет шпионката на Луиз Фицхю са „деца“, 

които преживяват процеса на „превръщане“ или трансформа- 

ция, процеса на узряване. Все пак те се различават както от 
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персонажите на възрастните, така и помежду си. Но дори ако 

„Детето“ всъщност не съществува, това въобразено същество 

често е  призовавано,  представяно  и  манипулирано  в  сферите, 

в които се преплитат политика, образование и управление на 

социални дейности. 

Литературата, създадена специално за деца, ни дава до- 

бра възможност да разгледаме теориите за детето и да изслед- 

ваме теориите за различието. В ранната детска литература 

произведенията за деца се опитват да отговорят на нуждите 

на неоформени, възприемчиви и невежи деца, предлагайки им 

религиозно ръководство, морални уроци и/или инструкции за 

четене, „превръщайки ги в по-зрели същества“, отдалечавайки 

ги от детството. През 17. в. протестантската църква (и  най- 

вече там, където пуританските тенденции са особено силни) 

смята, че няма разлика между душата на детето и душата на 

възрастния човек, така че дори  невръстното  дете  би  могло 

да бъде сполетяно от вечно проклятие. Все пак, въпреки фа- 

кта, че съществуващото допускане за греховната природа на 

всички хора, възрастни и деца, е отразено в детските книги, 

ранната религиозна детска литература възприема определен 

модел за предаване на знания, който е подходящ за малките 

читатели, и създава детски персонажи, които играят ролята на 

положителни или отрицателни примери за читателите деца. 

Книгата на Джейм Джейнауей „Подаръци за деца“ (1671–1672) 

функционира точно по този начин. Предговорът, написан в 

разговорен стил, „съдържа напътствия за децата“, идентифици- 

ра и описва чувствителните читатели деца, които са идеалният 

адресат за неговите проповеди и директно се обръща към 

своята публика в една пародия на „диалог“, в който всъщност 

говорят само възрастните: 

 
Метинкс, това малко момче, изглежда има ум, за да нау- 

чи добри неща. Метинкс, чух го да казва, добре, никога повече 

няма да лъжа, няма да се събирам с непослушни момчета, те 

ще ме научат да ругая, те използват неприлични думи, те не 



86  

обичат Бог. Ще изуча моя Катехизис и ще пожелая моята Май- 

ка да ме научи да се моля, ще ридая и ще призовавам Христос 

и няма да спра,  докато  Господ  не  ме  дари  със  своята  милост. 

О, това е моето смело Момче!2 

 
В популярните книги  на  Джейнауей  житейските  истории 

на децата с похвално поведение –  „точно  като  теб“ –  подкре- 

пят реториката,  възхваляваща  удоволствието  от  разкаянието  и 

„трансформацията“. 

По-светски произведения, като обемната и издържана в 

хуманистичен патос книга „Мисли върху възпитанието“ (1063 г.), 

която е насочена към възрастните читатели, търсещи настав- 

ления за отглеждането на децата си, също споделят позицията, 

че децата трябва да бъдат подтиквани да „преминат“ от нео- 

бузданото детинско поведение и невежеството към правилните 

цивилизовани модуси на поведение и усвояване на знания, 

възприети от възрастните. Обсъждайки множество различни 

теми като здраве, хранене, игра, правилно и неправилно по- 

ведение, дисциплина, социални отношения, недостатъци на 

характера, както и учебни програми, теория и практика на 

образованието, Лок поставя акцента върху рационалната при- 

рода на детето като ключов фактор за успешно възпитание в 

най-широк смисъл. Чрез позоваване на разума и съобразяване 

с възможностите на различните възрастови групи Лок смята, 

че родителят може да отключи потенциала на детето или да 

го „насочи“ към благородни цели: „[Децата] разбират [разумни 

доводи] още от момента, в който започват да разбират езика; 

ако не съм разбрал погрешно, те желаят да бъдат третирани 

като разумни същества по-рано, отколкото ние си представя- 

ме. Гордостта е това, което трябва да процъфтява в тях, и до- 

колкото е възможно, тя трябва да бъде превърната във велик 

 
2     James  Janeway,  A  Token  for  Children  Being  an  Exact  Account  o f 

the   Conversion,  Holy   and   Exemplary  Lives   and   joyful  Deaths 
o f   Several  Young  Chi ldren  (1671–2;   London:  Dorman  Newman,  1676), 
p. [xviiij]. 
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инструмент...“, чрез който да бъдат насочвани“3. Най-известна- 

та идея на трактата – за детето като бял лист или неоформен 

къс глина, превръща възрастния в агента, който изписва тази 

празна страница или моделира детето, този, който действа за 

„превръщането“ на детството в зрялост. 

Теориите на Жан-Жак Русо  за  възпитанието  на  децата 

по същия начин биха могли да станат разбираеми единствено 

през оптиката на различието. В „Емил, или за възпитанието“ 

(1762) Русо твърди, че здравият, нравствен, деятелен и отго- 

ворен човек може да бъде възпитан единствено в изолация 

от покварата на обществото и под твърдото ръководство на 

авторитарен възпитател, който в крайна сметка ще го въведе 

в гражданското обществото. В своя влиятелен трактат Русо 

основава идеите си на позицията, че разликите между възрас- 

тен и дете са естествени и те трябва да бъдат уважавани. Ако 

действаме по друг начин, това означава, че подкрепяме соци- 

алния хаос. „Природата изисква децата да бъдат деца, преди 

да станат възрастни. Ако искаме да нарушим този ред, ние ще 

създадем ... плодове, които ще бъдат неузрели и безвкусни и 

скоро ще започнат да гният... Детството има свои начини да 

вижда, да мисли, да чувства и те са подходящи за него.“4 Все 

пак повтарящото се твърдение, че детето не трябва да бъде 

третирано като „малък“ възрастен човек – Русо пламенно из- 

разява несъгласието си с максимата на Лок, че децата трябва 

бъдат възпитавани чрез убеждаване от съвсем ранна възраст – 

трябва да бъде разглеждано с оглед на целите на произведе- 

нието: поставяне на диагноза на обществото чрез експеримен- 

ти във възпитанието, замислени като средство за създаването 

на идеалния Човек от едно несъвършено дете. 

Вдъхновена от Лок и Русо, както и от практическия опит, 

който  придобива,  докато  помага  в  отглеждането  на  своите 

 
3      John Locke, Some Thoughts  Concerning  Educat ion,   ed.  Ruth W.  Grant 

and Nathan Tarcov (1693;  Indianapolis: Hackett, 1996),  p. 58. Emphasis added. 
4      Jean-Jacques Rousseau, Émile:   or  On  Educat ion,  trans. Allan Bloom (1762;  

London: Penguin Books, 1991 ), p. 90 . 
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по-малки братя и сестри, Мария Еджуърт създава произведе- 

ния за деца, в които поставя акцент върху естествените сла- 

бости на децата – мързел, жажда за внимание, лекомислие 

и егоцентризъм –  начините,  по  които  тези  слабости  могат 

да бъдат преодолени, или ужасните последици, ако те им се 

отдадат. Например Еджуърт използва диалога между жизне- 

радостното дете Розамонд и нейните родители, за да наблегне 

едновременно върху детинското погрешно разбиране за неща 

като характер, поведение и способност за самоконтрол и върху 

преценките на нейните родители, които служат за пример и 

към които тя трябва да се стреми. Преосмислянето на тези 

неправилни разбирания в края на всяка приказка демонстрира 

нейното постепенно узряване. „Подарък за рожден ден“, мора- 

лизаторска приказка от книгата „The Parent’s Assistant“ (1796), 

започва с диалог между Розамонд и нейната (за съвременните 

читатели) неестествено уравновесена и разумна майка. Роза- 

монд иска да разбере защо нейният рожден ден не се празнува 

по същия начин, както този на братовчетка ѝ Бел. Прямотата 

във въпроса на детето идва от сърцето му, но възпитанието, 

от което то се нуждае, налага „правилния“ отговор, даден от 

рационалната ѝ майка, която имитира структурата на речта на 

Розамонд и демонстрира трезво мислене: 

 
И ти, Розамонд – не сега, а когато имаш време да поми- 

слиш за това – ще ми кажеш ли защо трябва да отлича рожде- 

ния ти ден от който и да е друг ден? 

Розамонд се замисли, но не можа да намери каквато и да 

било причина за това.5 
 

Поведението, ръководено от здравия разум, все пак не 

изключва проявяването на чувства. Родителите на Розамонд, 

макар и несантиментални, демонстрират своята дълбока за- 

гриженост към техните дъщери чрез вниманието, което им 

отделят, и похвалите, с които ги удостояват, когато те са 

5      Maria Edgeworth, The Parent's Assistant;  or, Stories for Children, Part 
I I (3 vols., London: J. Johnson, 1796),  vol. 11, p. 5.  
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ги заслужили. Въпреки че Розамонд често е насочвана към 

рационално  поведение  и  търсене  на  родителското  одобре- 

ние чрез подобни разговори, морализаторските приказки на 

Еджуърт подсказват, че уроците се научават най-добре чрез 

собствен опит, а не  чрез  поучения.  Розамонд  не  притежава 

този опит – нещо естествено за нея – но текстът ясно показва 

как детето може постепенно да се социализира, да бъде въз- 

питавано да  мисли  логично  в  любящо  семейство  (за  разлика 

от Емил, детето на природата на Русо, който е възпитаван в 

изолация от обществото) и да се превърне, чрез действията си 

или чрез наблюдения и разговори, в по-зрял човек, който е 

достоен за уважение. 

За влиятелни автори като Джейнауей, Лок, Русо, Еджуърт 

и техните последователи различията между възрастни и деца са 

естествени, но не трябва да бъдат толерирани. Както вече спо- 

менах, упованието в различието като философска, биологична 

и идеологическа опора, на която се основава конструирането 

на фигурата на детето, както и съпътстващото желание това 

различие да бъде преодоляно, води до създаването на текстове, 

които поставят акцент върху необходимостта детето да бъде на- 

пътствано в процеса на преминаването му от уязвимото детство 

към продуктивната зряла възраст. Наративът на „трансформа- 

цията“, за който говоря в това изследване, занимаващо се с 

определени фиксации, открити в англо-американската детска 

литература, умело е адаптиран от пишещите за деца писатели- 

евангелисти чрез инверсия на типичните роли на възрастния и 

детето. В сантименталните религиозни романи на популярни и 

продуктивни автори като Хесба Стретън, които споделят иде- 

ите от епохата на Романтизма за изключителната мъдрост на 

детството, както и библейските (от Новия завет) послания за 

неговата специална природа, детските персонажи функциони- 

рат като непорочни корективи на покварените възрастни. Те ги 

лекуват от някои слабости на зрялата възраст – материализъм, 

алчност, самомнителност, непреклонност, водейки ги към де- 

тинското непосредствено приемане на божията любов. Гладна- 
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та дрипава Джесика, „арабка от улицата“, героиня на Стретън в 

„Първата молитва на Джесика“ (1867) на пръв поглед изглежда 

необичаен детски персонаж. Страданията на Джесика обаче и 

нейният дълбок копнеж да познае Бога я правят идеален по- 

средник за посланията на текста за християнско милосърдие, 

себеотрицание и дълбока вяра, отправени едновременно към 

персонажите в текста и към децата читатели. 

„Първата молитва на Джесика“ и други произведения за 

деца, написани от популярни автори като Джордж Макдоналд 

и Франсис Ходжсън Бърнет, са построени около влиятелната 

представа от времето на Романтизма за детската невинност и 

влияние. Тези сантиментални разсъждения за качествата на 

децата, превъзхождащи покварените възрастни, създават ус- 

ловия за разгръщане в литературата на концепциите за без- 

грижния и защитен свят на детството (на децата от средната 

класа). Детските персонажи от прозата, посветена на „детския 

свят“, сред които някои от най-обичаните в детската литерату- 

ра – Том Сойер, Пипи Дългото чорапче, децата от семейство 

Бастейбъл в книгите на Едит Несбит, от семействата Блакет 

и Уолкър в романите на Артур Рансъм и др. – отразяват иде- 

ологията на различието, която разпознава по-скоро ценността 

на детето само по себе си, а не в съпоставка с възрастните. 

Сравнението между образцови детски персонажи от къс- 

новикторианската епоха, чиято природа рязко се различава от 

порочността на възрастните – Бруно от „Силви и Бруно“ на 

Луис Карол, – с персонажи на възрастни и деца, които вза- 

имно се уважават (друг тип идеализация) в книгата на Артур 

Рансъм „Лястовици и амазонки“ (1930), осветява снизходител- 

ния елемент в акцента върху детската „невинност“ като важен 

компонент в доминиращия конструкт за детството,  както  и 

все по-разпространяващото се схващане в рамките на детската 

литература за зависимостта на децата едно от друго, както и 

за тяхната независимост от възрастните. Въпреки че са твърде 

различни по форма и цел, и двете произведения представят 

утопични визии за детството, което ясно е разграничено от 
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зрялата възраст. В предговора към  „Силви  и  Бруно“ Луис  Ка- 

рол заявява своя възглед за природата на детството като вре- 

ме, изпълнено с „чиста радост“. „Силви и Бруно“, продължава 

той, е написана не за пари и не за слава, а с надеждата да 

предложа на децата, които обичам, някои размишления, които 

подхождат на онова време.“6 

„Силви и Бруно“ пресъздава едно сложно и хаотично 

съновидение, което следваме чрез преживяванията на болния 

възрастен повествовател, който прехожда от „реалния“ живот 

в един друг свят и се завръща обратно в него, сблъсквайки се 

с въпросите за смъртта и страданието, за религиозната вяра 

и природата на детството. Детските персонажи в творбите на 

Карол с тяхната чистота, простота, деликатност и красота не 

могат да бъдат срещнати в реалния живот – те са приказни 

идеализирани персонажи, въплъщения на Невинността в кон- 

центрирана форма. Вероятно говорещият като бебе Бруно и 

милата и обичлива Силви дразнят сетивата на съвременния 

читател; все пак общуването между възрастни и деца ни дава 

възможност да усетим покровителственото отношение към 

децата, скрито в идеологията на невинността. По време на 

едно от съновиденията Силви се втурва да утешава възмутения 

Бруно, пострадал от ужилване на пчела, а разказвачът изтъква 

неговата невинност в тази ситуация: 
 

– Тази пчела трябва да се засрами от себе си! –  казах 

строго, а Силви прегърна и започна да целува наранения герой, 

докато пресуши всичките му сълзи. 

– Моят пръст вече е съвсем неужилен! – каза Бруно. – 

Защо на този свят има камъни? Мистър Сър, знаете ли? 

– Полезни са  за  нещо  –  казах,  –  дори  и  ако  не  знаем 

какво е то.7 
 

За носталгично настроения Карол не е нужно героинята 

му Силви (особено тя, тъй като според автора жената съхраня- 
 

6      Lewis Carroll, Sylviе  and Bruno (London: Macmillan and Company, 1889), p. xiii. 
7      Carroll, Sylv ie and  Bruno, pp. 308–9.  
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ва в себе си следи от невинността, за разлика от мъжете), как- 

то и Бруно, да се превръщат във възрастни; всъщност зрялата 

възраст означава поквара, практичност, материализъм и загуба 

на  вяра.  Вечното  детство  на   приказните   персонажи   успеш- 

но ги защитава от безнравствеността на възрастните. Бързото 

движение на повествователя към друг статус и сфера – както 

може да се предполага, смъртта и рая – е улеснено от общува- 

нето с децата, които представят детството като свят по-просто- 

рен и по-близък до Бога. Тъй като никое дете в реалния свят 

не действа или говори като създадените от Карол персонажи, 

става ясно, че реализмът не е неговата цел. 

Артур Рансъм обаче, който изгражда своите детски персо- 

нажи на основата на реални  прототипи,  в  своята  идеализация 

на детството не разчита на вълшебни светове или сантимен- 

тални портрети, за да направи разграничение между свободата 

на детската възраст и грижите на зрелостта. Все пак и двамата 

британски писатели без съмнение споделят носталгията към 

миналото и разбирането за важността на детството. 

Децата от семейство Блакет и Уолкър от първата книга в 

популярната поредица „Лястовици и амазонки“ (1930-47)  заед- 

но изграждат идиличен свят, който побира в себе си лято, мо- 

реплаватели и приключения, пирати, местни хора и „диваци“ 

(различни възрастни). Четирите „лястовици“ (децата от семей- 

ство Уолкър) сключват договор с двете „амазонки“ (момиче- 

тата от семейство Блакет), за да се борят срещу общ враг – 

чичо Джим (чичото в семейство Блакет), преименуван на ка- 

питан Флинт, който е забранил на децата да се качват на 

голямата му лодка, тъй като му пречат да довърши книгата, 

върху която работи. Въпреки че възрастни и деца очевидно 

са противопоставени едни на други, играта е забавна за всич- 

ки страни, тъй като възрастните участват в измислената от 

децата игра. Децата къмпингуват сами на острова и работят 

заедно в един отбор. В общността, създадена от тях, въпреки 

че по-големите имат повече власт, всяко дете играе важна 

роля; в края на краищата пирати и мореплаватели, възрастни 
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и деца се обединяват в търсенето на откраднатото съкровище 

на капитан Флинт (неговата пишеща машина, дневници и 

ръкопис). В края на романа, след голямата буря, изпитание, с 

което смелите и съобразителни деца успешно се справят сами, 

разтревожените възрастни се събират в детския лагер, но в 

крайна сметка оставят децата сами да решат кога да се върнат 

към обикновения живот. 

 
След като те си тръгнаха, Лястовиците и Амазонките се 

спогледаха. Бяха навъсени. 

– Това са местните – каза Нанси. – Твърде много техни 

представители. Превръщат всичко в пикник. 

– Моята майка – не – каза Тити. 

– Нито пък нашата, когато е сама – каза Нанси. 

– И капитан Флинт също не прилича на местен, когато 

е сам – каза Тити. 

– Това се случва, когато се съберат заедно – добави Нан- 

си. – Не могат да се справят сами, горкичките.8 

 
Възгледът, че децата са „по-добри“ – по-умни, по-слож- 

но устроени – от възрастните, е опора на съвременната по- 

пулярна култура (включително телевизията и филмовите ко- 

медии, в които остроумни деца надхитряват глупавите си, 

прекалено ангажирани с различни неща родители). Много 

книги от края на 20. и началото на 21. в. представят с доза 

комизъм и цинизъм провалите на възрастните в отглеждане- 

то, възпитанието или общуването със съвременните деца и 

младежи. В тези книги различието между деца и възрастни 

е в полза на децата не толкова поради някакви присъщи на 

детството достойнства, колкото поради характеристиките на 

света на възрастните, ограничен до консумеризма, кариери- 

зма и конкуренцията. 

Както показва този бърз преглед, детската литература 

възниква  от  възприетото  схващане  за  различието  между  въз- 
 

8      Arthur  Ransome,  Swallows  and  Amazons  (1930;   Harmondsworth:  Puffin, 
1962),  pp. 354–5. 
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растни и деца, което се развива с времето заедно с променя- 

щите се конструкти за детството. Когато това различие е ви- 

дяно като „проблематично“, фокусът се насочва към помощта, 

която трябва да получи детският персонаж (и читателят дете), 

за да премине от детството към зрялата възраст. Представата 

за един специален статус на детето като невинно и мъдро 

същество, от своя страна, води до носталгичен възглед, който 

окуражава възрастните да градят фантазии относно детството 

и правейки това, да станат по-отворени към детската непри- 

нуденост. Смелите детски персонажи, осъзнаващи действията 

си, от поредицата „Лястовици и амазонки“ са склонни да се 

изолират от възрастните, а идиличният им детски свят сим- 

волизира съзнателен избор към отделяне и независимост. Но 

тези отлики между деца и възрастни на „макрониво“ (удиви- 

телна наивност в конкуренция с нейната противоположност – 

затъпяваща ригидна „зрялост“) не ни казва цялата истина: на 

„микрониво“ множество разлики между  децата  или  младежи- 

те – социална класа, способности, раса, пол или сексуални 

предпочитания например – създават други сюжетни линии и 

проблеми  за  разрешаване  в  рамките  на  текста.  В  разказите, 

„които се съпротивляват“, универсалното дете се превръща в 

конкретно дете от определена раса, класа, пол и т.н. 

Ако направим бърз преглед как са представени въпро- 

сите, свързани с расовото и класово деление, в две влиятелни 

детски книги от късния 18. и ранния 19. в. – „Историята на 

Станфорд и Мертън“ на Томас Дей (1783–1789) и „Историята на 

семейство Феърчайлд“ на Марта Шерууд (Част първа, 1818) – 

стигаме до извода, че и двете произведения правят пробив в 

наратива за „трансформацията“. Читателят на тази литература 

(обикновено разглезено дете от средната или висшата класа) 

e възпитаван в благочестие и себеотрицание, трудолюбие и 

мъжество чрез действията на персонажи от долната класа или 

„чужденци“. Най-ясно се забелязва този тип отношение през 

перспективата на класовите различия: и в двете споменати 

книги персонажите на деца от нисшата класа функционират 



95 
 

като примери, които въплъщават религиозни, социални и по- 

веденчески норми, отнасящи се към висшата класа. Например 

малкият Хенри Феърчайлд научава ценността на християн- 

ското смирение, чувството на благодарност и търпението в 

разговор с младия Чарлз Трюман, който е с разклатено здраве 

и живее в крайна бедност. „Добрата смърт“ на Чарлз – той 

е нетърпелив да напусне този свят и умира, заобиколен от 

своето семейство и приятели – е особено въздействаща, тъй 

като момчето не губи вярата си до края въпреки мизерията и 

лишенията. Добрината на Чарлз подготвя сцената за Хенри, 

чийто живот е много по-лек, за да може той да стане по-със- 

традателен, отзивчив  и  добросъвестен.  Също  като  Джесика 

в „Първата молитва на Джесика“, бедните деца са агенти на 

социална и религиозна „трансформация“, която е ограничена и 

не оказва влияние върху политиката и социалното разделение. 

Томас Дей базира дидактическото си произведение „Стан- 

форд и Мертън“ на идеята, че усилно работещата, занимаваща 

се със земеделие класа, представена от нейния идеализиран 

представител Хари Станфорд, предлага модел на добродетел- 

ност, който трябва да бъде следван от децата на средната и 

висшата класа. С това той акцентира върху дискурса на „тран- 

сформацията“. Младият Томи Мертън, разглезен, високомерен 

и твърде самомнителен, научава много неща от приятеля си 

Хари, който е простодушен и недодялан, но се отличава със 

своето благородство. В крайна сметка Томи изразява своята 

признателност: „Ти ме научи, че е по-добре да бъдеш поле- 

зен, отколкото богат и изтънчен; да бъдеш мил, отколкото 

възвишен“9. Все пак Дей отива по-далеч в изследването на 

класовите разлики, отколкото бихме могли да допуснем. Хари 

поставя под въпрос валидността на система, която толерира 

мързеливия вместо трудолюбивия и изтънчения вместо здра- 

вомислещия: 
 
 

9      Thomas Day, The History o f Sandford  and Merton (3 vols., London: John 
Stockdale, 1783–9), vol. III,  p. 308.  
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Не може да има толкова големи разлики между човеш- 

ките същества; или ако има, си  мисля,  че  най-стойностната 

част от тях е тази, която обработва земята и осигурява най-не- 

обходимото за всички останали, не онези, които не се интересу- 

ват от нищо друго, освен от дрехи, гледат объркани скромните  

хора и могат да изговорят няколко думи на чужд език.10 

 
По същия начин директно е проблематизирано чувството 

на  превъзходство  на  Томи  спрямо  чернокожите  прислужни- 

ци, както и самият възглед за йерархия, основан на цвета на 

кожата. Томи е спасен от развилнял се бик благодарение на 

смелите действия на Хари и един беден афроамериканец. След 

инцидента чернокожият мъж размишлява:  „Дали  хората  смя- 

тат, че черният кон е по-непълноценен от белия – като бързи- 

на, сила или кураж? Дали бялата крава дава повече мляко или 

бялото куче има по-силно обоняние и е по-добър ловец? Защо 

тогава  определена  раса  би  трябвало  да  се  чувства  по-висша 

от останалите...?“11 Въпреки че дидактичният разказ на Дей 

защитава толерантността, текстът поддържа съществуващите 

дълбоки разделения. Заслужилият чернокож мъж, който се 

обръща към белите персонажи с „господарю“, получава като 

награда за своето усърдие, работливост и признателност въз- 

можност да обитава конюшнята в къщата на семейство Стан- 

форд. Този акт подсказва, че демаркационните линии между 

расите и класите не са изцяло преодолени или премахнати от 

съществуващите представи за йерархия. 

В детската литература импулсът на съпротива срещу въз- 

гледите за различието не може да бъде отделен от въпросите 

за идентичността, от търсенето на отговора на въпроса в какъв 

човек ще се превърне протагонистът (и детето читател) в от- 

ношенията си с другите и със заобикалящия го свят. Ранната 

детска литература използва различието у другите, за да освети 

„нормативната“ идентичност на персонажа (бял, от средната 

 
10    Day, History  o f   Sandford  and  Merton,  vol. II, p. 2 6 1 . 
11    Day, History  o f   Sandford  and  Merton,  vol. III, pp. 277–8.  
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класа), докато книгите, създадени по-късно, предлагат мно- 

жество перспективи. В ранната фикция за деца различието 

често се използва, за да демонстрира положителните качества 

на „другото“ дете („трудолюбивото дете от нисшата класа“, 

„признателния чернокож“), или нетолерирани различия, кои- 

то трябва да бъдат преодолени или премахнати (чернокожото 

дете „действа като бяло“, детето с физически недъг оздравява 

по магически начин). Защитниците на „етиката на съпротива- 

та“ заявяват, че различието не бива да бъде заличавано и оп- 

равдавано, а възхвалявано; наративът за „трансформацията“ 

трябва да бъде отхвърлен – наратив, който поддържа схваща- 

нето, че женствените момчета или пък мъжкараните трябва 

да се впишат в конвенционалната полова норма, че черно- 

кожите персонажи могат да успеят, само ако се откажат от 

своето расово и културно наследство, или че персонажите с 

физически недъзи могат да бъдат излекувани по чудотворен 

начин. Много от съвременните детски книги – особено що се 

отнася до въпросите за пола и расата – не се заемат с предиз- 

викателството да възпитават читателя (за когото не можем 

винаги да предполагаме, че ще бъде бял или от мъжки пол) 

относно расовите или полови отношения. Не всяка  книга, 

която включва цветнокож персонаж, трябва обезателно да се 

занимава с расовия въпрос в общества с бяло мнозинство. 

Някои от съвременните детски книги устояват на силния 

импулс, който превръща всяка детска история, включваща 

цветнокожи протагонисти, в разказ за „чернокожи и бели“ 

(например книгата на Нортън Джъстър The Hello Goodbye 

Window (2005), с илюстрации от Крис Рашка, разказва за от- 

ношенията на малко момиче с баба и дядо, единият от които 

е чернокож, а другият бял). За да представя накратко някои 

от промените в дискурса на различието, отразяващ половите, 

социални, сексуални и други различия, както и някои от сред- 

ствата, с които тези различия се регистрират и поддържат в 

детската литература, ще сравня няколко текста от различни 

периоди. 
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Много класически произведения от англо-американската 

литература за деца от викторианската епоха и периода до на- 

чалото на Първата световна война описват андрогинни мом- 

чета  и  момичета  мъжкарани.  От  Джордж  Артур  в  книгата 

на Томас Хюс „Училищните дни на Том  Браун“ (1957)  и  Ко- 

лин Крейвън в „Тайната градина“ (1911) на Франсиз Ходжсън 

Бърнет до добилата популярност Джо Марч в „Малки жени“ 

(1868-1869) на Луиза Мей Алкът или Кейти Кар в „Какво на- 

прави Кейти“ (1872) виждаме как женствените момчета или 

мъжкараните „преминават“ от състояние на разколебана по- 

лова идентичност към поведение, придържащо се към конвен- 

ционалните полови норми. 15-годишната Джо Марч заявява, 

че не може да „преживее разочарованието от факта, че не съм 

момче“, че се чувства „по-зле от всякога, тъй като толкова 

много искам да отида и да се бия заедно с татко, а мога един- 

ствено да стоя вкъщи и да плета като бедна стара жена“; десет 

години по-късно смирената Джо  се  отказва  от  момчешките 

си мечти да види света и да остане независима, признава, че 

се чувства самотна и приема съпруг до себе си.12 За да има 

щастлива развръзка, тя трябва да насочи своите желания към 

по-безкористни и постижими цели за жени – да помага  на 

деца в нужда, а не да се отдава на фантазии за приключения 

и слава. В произведенията от края на 20. и началото на 21. в., 

по-специално в книгите за тийнейджъри, без изненада откри- 

ваме, че е по-вероятно персонажите от женски пол да получат 

унисекс идентичност, а протагонистите момчета да развият 

качества, свързани с родителството. В комичната книга на Ан 

Файн Flour Babies (1992) например непоправимият неудачник 

Саймън Мартин се влюбва в своя научен експеримент – дете, 

направено от „чувал от зебло“, научава се как да се грижи за 

безпомощно същество, но и започва да разбира баща си, кой- 

то го е изоставил, когато е бил бебе. Мъжката идентичност 

на Саймън „се усъвършенства“ чрез възможността за по-голя- 

 
12    Louisa May Alcott, Litt le Women  (1868;  London: Puffin, 1994),  p. 4.  
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ма гъвкавост на конвенционалните полови роли. Прозата на 

Франческа Лиа Блок за тийнейджъри от поредицата „Уитски 

Бат“, както и други юношески книги съчетават темите за нес- 

тандартната полова идентичност и пънк културата, представят 

очарователни хетеросексуални, хомосексуални и  транссексуал- 

ни персонажи и споделят утопична визия за един магически 

Лос Анджелис, където злото на нетолерантността, потисни- 

чеството и страданието може да бъде облекчено чрез верни 

приятелства и свободно изразяване на сексуалността. 

Приятелствата между персонажи от нисшата класа и деца 

с привилегирован статус в любими книги като „Тайната гра- 

дина“ на Франсис Бърнет и „Ан от фермата „Грийн Гейбълс“ 

(1908) на Л. М. Монтгомъри са ключов елемент в процеса на 

„трансформирането“ от болест към здраве, от самота към об- 

щуване. Селското момче Дикън Соуърби в „Тайната градина“ 

и бедното момиче Ан Шърли в романа на Монтгомъри са 

персонажи, които лекуват другите. Като естествено следствие 

от ниския си социален статус те добиват „магическа“ дарба за 

лекуване и със своята естествена детска доброта – специални- 

те качества на момчето произлизат от тясната му връзка със 

земята и всички живи същества – превръщат болните и самот- 

ните в здрави и щастливи хора. Неправдите и трудностите, с 

които се сблъсква мексиканското население, което работи във 

фермите в Калифорния по време на Голямата депресия, както 

и устойчивостта на тяхната сплотена общност, разгледани в 

книгата на Пам Муньос Райън „Съзряването на Есперанса“ 

(2000), от друга страна, предлага поглед към долната класа, 

която не е засегната от носталгия по аграрното минало и раз- 

чита на една експлоатираща труда система. Вдъхновяващата 

история на порастването и съзряването на младата Есперан- 

са Ортега илюстрира промяната в детската литература, която 

описвам. „Различието“ на Есперанса (тя е родена в богато 

мексиканско семейство, но убийството на баща ѝ, опустоши- 

телният пожар и политическата корупция в родния ѝ град я 

принуждават да бяга с останалите членове на семейството си 
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в САЩ) има своята тежест единствено в рамките на нейната 

сегрегирана общност; то не „превръща“ белите персонажи в 

хора със силна социална чувствителност, нито самата нея в 

бяло момиче. Все пак между редовете долавяме ясно послание 

за толерантност и приемане на различията. 

Когато разликите между децата се идентифицират като 

проблем, който трябва да бъде разрешен, а не като особено- 

сти, които могат да бъде толерирани или изтъквани, забеляз- 

ваме експониране на конструкти за детството, които акценти- 

рат върху него. Например схващането, че децата се отглеждат 

най-добре в рамките на семейството, се появява през 19. в. (и 

доминира и до днес). В текстовете от този период проблемът 

за самотата на децата без семейство често изисква решение. 

В „Оливър Туист“ на Чарлз Дикенс (1837–1838) Оливър е 

необикновено дете сираче. Неговият момичешки вид и же- 

ланието му да бъде добър го правят специален, а статусът му 

на сирак пренаписва  фамилната  история  и  останалата  част 

от семейството му е открита. Оливър е сирак, който остава 

без роднини само временно. По същия начин в друга из- 

вестна история за сираче, „Хайди“ (1881) на Йоана Спири, 

прекрасната атмосфера води до преодоляването на една на 

пръв поглед неподатлива на промяна форма на различие: фи- 

зическия недъг. Сакатото момиче от богато семейство Клара 

Сесеман в крайна сметка оздравява и се превръща в нормал- 

но дете. Новата компания на Клара, тонизиращият алпийски 

въздух, диетата ѝ, състояща се от превъзходното козе мляко, 

и красотата на планинските гледки допринасят за нейното 

лечение. Тези истории за сираци и деца с физически недъзи 

акцентират върху променящите се политики на „трансфор- 

мация“; набавя се липсващото: семейство, способност да се 

движиш, а персонажите стават щастливи деца – общителни 

и здрави. С времето детските книги започват да включват 

различни семейни конфигурации (осиновители, семейства от 

един родител, родители от различни раси, родители от един 

и същи пол). 
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Образът на тялото, „доброто здраве“ и недъгавостта, как- 

то  и     физическите  желания  винаги  са  присъствали  в  детска- 

та литература – апетитът например на който са посветени 

великолепните дълги пасажи в  „Шумът  на  върбите“  (1908), 

както и пламенните, макар и  обичайно  платонични  приятел- 

ства между деца от един и същи пол в множество училищни 

истории от 19. и от началото на 20. в. (еротичните аспекти на 

желанията сублимират в разпалени описания на религиозния 

екстаз). В съвременните детски книги обаче сексуалността, 

сексуалната идентичност, сексуалните влечения (хетеро  или 

хомо) и посегателства вече не са пълно табу. През 60-те годи- 

ни хетеросексуалният секс е въведен в канона на младежката 

литература чрез разкази, които предупреждават, че сексът пре- 

ди брака може да доведе до нежелана бременност (в „Скъпи 

мой“ (1969) на  Пол  Зиндел).  Няколко  години  по-късно  темата 

за женското сексуално желание  е  включена  в  известната  кни- 

га „Завинаги“ (1975) от Джуди Блум, а изкуственото  осеме- 

няване (при  лесбийска  двойка,  искаща  дете)  в  „Хийтър  има 

две майки“ (1989). Семейството на Хийтър не се отличава от 

другите семейства: неговите членове работят, поддържат дома- 

кинството, грижат се един за друг, отглеждат куче; единствено 

историята на раждането на Хийтър е необичайна (и донякъде 

отвъд възможностите за разбиране  от  страна  на  читателска- 

та аудитория, за която  е  предназначена  книгата).  В  първи- 

те смели книги  за  тийнейджъри,  които  разглеждат  въпросите 

за хомосексуалното желание и  хомофобията,  като  „Опитвам 

се да те чуя“  (1874),  около  гей  персонажите  витае  усещане 

за обреченост: самото им присъствие внушава на останалите 

участници в историята и на читателите следното:  „ние  всички 

сме еднакви в същността си в крайна сметка“, но накрая те са 

сполетени  от  тежък  инцидент  или  нещастие,  които  улесняват 

„научаването на урока“. Развитието на тази тема се забавя с 

появата на книги от автори като Нанси Гардън и Франческа 

Лиа Блок. Гей персонажите започват да се появяват по-често 

по телевизията и в киното, отколкото в литературата за юно- 
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ши, но в повечето случаи сериалите и филмите са задръстени 

с клишета и прекаляват с комичния ефект. Когато различията 

са свързани със сексуалните предпочитания, сексуалността или 

гей идентичността, те не са изцяло представени на територия- 

та на детската литература. 

Започнах тази глава, разглеждайки начините, по които 

концепциите за различията между възрастни и деца намират 

израз в ранната детска литература и произведенията, свързани 

с възпитанието на децата. Също така проследих някои тексто- 

ве за деца, които се занимават с въпроса за преодоляването на 

тези различия чрез процеса на „трансформация“, както и тек- 

стове, в които се устоява на тази трансформация. Тези катего- 

рии са твърде общи и би трябвало да бъдат проблематизирани 

оттук насетне. Един от важните начини да проблематизираме 

историята на темата за различието в детската литература е из- 

следването на въпроса за разликата във физическите размери. 

Историята на тези наративи съществува паралелно с полити- 

ките на трансформация, които доминират в ранната литерату- 

ра и добавя един нов поглед към сложните отношения между 

възрастни и деца или между различни деца. Често голямата 

разлика, представена чрез извънмерни фигури – гиганти или 

мъничета, например подчертава по-скоро сходствата и при- 

вличането, отколкото несъответствията между персонажите. 

Например The Borrowers (1952) на Мери Уортън разказва за 

симпатиите между самотни деца с богато въображение, които 

са с  твърде  различни  физически  размери  (голямото  Момче 

и малкия Ариети). Всъщност, когато ги разгледаме заедно, 

въпросите за „трансформацията“, „съпротивата“ и разликата 

във физическия размер предлагат една по-нюансирана исто- 

рия на различието в детската литература. Разликата във фи- 

зическия размер – важен елемент в детската литература от 

фолклорните наративи до различните форми на жанра фентъ- 

зи – очертава ясно сложните отношения между възрастни и 

деца. Възхитителната динамика на отношенията голямо дете – 

малък възрастен, експлоатирана в много детски книги, не 
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само отключва една мощна и комична фантазия, водеща до 

инверсия на силите, но също така насочва детето читател към 

сериозно осмисляне на позицията на Другия – възрастен или 

друго дете. Големият и малкият често функционират метафо- 

рично като представители на възрастния и детето, на опитния 

и невинния или на силния и слабия. Често преодоляването 

на дисбаланса между големи и малки натежава в полза на 

хитрия малък човек; понякога големи и малки се обединяват 

и формират супер същество с огромни размери, необичайна 

интелигентност или способност за емпатия в книги като „Не- 

обикновеният великан“ (1993) на Родман Филбрик, „Гигантът 

от пръст“ (1995) на Мелвин Бърджис или филмовата версия на 

„Железният гигант“ на Тед Хюз. Споменах тук само няколко 

примера  от  съвременната  детска  литература,  които   използ- 

ват отношенията между „големи“ и „малки“, за да изследват 

морални въпроси и етиката на „съпротивата“.  По-конкретно 

онази подгрупа произведения на дискурса за физическото раз- 

личие, истории, които разглеждат преобърнатите отношения 

между миниатюрни  възрастни  и  „огромни“  (с  конвенционал- 

ни размери) деца, демонстрира властови отношения, така че 

детската фигура функционира едновременно и като физически 

стандарт, и като културна норма. Кризата, която произтича в 

резултат на една комична материализирана фантазия – детето 

е „господар“, а възрастният е играчка – фокусира вниманието 

върху прекомерната Другост, с която децата се сблъскват. 

В детските книги, в които миниатюрните възрастни пер- 

сонажи са уязвими, а техните гледачи често са деца, конвен- 

ционалната парадигма е  преобърната.  Комбинацията  от  голям 

и малък в  детския  персонаж  извежда  поуката  за  приемането 

на субектността на другия. Тези произведения насърчават ети- 

ката в отношенията между големия и малкия, поставят акцент 

върху индивидуалността на малкия човек и отговорността на 

детето за приемането и уважаването на различието. Редица 

детски книги от 20. в. се изправят  пред  това  предизвикател- 

ство, сред тях: „Сънят на господарката Машъм“ (1947) на Т. Х. 
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Уайт, „Завръщането на дванайсетте“ от Полин Кларк (1962) и 

картинната книга „Мъжът“ (1992) от Реймънд Бригс. 

И трите книги говорят директно за възможността за из- 

бухване на насилствен конфликт, когато разликите във фи- 

зическата големина изличават по-важните сходства между 

хората. В „Мъжът“ детето има власт над миниатюрен безза- 

щитен мъж, но той за разлика от лилипутите или героите от 

„Дванайсетте“ използва умело своята безпомощност и макар и 

неохотно, момчето приема да се грижи за него. Техните отно- 

шения са напрегнати не само поради безкрайните претенции 

на мъжа, заради когото момчето на име Джон трябва да хар- 

чи джобните си пари, да лъже и да се преструва пред своите 

родители, но и защото зрялата му мъжественост контрастира 

очевидно с младостта на Джон и неговата „женска“ чувст- 

вителност (той харесва изкуството и мрази спорта – нещо, 

което поражда възмущението на Мъжа). Мъжът се възползва 

от миниатюрността си, от неспособността си да се облича и 

храни сам, за да манипулира Джон, да получава любимите си 

храни и напитки и да задоволява нуждите си; същевремен- 

но той ловко опонира на Джон, използвайки обаянието на 

своята странност и другост. Мъжът опровергава дискурса на 

трансформацията, в който разчитаме следното: за да бъдеш 

обичан, уважаван, ценен, трябва да действаш, изглеждаш и 

мислиш в голяма степен като мен. 

Продължаваме да смятаме, че децата са различни от 

възрастните – като биология, физика и психология. И удо- 

волствието, и болката от човешкото съществуване съдържат 

невъзможността от заобикалянето на различието между теб 

и другия. Детето функционира като необикновения Друг за 

възрастния. Всеки възрастен пази спомен за своето детство. 

Но тези „ефирни деца“, по думите на Робърт Луис Стивънсън, 

ни преследват и дразнят със своята изплъзваща се близост, със 

следите, които носят от миналото.13 От една страна, наративът 
 

13    Robert  Louis  Stevenson,  'To Any  Reader',  in  A   Child's   Garden  o f   Verses  
(London: Longmans, Green and Co., 1885),  p. 101. 
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на трансформацията призовава децата да оставят детството 

след себе си или да  станат  „по-добри“ деца  –  да  заприли- 

чат повече на възрастните или да отговорят на носталгичната 

представа за едно детство, което никога не е съществувало. 

Наративът на „съпротивата“, от друга страна, заявява по-гъв- 

кави  конструкти  за  детството,  които  отбелязват  различието 

и предлагат на детето в рамките на текста или извън него 

допълнителни възможности за набавяне на идентичност. Нека 

се върнем към „Чудесата на пътешественика“ на Джон Икън 

и Ана Лейтиша Барбълд – удивлението на детските персона- 

жи, че обичаите в собствената им страна могат да изглеждат 

толкова странни, засилва способността им, чрез разказа, да си 

представят други културни перспективи. Това „пътешествие“ 

от 18. в., насочено към нравствени открития, съдържа ценни 

изводи за света, в който живеем и за мястото на детската ли- 

тература в него. 

 
Превод от английски: Ружа Мускурова 
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Из „Психоанализа на вълшебните 
приказки“ 

Бруно Бетелхайм 
 
 

Потребността на детето от вълшебство 

 
Митовете и вълшебните приказки отговарят на вечните въ- 

проси: На  какво  истински  прилича  светът?  Как  ще  живея 

в него? Как да направя така, че да бъда наистина себе си? 

Митовете дават точни отговори, докато вълшебните приказки 

само ги допускат; посланията им могат да допускат решения, 

които никога не са ясно изразени. Вълшебните приказки ос- 

тавят на детското въображение да реши дали (и как) животът 

и човешката същност, за които историята разказва, ще се 

отнасят за него. 

Вълшебната приказка действа по начин, напълно съобра- 

зен с този, по който детето възприема и изследва света – зато- 

ва приказката му изглежда толкова убедителна. Детето може 

да извлече много повече утешение от вълшебната приказка, 

отколкото от всички идеи и размисли, чрез които възрастният 

се опитва да го успокои. Детето се доверява на това, което му 

разказва вълшебната приказка, тъй като то и тя по един и същ 

начин възприемат света. 

Независимо от възрастта можем да бъдем убедени един- 

ствено от история, съответстваща на принципите, които са в 

основата на нашите мисли. Ако това е така за възрастния, 

който се е научил да приема, че има повече от един ориен- 
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тир за  разбирането  на  света  –  въпреки  че  в  действителност 

е трудно, дори невъзможно да се мисли за свят, различен от 

нашия, – това е още по-вярно за детето. Неговото мислене е 

анимистично. 

Както  всички  преди  етапа  на  писмеността,  а  дори   и 

след това, в грамотността, „детето намира за установено, че 

отношенията  му  с  неодушевения  свят  са  по  същия   модел 

като  тези  с  одушевения,  на  човешките  същества:  гали  (както 

го прави с майка си)  привлекателните  обекти,  които  харес- 

ва; удря  по  вратата,  която  се  затваря  под  носа  му“1.  Можем 

да добавим, че то гали тези обекти, защото е убедено, че  да 

бъдат  галени  им  харесва,  както   на   него;   и   наказва   врата- 

та, защото е сигурно, че тя умишлено, от чиста злоба, се е 

затворила. 

Както е показал Пиаже, мисълта на детето остава ани- 

мистична до пубертета. Родителите и учителите казват на де- 

тето, че нещата не могат нито да чувстват, нито да да действат; 

напразно то дава вид, че вярва на това, за да се хареса на 

възрастните или за да не му се подиграват, дълбоко в себе си 

обаче то знае към какво да се придържа. Подвластно на ра- 

ционалното учение на другите, детето заравя дълбоко в душата 

си своите „истински знания“, далеч от рационалността; но то 

може да бъде научено и информирано от това, което вълшеб- 

ните приказки имат да му разкрият. 

За осемгодишното дете (за да цитираме примерите на 

Пиаже) слънцето е живо, защото излъчва  светлина  (и  я  из- 

лъчва по свое собствено желание). За анимистичния дух на 

детето, камъкът е жив, защото е способен на движение, на- 

пример когато се търкаля по склона на хълм. Дори при 

навършени дванадесет години детето е убедено, че  пороят  е 

жив и надарен с  воля,  защото  водата  се  излива.  Детето  вяр- 

ва, че слънцето, камъкът и водата са обитавани от духове, 
 

1   Този цитат, описващ анимистичната мисъл на детето, е взет от статията на 
Рут Бенедикт „Animism“, публикувана в Encyclopedia of the Social Sciences 
(Ню Йорк, Macmillan, 1948). 
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приличащи много на човешките същества, и те чувстват и 

действат като тях2. 

За детето не съществува ясно разграничаване между 

това, което е неодушевено и това, което е жизнено: и това, 

което е живо, притежава живот много близък до нашия. Ако 

не разбираме какво скалите, дърветата и животните имат да 

ни кажат, то е, защото не сме достатъчно в хармония с тях. 

За детето, което се стреми да разбере света, изглежда логично 

да се надява на отговор от страна на тези обекти, пораждащи 

любопитството му. И поради факта, че детето е егоцентрично, 

то разчита на животното да му разказва за неща, които за него 

имат значение, така както го правят животните във вълшеб- 

ните приказки и както самото то говори на животните си – 

живи или плюшени. Детето е убедено, че животното разбира 

и реагира емоционално, въпреки че не го проявява открито. 

Имайки предвид, че животните скитат свободно в  ши- 

рокия свят,  не  е  ли  естествено,  че  във  вълшебните  приказки 

те могат да ръководят героя в мисията му, отвеждаща го към 

много далечни места? Поради това, че всичко, което се мърда, 

е живо, на детето е позволено да вярва, че вятърът може да 

говори и да отведе героя там, където той желае, както  в  На 

изток от слънцето и на запад от луната3. За анимистичната 

мисъл животните не само чувстват и мислят като нас, но и са- 

мите камъни са живи; да бъдеш превърнат в камък означава, 

че просто човек остава тих и неподвижен за известно време. 

Следвайки същото разсъждение, съвсем правдоподобно е, че 

обектите, които до този  момент  са  били  мълчаливи,  започват 

да говорят, да дават съвети и да придружават героя по време 

на неговото дълго пътуване. И както всичко, което се обитава 
 

2 Различните стадии в анимистичната мисъл на детето и значението ѝ до 
дванадесетгодишна възраст са развити от Жан Пиаже в Представата  за 
света у детето (1926) The Child’s Concept of the world (New York, Harcourt, 
Brace, 1929). 

3 На изток от слънцето и на запад от луната е норвежка приказка. На ан- 
глийски език е била преведена в Andrew Lang, The Blue Fairy Book (London, 
Longmans, Green, 1889). 
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от дух, подобен на всички други духове (т.е. духът на детето, 

което то е проектирало върху нещата), и поради това присъщо 

сходство можем да вярваме, че човекът е възможно да бъде 

превърнат в животно, или обратното, както в Красавицата и 

Звяра и Жабокът-принц4. Тъй като няма ясно разграничение 

между това, което живее и това, което е неодушевено, безжиз- 

неното може да бъде призовано да живее. 

Когато децата, подобно на великите философи, търсят 

отговори на въпросите Кой съм аз? Какво трябва да направя 

с проблемите, които животът поставя? Какъв ще стана?, те са 

ръководени от залегналата у тях анимистична мисъл. Но тъй 

като детето не знае добре в какво се състои съществуването, 

то преди всичко си задава въпроса: Кой съм аз? 

Веднъж придобило умението да се придвижва и да из- 

следва, детето започва да се пита около проблема, свързан с 

идентичността. Гледайки собствения си образ в огледалото, то 

се чуди дали това, което вижда, е наистина то или дете, което 

прилича на него и е от другата страна на огледалото. Търсейки 

дали това друго дете наистина прилича на него по всички кри- 

терии, то се опитва да открие истината. Детето прави гримаси, 

върти се и се обръща, отдалечава се от огледалото и се връща 

към него, за да види дали другият си е отишъл, или е все там. 

От тригодишна възраст детето вече се сблъсква с проблема за 

собствената си идентичност. 

То се пита: Кой съм  аз?  Откъде  съм  се  появило?  Как  е 

бил създаден светът? Кой  е  създал  човека  и  животните?  Ка- 

къв е  смисълът  на  живота?  Всъщност  то  не  поставя  всички 

тези житейски въпроси по абстрактен начин, а защото те го 

засягат. Детето не се тревожи  дали  справедливостта  същест- 

вува за всеки индивид поотделно, а дали към него ще бъде 

проявена справедливост. То си задава въпроса кой или какво е 

допринесло, за да попадне в беда, и иска да знае какво ще го 
 

4 Красавицата и Звяра е много стара приказка и  до  нас  са  достигнали  раз- 
лични нейни версии. Сред тях една от най-известните е версията на Мадам 
льо Пренс дьо Бомон. Жабокът-принц е приказка на Братя Грим. 
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защити. Съществуват ли  сили  на  пазители  извън  родителите 

му? Как трябва да се образова и защо? Може ли да се намери 

надежда въпреки лошото, което е сторило? Какви ще бъдат 

последиците за бъдещето му? Вълшебните приказки дават от- 

говори на всички тези неотложни въпроси и с развитието на 

историята детето ги осъзнава. 

От перспективата на възрастния и от гледна точка на 

съвременната наука отговорите, които вълшебните приказки 

предоставят, са по-скоро фантастични, отколкото реалистични. 

Както може да се очаква, тези решения изглеждат толкова 

нелепо в очите на много възрастни (на които им  е  станал 

чужд начинът, по който децата изследват света), че те отказват 

да предадат тази твърде „погрешна“ информация на децата 

си. Въпреки това реалистичните обяснения обикновено са не- 

разбираеми за детето, лишено от абстрактно мислене, което 

единствено има възможността да придаде смисъл. Когато въз- 

растният даде точно научно обяснение, той смята, че прави 

нещата ясни за детето, а всъщност обясненията му оставят де- 

тето безпомощно, объркано и интелектулно победено. Детето 

успява да придобие усещане за сигурност единствено когато 

е убедено, че е разбрало това, което го е обърквало; не би 

могло да получи същия резултат, ако му се предлагат факти, 

които пораждат нови неясноти. Дори и да приеме такъв вид 

отговор, детето се пита дали е задало правилния въпрос. За 

детето обяснението е безсмислено, съответстващо на някакъв 

неизвестен проблем, а не на този, който то е заявило. 

Именно затова е важно да не се забравя, че единствено 

твърденията, които  детето  може  да  разбере  в  съответствие 

с текущите си знания и  емоционални  преживявания,  могат 

да спечелят убедеността му. Ако някой каже  на  детето,  че 

Земята  плува   в   Космоса   спрямо   законите   на   гравитацията, 

в движение, което описва около Слънцето, но не пада върху 

Слънцето, както детето пада на пода, привлечено от тежестта, 

изключително много би го объркал. Детето знае посредством 

собствения си опит, че всяко нещо задължително зависи от 
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нещо друго или че е свързано с нещо. Единствено обяснение, 

основано на неговата увереност, може да го накара да усеща, 

че разбира по-добре движението на Земята в  Космоса.  Нещо 

още по-важно: за да се усеща по сигурен начин на земята, де- 

тето се нуждае да знае, че светът ни е здраво закрепен на едно 

място. Следователно то намира по-добро обяснение в  мита, 

който му разказва, че земята се намира на гърба на костенур- 

ка или че е хваната от великан. 

Ако детето приема за истина това, което му казват него- 

вите родители, че Земята е планета, която гравитацията здраво 

е хванала по пътя ѝ, евентуално детето може да си представи, 

че тази известна гравитация е някакъв вид връвчица. Следова- 

телно обяснението на родителите е допринесло не толкова за по-

доброто разбиране, колкото за създаването на усещане за 

сигурност у детето. Необходима е значителна интелектуална 

зрялост, за да вярвяме, че собственият ни живот може да бъде 

стабилен след като почвата, по която стъпваме (най-здравото 

нещо, което ни заобикаля, това, на което се  основава  всяко 

нещо) се върти с  невероятна  скорост  около  невидима  ос;  и 

на всичкото  отгоре  Земята  се  върти  около  Слънцето;  и  че  тя 

се движи през пространството с цялата Слънчева  система.  Не 

съм срещал  досега  дете  в  предпубертетна  възраст,  което  да 

е успяло да  разбере  комбинацията  от  всички  тези  движения, 

но познавам много деца, които успяват да рецитират горе- 

посочената информация. Тези деца повтарят като папагали 

обяснения, които спрямо опита, който  те  имат  за  света,  са 

лъжи, но които те трябва да поддържат като истина, защото 

възрастният ги е казал. Вследствие на това тези деца започват 

да се съмняват в собствения си опит, в самите себе си и в това, 

което умът им може да направи за тях. 

През есента на 1973 г. кометата „Кохутек“ стана хит по 

медиите. Много компетентен професор обяснил на малка гру- 

па изключително интелигентни деца на възраст между седем и 

девет години какво е комета. Всяко едно от децата прилежно 

изрязало кръг от хартия и нарисувало отгоре траекторията 
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на планетите  около  Слънцето;  елипса  от  хартия,  закрепена 

в процеп, направен в кръга, представлявала траекторията на 

кометата. Децата ми показаха кометата, която се придвижвала 

под определен ъгъл спрямо планетите. На въпрос, който им 

зададох, те отговориха, че в ръцете си държат планетата и ми 

показаха елипсата. На въпроса ми как е възможно това, което 

държат в ръка едновременно да бъде и на небето, те оставаха 

в недоумение. 

В голямата си обърканост децата се обърнаха към техния 

учител, който им обясни много внимателно, че това,  което 

държат в ръцете си и което са направили прилежно,  е  пред- 

става за планетите и кометата. Децата заедно се съгласиха, че 

са разбрали и ако някой ги попиташе, те бяха способни всич- 

ко да повторят. Докато малко по-рано те гледаха с интерес 

целостта  кръг-елипса,  която  държаха  в  ръце,  сега  предметът 

не представляваше никакъв интерес за тях. Някои го смачкаха 

на топка, други изхвърлиха макета в кошчето. Докато за тях 

парченцата хартия бяха комети, децата имаха желание да ги 

отнесат вкъщи и да ги покажат на родителите си; сега в очите 

им те бяха загубили всякакво значение. 

Когато родителите се опитват да накарат детето да прие- 

ме точни научни обяснения, те не взимат под внимание откри- 

тията, свързани с когнитивното развитие на детето. Изследва- 

нията, особено тези на Пиаже, доказват убедително, че мал- 

кото дете е неспособно да разбира двете основни абстрактни 

понятия за неизменност на количеството и за обратимостта: 

децата например не разбират, че едно и също количество вода 

може да достигне едно по-високо ниво в тесен съд спрямо ши- 

рок съд; те също така не разбират, че изваждането е обратният 

процес на събирането. Докато детето е неспособно да възпри- 

еме подобни абстрактни понятия, то може да има единствено 

субективно преживяване за света5. 

 
 

5      Резюме на теориите на Жан Пиаже може да бъде намерено в The Developmental 
Psychology of Jean Piaget, J. H. Flavell (Princeton, Van Nostrand, 1963). 
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Научните обяснения изискват обективно мислене. Теоре- 

тичното изследване и експерименталното търсене показаха, че 

нито едно дете в предучилищна възраст не е истински способ- 

но да разбере горепосочените две понятия, без които всякакво 

абстрактно разбиране е невъзможно. През първите години до 

осем-десет годишна възраст детето си създава изцяло  собст- 

вени понятия посредством това, което изследва. Поради тази 

причина и вследствие  на  факта,  че  се  храни  с  растенията, 

които растат  по  земята  по  същия  начин,  както  майка  му  го 

е хранила с гърдата си, му се струва естествено да възприема 

земята като майка или  като  богиня-майка,  или  най-малкото 

като останките на тази богиня. 

Съвсем малкото дете знае,  че  е  създадено  от  родители- 

те си; следователно му изглежда  логично  да  мисли,  че  като 

него всички човешки същества и природната среда, в която 

живеят, са били създадени от свръхестествени герои не много по-

различни от родителите му, от някакъв бог, мъж или жена. 

Детето, което знае, че вкъщи родителите му бдят над него и 

откликват на нуждите му, по естествен начин вярва, че нещо, 

имащо прилика с тях, но по-могъщо, по-интелигентно и сигур- 

но, един ангел-хранител изпълнява същата роля в света. 

По този начин, съпоставяйки с родителите си и  с  това, 

което се случва в  семейството,  детето  изследва  установения 

ред в света. Древните египтяни, също  като  детето,  възприе- 

мали рая и небето като майчина фигура („Нут“), която раз- 

простира закрилата си над земята, обгръщайки я заедно с тях6. 

Този начин на възприятие предоставя сигурност там, където (и 

в момента когато) е от най-голяма необходимост съвсем не за 

да попречи на човека да изгради по-рационално обяснение за 

света по-късно; сигурност, която когато дойде времето, позво- 

лява истински рационален поглед за света. В очите на детето 

животът на една малка планета, заобиколена от ограничено 

пространство, изглежда ужасно студен и самотен, в противо- 
 

6      За Богинята Нут може да се научи повече в Erich Neumann, The Great 
Mother (Princeton, Princeton University Press, 1955). 
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вес, то знае какъв би трябвало да бъде животът. Поради тази 

причина нашите прародители са изпитвали нужда да бъдат 

подслонени и стоплени от обгръщаща майчина фигура. Да се 

обезценява това изображение на покровителство чрез омало- 

важаване на детинските проекции на незрелия ум, би означа- 

вало да се отнеме на детето един от аспектите на дълготрай- 

ната сигурност и спокойствие, от които то толкова се нуждае. 

Вярно  е,  че  когато  фиксирането  продължи   прекалено 

дълго, понятието за закриляща небесна майка може да има 

ограничаващ ефект. Нито детските проекции, нито намесата 

на въображаеми защитници (например ангел-хранител, който 

бди над детето по време на съня му, когато майка му я няма) 

не предлагат реална сигурност; но докато човек не извлече 

за себе си достатъчно голяма сигурност, фантазиите и проек- 

циите са за предпочитане пред липсата на каквато и да било 

защитеност. Именно тази сигурност – частично въображаема – 

докато е преживявана достатъчно дълго време, позволява на 

детето да развие чувство за увереност в живота, от която има 

нужда, за да вярва в себе си; тази сигурност е крайно необхо- 

дима, за да се научи, благодарение на развитието на собстве- 

ните си рационални умения, как да се справя с проблемите, 

които животът поднася. Накрая детето признава, че това, кое- 

то буквално е приемало за истина – земята майка – не е нищо 

друго освен символ. 

Детето например, което чрез вълшебната приказка е на- 

учило, че един герой на пръв поглед отблъскващ и плашещ 

може магически да се превърне в притичващ се на помощ 

приятел, е готово да повярва, че дете, с което се среща за 

първи път и което изглежда плашещо, може по същия начин 

изведнъж да престане да бъде заплаха и да се превърне в 

желан другар. Вярата в „истината“, съдържаща се във вълшеб- 

ната приказка, вдъхва на детето смелост да не се отдръпва от 

първоначалното впечатление, което непознатият му е оставил. 

Детето смята, че може да приложи същата магия, спомняйки 

си за героите от приказките, които успяват в живота, защото 
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са се осмелили да създадат приятелство с видимо неприятен 

герой. 

Имал съм не малко случаи, особено в последния период 

на юношеството, когато е било необходимо да се обърнем към 

годините на вярване във вълшебството, за да се компенсира 

фактът, че индивидът в детството си е бил преждевременно 

лишен от тях, след като е имало безполезни опити да му се 

наложи обективната реалност. Това, което се случва  е,  ся- 

каш тези младежи усещат, че имат последна възможност да 

компенсират някаква голяма липса в съществуването си; или 

поради това, че са вярвали във вълшебството за определен 

период, те ще бъдат неспособни да се сблъскат със  суровия 

живот на възрастния. В днешни дни не малко младежи из- 

веднъж започват да търсят бягство в мечтите, породени от 

наркотиците, започват  да  се  ръководят  от  някой  гуру,  вярват 

в астрологията, отдават се на „черната магия“ или по  някакъв 

друг начин избягват реалността, намирайки убежище  в  бля- 

нове, свързани с вълшебни преживявания, които се очаква да 

подобрят живота им; тези младежи често са били преждевре- 

менно  принудени  да  опознаят  реалността  по  начин,  присъщ 

на възрастния. Фактът, че  посредством  различни  начини  те 

се опитват да избягат от реалността, намира своите дълбоки 

корени в най-ранния формиращ опит, който им е попречил да 

се убедят лично, че животът трябва да се ръководи по реалис- 

тичен начин. 

Изглежда, индивидът се стреми през целия си живот да 

повтаря процеса от миналото,  който  участва  в  зараждането 

на научната мисъл. Дълго време в историята си човекът е из- 

ползвал афективни проекции – например боговете – родени от 

надеждите и недоразвитите му тревоги, за да обясни какво е 

човекът, обществото и вселената. Тези обяснения са му носели 

усещане за сигурност. След това бавно,  посредством  собстве- 

ния си социален, научен и технологичен напредък, човекът се 

е освободил от опасенията, които е изпитвал спрямо собстве- 

ното си съществуване. Чувствайки се в по-голяма сигурност 
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в света, и вътре в себе си, той вече можел да започне да  си 

задава въпроси за действителността на образите, които преди е 

използвал като инструменти за  изследване.  Оттам  „детински- 

те“ проекции на човек се разсейват и на тяхно място  се  поя- 

вяват по-рационални обяснения. Същевременно този процес е 

променлив. В период на отклонение и напрежение, скривайки 

се зад понятието „детински“, човек отново търси да се увери, 

че той е самият себе си, както и неговото място в природата, 

в центъра на вселената. 

Ако преведем всичко това на езика на човешкото по- 

ведение, колкото повече индивидът се чувства безопасно в 

света, толкова по-малко ще прибягва до „детските“ проекции 

(митични обяснения за вечните проблеми в живота или пре- 

доставени от вълшебните приказки решения) и толкова пове- 

че ще си позволи да търси рационални обяснения. Колкото 

повече човек се чувства сигурен по отношение на вътрешния 

си свят, толкова повече може да си позволи да вярва, че 

светът, в който живее, има съвсем незначително значение в 

космоса. От момента,  в  който  човек  се  чувства  на  мястото 

си в социалната среда, той по-малко се тревожи за важност- 

та на планетата си във вселената. От друга страна, колкото 

по-малко човек усеща сигурността в себе си и в  заобика- 

лящия го свят, толкова повече се оттегля в себе си, защото 

изпитва страх, и толкова повече има желание да придобива 

единствено заради удоволствието от притежанието, което е 

в противовес на стремежа за сигурност, който освобождава 

любопитството. 

Поради същите причини детето, докато не е сигурно, че 

непосредствената социалната среда ще  го  защити,  има  нужда 

да вярва, че по-висши сили – например ангел хранител – бдят 

над него, и че  светът  и  мястото,  което  то  заема  в  него,  са 

от първостепенно значение. Тук имаме взаимна зависимост 

между умението на семейството да гарантира необходима си- 

гурност и готовността  на  детето,  в  процеса  на  развитието  си, 

да вземе участие в разумни изследвания. 
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По времето, когато родителите дълбоко вярваха, че ис- 

ториите в Библията дават решение за проблемите на същест- 

вуването и неговата цел, беше лесно да се даде на детето усе- 

щане за сигурност. Човек предусещаше, че Библията съдържа 

отговори на всички горещи въпроси: тя учеше човека на всич- 

ко, от което той се нуждаеше, за да разбере света: как се бе 

появил и как трябва да се живее. В западноевропейския свят 

Библията предлагаше  на  човешкото  въображение  прототипи. 

Но колкото и богата на притчи да  е  Библията,  тези  истории, 

дори през най-религиозните времена, не са успели да отгово- 

рят на всички психични потребности на човека. 

Частично обяснение за това се съдържа във факта, че 

Старият и Новият завет и животът на светците,  давайки  от- 

говори на ключово  значими  въпроси,  поставени  от  понятието 

за добродетелен живот, не предлагат нито едно решение за 

проблемите, повдигнати от неясните страни на нашите ин- 

дивидуалности. Библейските истории преди всичко предлагат 

решение на социалните аспекти  на  несъзнаваното:  потиска- 

нето на всички (неприемливи)  нагони.  Децата  обаче,  които 

не контролират по осъзнат начин своето То, имат нужда от 

истории, които позволяват поне едно задоволяване на въобра- 

жаемо ниво на тези „лоши“ влечения, и същевременно имат 

нужда от научни модели, за да ги сублимират. 

Експлицитно и имплицитно Библията изразява запове- 

дите, които Бог дава на човека. От една страна, ни се казва, 

че трябва да се радваме повече на разкайващия се рибар, 

отколкото на този, който никога не е ловил риба, но от друга 

страна, посланието набляга на това, че трябва да живеем свято 

и да се предпазваме например да не отмъщаваме жестоко на 

тези, които мразим. Историята за Каин и Авел ни го показва – 

Библията не проявява каквато и да била симпатия към ужа- 

сите, свързани със съперничеството между братя и сестри; тя 

единствено ни предупреждава за катастрофалните последици, 

които ни очакват, ако се поддадем на ревността. 
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Когато детето е в плен на ревността към брат или сестра, 

то преди всичко има  нужда  да  знае,  че  има  право  да  усеща, 

че това,  което  изживява,  е  оправдано  от  ситуацията,  в  която 

се намира. За да устои на яростната си ревност,  детето  има 

нужда да бъде окуражено в това да си представи, че един ден 

ще получи възмездие: тогава ще му бъде възможно да понесе 

предизвикателствата  на  този  момент,  убедено,  че  бъдещето 

ще  оправи  нещата.  Преди  всичко  детето  има  нужда  да  усети 

в себе си подсилена все още крехката вяра:  растейки,  рабо- 

тейки упорито, придобивайки зрялост, един ден то ще бъде 

победител. Ако знае, че страданията му в момента ще бъдат 

възнаградени впоследствие, то не ще се остави ревността да го 

води, както се е случило с Каин. 

Също като библейските разкази и митовете, вълшебните 

приказки на практика през цялото съществуване на човека са 

представлявали литература, предназначена за изграждането на 

хората, на децата, а също така и на възрастните. С изключе- 

ние на Бог като главен герой, много библейски разкази могат 

да приличат на вълшебните приказки. В историята за Йона и 

кита например Йона се опитва да избяга от заповедите на своя 

Свръхаз (на съзнанието си), който го кара да се бори срещу 

извратеността на народа на Ниневия. Моралното му чувство е 

подложено на изпитание и това изпитание, както в не малко 

вълшебни приказки, се състои в предприемането на пътуване, 

осеяно с опасности, което ще му предостави възможност да 

се докаже. 

Пътуването по море на Йона  завършва  във  вътрешност- 

ите на кита. Там Йона, намирайки се в опасност, открива по- 

висока степен на морал и на Аза; като по чудо той се преражда, 

готов вече да се подчини на  изискванията  на  своя  Свръхаз. 

Само по себе си прераждането не е достатъчно, за да му даде 

пълна човечност.  Ние  не  достигаме  до  истинската  свобода  и 

до един по-висш Аз, като бъдем роби на нашето То и на прин- 

ципа на удоволствието (избягваме неприятните задачи, като се 

опитваме да се отървем от тях), нито на Свръхаза (желаейки 
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разрухата на покварения град). Йона достига своята пълна ху- 

манност от момента, когато вече не е подчинен на двата закона 

на съзнанието си и престава сляпо да се подчинява на своето 

То и на своя Свръхаз, за да съди народа на Ниневия спрямо 

божествената мъдрост: не съгласно доминантните стремежи на 

своя Свръхаз, а взимайки под внимание човешката слабост. 

 
„Хензел и  Гретел“ 

 

Хензел и Гретел започва по реалистичен начин: роди- 

телите са бедни и се питат дали ще могат да продължат да 

изхранват децата си. Вечерта в леглото те говорят за тежкото 

положение и търсят начин да се справят. Дори и да  разглеж- 

даме фолклорната приказка на такова очевидно ниво, тя раз- 

крива една важна и неприятна истина: а именно, че бедността 

и лишенията не подобряват характера на човека, а го правят по-

голям егоист, по-малко чувствителен към страданието на другите 

и вследствие на това по-податлив да предприеме ко- варни дела. 

Вълшебната приказка с думи и действия изразява неща, 

които се случват в детския ум. От гледна точка на преоблада- 

ващата тревога у детето Хензел и Гретел вярват, че родителите 

им обмислят да ги изоставят. Когато се събужда през нощта в 

тъмното и е гладно, малкото дете изпитва тревога да не бъде 

отблъснато, да не бъде изоставено от родителите си, което при 

него се проявява чрез опасението да не умре от глад. Проек- 

тирайки вътрешната си тревога върху тези, от които ги е страх, 

че могат да бъдат  изоставени,  Хензел  и  Гретел  са  убедени, 

че родителите им възнамеряват да ги оставят да издъхнат  от 

глад! По отношение на детските фантазии, свързани  с  трево- 

гата, в историята се казва, че до този момент родителите са 

успявали криво-ляво да хранят децата си, но са в период на 

голяма бедност и лишения. 

За детето майката, като изцяло даряваща храната, е тази, 

която би трябвало да го изостави, сякаш го оставя самњ сред 
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пустинята. Когато майката не отговаря на  оралните  му  же- 

лания, се появяват тревога и дълбоко разочарование,  които 

водят детето до вярването, че майка му внезапно е проявила 

егоизъм, че не го обича и го отхвърля. Предвид, че децата зна- 

ят, че безумно се нуждаят от родителите си, след като са били 

изоставени, те се опитват да ги настигнат. В действителност, 

първия път, когато е изоставен в гората заедно със сестра си, 

Хензел успява да намери пътя до дома. Преди детето да има 

смелостта да предприеме пътуването, което ще му позволи да 

намери себе си, да стане независима личност, изправяйки  се 

пред света, то успява да развие инициативния си ум, като се 

връща към пасивността и като си осигурява за вечни времена 

зависимостта,  изпълнена  с  блаженства.  Приказката  ни  казва, 

че това не е дълготрайно решение. 

Това, че двете деца успяват да се приберат, не решава 

нищо. Те напразно се опитват да заживеят като преди, сякаш 

нищо не се е случило. Несправедливите лишения  започват 

отново и  майката  измисля  нови  хитрости,  за  да  се  освободи 

от тях. 

Имплицитно историята ни разказва за инвалидиращите 

последици, които ни очакват, ако се опитаме да се се справим 

с житейските проблеми чрез регреса и отказа, ограничаващи 

шанса ни за разрешаването им. Първия път в гората Хензел 

проявява съобразителност, като посипва след себе  си  малки 

бели камъчета, които ще могат да му покажат обратния път. 

Втория път не се справя  толкова  добре:  живеейки  до  голя- 

ма гора, би трябвало да знае, че птиците ще изядат  трохите, 

които е разпръснал  по  пътя  си.  По-добре  щеше  да  направи, 

ако бе запомнил някои ориентировъчни знаци. За  сметка  на 

това, избирайки отказа и регреса – връщането вкъщи – той е 

изгубил по-голямата част от своя  досетлив  ум  и  способнос- 

тта си да мисли трезво. Тревогата, свързана  с  глада,  е  тази, 

която го е принудила да се върне, и сега, за да се избави от 

печалната ситуация, той не може да мисли за нищо друго ос- 

вен за храната. Хлябът тук олицетворява храната по принцип, 
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„насъщния“ – Хензел приема буквално този израз – храната, 

която позволява на човека да се избави от тревожността си. 

Това по много добър начин показва ограничаващите после- 

дици от всякаква форма на фиксация на примитивно ниво на 

развитието, свързано със страха на човека да се изправи очи 

в очи срещу живота. 

Историята на Хензел и Гретел въплъщава тревогите и 

необходимото на детето учение, че то трябва да преодолее и 

измести  първичните  си  желания,  които  го  затварят  в  себе  си  

и в същността си са разрушителни. Детето  трябва  да  знае,  че 

ако не се освободи от тези си желания, родителите му или об- 

ществото ще го принудят – против волята му – да го направи, 

така както по-рано майка му го е  направила,  отбивайки  го, 

когато е преценила, че моментът за това е дошъл. Приказката 

представя символично вътрешните преживявания на детето по 

време на първите моменти от живота му, тогава, когато един- 

ствено значима е майка му, независимо дали тя се проявява 

според него като добра или злонамерена. 

Неспособни в реалността да намерят решение на пробле- 

ма си, въпреки че са смятали, че са открили сигурността благо- 

дарение на храната (трохите хляб), Хензел и Гретел позволяват 

на оралния регрес да се разгърне. Захарната къщичка, която те 

намират в гората, олицетворява съществуването, изградено на 

базата на най-първичните удоволствия. Водени от неконтроли- 

руемия си глад, двете деца не се поколебават да разрушат това, 

което би трябвало да им даде сигурност и подслон, независимо 

че е трябвало да разберат от птичките, изяли трошичките хляб, 

че не е хубаво да се поглъща всичко, което ти попадне. 

Изяждайки една част от покрива и прозорците на захар- 

ната къщичка, нашите герои показват, че от лакомия те не се 

поколебават да лишат от дом хората (те са прехвърлили върху 

родителите си собствения си страх да не бъдат лишени от дом, 

обвинявайки ги, че са искали да ги изоставят,  за  да  могат  да 

ядат до насита). Въпреки гласа, който ги предупреждава от 

вътрешната страна на къщата: Ще те хрусна и ще хруснем. 
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Кой от къщичката хрупа?, децата лъжат сами себе си: Никой, 

никой! Силен вятър къщичката поразклати – и „продължават 

необезпокоявано да ядат, без да се притесняват“. 

Захарната къщичка е изображение, което никой не може 

да забрави: каква невероятно привлекателна, съблазнителна 

картина и какъв ужасен риск предприемаме, ако се поддадем 

на изкушението! Детето признава, също като Хензел и Гретел, 

че би желало да изяде захарната къщичка, независимо от деб- 

нещата опасност. Къщичката олицетворява оралната ненасит- 

ност и удоволствието, което човек изпитва при задоволяването 

ѝ. Вълшебната приказка е букварът, с който детето учи ума си 

да чете с езика на образите, единственият, който позволява ос- 

мислянето, преди човек да е достигнал интелектуална зрялост. 

За да управлява ума си, детето трябва да свикне с този език и 

трябва да се научи да му отговаря. 

Предсъзнателното съдържание на образите на вълшеб- 

ните приказки е много по-богато от това, което някои прости 

примери, които ще последват, могат да предложат: в сънища- 

та, както и в детските фантазии и въображение къщата, т.е. 

мястото, където детето живее, може да символизира тялото, 

обикновено майчиното тяло. Захарната къщичка, която може 

да бъде „изядена“, е символ на майката, която в действител- 

ност храни детето си със своето тяло. В този ред на мисли 

къщичката, която Хензел и Гретел ядат с голямо удоволствие 

и без да се притесняват за каквото и да било, представлява за 

несъзнаваното добрата майка, която дава тялото си за храна. 

Тя е първородната майка, с цялата ѝ щедрост, която всяко дете 

се надява да преоткрие един ден някъде в света от момента, 

когато майка му започне да изразява изискванията си и да 

налага ограничения. Ето защо, водени от надеждата, Хензел и 

Гретел не обръщат внимание на нежния глас, който ги пита 

кои са и какво правят, гласът на тяхното съзнание. Заслепени 

от лакомията си и от удоволствието от орално задоволяване, 

които сякаш потушавали оралната тревога, обхванала ги до 

този момент, двете деца „пируват до насита“. 
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Историята разказва обаче, че зад безграничното отдаване 

на лакомията се крие заплаха от унищожение. Регресът към 

първия етап на „божественост“ за човешкото същество – то- 

гава, когато то живее в симбиоза с майката, пиейки живот от 

гърдата ѝ – забранява индивидуалността и независимостта. Това 

връщане назад дори поставя живота в опасност, както го по- 

казват канибалистичните прояви, олицетворени чрез вещицата. 

Вещицата   човекоядка,   представляваща   разрушителната 

страна на оралността, е също толкова решена да погълне  де- 

цата, колкото те самите – да изядат нейната захарна къщичка. 

От момента, в който  малките  герои  се  поддават  на  натиска 

на необузданото То, така както го символизира тяхната не- 

контролируемата лакомия, те рискуват да бъдат унищожени. 

Децата са доволни, че изяждат символичното изображение на 

майката – захарната колибка; вещицата иска самите тях да 

изяде. Слушателят по този начин  научава  един  ценен  урок: 

да си играеш със символите е по-незначително, отколкото да 

действаш в реалността. Преобръщането на ролите в полза на 

вещицата е обосновано и на друго ниво: децата, които имат 

малко опит и които все още се учат да се контролират, не 

трябва да бъдат мерени с аршина на по-възрастните хора, 

които по принцип са  по-способни  да  потискат  инстинктивните 

си пориви. Следователно наказанието на вещицата е толкова 

оправдано, колкото и избавлението на децата. 

Злите кроежи на вещицата в крайна сметка карат  двете 

деца да осъзнаят опасностите от неограничената орална лако- 

мия и от зависимостта. За да оцелеят, те трябва да дадат до- 

казателство за инициатива и да разберат, че съдействие могат 

да получат, ако предвиждат и действат умно. Вместо да бъдат 

подчинени на натиска на То, те трябва да действат в разби- 

рателство с Аза. Преставайки да бъдат играчка на своите ин- 

стинкти, те вкарват в действие съобразителността и измислят 

хитрини, които ги освобождават от опасната ситуация. 

Един път узнал, че е опасно да остане фиксиран в при- 

митивната оралност с всички нейни разрушителни страни, 
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човек може да премине на друг, по-горен етап на развитие. 

Тогава той разбира, че зад лошата, унищожителна майка се 

крие щедрата майка, тъй като има съкровища за печелене: 

двете деца наследяват бижутата на вещицата, които придоби- 

ват цялата си стойност един път прибрали се в семейния дом, 

т.е. когато са намерили добрите родители. Това подсказва, че 

децата, както минават отвъд оралната тревога и престават да 

търсят сигурността в задоволяване на оралността, едновремен- 

но с това успяват да се освободят от образа на заплашващата 

майка – вещицата – и да преоткрият добрите родители, от 

чиято най-голяма мъдрост – споделените бижута – всички се 

възползват. 

След като многократно едно дете е слушало Хензел и Гре- 

тел, то не може да отрече факта, че птичките, изяждайки тро- 

хите хляб, възпрепятстват двете деца да се приберат вкъщи, 

преди да са изживели голямото си приключение. Птичката е 

тази, която води Хензел и Гретел към захарната къщичка, дру- 

гият, на когото те дължат възможността да се приберат вкъщи. 

Това дава на детето – то не мисли за животните по същия на- 

чин като възрастните хора, – възможност за размисъл: птичките 

сигурно са имали цел, в противен случай не биха попречили на 

двамата герои да намерят пътя, не биха ги завели при вещицата 

и накрая не биха им открили пътя за дома. 

Поради това, че всичко в края се подрежда, очевидно е, 

че птичките е трябвало да знаят, че е за предпочитане Хензел 

и Гретел да  не  намерят  веднага  пътя,  който  би  им  позволил 

да  излязат  от  гората  и  да  се  приберат,  че  те  трябва  по-ско- 

ро да поемат риска да се сблъскат с опасностите на света. 

Вследствие на заплашителната им  среща  с  вещицата  двете 

деца, както и техните родители ще могат в бъдеще да живеят по-

щастливо. Птичките пускат децата по следите, които ги отвеждат 

до възнаграждението. 

След като са се запознали с приказката Хензел и Гретел, 

повечето деца, поне на несъзнателно ниво, долавят, че това, 

което се случва в семейния дом и в колибката на вещицата, 
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представлява двете страни на това, което в реалността е едно 

и също нещо. В началото вещицата се представя като жизне- 

радостна баба: 

 
Уловила ги за ръце и ги завела в къщичката си. Сладко ги 

нагостила – дала им мляко и палачинки със захар, ябълки и 

орехи. После подредила две хубави легла с бели завивки, Хен- 

зел и Гретел си легнали в тях и им се сторило, че се намират 

на небето. 
 

След този блажен детски сън, грубо събуждане очаквало 

двете деца: 

Но старицата само се престорила на гостоприемна, а всъщност  

била зла вещица... 
 

Това е, което детето изпитва, когато е опустошено от 

амбивалентните чувства, фрустрацията и тревогите,  съпът- 

стващи Едиповия период на развитието, и когато е  разоча- 

ровано и ядосано от това, че майка му престава да удовлет- 

ворява желанията и да отговаря  на  потребностите  му,  така 

както на него би му се искало. Детето е дълбоко разстроено, 

когато установява, че тя преустановява да е безусловно  от- 

дадена на грижата за него, че тя започва да изисква и се 

посвещава на собствените си интереси (нещо, което до този 

момент детето не иска да осъзнае). Детето си представя,  че 

майка му се грижи за него и създава свят  на  орално  бла- 

женство единствено за да го измами, така както постъпва 

вещицата в приказката. 

По този начин, на нивото на несъзнаваното,  семейната 

къща „съвсем близо до една голяма гора“ и съдбоносната ко- 

либка дълбоко в същата гора представляват двете страни на 

бащиния дом – който утолява глада и който фрустрира. 

Детето, което си задава въпроси около детайлите  в  Хен- 

зел и Гретел, придава особено значение на първите изречения 

на приказката. Фактът, че семейната къща е в непосредствена 

близост до гората, в която ще се случи цялата история, го на- 
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вежда на мисълта, че предстоящите опасности дебнат от само- 

то начало. Виждаме за пореден път, че вълшебната приказка, 

служейки си с впечатляващата картинност, успява да изрази 

онези идеи, които приканват детето да си послужи с въобра- 

жението, за да улови скрития смисъл. 

Дотук стана  въпрос  как  поведението  на  птиците  показ- 

ва, че всяко премеждие е  организирано  в  полза  на  децата. 

От началото на християнството  белият  гълъб  е  олицетворение 

на добронамерените по-висши сили. Когато Хензел навлиза в 

гората с родителите си, той се  обръща,  за  да  се  сбогува  със 

своя бял гълъб, кацнал на покрива на къщата. Птицата, отвела 

децата до захарната къщичка, е снежнобяла, с меден глас.  Тя 

каца на покрива на колибката, за да покаже, че точно там те 

трябва да спрат. И още една птица е тази, която отвежда героя 

към сигурността на бащиния дом: пътят на децата е разделен 

от „широка река“, която може да бъде премината единствено 

с помощта на едно бяло пате. 

На отиване децата  не  са  срещнали  вода.  Реката,  коя- 

то трябва да прекосят на връщане, символизира прехода и 

възраждането, който известява едно по-висше стъпало на съ- 

ществуване (като кръщението). Двете деца не са се разделяли 

до момента, когато трябва да преминат реката. Необходимо 

е детето в училищна възраст да осъзнае своята цялост, инди- 

видуалност, което означава, че то трябва да престане всичко 

да дели с другите, че до някаква степен трябва да живее 

самостоятелно и да следва самњ пътя си. Тази реалност е 

символично пресъздадена чрез факта, че за Хензел и Гретел 

е невъзможно заедно да преминат реката. Когато пристига, 

Хензел не вижда никакъв мост, който да им позволи да пре- 

минат от другата страна на реката. Гретел обаче съзира едно 

бяло пате и му се примолва да ги качи на гърба си. Хензел 

се намества на гърба на патето и извиква сестра си да седне 

до него. Но тя отказва: „Не, ще бъде много тежко на патето“. 

Двете деца ще трябва да преминат поотделно и те точно това 

правят. 
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Приключението в къщата на вещицата е излекувало  де- 

цата от  оралната  фиксация;  след  преминаването  на  другия 

бряг на  реката  те  са  по-зрели,  готови  да  разчитат  на  разума 

и инициативността си при разрешаването на проблемите в 

живота. Докато са били зависими, децата са представлявали 

тежест за родителите; завръщайки се със завладяното  богат- 

ство, те се превръщат в подкрепа на семейството. Богатството 

представлява току-що придобитата независимост на двете деца 

в противодействие на пасивната зависимост, присъща им,  ко- 

гато са били изоставени в гората. 

Враждебните сили в приказката са въплътени в жени 

(майката и вещицата). Важната роля, която има Гретел при из- 

бавлението, успокоява детето, показвайки му, че жената може 

както да помага, така и да  бъде  разрушителна.  Несъмнено 

много по-важно е, че Хензел един път ги спасява, а  Гретел  – 

втори път, което подсказва на  малкия  слушател,  че  растейки, 

той ще може все повече да разчита на помощта и разбирането 

на приятелите си, с които е на  една  възраст,  независимо  от 

пола. Тази идея подсилва водещата тема в приказката, а имен- 

но предпазването от регрес и насърчаването към достигане на 

по-висока степен на психологически и интелектуален живот. 

В края на Хензел и Гретел героите се завръщат в дома 

си, откъдето са тръгнали в началото на приказката и където 

занапред „те заживели много щастливи“. От психологическа 

гледна точка това е много правдиво, тъй  като  за  малкото 

дете, водено в приключенията си от собствените си орални и 

едипови затруднения, не е възможно да се надява, че може да 

намери щастие някъде другаде извън семейния дом. За да се 

осъществи по добър начин развитието на детето, то трябва да 

се освободи от трудностите си, като същевременно продъл- 

жава да е зависимо от родителите си. Детето не би могло да 

навлезе в зрелостта на юношеството, ако не продължава да е 

в добри взаимоотношения с родителите си. 

Когато детето е превъзмогнало едиповите трудности, 

овладяло е оралните тревоги и е сублимирало онези, които са 
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част от незадоволените му желания в реалността, и е разбра- 

ло, че капризът трябва да бъде заменен с разумното действие, 

тогава то е готово да заживее отново със своите родители. Бо- 

гатството, което Хензел и Гретел споделят с баща им вкъщи, е 

символ на това. Вместо да очаква всички добри неща от роди- 

телите, от една определена възраст нататък детето трябва да е 

способно самњ да допринася за емоционалното си блаженство 

и това на неговото семейство. 

Хензел и Гретел започва с обичайната история за гри- 

жите на едно семейство бедни дървари, които не успяват да 

свържат двата края и завършва също по обикновен начин. 

Разказвайки за двете деца, които са донесли в дома си много 

перли и скъпоценни камъни, приказката не споменава как се 

е променило икономическото положение на семейството. По 

този начин се подчертава символичната стойност на бижутата. 

Приказката обобщава: 

 
Дошъл краят на всичките им грижи и те заживели много щаст- 

ливо. Свърши приказката вече, при това е късна  вечер,  та 

върви да спиш веднага! Чакай, виж, там мишка бяга! Май че  

иска да се скрие бързо в дупката си пак. Улови я, одери я и 

уший си нов калпак! 
 

В края на приказката нищо не се е променило освен 

вътрешните нагласи. Двете деца никога повече няма да бъ- 

дат пропъдени, изоставени, забравени в мрачната гора; нико- 

га повече няма да търсят вълшебната захарна къщичка. Ако 

случайно стигнат до нея, никога повече няма да ги е страх 

от вещицата, защото са намерили доказателство, че обединя- 

вайки силите си, могат да бъдат по-остроумни от нея и да я 

победят. Предприемчивостта, която позволява да се извлече 

нещо добро от нещо безперспективно (например да използ- 

ваш по интелигентен начин козината на една мишка, за да 

направиш шапка), е предимството и истинския напредък на 

детето в училищна възраст, което е минало отвъд и е овладяло 

едиповите трудности. 
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Хензел и Гретел е една от многото вълшебни приказки, 

където двете деца  на  една  майка  взаимно  си  помагат,  за  да 

се спасят от опасностите и успяват благодарение на  обеди- 

нените си усилия. Този вид приказки насочват детето към 

преодоляването на зависимостта спрямо неговите родители и 

към един по-висш етап на развитие: да оценява и помощта на 

връстниците си.  Често  детето  в  училищна  възраст  не  успява 

все още да повярва, че един ден ще може да се изправя срещу 

реалностите на живота без помощта на своите родители;  ето 

защо то се опитва да се вкопчва в тях възможно по-дълго от 

необходимото. Детето има нужда да знае, че дори опасностите 

да придобиват преувеличена форма поради опасенията му, то 

някога ще властва над тях и ще се обогати от тях. 

Детето не възприема съществуващите опасности по обек- 

тивен,  а  по  фантастичен  начин,  хиперболизиран  от  детските 

му страхове, чието олицетворение например е  вещицата,  ядя- 

ща деца. Хензел и Гретел насърчава детето да изследва самњ 

произведенията на своето изпълнено с тревоги въображение; 

тази приказка, както и други подобни на нея, го убеждава, че 

то може да преодолее не само реалните опасности, за които 

говорят родителите му, но и тези, които са силно преувеличе- 

ни и които предполага, че съществуват. 

Вещицата такава, каквато се среща в  тревожните  фанта- 

зии на детето, ще го дебне и ще го  плаши;  вещицата  обаче, 

която детето бута в пещта и която може  да  изгори  жива,  е 

много по-утешителна: детето знае, че  може  да  се  отърве  от 

нея. Докато децата продължават да вярват във вещици – те ви- 

наги са вярвали и ще вярват в тях, докато дойде време, когато 

няма да им се налага да придават човешки образ на неясните 

си страхове, – те ще имат нуждата да слушат истории, разказ- 

ващи за деца, които чрез изобретателността си се измъкват от 

онези преследващи перосонажи, които въображението им е 

сътворило. Децата, правейки това също като Хензел и Гретел, 

обогатяват значително житейския си опит. 
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„Спящата красавица“ 
 

Юношеството е период на важни и бързи промени, ха- 

рактеризиращ се с фази на пълна пасивност и отпуснатост, ре- 

дуваща се с трескава активност, стигаща до опасни прояви при 

юношата, за да „си докаже, че съществува“ или за да разто- 

вари вътрешното си напрежение. Това променливо поведение 

при юношите намира отражение в някои вълшебни приказки, 

в които героят, след като се е втурнал в невероятни приклю- 

чения, изведнъж някаква магия го е превърнала в камък. По- 

често – и от гледна точка на психологията по-правдиво – редът 

е обърнат: Глупчото в Трите пера нищо не прави до момента, 

когато навлиза в юношеството; а героят от Трите езика, под- 

тикнат от баща си да учи далеч от дома, прекарва три години 

в пасивно учене преди приключенията му да започнат. 

Докато  много   вълшебни   приказки   придават   значение 

на подвизите, които героят трябва да извърши, за да стане 

самостоятелен, Спящата красавица извежда на преден план 

продължителната и сдържана вътрешна  съсредоточеност,  коя- 

то също така е необходима. През месеците, предшестващи 

първата менструация, и често непосредствено след нейната 

поява, девойките са пасивни, сякаш заспали и вглъбени в ми- 

слите си. Настъпването на  сексуалната  зрялост  при  момчетата 

не се проявява по същия начин, но много от тях по време на 

пубертета са имали периоди на умора и вглъбеност в себе си, 

подобно на преживяванията на другия пол. Това ни помага да 

разберем защо вълшебната приказка, в която дълъг период на 

сън започва едновременно с началото на пубертета, е толкова 

обичана сред момичетата, колкото и сред момчетата. 

В  юношеството,   предизвикващо   най-важните   промени 

в живота, растежът може  да  се  развие  правилно  единствено 

ако юношата минава през периоди на действие и на почивка. 

Вглъбяването в себе си, което може да се смята за пасивност 

(младежът „проспива живота си“),  намира  своето  място  то- 

гава, когато умствените процеси са толкова интензивни, че 
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индивидът няма сили да действа навън. Вълшебните приказки 

подобни на Спящата красавица, които имат за основна тема 

периода на пасивност, позволяват на бъдещия юноша да не се 

тревожи по време на бездействието: той разбира, че нещата 

продължават да се развиват. Щастливият край уверява детето, 

че то няма да застине в привидното си бездействие, независи- 

мо че на моменти му се струва, че никога  няма  да  излезе  от 

това състояние. 

След пасивния период, който по специфичен начин се 

появява в началото  на  пубертета,  юношата  става  активен, 

сякаш иска да  навакса  изгубеното  време.  В  реалния  живот, 

така както във вълшебните приказки, той се опитва да покаже 

ранната си мъжественост (или  женственост),  преминавайки 

често през опасни  приключения.  Посредством  символичния 

език вълшебната  приказка  му  дава  да  разбере,  че  след  като 

в уединение е събрал силите си, юношата трябва  да  утвърди 

себе си. В действителност този напредък е изпълнен с преме- 

ждия: юношата трябва да загърби сигурността на детството 

(изгубен в гора, криеща опасности); трябва да се научи да се 

изправя лице в лице със страховете  и  склонността  на  другия 

към жестокост (среща по пътя си диви зверове  и  дракони); 

трябва да се научи да познава себе си (сблъсква се със стран- 

ни персонажи и преживявания). Благодарение на този процес 

юношата изгубва старата си невинност: вече  не  е  Глупчото, 

който другите мислят за глупав и потаен, нито „синчето или 

момиченцето на мама“. Очевидни са рисковете, криещи се в 

дръзките приключения, както се вижда от срещата на Джак с 

великана-людоед. Снежанка и Спящата красавица насърчават 

детето да не се страхува от опасностите на бездействието. 

Колкото и да е древна, Спящата красавица е приказка, 

която повече от всяка друга история съдържа много важно 

послание послание за младежите в  наши  дни.  Повечето  юно- 

ши – и техните родители – се опасяват, че  израстването  ще 

остане без истории, че привидно нищо не се  случва;  обикно- 

вено смятаме, че човек постига нещо, само ако има ясна цел. 
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Спящата красавица разказва, че дългият период на застой, на 

съзерцание, на вглеждане в себе си често може да  доведе  и 

води до големи постижения. 

Наскоро беше изложено  твърдението,  че  във  вълшеб- 

ните приказки борбата срещу зависимостта, присъща на дет- 

ството, и стремежът  към  себеутвърждаване  са  често  описани 

по различен начин в зависимост от това дали става въпрос за 

момче или момиче и че тази особеност произтича от  сексу- 

алната предопределеност. Ясно е обаче, че вълшебните при- 

казки не падат в капана на  тази  неточност.  По  време  на 

битката, водена за извоюване на идентичността, в приказките 

момичето е представено като вглъбено в себе си, а момчето – 

обърнато агресивно към външния свят; но заедно те симво- 

лизират двата начина за отстояване на своята идентичност: 

научавайки се да познават и  да  овладяват  както  вътрешния, 

така и външния свят.  В  този  смисъл  героите  от  двата  пола 

са за пореден път проекции на един и същ процес,  в  който 

всички индивиди  трябва  да  участват  по  време  на  израстване- 

то си. Родителите, които са като коне  с  капаци,  не  разбират 

това, но децата знаят много добре, че героят,  независимо  от 

пола му, преживява приключение, което се отнася до техните 

собствени проблеми. 

Във вълшебните приказки героите и от двата пола се 

появяват в  едни  и  същи  роли;  в  Спящата красавица  принцът 

е този, който наблюдава заспалата хубавица, а в Купидон и 

Психея, както и в много производни приказки Психея е  тази, 

която изненадва Купидон по време на съня му и която, като 

принца, се удивлява на  красотата  му.  Това  е  един  от  хиляди- 

те примери. Поради разнообразието на вълшебните приказки 

можем да смятаме, без да се  опасяваме,  че  ще  сгрешим,  че 

има толкова герои, които се  втурват  да  спасяват  любимите 

си, колкото и героини, които показват същата решителност и 

смелост, спасявайки своя  чаровен  принц.  Така  и  би  трябвало 

да бъде, тъй като вълшебните приказки разкриват основните 

истини за живота. 
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В днешно време са ни познати две версии на Спящата 

красавица: на Шарл Перо и на Братя Грим7. За да разберем 

разликата между двете версии, е необходимо да се спрем на- 

кратко на формата, която е придобила историята в „Пента- 

мерон“ на неаполитанския поет и колекционер на приказки 

Джамбатиста Базил под заглавие Слънцето, Луната и Талия8. 

В деня на раждането на дъщеря си Талия един цар помо- 

лил мъдреците и магьосниците на своята страна да пророкуват 

бъдещето ѝ. Всички до един предрекли, че влакно от лен ще 

я изложи на голяма опасност. За да предотврати евентуалната 

злополука, царят разпоредил никаква ленена или конопена 

нишка да не се появява в замъка. Един ден обаче порасналата 

Талия съзряла стара жена, която тъчала пред прозореца си. 

Талия, която не била виждала нещо подобно, „била запленена 

от танца на вретеното“. Подтиквана от любопитството си, тя 

хванала хурката и започнала да дърпа конеца. Едно ленено 

влакно „се врязало под нокътя ѝ и внезапно тя паднала мъртва 

на земята“. Царят положил безжизнената си дъщеря на едно 

кадифено кресло, заключил стаята и завинаги напуснал замъ- 

ка, за да забрави мъката си. 

След време по тези земи се появил цар, който бил тръг- 

нал на лов. Неговият сокол разперил криле и се насочил към 

прокълнатия замък, влязъл през един от прозорците и повече 

не се появил. Царят започнал да го търси и на свой ред влязъл 

в замъка. Открил Талия, която приличала  на  заспала,  но  не 

успял да я събуди. Изненадан от красотата на младото моми- 

че, царят се влюбил и останал да живее при нея за известно 

време. След това се върнал в замъка си и забравил за случи- 

лото се. Девет месеца по-късно, без да се е събудила, Талия 

родила две деца. Те се хранели от гръдта ѝ. 
 

7 За Спящата Красавица  на  Перо  може  да  се  прочете  в  Charles  Perrault, 
Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités, Paris, 1697. Първият пуб- 
ликуван превод на английски език е  на  Robert  Samber,  Histories or Tales of 
Past Times (London, 1729). 

8     Базил,  Слънцето, Луната и Талия  е  петото  развлечение  на  петия  ден  от 
Pentamerone. 
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Един ден едно от бебетата поискало да суче, но вместо да за- 

хапе гърдата, която не намирало, сложило в устата си убодения  

пръст. Бебето толкова силно засукало, че изтръгнало лененото 

влакно и Талия се събудила, сякаш била дълбоко заспала. 
 

Един ден царят си спомнил за приключението и отишъл 

да види Талия в замъка. Зарадвал се, когато я видял будна и 

заобиколена от две хубави дечица; от този ден нататък той не 

спирал да мисли за тях. Съпругата на царя разкрила тайната 

му и скришом заръчала да вземат двете деца от името  на 

царя. Тя заповядала да ги сготвят и да ги поднесат на съпру- 

га ѝ. Но готвачът скрил децата в къщата си и приготвил две 

ярета, с които царицата нагостила царя. След време царицата 

накарала да доведат Талия, за да я хвърли в кладата, тъй като 

тя била причината за изневярата на мъжа ѝ. В последната ми- 

нута царят се появил, блъснал жена си в огъня, оженил се за 

Талия и имал щастието да намери децата им, които готвачът 

бил спасил. Историята завършва със следните стихове: 

Щастливите хора, както се казва, 

докато са в леглото, са благословени от Съдбата9. 

 
Шарл Перо обогатява историята,  като  добавя  персонажа 

на старата фея, която, за да отмъсти, че е била пренебрегната, 

омагьосва героинята; оттам ние разбираме причината за ле- 

таргичния сън на  младото  момиче,  докато  версията  на  Базил 

не ни дава никакво обяснение за това. 
 

9     Поради факта, че децата на Талия се казват Слънце и Луна, твърде вероятно 
е Базил да е бил повлиян от историята на Лето – една от многото обичани 
жени на Зевс, дарила го с две деца: Аполон и Артемида, Богът на Слънцето 
и Богинята на Луната. Подобна на Хера, съпругата на Зевс, която ревнувала 
от съперничките си, можем да предположим, че царицата от приказката 
препраща към Хера и нейната ревност. Повечето вълшебни приказки от 
Западния свят в определен момент от историята са съдържали християнски 
елементи до степен, че религиозните нотки можели да бъдат тема за друга  
книга. В приказката, пораждаща интереса ни, Талия, която нито знае, че е  
имала сексуален контакт с царя, нито че е била оплодена, е забременяла, без  
да изпита удоволствие и в безгреховност като Дева Мария. 
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В историята на Базил Талия е дъщерята на един цар, 

който толкова много я обича, че не може да остане в замъка, 

където тя прилича на умряла. Нищо повече не се споменава 

за него, след като той я оставя сгушена в креслото, наподо- 

бяващо на трон, „под бродиран балдахин“; царят дори не се 

завръща, когато дъщеря му се събужда, омъжва се и живее 

със своя любим и техните две деца. По същия начин както 

в монархиите един цар се заменя с друг, така и в живота на 

Талия един цар се заменя с друг; царят-баща е заменен с царя- 

любовник. Нима тези двама царе не са един и същ персонаж, 

който се появява в различни периоди в живота на младото 

момиче с различен облик и в различни роли? Ние откриваме 

тук „невинността“ на едиповото дете, което по никакъв начин 

не се чувства отговорно за това, което поражда или желае да 

породи като чувства у своя баща. 

Академикът Шарл Перо на два пъти се отдалечава от 

версията на Базил. В крайна сметка той е бил придворен, кой- 

то пише истории, използвани от принцовете. Същевременно е 

заявявал, че младият му син е измислял тези приказки, за да 

достави удоволствие на някаква принцеса. При Перо не става 

въпрос за двама царе, а за един цар и един принц, като принцът 

не е женен и няма деца. Присъствието на царя и пристигането 

на принца са разделени от стогодишен сън, за да се убедим, че 

двамата нямат нищо общо помежду си. Интересен е фактът, че 

Перо не успява да избяга от едиповата проблематика: в негова- 

та приказка царицата изпитва ревност не заради изневярата на 

мъжа си, а тя по-скоро се явява като Едиповата майка, която 

толкова много ревнува от младото момиче, в което се е влю- 

бил синът ѝ, че желае да я убие. Докато царицата на Базил е 

убедителна, тази на Перо не е. Приказката на Перо се разделя 

на две части, които на пръв поглед изглежда, че нямат нищо 

общо: първата завършва с появата на принца, който събужда 

Спящата красавица; втората изведнъж ни разкрива, че майката 

на чаровния принц в действителонст е великанка-човекоядка, 

която иска да изяде собствените си внуци. 
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В приказката на Базил царицата иска да даде на мъжа 

си децата и той да ги изяде – най-голямото изпитание, което 

е могла да измисли, за да го накаже за това, че е предпочел 

Талия. В приказката на Шарл Перо тя самата иска да ги по- 

гълне. При Базил царицата ревнува, че сърцето и душата на 

нейния мъж принадлежат изцяло на Талия и децата ѝ. Съпру- 

гата на царя се опитва да изгори Талия; „изгарящата“ любов 

на царя към Талия е предизвикала „огнената“ омраза на цари- 

цата към съперницата ѝ. 

Перо не ни обяснява причините за „канибалистичната“ 

омраза на царицата човекоядка; единствено знаем, че „виж- 

дайки да минават малки деца, с огромно прискърбие се въз- 

пирала да не им се нахвърли“. Също така ние не знаем защо 

чаровният принц крие сватбата си със  Спящата  красавица 

цели две години, чак до смъртта на баща си. Едва тогава той 

се решава да се завърне в замъка заедно с любимата и двете 

си деца – дъщеря си Аврора и сина си Денят. Ш.  Перо  ни 

казва, че той се е страхувал от майка си „защото е произля- 

зла от племе на човекоядци“; но въпреки това именно на нея 

е поверил царството и децата си, когато е заминал на война! 

Историята на Перо завършва със завръщането на принца, 

станал цар точно в мига, когато майка му била  на  път  да 

бутне Спящата красавица и децата в яма, пълна с крастави 

жаби и пепелянки. Великанката-човекоядка, разбирайки, че 

плановете ѝ са осуетени, се хвърлила сама в рова. 

Разбираемо е, че Перо не е искал да разкаже на крал- 

ската свита на Луи XIV историята  за  цар,  който  изнасилва 

една заспала девственица, прави ѝ дете, бърза да я забрави и 

си спомня за нея много по-късно, и то случайно. Историята за 

принц от вълшебна приказка, който скрива от баща си както 

сватбата си, така и бащинството си (дали от страх, свързан с 

бащинската едипова ревност?),  не  изглежда  убедителна:  баща 

и майка в капана на едиповата ревност спрямо техния син в 

една и съща история е наистина преувеличено дори и за въл- 

шебна приказка! Знаейки, че майка му е великанка-човекоя- 
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дка, принцът не отвежда жена си и децата си в замъка, докато 

добрият му баща може да повлияе и да я възпре, а го прави, 

когато баща му умира и знае, че закрилата вече  я  няма.  Раз- 

бира се, всичко това не поставя под съмнение художествените 

умения на Ш. Перо; той просто не е приемал вълшебните 

приказки на сериозно, а по-скоро  е  насочвал  вниманието  си 

към учтивостта или поуката в стиховете,  които  са  в  края  на 

всяка негова приказка10. 

Преди да продължим с версията на Братя Грим, все  пак 

нека да отдадем почитта си към Шарл Перо: завършекът на 

приказката му е по-задоволителен. Ще поясня какво имам 

предвид. Двете версии започват по един и същи начин; за 

кръщаването на детето, което е бъдещата Спяща красавица, са 

поканени феи; тези  феи-кръстници  представляват  двете  стра- 

ни – добрата  и  лошата  –  на  майката;  едната  от  тях,  обидена 

от презрителното отношение към нея, прави лоша магия на 

детето. Следователно, за да има приказката хубав край, е не- 

обходимо злото да бъде справедливо наказано и унищожено, 

което ще  позволи  на  доброто  и  на  съпътстващото  го  щастие 

да възтържествуват. При Ш. Перо, както и при Базил зло- 

 
10 Ш. Перо, за да забавлява придворните си читатели, придава шеговитост 

на приказките, които пише. Например отбелязва, че великанката-човеко- 
ядка иска децата да бъдат приготвени „а ла сос Робер“. По този начин в 
историите той вмъква детайли, които нямат нищо общо с особеностите на  
вълшебните приказки. Също така Перо разказва как Спящата красавица,  
събуждайки се, била със старомодна рокля: „Тя била облечена като баба 
ми ... с висока яка, ала това не я правело по-малко красива“. Сякаш герои- 
те от приказките не живеели в свят, в който модата се променя. Смесвайки  
безразборно логични и действителни елементи с въображаеми пояснения, 
присъщи на вълшебните приказки, Перо обезценява значително творбите 
си. Детайлите около роклята например заличават представата за митично- 
то, алегорично и психологическо време, към което препраща стогодишният 
сън: Перо за сметка на това се придържа към конкретното хронологично 
време. Така историята зазвучава несериозно на фона на легендите, раз- 
казващи за истории на светци, които, пробуждайки се от вековен сън, 
разбират, че светът се е променил, и за секунди се превръщат в пепел.  
Прибавяйки забавни детайли, Перо унищожава усещането за непреходност, 
което е основен елемент, гарантиращ силното въздействие на вълшебните 
приказки. 
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то – пренесено от лошата фея към царицата – е наказано. 

Приказката на Братя Грим, която сега ще разгледаме, обаче 

завършва със сватбата на красивата принцеса и нейния принц. 

Никой в нея не е наказан. 

Всички версии на Спящата красавица, независимо от 

различията в детайлите, имат една и съща водеща тема:  въ- 

преки всевъзможните усилия на родителите да възпрепятстват 

пробуждането на сексуалността у детето, то все пак  настъпва; 

тези заблудени родители също могат да забавят появата на 

сексуалната зрялост, така, както това  е  представено  чрез  съня 

на героинята,  при  която  „сто  години“ разделят  пробуждането 

на сексуалността от връзката с любимия. Бихме могли да до- 

бавим и още една тема близка до тази: независимо от дългото 

чакане за осъществяване на сексуалността, героинята не е за- 

губила красотата си. 

Версията на Братя Грим, също както и тази на  Перо, 

започва, показвайки, че сексуалната удовлетвореност, предста- 

вена чрез раждането на дете, може дълго да бъде чакана. 

Приказката разказва за отчаянието на царя и царицата, че не 

могат да имат потомство. При Перо двамата родители постъп- 

ват както хората по онова време: 
 

Ходили на поклонение в много страни, правили обети  и  даре- 

ния, но все напразно. Най-после царицата родила момиченце. 
 

Началото на версията  на  Братя  Грим  е  много  по-близко 

до традиционните вълшебни приказки: 

Живели отдавна един цар и една царица, които всеки ден си 

казвали: 

– Ах,  защо  си   нямаме   дете! 

Но дете все не им се раждало. 

Веднъж царицата се къпела в реката и ето че от водата на бре- 

га изскочила една жаба и ѝ рекла: 

– Няма да мине година и желанието ти ще  се  сбъдне;  ще  ро- 

диш дъщеря. 



139  

Времето, предсказано от жабата, че царицата ще чака, е 

близо до деветте месеца на бременността. Този факт, както и 

това, че  царицата  е  била  в  реката,  ни  позволява  да  мислим, 

че зачатието се е  случило  при  срещата  с  жабата.  (По-нататък 

ще стане дума по повод Жабокът-цар защо във вълшебните 

приказки жабата често символизира реализацията на сексуал- 

ността.) 

Дългото   чакане   на   царя   и   царицата   означава,   че   не 

е нужно човек да прибързва  с  придобиването  на  сексуален 

опит;  изчакването  няма  да  доведе  до  загуба...  Присъствието 

на добрите феи по време на кръщенето, както и техните 

пожелания, не са  много  свързани  със  завръзката  в  приказ- 

ката; те имат за цел единствено да изведат на преден план 

злонамереността на разярената фея,  която  изрича  прокляти- 

ето. Броят  на  феите  е  различен  за  всяка  страна:  понякога  те 

са три, осем или тринадесет11. Отправените пожелания от 

добрите  орисници  също  варират  в  различните  версии,  до- 

като проклятието на злата  е  винаги  едно.  Последната  добра 

фея е способна да  промени  угрозата  от  смърт  в  стогодишен 

сън (във версията на Братя Грим).  Посланието  е  подобно  на 

това, което се съдържа в Снежанка: в края на детството се на- 

блюдава период на пасивност, доближаващ се до състоянието 

на смърт, който не е нищо друго освен време на покой в раз- 

витието и подготовката, от което момчето или момичето ще 

излязат достатъчно пораснали и готови за сексуална връзка. 

Трябва да обърнем  внимание,  че  във  вълшебните  приказки 

тази връзка е толкова присъща за духовете и душите, колкото 

и за телата. 

11 В Древни хроники на Персефорест (Anciennes Chroniques de Perceforest) от 
XIV век, за първи път публикувани във Франция през 1528 г., три богини 
са поканени на кръщенето на Зеландина. Луцина ѝ дарява здраве, Темида, в 
яростта си, че няма нож до чинията си, предсказва как момичето ще убоде 
пръста си с хурка и ще потъне в сън, докато тресчицата не бъде извадена. 
Венера – третата богиня, обещава, че ще успее да я избави от дългия сън. 
В приказката на Перо са поканени седем феи, а една друга фея не е сред 
гостите и именно тя прави известната за всички ни магия. В историята на 
Братя Грим има дванадесет добри и една лоша фея. 
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Преди време първата менструация се появяваше обик- 

новено към петнадесетгодишна  възраст  (във  версията  на  Бра- 

тя Грим това е възрастта на героинята, когато тя си убожда 

пръста).  Тринадесетте  орисници  в  същата  приказка  напомнят 

за миналото, когато годината била разделяна на тринадесет 

лунни месеца. Тази  символика  би  убягнала  на  тези,  които  не 

са запознати с лунната година, но всеизвестно е, че менструал- 

ният цикъл се появява на всеки двадесет и осми ден от лунния 

календар, а не спрямо дванадесетте месеца на слънчевата ни 

година. По този начин дванадесетте феи, към които се присъ- 

единява злата орисница символизират връзката на фаталното 

проклятие с менструацията. 

Естествено е, че царят като мъж не разбира необходи- 

мостта от менструация и се опитва да предпази дъщеря си 

от фаталното нараняване. Царицата във всички версии на 

приказката проявява безразличие към проклятието на злата 

орисница. При всяко положение тя добре знае, че е безсмис- 

лено менструацията да бъде възпрепятствана. Проклятието се 

съдържа в „хурката“ – дума, която на разговорен английски 

(distaff) се отнася за жените изобщо. Въпреки че този смисъл 

не се съдържа в немския (Братя Грим), нито във френския12 

(Перо), преденето и тъкането доскоро във всички европейски 

страни бяха типично женски дейности. 

Всички усилия на царя да прогони отправеното от злата 

орисница заклинание са напразни. Дори и да бъдат изгорени 

всички хурки в царството, неговата дъщеря  ще  прокърви,  ко- 

гато настъпи пубертетът, „на петнадесет години“, така както е 

предсказала орисницата. Отсъствието на  родителите  в  момен- 

та на това събитие показва добре, че те не могат да предпазят 

детето си от кризите на израстването,  през  които  минават 

всички човешки същества. 

 
 

12 В речника на френския език Littré можем  да  прочетем  следното:  „В  мина- 
лото хурката най-често се е използвала от жените: оттам по различен повод 
се използва „маркуч“ за мъжа и „хурка“ за жената. 
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Младото момиче, когато  навлезе  в  юношеството,  започ- 

ва да изследва недостъпните дотогава сфери на своето същест- 

вуване, представени във вълшебната приказка на Братя  Грим 

чрез скритата стаичка, в която преде стара жена. Този момент 

от разказа е изпълнен с фройдистки символи: за да прекрачи 

прага на съдбоносната стаичка,  героинята  се  изкачила  по  тяс- 

на вита стълба; този вид стълби по  характерен  начин  препра- 

щат към сексуалните преживявания. На върха на стълбата мо- 

мичето открива  една  малка  врата,  а  в  ключалката  има  ключ; 

то го завърта и вратата „внезапно се отваря“ към стая, в която 

стара жена преде. В  сънищата  заключената  с  ключ  стаичка 

често препраща към женските полови органи,  а  завъртеният 

ключ в ключалката символизира половия акт. 

Виждайки старата  жена  да  преде  лен,  девойката  я  пита 

„Какво е това, което тъй забавно се върти и подскача?“ Не е 

нужно много въображение, за да уловим  сексуалното  загатва- 

не, съдържащо се в появата на вретеното; в момента, в който 

момичето го докосва, се убожда, пада на земята и потъва в 

дълбок сън. 

В несъзнаваното на детето основните асоциации, към 

които препраща историята, не се отнасят толкова за половия 

акт, колкото за менструацията. В Библията менструалното те- 

чение е „проклятие“ (за много хора менструацията продължа- 

ва да се възприема по този начин) и именно проклятието на 

една жена (орисницата) е това, което предизвиква кървенето 

на героинята. Както вече казах, злощастието настъпва, когато 

момичето е достигнало в онези времена възрастта на първата 

менструация. Накрая прокървяването се случва в присъствие- 

то на жена (тя е причина за него), а не на мъж, както в Биб- 

лията проклятието се предава от жена на жена. 

За девойката (както по различен начин и за младежа) 

прокървяването (менструацията) е смущаващо преживяване 

тогава, когато тя не  е  емоционално  подготвена.  Изненадана 

от внезапното кървене, принцесата помръква в дълбок сън, 

защитена от всякакви кандидат-женихи (т.е. от всякакъв ранен 
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сексуален контакт) чрез непроходима стена от тръни. Докато 

английската версия, както и тази на Перо, набляга на дългия 

сън на героинята, озаглавявайки дори приказката Спящата 

красавица, други версии много повече насочват вниманието 

към бодливия жив плет. Например една английска  версия 

носи заглавието Little Briеr-Rose (Малката роза). 

Много принцове се опитват да приближат Спящата кра- 

савица преди нейното съзряване; всички тези прибързали кан- 

дидат-женихи загиват сред бодливите храсти. По този начин 

децата и родителите получават предупреждение, че сексуално- 

то пробуждане, ако настъпи преди тялото и психиката да са 

подготвени, е обречено на гибел. Когато обаче Красавицата е 

емоционално и  физически  готова  за  любовта  и  едновременно 

с това за сексуалното преживяване и брака, привидно непре- 

одолимата стена от само себе си пада. Огромните трънаци се 

превръщат в „красиви големи цветя“, които се раздалечават, за 

да мине  принцът.  В  много  други  вълшебни  приказки  можем 

да открием същото послание: „Не се страхувайте и не се оп- 

итвайте да ускорявате нещата; когато узрее моментът, непрео- 

долимата трудност от само себе си ще се разреши“. 

Дългият сън на красивата героиня намира и други сход- 

ства. Независимо дали става дума за Снежанка в стъкления 

ковчег, или за Спящата красавица в нейното легло, юношеската 

мечта за хубост и вечно съвършенство е всъщност един блян. 

Според първоначалното проклятие Спящата красавица, 

както и Снежанка, е трябвало да умре, но в крайна сметка е 

обречена на продължителен сън, което ясно показва, че не съ- 

ществува разлика между двете героини. Тези, които не желаят 

промяна и развитие, могат единствено да потънат в летаргичен 

сън. По време на съня красотата на двете героини е студена и 

бездушна; уединението им е напълно нарцистично. Вглъбяване- 

то в себе си не е съпроводено от страдание. Човек, оттегляйки 

се в мислите си, не взимайки под внимание случващото се във 

външния свят, отхвърля, не познава и не може да изпита нови 

чувства. 
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При преминаването от един етап на развитие към друг 

винаги е възможно да има опасности; в пубертета те са сим- 

волизирани чрез кръвта, която потича след убождането. Човек 

реагира по естествен начин на заплахите, свързани с пораст- 

ването, като се оттегля от живота и света, които ги налагат. 

Нарцистичната вглъбеност е изкушаващ отговор, който човек 

намира, за да се справи с притесненията на юношеството, но 

историята ни показва, че ако това  поведение  е  възприемано 

като бягство от несигурността на живота, то  би  довело  до 

опасно,  смъртоносно  съществуване.  За  юношата  тогава  це- 

лият свят сякаш застива. В такъв порядък са символичното 

значение и  предупреждението  на  съня,  наподобяващ  смъртта, 

в който са потънали същества и предмети, заобикалящи  Спя- 

щата красавица. Светът оживява  единствено  за  тези,  които 

го разбуждат. Човек не би могъл да „се събуди“ от риска да 

проспи живота си, без да е успял да се свърже позитивно с 

другия. Целувката на принца прекъсва очарованието на нар- 

цисизма и събужда женствеността,  която  до  този  момент  е 

била  в  самото  си  начало.  Животът  ще  може  да  продължи, 

при условие че девойката премине към своята женственост. 

Хармоничната среща на принца и принцесата, пробужда- 

нето на всеки един от тях пред другия, символизира това, кое- 

то въплъщава зрелостта: не само хармонията по отношение 

на самия себе си, но и хармонията спрямо другия. Слушателят 

ще реши дали трябва да интерпретира навременното присти- 

гане на принца като събитие, което предизвиква появата на 

сексуалността, или на един превъхождащ Аз. По всяка вероят- 

ност детето ще улови и двете значения. 

Децата в зависимост от тяхната възраст ще възприемат 

по различен начин събуждането на геринята след дългия сън. 

Най-малкото дете ще  разпознае  в  тази  сцена  пробуждане- 

то на неговата собствена личност, постигането на хармония 

сред хаотичните прояви, които бушуват в него, с други думи 

съгласуването по хармоничен начин на неговите То, Аз и 

Свръхаз. 
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Когато детето е възприело това значение преди да дос- 

тигне до  пубертета,  по  време  на  юношествето  то  ще  улови 

в същата вълшебна приказката  още  едно  значение:  Спяща- 

та красавица се превръща в олицетворение на осъществената 

хармония с другия, който е представен чрез срещата с другия 

пол. Като че ли посланието с най-голямо значение, което въл- 

шебните приказки могат да предадат на бъдещите юноши, се 

съдържа в щастливия съюз. Краят например в Спящата кра- 

савица е символ на този съюз: „После вдигнали голяма сватба 

и царският син и принцесата живели щастливо чак до смъртта 

си“. Едва след като се осъществи вътрешната хармония, човек 

може да се надява да я намери и в отношенията си с другите. 

Детето чрез собствения си опит, свързан с израстването, при- 

добива предсъзнавано разбиране за връзката между тези два 

етапа. 

Историята за Спящата красавица кара децата да  осмис- 

лят, че едно травматично събитие – каквото е кървенето, по- 

явяващо се в пубертета, а в  по-късен  етап  и  по  време  на 

първия сексуален контакт – носи много щастливи последици. 

Историята внушава, че тези събития трябва да бъдат приемани 

сериозно, но в същото време, че не бива да ни е страх. „Про- 

клятието“ е прикрита благословия. 

Да хвърлим един последен поглед върху най-старата по- 

зната ни версия на мотива  за  Спящата  красавица,  а  имен- 

но Perceforest, издадена преди повече от петстотин години: 

благодарение на Венера, богинята на Любовта, героинята се 

събужда,  когато  нейното  бебе,  сучейки   от   пръста ѝ,  изтръг- 

ва тресчицата; във версията на Базил събуждането става  по 

същия начин. Жената по време на менструален цикъл не се 

реализира  пълноценно  нито  когато  е  влюбена,  нито  когато 

има сексуален контакт, нито когато ражда дете: героините в 

Perceforest и в историята на Базил  реализират  всичко  това  в 

съня си. Необходимо е да направим  още  няколко  крачки  по 

пътя на пълната зрялост; трябва роденото дете да бъде нахра- 

нено. Тези истории изреждат преживявания, които принадле- 
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жат единствено на жената: тя трябва да мине през тях, преди 

да достигне апогея на своята женственост. 

Детето, вдъхвайки живот на майка си, символизира, че то 

не се задоволява само да приема това, което майка му му дава, 

напротив то също трябва да прояви активност и да ѝ направи 

услуга. Детето може да направи това, докато майката го храни: 

тя се събужда за живот, възражда се, което във вълшебните 

приказки винаги е символ на преминаване към по-висше със- 

тояние на душата. По този начин приказката казва както на 

родителите, така и на децата, че пеленачето не се задоволява да 

получава, а има и то какво да даде. Докато майката му дарява 

живот, то на свой ред придава ново измерение в живота на май- 

ка си. Вглъбяването в себе си, което бе споменато чрез дългия 

сън на героинята, завършва, когато този обмен се осъществи. 

Идеята за възраждане е подсилена, когато целият свят 

около Спящата  красавица  –  родителите ѝ и  всички  обитатели 

на замъка, дори конете и мухите – се възвръща към живот 

едновременно с нея. Ако ние сме безчувствени към света, той 

спира да съществува за нас. Когато героинята заспива, за нея 

заспива и светът; и той се събужда едва когато в него започва 

да се храни дете: единствено по този начин човечеството може 

да продължи да съществува. 

 
В по-скорошните версии на историята, завършващи със 

събуждането към нов живот на Спящата красавица и нейния 

свят, този символизъм е загубен. Но въпреки че до нас е дос- 

тигнала съкратената версия, в която Красавицата е събудена 

от целувката на принца, ние улавяме, без да бъде уточнено 

както в по-старите версии, че героинята е въплъщение на жен- 

ствеността в нейното съвършенство. 

 
Превод от френски: Ангелина Даскалова 

 
BETTELHEIM Bruno, Psychanalyse des contes de fées, collection « Pluriel », fondée 

par Georges Liébert et dirigée par Pierre Vallaud, Robert Lafont, Paris, 1976 
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Ангелът, джуджето и робът, 
или детето в литературата 

Франсоаз Долто 
 
 

Евангелието ни забранява да ги мразим (децата) поради височайшия факт, 

че техни закрилници се явяват щастливи ангели. „Трактат за избора и за 

метода на обучение“, Флюри1, 1686 г. 

„Бъдете като новородените“, препоръчва Жаклин Паскал2 в своята молит- 

ва, включена в текста на правилника на малките пансионери от Пор Роаял 

(Правилник за децата, 1721 г.). 

 

В средновековната западноевропейска литература на де- 

тето е отредено мястото на бедния и дори на чумавия, на па- 

рия. Такава е волята на Църквата.  Текстовете  на  църковните 

отци напомнят, че детето  е  същество,  на  което  изобщо  не 

може да се има доверие, защото може да бъде вместилище на 

тъмни сили. Новороденото все още принадлежи към по-низш 

биологичен вид и тепърва трябва да се роди за духовен живот. 

То носи проклятието на прогонения от рая човек. Плаща за 

пороците на възрастните, сякаш винаги е било плод на греха. 

Думите, с които се описва, са изпълнени  с  омраза,  дори  с 

обиди. Един дълъг период на позор, с единствен проблясък – 

закъснялото кръщение на детето. Дори след систематичното 
 

1    Клод Флюри (1640–1723) – френски църковен историк. – Б. пр. 
2 Жаклин Паскал (1625–1661) – сестра на прочутия френски философ на 

християнството, математик, физик, изобретател и писател Блез Паскал. – 
Б. пр. 
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въвеждане на този ритуал, твърдението, че тайнството на кръ- 

щението не изличава първородния грях, продължава да бъде 

валидно. Този обскурантизъм е последван от хуманизма на 

Ренесанса, който слага край на позора на мъничетата Божии, 

на които е отредено място в чистилището или дори в ада на 

най-низшите създания като слугите, крепостните селяни и жи- 

вотните. Начело на това движение застава Учителят Алкофри- 

ба3 с неговата гениална притча за Гаргантюа, който със  си- 

лата на словото ражда великан. Възрастните са принудени да 

преоткрият духа на детството. Това е същият онзи дух, който 

през XVIII в. ще се превърне в основната християнска добро- 

детел. Църквата, която първоначално е прокудила малкото на 

човека в селенията на мрака, ще го реабилитира впоследствие 

в съзнанието на хората. Възможно е това реабилитиране да 

е било подготвено и улеснено от появата на култа към Мла- 

денеца Исус. Така или иначе обаче този култ отбелязва един 

етап, един първоначален опит. В началото на XIII в. свети 

Франциск от Асизи създава символа на яслата. Преди него 

бебешката люлка не е била използвана като знак. Ангел или 

демон, детето е било или въздушно създание, или захвърлено 

в геената огнена. Символичното дете се намира между небето 

и земята, между два стола на богомолци, полегнало между две 

молитвени скамейки. То е ту паднал ангел, ту бъдещ герой. 

Култът към малките владетели е друга историческа при- 

чина за реабилитирането на  детето.  Той  води  началото  си 

от времето на религиозните войни. По време на сблъсъците 

между католици и протестанти Катерина  Медичи  възнамерява 

да обиколи Франция с карета,  показвайки  на  тълпата  новия 

крал Шарл IX, който тогава бил десетгодишен. Това  станало 

около 1560 г. На детето Луи XIII наистина са били отдавани 

почести като на дете-крал. Тогава за първи път придворните 

 
3 Алкофриба Назие (Alcofribas Nasier) е анаграма на името  Франсоа  Рабле 

(François Rabelais), с единствената разлика, че буквата ç във François преми- 
нава в c в Аlcofribas, под който псевдоним през 1532 г. авторът публикува  
първата книга „Пантагрюел“ от поредицата за Гаргантюа. – Б. пр. 
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се грижат да осигурят популярността  на  едно  дете.  Всичко, 

което се отнася до участта на детето и мястото му в общество- 

то, е  циклично.  Но  диалектиката  на  дискурса,  чийто  обект  е 

то, е много по-сложна и тънка, отколкото ни позволяват да 

вярваме доминиращите представи. Не можем например да 

твърдим, че през Средновековието детето никога не е смятано 

за символ на невинността и чистотата. Макар и да  не  заема 

видно място в литературата, то съществува в народните песни, 

в Рождественските песнопения. През XIII в.  лириката  възхва- 

лява майчинството. Вярно е, че в тези случаи всичко е крайно 

преувеличено и изопачено, като останалите диалектически ас- 

пекти са прикрити и остават в сянка. Но не става дума нито за 

измислици, нито за лишени от основание спорни твърдения. 

Всяка от доминиращите представи напомня на човека – който 

в края на XX в. може да твърди, че ако не обхваща явлението 

в неговата цялост, поне е наясно с мистерията на неговата 

сложност и я уважава – за един от компонентите на реалност- 

та на човешкото същество в процес на изграждане. 

През Средновековието съществува консенсус по отноше- 

ние на необходимостта да се използва пластичността, подат- 

ливостта на детството, за да се влияе на младите мозъци по- 

средством средата и образованието; детето е в латентен стадий 

на перверзия. Религията е единственото му спасение. Подобна 

насока на мислене задава и Фенелон със своя „Телемах“, като 

рационализира преценката на църковния клир и ѝ придава 

светски характер: детето трябва на всяка цена да бъде модели- 

рано от образованието, за да не се изврати. Русо обръща този 

постулат: детето се ражда като невинно диваче, но обществото 

го развращава. По-късно пионерчетата на Ленин ще възпро- 

изведат модела на Телемах. Така вътрешните противоречия на 

цикъла се повтарят непрекъснато. Но преди това Русо бива 

наследен от романтиците.  Именно  неговият  Емил  проправя 

пътя на „Малката Фадет“4 и на „Павел и Виргиния“5. 
 

4      От Жорж Санд. – Б. а. 
5      От Бернарден дьо Сен Пиер. – Б. а. 
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В началото  на  XIX  в.  съгласно  доминиращата  диалекти- 

ка ангелизацията излиза на преден план и застава над всичко 

останало. Поетите на Романтизма до  един  възпяват  детето. 

Но изграденият от тях образ е инфантилен. Детето е почти 

безплътно –  телесното  у  него  е  много  слабо  застъпено.  То 

е просто бледо привидение, което напомня за божествения 

произход на човека и изгубения рай. То препраща възрастните 

към примитивната чистота – най-благородния и най-харизма- 

тичен аспект на човешката съдба. 

Авторите на романи от XIX в. се стремят да представят 

детето в неговата социална среда, като подчертават нещастна- 

та му участ. Детето е жертва на обществото – от изкупителна 

жертва до мъченик, то извървява своята Via Dolorosa. 

 

 
ПРАВОТО НА ЖИВОТ И СМЪРТ 

В Германия по време на Римската империя обществото 

предоставяло на бащата правото върху живота и смъртта на 

детето от момента на раждането до първото кърмене. 

В Древния Рим решенията на съдиите били закон и 

ограничавали patria potestas, което било право de facto. 

През II в. сл. Хр. Адриан осъдил на заточение някакъв 

баща, който по време на лов убил сина си, виновен в пре- 

любодеяние с мащехата си – обстоятелства всъщност крайно 

неблагоприятни за жертвата. 

В началото на III в. съдиите изисквали бащите да  не 

убиват децата си, а да ги предават на съд. 

В началото на IV в. в рамките на издадена от импера- 

тор Константин конституция, за бащата, убил детето си, било 

предвидено специално наказание за детеубийство (L. unic., C., 

De his parent vel. Lib. Occid., IX, 17). 

През VI в. Кодексът на Юстиниан сложил край на пра- 

вото на живот и смърт (IX, 17, единствен закон, 318). 
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ДЕТЕУБИЙСТВАТА 

Трудно може да се извлече някаква етика на юриспру- 

денцията от съдебните процеси за детеубийство въпреки впе- 

чатляващия им брой. 

Убийството на новородено по-леко ли се наказва от 

умъртвяването на по-голямо дете? Дали Съдът бива по-силно 

повлиян от начина на извършване на престъплението (побой, 

отравяне, намушкване...)? Изглежда, че когато детеубийството 

е последвано от опит за самоубийство от страна на извърши- 

теля, последният се ползва от смекчаващи вината обстоятел- 

ства. Примери. През 1976 г. Жослин Л., 30-годишна, убила 1-

годишния си син и направила опит за самоубийство – през 1977 

г. е осъдена на 4 години лишаване от свобода. През 1975 г. 

Елиан Г. умъртвила 2-годишния си син, като го  попарила  с 

вряла вода – присъдата е доживотен затвор. 
 

ТЕЖКИТЕ ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ 

Изглежда, че магистратите предпочитат да присъждат по- 

леки наказания, давайки си сметка, че санкционирането на ви- 

новните родители няма да разреши конфликта им с пострадало- 

то дете. Обърнете внимание, че децата, жертви на престъпления, 

нямат законен защитник (адвокат, който да ги представлява). 

Случаите на малтретиране на деца от родителите им оста- 

ват по-скоро безнаказани. Мълчанието на близките прикрива де- 

янието на мъчителя/мъчителите. Обикновено сигналът се пода- 

ва от лекаря, социалната работничка, а понякога и от съседите. 

Ударите и нараняванията от многократни побои се санк- 

ционират по-често от тези, които са представяни като „ба- 

щино наказание“, много често извинявано като достоен за 

съжаление инцидент. 

Изнасилването на дете от бащата или пастрока най-чес- 

то остава скрито като семейна тайна. Когато съдебните власти 

биват сезирани, на тях им е трудно да направят разлика между 

сексуален контакт, осъществен чрез принуда и насилие, и връзка, 

приемана с примирение и със съучастничеството на близките. 
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Но въпреки факта, че се умилява от детството и че пре- 

връща детето в романов персонаж, литературата на XIX в. 

представя този период от живота на човека само в социален и 

морален аспект или чрез поетическия образ на изгубения рай 

или поруганата невинност. Става дума само за представата на 

възрастните относно онова, което е прието да се нарича „дете“. 

Романтизмът задължава авторите, които изпитват състрадание 

към жертвите на установения ред, да изобразяват детето в сан- 

тиментална и човеколюбива светлина: Гаврош, Оливър Туист, 

Дейвид Копърфийлд. Но те подминават  въображаемия  свят 

на ранните години от човешкия живот. Тяхната субективност 

е на възрастни, идеализиращи собствената си младост. По този 

начин писателите си отмъщават на духовенството, заемайки 

точно противоположната на Църквата позиция – ние се раж- 

даме без грехове. Обществото е това, което ни развращава. 

С пламенното настъпление на натурализма двусмислие- 

то отново се завръща. Вродената доброта на детето отново е 

подложена на преосмисляне. Като показва, че то се адаптира 

с лекота в среда, в която е изложено на опасност (Дикенс, 

Юго), като го принуждава да вирее на улицата като риба във 

вода, романистът разкрива способностите му да намира изход 

от всяка ситуация, дарбата му да подражава както на поро- 

ците, така и на добродетелите на възрастните, неговите хи- 

трини, преструвки, способността му да живее сред насилието 

в обществото и да се храни от него, неговата аморалност. То 

е напълно способно да се маргинализира, а гладът и нуждата 

от закрила го предразполагат с лекота към съучастничество 

с престъпния свят. За натуралистите (Зола) детето вече не е 

персонаж, когото авторите на всяка цена желаят да разкрасят 

и възнаградят. Те искат да ни го представят от плът и кръв, та- 

кова, каквото е – живо, но нито добро, нито лошо. Бедният и 

гол човек в миниатюра, страдащото човечество в умален вид. 

Някои дори стигат до крайности в изобразяването на човеш- 

ката природа, като приписват на хлапаците от улицата всички 

пороци, сякаш искат да оправдаят аргументите на духовниците 
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от предишните векове, възприемайки отново тяхното отрица- 

телно отношение спрямо сирачетата Божии6. 

Жул Валес („Детето“)7 скъсва с мелодраматизма, с който 

натуралистите изобразяват хилавото създание, вечната малка 

жертва. Да, жертва, но не пораженчески и бездействено на- 

строена. А заела отбранителна позиция. Ударил  е  часът  на 

бунта. Трагичната утопия на Парижката комуна дава първите 

тласъци за въставането на  младостта.  Детето  на  барикадите 

на Валес следва устрема на Гаврош, който вече  е  положил 

първия камък. 

 
Нашият XX в. няма да изобрети нищо ново в тази област. 

Само ще ускори времето, възпроизвеждайки същия диалекти- 

чески цикъл,  така  че  всички  доминиращи  или  латентни  теми 

от Средновековието до след Романтизма ще бъдат използвани 

една след друга от писателите на две поколения. Екзистенциа- 

лизмът се явява последовател на идеите на натурализма, обли- 

чайки ги в друга словесност. В „Думите“ на Сартр разказвачът 

възстановява годините на своята младост като  съвкупност  от 

пози като за снимка, заемани пред членовете на семейството. 

Детето-хамелеон приспособява поведението си към това на 

своите близки, за да ги манипулира или за да ги накара да го 

оставят на мира. То се чувства толкова отчуждено от действи- 

телността, която те му натрапват, че си търси други модели за 

подражание. Цялата  тази  литературна  традиция  във  всичките 

си проявления взима под внимание, изучава и описва един- 

ствено социалното поведение на  детето.  Новото  при  Сартр  е, 

че той прави опит да остане неутрален. 

Визионерите и аутсайдерите имат коренно различен по- 

глед върху детството: за тях то е онази област, в която дреме 

лишеното от власт въображение, избуяващата в пустинята съ- 

 
6 Les visages de l’enfant dans la littérature française du XIXe siècle, esquisse d’une 

typologie (Детските лица във френската литература от XIX в.,  щрихи  от 
една типология), Marina Bethlenfalvay, Librairie Droz, Geneve, 1979. 

7    Жул Валес (1832–1885) – френски писател и революционер. – Б. пр. 
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зидателност, и най-важното е да се попречи на възрастните да 

го задушат. Но как да стане това? Кой се интересува от съзна- 

ваното и несъзнаваното през първите години, от въображаемо- 

то на тази самота –  едновременно  отчайваща  и  обещаваща? 

Кой изследва нейните проходи, кладенци, естествените извори 

на тази подземна вселена – невидима, но съвсем реална? 

Том Сойер и  Хъкълбери  Фин  на  Марк  Твен  са  първи- 

те проявления на откритието, че детето е човешко същество, 

което се опитва да се подготви за живота чрез собствения си 

опит8. 

Накрая се повява Изидор Дюкас. В „Песните на Малдо- 

рор“ метафората не се поддава на лесно тълкуване, но Лотре- 

амон ни е оставил най-убедителния документ за субективност- 

та на детето, написан на френски език. Само че той говори 

с езика на инициацията. Достъп до него ни дават единствено 

поетическата интуиция и интелигентността на психоанализата. 

Завой в литературния дискурс за детето прави един ав- 

тобиографичен бразилски роман, „Моето портокалово  дръвче“ 

на Жузе Мауру ди Вашкунселуш9. Дръвчето е довереникът на 

петгодишно момченце. Тази творба притежава изключителна 

първична сила. Питам се как един възрастен е могъл да си 

спомни и изрази всичките си усещания от тази възраст. Той ни 

разказва как се е сбогувал с въображаемия си живот от първи- 

те години – в западната литература примерите за тази възраст 

са оскъдни, – чрез болестта, която за малко не го отнася от 

този свят. Авторът пише от гледната точка на субективността 

на детето, което някога е бил, на собствената си запаметена 

субективност – нещо напълно различно от субективността на 

възрастния, на писателя, от настоящата му субективност, пре- 

минала през кастрацията. Чрез избора на символичен баща 

 
8 Terres de l’enfance. Le mythe de  l’enfance  dans  la  littérature  contemporaine 

(„Земи на детството. Митът за детството в съвременната литература“). 
Paris, P.U.F., 1961, par Max Primault, Henri Lhong et Jean Malrieu. 

9 Жузе Мауру ди Вашкунселуш, Моето портокалово дръвче. Прев. от порту- 
галски Донка Ангелова. Изд. „Отечество“, София, 1983. – Б. пр. 
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детето напуска въображаемия свят, оживяван от неговото 

дръвче, което е олицетворение на символичния му живот, и 

приема света на действителността. То разрешава едиповата 

криза посредством детска хомосексуална фиксация към въз- 

растен господин, чието отношение е напълно целомъдрено и 

когото то обича като идеалния дядо, превърнал се в опора на 

неговото развитие. Този мъж загива в катастрофа малко преди 

да осинови момчето. По този начин детето открива смъртта, 

която за него означава края на света на въображаемото и ини- 

циационното му навлизане в света на търгашеството и борбата 

за живот. Това изпитание е напълно извън сферата на морала 

и на социалния протест. Тук няма бунт. В литературата „Моето 

портокалово дръвче“ остава маргинална творба, която хваща 

за гърлото – напълно лишена от логика и безкрайно поетична, 

чужда на всички онези романи на нравите или на социалната 

критика, чиито герои са деца. В тази възраст се живее така, 

както живее момченцето от „Моето портокалово дръвче“. А 

съзряването е нещо съвсем друго – то означава да приемеш 

смъртта. В Европа не би имало почва за появата на подобна 

творба. Тук детето е твърде строго вписано в институционал- 

ните рамки. Но в родината на автора на този роман детето 

не тръгва на училище на тригодишна възраст – то разполага с 

родителите си, но се среща с когото си пожелае. Живее доня- 

къде като малко диваче. 

В литературата на спомена, в мемоарните произведения 

детето е проекция на възрастния. Когато достигнем тийней- 

джърска възраст, ние проецираме детството си върху друга 

личност, която няма нашата история и чийто живот интерпре- 

тираме според личната си история, или по-скоро според онова, 

което ни е останало на съзнателно ниво. Но в ранните години 

от живота си ние не сме били онова, което проецираме по- 

късно. И никога не бихме могли да бъдем напълно достоверен 

източник за преживяванията си в детството. А след като преда- 

ваме себе си по такъв начин, как бихме могли да уважаваме 

субективността на другите деца? Това отричане на другия, ако 
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става дума за дете, е неизбежно. То е част от изтласкването на 

афектите от онзи период. 

Жертването на магическия свят за сметка на рационалния 

е също толкова реален етап, колкото и смяната на млечните 

зъби. Той е част от кастрацията на човешкото същество. Детето 

възпроизвежда цикъла на развитие на човечеството от появата 

му до днес: то вярва в магическото мислене, докато ние го 

подчиняваме на законите на науката, която обяснява всичко 

с помощта на разума. Детето остава джудже по отношение на 

езика. Невъзможно е да не се вземе предвид етносът, от кой- 

то произлиза то. Но новото за нас, живеещите на Запад, е, че 

етносът открива средства и техники на общуване, към които 

детето се адаптира много по-бързо от възрастните. Откъдето 

и обръщането на отношенията деца – родители. Това се вижда 

много добре по време на война: докато възрастните се страху- 

ват, децата не ги е грижа, независимо дали оцеляват, или биват 

убити – те се хвърлят във войната с цялата си енергия. Но 

настъпва момент, когато не може повече да се живее по този 

начин и това е моментът, в който започваме да чувстваме от- 

говорността за другите в свят на мислена и предвиждана дейст- 

вителност, когато трябва да си изградим представа за законите 

на действителността. И да открием страха и опасността. Детето 

е личност, която в състоянието, в което се намира, не си дава 

сметка за миналото си, нито за преживяването на прехода от 

нетърпеливата безгрижност на детството към приемането на 

отговорностите на пубертета. В същността си детето прилича 

на сомнамбул. Ходещият насън не пада от покрива, но ако се 

събуди, ако си даде сметка за празнотата, той ще осъзнае опас- 

ността, ще се уплаши и ще падне. А възрастните през цялото 

време искат да събудят детето. Като от една страна, не бива да 

го разбуждат твърде рано, но в същото време все някой ден 

трябва да го сторят, защото то е част от етноса, който задължи- 

телно ще го разбуди. Твърде ранната инициация кара детето да 

изгуби част от своите възможности. Но тъй или инак тази му- 

тация настъпва рано или късно при всички човешки същества. 



156  

В „Моето  портокалово  дръвче“  срещата  между  стареца 

и детето е изключително важна. И двамата сякаш  изживяват 

нещо общо и могат да се разбират: старецът вече няма сек- 

суално-еротичен живот, а детето още няма такъв, така че те 

изживяват своята  любов...  любов  между  този,  който  ще  умре, 

и онзи, който наскоро е излязъл от своята неопределеност. 

И една друга, много приятна книга отчита истинските от- 

ношения между съвсем малкото дете и възрастния: „Неделите 

във Вил Д’Авре“10. Обществото не приема тази невинност. И 

все пак колко важен е този обмен, този живот, който си дават 

един на друг двете същества посредством символичното цело- 

мъдрено общуване. 

Въображаемото поле на детството е съвършено несъв- 

местимо с полето на рационалността, чрез което възрастният 

поема отговорността към детето. Да бъде негов автентичен 

свидетел, без проекциите на разказвача, без повтаряне на кли- 

шета, без позоваване на определен обществен модел, вън от 

всякакъв морал и всякаква психология, но и без опити за 

опоетизиране, е в крайна сметка „непреводимо“ за възрастния. 

Тогава значи ли това, че истинската литература трябва 

да бъде написана от дете (като Ане Франк, но тя не разказва 

за ранните години  на  своя  живот)?  Подобни  опити  трябва 

да бъдат насърчавани. Тази литература няма да прилича на 

книгите, писани, за да се харесат на децата. Но дори и да не 

интересува съседа ни, тя по всяка вероятност ще се окаже те- 

рапия чрез писане. Така ще се сбъднат словата на св. Павел: 

„Когато бях младенец, като младенец говорех...“11 

А няма ли да има и характер на свидетелство? „Моето 

портокалово дръвче“ доказва, че опитът за възстановяване и 

пресъздаване на субективността на детството може да бъде 

предаден, и че в същото време притежава голяма литературна 

 
10 Автор Бернар Ешасерио. По книгата е   заснет   едноименният   филм   на 

Серж Бургиньон, спечелил „Оскар“ за най-добър  чуждоезичен  филм  през 
1963 г. – Б. пр. 

11   1 Кор. 13:11. – Б. пр. 
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стойност. Дали евентуалният разцвет на този жанр – за разли- 

ка от всички известни ни романи, в които авторът използва 

собственото си детство, за да ни разкаже някоя история, да 

пресъздаде някакъв мит или да си уреди сметките с десйтви- 

телността, написвайки социален памфлет – няма да развие у 

читателите чувство на уважение  към  субективността  на  дете- 

то? Няма ли да затвърди предчувствието им, че сетивните и 

въображаемите преживявания от първите  ни  години  нямат 

нищо общо  с  онова,  което  ще  проецираме  по-късно?  Може 

би, но бъдещото предателство към собствената  ни  субектив- 

ност и  нейното  изопачаване  са  част  от  нормалното  развитие 

на всяка личност. 

До XX в. детето се появява  в  преобладаващата  лите- 

ратура като символ на  фундаменталната  слабост  на  човека, 

било като положителен образ – на падналия ангел; било като 

отрицателен – на малкото чудовище... то наистина е грозното 

пате, само човеколюбието може да го спаси. В приказките и 

преданията, и  в  песните,  откриваме  или  пакостливото  дете, 

или детето-ангелче. 

Народната традиция е събрала всички клишета на съ- 

ществуващи с векове привички и предразсъдъци, които служат 

за различаване на момченцата от момиченцата. Момиченцата 

са имитации на жените, а момченцата – на мъжете. И на 

едните, и на другите се посочва накъде трябва да вървят, за да 

не кривнат по лошия път. Детето се смята за незряло, низко 

същество, без да е налице ясна отграничителна линия между 

момчета и момичета. Тогава кога се появяват персонажите на 

момиченца в литературата? Без съмнение до XX в. в нея пре- 

обладават като герои момченцата. В приказките и преданията 

Червената шапчица би могла в краен случай да бъде и момче, 

ако не я изяждаше вълкът, който накрая се оказва стар сатир. 

Но ние знаем, че малките момченца също имат за какво да 

се боят от сатирите. 

Дълго  време  на  женските  героини  в  литературата  са 

били отреждани единствено ролите на майката на детето или 



158  

на девойката, на която предстои да се омъжи, тоест на жената- 

майка или  на  бъдещата  съпруга.  Изглежда,  че  е  трябвало  да 

се надмогне не само инерцията, а и съпротивата на цяло едно 

общество, за да може момиченцето да заеме  мястото  на  гла- 

вен герой в литературата. Ясно е, че момчето в приказките не 

може да се смята за полово диференцирано, ако не е типично- 

то момче, представляващо еманация на общество, ръководено 

от мъже, да не кажа и дълбоко мизогинно. Трябва да отбеле- 

жим, че преобладаващата част от писателите са мъже. В това 

отношение Жорж Санд е истинска авангардистка. „Малката 

Фадет“ е първата във Франция героиня в поличка. Поредицата 

„Примерните момиченца“ с розови корици въвежда еротична- 

та двусмисленост на персонажа. Софи12 е внучка на Жюстин13. 

Графиня Дьо Сегюр14 не пише за възрастните, а за свои- 

те внуци. Тя не е смятала творбите си за литература. Те биват 

приети за такива едва в наши дни. 

Творчеството на тази писателка следва линията на при- 

казките, чиято  поука  трябва  да  отведе  детето  към  приемане 

на нормата, но темата за садизма при нея е много силно 

застъпена; именно това е най-оригиналното: съществува цяла 

възпитателна традиция в романите за младите, чиято цел е да 

се посочи пътят, да се дадат знания за живота, да се осигури 

кодът на интегрирането в обществото. Графиня дьо Сегюр 

съжалява, че няма възможност недисциплинираните да бъдат 

шибани с камшик до кръв. Как иначе могат да бъдат изтълку- 

вани думите й: „Наказанието трябва да внушава ужас“? 

Тес от едноименния роман на Томас Харди15 е пророче- 

ска фигура, мъченица на бунта на втория пол. Твърде млада, 

още ненавършила 11 години, тя постъпва като прислужница 

в дома на свещеник. На 15 години е изнасилена от сина на 
 

12    Героиня от романите на графиня Дьо Сегюр. – Б. пр. 
13    Героиня на маркиз дьо Сад. – Б. пр. 
14    София Фьодоровна Ростопчина, по мъж Сегюр (1799–1874) – френска дет- 

ска писателка от руски произход. – Б. пр. 
15    „Тес от рода Д'Ърбървил: една непорочна жена“, „Тес от рода Д'Ърбървил“ 

или само „Тес“ е роман от Томас Харди, издаден през 1891 г. – Б. пр. 
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господаря. Напуска работа, ражда дете и се омъжва. Но ни- 

кога няма да забрави мъжа, който я е насилил и прекършил. 

Накрая ще го убие с ярост в сърцето. Това въстание на жената 

е ново за литературата от края на XIX в. Но тази, която се 

бунтува, е достигналата зрелост жена. Като дете тя е жертва 

на обществото. Става дума за женски класов бунт, а не за бунт 

на жената като пол в рамките на буржоазната класа както при 

Симон дьо Бовоар. 

Детето жертва  на  обществото  е  концепция  от  XIX век. 

В края на нашия век темата за експлоатираната от мъжа же- 

на-дете малко се отклонява и заобикаля истинския въпрос: 

дискурсът за детето потулва въображаемото на първите десет 

години от живота. Наистина ли е неизбежно като съдбата да 

бъде използвано писменото творчество единствено за лите- 

ратурна възстановка на нашата младост, за измислянето на 

едно детство, което в действителност не съществува, или за 

обслужване на дадена идеология посредством налагането на 

модели? Наистина ли литературата едновременно ни отчуж- 

дава от детството и изразява инициацията на прехода към 

живота на възрастните? В такъв случай тя се явява основен 

инструмент за вкарване в пътя, за идеологическа обработка, 

за задушаване на артистичната чувствителност, защото без да 

го съзнава, писателят е принуден да отстъпи на миметизма, 

който обществото развива у „добрите ученици“, вместо да се 

погрижи за тяхната креативност. 

А не може ли литературата да свидетелства и за субектив- 

ността на ранната възраст и да поражда  по-голямо  уважение 

към човешката личност в етапа на най-голямата ѝ уязвимост? 

Поезията на Лотреамон и Рембо представлява на нивото 

на писменото онова, което детската психоанализа е на нивото 

на оралното от половин век насам. 

Днес кой ли не разказва спомените си от детството! В 

съвременната френска литература този нарцисизъм силно сте- 

снява света на романовото творчество и се налага да се четат 

чуждестранни произведения, за да се открият по-епични, по- 
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космически сюжети. Мишел Турние прави опити да преоткрие 

великите митове, но като цяло съвременният френски роман 

черпи вдъхновение от детството, което авторът е имал, или не 

е имал. 

Може би това се дължи на навлизането на психоана- 

лизата в културата на интелектуалците. Те повече от всякога 

долавят значението на първите си усещания. 

Тази въображаема „люлка“, която заема видно място в 

стаята на нашите съвременни автори и авторки на романи, 

отразява все по-голямото място, отреждано на проблемите на 

детството от обществото на 60-те години на този век. Мода, 

култ? 

Ако има култ към детството, той наскоро ли се е появил 

в нашето западно общество? В съвременните схващания – да 

кажем, на американците – не мисля, че може да става дума 

за култ към детето дори и през първата половина на XX век: 

по-скоро става дума за навлизане на детето като самостояте- 

лен персонаж, макар и изцяло заобиколен от символика. Ето 

защо не можем със сигурност да твърдим, че то бива взето за 

самото себе си, че бива изучавано заради самото себе си от 

неутрална гледна точка и че бива показвано такова, каквото 

е, без купища поетико-митологически понятия. То все още е 

пленник на всички символи, с които е натоварено, а възраст- 

ният фиксира върху него всички свои мечти и вижда в него 

една изгубена златна възраст. Така че можем ли в наши дни 

да говорим за култ към детето? Не можем да сме сигурни, че 

детето е наистина добре защитено като личност. В този „култ 

към детето“ има и нещо много митично. Погледът върху дете- 

то не се прояснява от факта, че днес очевидно му се отрежда 

значително  място.  Имам  чувството,  че  дискурсът  за  детето 

е винаги подвластен на цяло едно културно и митологично 

наследство. 

Детето с главна буква не съществува, както не съществу- 

ва и Жената с главна буква. Това са абстрактни съвкупности, 

които скриват отделната личност. В анализа на литературния 
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дискурс паралелът между отношенията деца – общество  и 

мъж – жена разкрива общия източник на всички неврози. По 

същия начин, по който възрастните проецират върху децата 

онова, което отхвърлят от заобикалящия ги свят или което не 

откриват у себе си, а искат да възвеличаят, мъжът проецира 

върху жената своите фантазми, несбъднати мечти, своето не- 

щастие. Жената майка прави същото, като отглежда спътник, 

който търси закрилящо крило. Двойките се инфантилизират. 

Ако се промени отношението на възрастния – мъж или жена – 

спрямо детето, може би отношенията в двойката ще се оздра- 

вят. По-голямото зачитане на личността на детето и на него- 

вата автономност би сложило край на сексизма, на фалшивото 

съперничество и на психозата на мачисткото отчуждение, а 

оттам би довело и до по-качествен сексуален и любовен живот 

между родителите в двойката възрастни. 

 

 
„Магарешка кожа“ и „Синята планета“ 
(от приказките до научната фантастика) 

 

Авторите на приказки и предания, записали устната фолклорна 

традиция, изглежда са имали едно наум да помогнат на  мла- 

дите читатели да преминат от стадия на детството към живота 

на възрастния, да ги посветят в рисковете и придобиването на 

средства за самозащита. Бруно Бетелхайм16 очертава границата 

между приказки и митове. Митовете представят идеални персо- 

нажи, които действат според  изискванията  на  Свръхаза,  дока- 

то приказките описват интегрирането на Аза, който позволява 

прилично удовлетворяване на желанията на То. Тази разлика 

подчертава контраста между проникновения песимизъм на ми- 

товете и фундаменталния оптимизъм на приказките. 
 

16 Psychanalyse des contes de fées („Психоанализа на вълшебните приказки“), 
Bruno Bettelheim (The uses of enchantment / „Употреби на омагьосването“), 
R. Laffont, 1976, p. 39, 58. – Б. пр. 



162  

Митовете предлагат примера на героя, с когото не можем 

да се идентифицираме, защото е божество или полубожество, 

и извършва невероятни подвизи, за каквито не бихме могли да 

претендираме. Докато приказките разказват за всекидневния 

живот; главните герои в тях – момченца, момиченца, възраст- 

ни, феи и пр. – често пъти нямат име: те биват наричани „едно 

малко момченце... едно малко момиченце... един овчар... един 

пастир“. Те нямат минало, нито родители. Това са човешки 

същества, които биха могли да принадлежат на всяко едно се- 

мейство. Тук не става дума за принца на..., краля на... Героите 

на митологията притежават нещо неподражаемо – много е 

отчайващо да се озовеш пред непроходима планина. За детето 

те играят ролята на смазващия баща. 

Не всички герои от гръцката митология завършват  тра- 

гично като Прометей или Сизиф. Одисей се завръща в родната 

Итака. Това е важно за най-младите читатели. Детето, което 

трябва да продължи да живее, може да се изкуши да изостави 

тази борба, ако персонажът, с когото се е отъждествило, умре 

или бъде осъден на вечни мъки. Щастливият край („хепиенд“) 

е необходим, за да насърчи детето да положи усилия, да стане 

борбено. 

За младия читател митовете все пак имат значение на 

инициация: детето може да възприеме идеята за изпитание – 

полагайки усилия, често пъти, ако не и винаги, можем да пре- 

одолеем неволи, които са неизбежни в живота. 

Мисля, че щастливият край на приказките дава на детето 

представа за изпитанията, които очевидно са далече от дейст- 

вителността, но които му позволяват временно да се иденти- 

фицира с герои, които, въпреки че срещат трудности, успяват 

да преодолеят препятствията по пътя си. 

До ерата на телевизията поколения малчугани  четяха 

или караха други да им четат приказки. Сега те гледат на 

малкия екран „научнофантастични филми“. 

Мисля, че има  някаква  замяна.  Един  знак:  децата  си 

искат щастливия край. Онзи ден проследих по телевизията 
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борбата с едно НЛО и си казах: „Ами че това е пълно съ- 

ответствие на приказките: има съспенс, има герой, с когото 

детето да се отъждестви, има роботи, които изпълняват ролята 

на злите или добрите феи, но винаги има човешки субект“. 

Във въпросния филм за НЛО имаше една, така да се каже, 

извънземна жена, която от робот изведнъж се превръщаше в 

красиво младо момиче, а роботът изчезваше. И все пак в тези 

„научнофантастични филмчета“ за телевизионните зрители 

под петгодишна възраст нищо не може да замести момченца- 

та или момиченцата от приказките. 

Бруно Бетелхайм, който не гледа с носталгия към  ми- 

налото и не обвинява системно телевизията или киното,  не 

вижда кое би могло  да  послужи  за  еквивалент  на  приказките 

за децата под пет години. Всяка сряда все още излъчват дра- 

матизации на приказки, но в тях подчертават гротескното, 

шутовското. Детето вече не открива в тях етиката, която да 

подкрепи желанието му да се идентифицира с някой герой. 

Нека да поставим приказките  в  техния  социален  кон- 

текст. Дали са били създадени за децата? Според мен не. При- 

казките са  били  предназначени  за  вечерно  забавление  както 

на възрастните,  така  и  на  децата.  Те  са  носели  послание.  То 

е можело да бъде разбрано „от всички възрасти“, но е имало 

за цел да ги научи на жестоки истини.  За  децата  Магарешка 

кожа е силно шокиращ персонаж: преследвана от своя инцес- 

тен баща, тя е принудена да се маскира като магарица, за да 

попречи на баща си да я обладае.  Магарешка  кожа  е  исто- 

рията на едно момиче, което се освобождава от инцестното 

желание на своя баща. Възрастните са разбирали тази приказ- 

ка в еротичен смисъл; децата – също. Но в същото време са 

можели да разберат, че когато майката умре, за момичето е 

опасно да остане в близост до своя баща. 

През повечето време не правим разлика между  приказ- 

ките за деца и приказките, които възрастните разказват  на 

децата, онези, които родителите или дядовците и бабите раз- 

казват с удоволствие на децата. 
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Историите на Малечко-Палечко или на Магарешка кожа 

могат да бъдат открити и в Китай: те са архетипи. Пепеляш- 

ка е родена в Тибет. Свидетелство за това е фолклорът на 

езика ладакхи17, събиран от Нгаванг Сьопа сред тибетските 

бежанци в Стария град на Делхи (Индия): „В дъното на една 

долина живеел цар. А високо горе, на хълма, живеела стари- 

ца със своята дъщеря...“ Темата на Пепеляшка е зададена. В 

тибетската версия, подмамена от мащехата, Пепеляшка убива 

родната си майка със собствените си ръце – докато майката 

стрива ечемик с воденичния камък, дъщерята пуска колелото 

на воденицата, което я смазва. Работата ѝ като слугинче и жи- 

вотът ѝ на изгнаница са средство за приемане на вината или 

на греха от предишното ѝ съществуване. 

Това са истории за еволюцията на детето, което среща 

трудности при общуването с възрастните, с космоса, с приро- 

дата, с действителността. Изобразяването на детето редом с 

великана не е показване на малкото незряло същество, а най- 

добрата метафора за задължителния преход на всеки бъдещ 

възрастен: или го заобикаляте, или преминавате през него, без 

дори да си давате сметка. Но ако си дадете сметка, точно това 

ще изживеете. Макар този дискурс да е създаден за възрастни 

и от възрастни, той има най-голяма стойност за детето. 

Питам се дали митовете не ни поднасят най-вече чо- 

вешката съдба въобще, всичко онова, което всяко човешко 

същество среща в живота си, докато приказките служат за 

подкрепа на конкретни етапи от развитието на отделните хора. 

Митовете вероятно разказват за отношенията  на  детето  като 

част от човечеството, за космическото дете, изправено пред 

природните стихии, пред неразбираемото в природата, пред 

сблъсъка с  действителността,  която  никога  няма  да  опознаем. 

А приказките по-скоро представят детето като историческо и 

социално същество. Но „детето“, разглеждано  –  с  изключение 

на перверзните, тоест поучителните приказки – по съвършено 
 

17    Наричан още бхоти – език от семейството на тибетските езици, говорен в 
някои райони на Северна Индия и Тибет. – Б. пр. 
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безличен начин, деперсонализирано и възприемано в неговата 

цялост. 

В митовете никога не се срещат болни персонажи – бол- 

ното дете, болната майка, раненият поради заклинание на зла 

вещица баща се срещат само в приказките. В митовете те са 

пленници на стихиите, но никога не са болни. 

Друг специфичен аспект  на  митовете:  те  често  предста- 

вят произхода на човечеството,  доколкото  в  тях  става  дума 

за конфликти и за  роднински  връзки  между  богове.  Това  е 

една от присъщите на митовете функции, която не откриваме 

непременно и в приказките... Виждаме това у индианците, у 

всички средиземноморски народи: става дума за битки между 

богове, за детството на богове, за изпитания на богове, за вой- 

ни между богове, за омраза, ревност, любов, кръвосмешение 

между богове. Става дума за история и праистория, докато 

приказките владеят пространството на въображаемото. 

„Имало едно време...“ – всички приказки започват с това 

изречение, докато митовете са актуални, те са начин да се ан- 

тропоморфизират вечните космически и земни сили. 

В този смисъл можем да кажем, че митът е средство за 

усвояване на метафизиката и религията, на космическия човек 

в отношенията му с природните стихии, средство за припом- 

няне на неговия произход, докато приказката играе по-скоро 

ролята на подготовка за интегриране в обществото. Впрочем в 

своето етническо многообразие приказките отразяват, посред- 

ством предметите, обстановката и начина на живот, определе- 

ни типове общество. В митовете постоянните елементи са по- 

фрапиращи: кръвосмешения, проклятия, нарушени забрани – 

всичко това съществува в митовете на индианците, на древните 

гърци и римляни, на африканските племена. Смайващо е да се 

види, че в масайския мит за сътворението на света присъства 

смесица от християнски, библейски и чисто анимистични архе- 

типи. Бог създал мъжа и жената заедно с един бик. 

Вместо да говорим на децата си  за  Одисей  или  Проме- 

тей, може би ще бъде по-интересно да им говорим за Луната, 
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за Плутон, за Марс; да им разказваме приказки  за  Космоса. 

Може би тепърва трябва да открием подходящата литература, 

чиято основа вече съществува; достатъчно би  било  да  започ- 

нем с преданията от Азия, Америка и Африка. 

На помощ идват Тримата влъхви на Мишел Турние, кой- 

то се опитва да поеме щафетата на традицията, като прави 

свободна перифраза на преданието. Неговото изобретение е 

четвъртият Влъхва, който пристига във  Витлеем  единствено  за 

да открие рецептата на локумите: той е голям чревоугодник. 

Подобен хумор притежава  способността  истински  да  забавля- 

ва днешните деца. 

А лично аз смятам, че приказките на Шарл Перо по 

различни причини вече не могат да служат за посредник (на 

първо място, защото вече не съществува контекст, в който да 

бъдат разказвани, защото вече няма баби и дядовци, които да 

ги разказват... И освен това светът се е променил). Задавам 

си въпроса дали между научната фантастика, завладяването на 

Космоса и великите митове не е налице нова осмоза; може 

би сме достигнали момента, в който децата могат да пият от 

извора на планетарните архетипи и така да влязат в директ- 

на връзка с великите митове, но по всяка вероятност с друг 

речник и друго пространство. Анимационните филмчета са ги 

подготвили за това. 

Рисуваните филми, за разлика от приказките, са  истории 

без думи, но не и лишени от цветове или звуци. Става дума за 

език на действията (активни и пасивни), в природна среда или 

в среда, създадена от човешка ръка, но опростена и сведена до 

абстракция; тези филми улавят онзи кадър от историята на ге- 

роя, в който той (не непременно човешко същество) трябва да 

разрешава житейски проблеми, проблеми с оцеляването, със 

съседите, съперниците, престижа,  ревността,  зложелателство- 

то, недоразумения, насилие, слабия, станал жертва на силния, 

но всички тези изпитания биват компенсирани и  дори  побе- 

дени от любовта. Рисуваните филмчета  са  заместили  истори- 

ите, които възрастните разказват на децата. Дребните герои 
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животни позволяват на децата под петгодишна възраст да се 

идентифицират с тях, а децата, които още притежават много 

беден речник, разбират латентния текст. Жалко, че липсва 

обичаната личност, която да облече в думи емоциите, пробу- 

дени от тази история в образи като отклик на действителни 

преживявания или фантазми, родени от въображението на де- 

цата в мигове на самота. 

 

 
Детето сандвич 

 

Когато бях дете, в рекламите нямаше образ на малко момче – 

бебетата бяха с пњла на ангелите. Иди разбери дали бебето 

от рекламите на сапуните „Кадюм“ е момиче или момче! За 

рекламите то си беше бебето обект. След изобретяването на 

дагеротипа започва фотографирането на новородените голи, 

по корем. Няма и помен от пишка. В семейните албуми мал- 

ките момченца се губят в дългата кръщелна роба. Тази не- 

различимост или двусмисленост се поддържа практически до 

навечерието на Втората световна война. 

Първите илюстрирани рекламни съобщения, свързани с 

кърмачетата, са обяви за бавачки. На тях са показани дойки. 

След това идват рекламите за първите консервирани млека. 

И брашна. „Фосфатин Фалиер“18 е била представена като ог- 

ромен супник, върху който са се покатерили цяла сюрия мал- 

чугани. Ерзаци на някогашните  ангелчета.  Първото  реклам- 

но изображение на момиченце се  появява  върху  плакатите 

на шоколад „Мьоние“: на тях момиченце изписва старателно 

върху стена думите „Шоколад Мьоние“ с почерка на прилежна 

ученичка според тогавашните разбирания. 

Този прецедент – включването  на  примерните  момичен- 

ца в рекламите – остава дълго време изолирано явление. Забе- 

18    Прочута марка храна за деца от края на XIX в., добила изключителна по- 
пулярност с рекламите си. – Б. пр. 
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лязваме, че от момента, в който рекламното изображение на 

детето става полово диференцирано, до 50-те години на XX в. 

преобладават образите на момченца. Сякаш „рекламата“ е 

предназначена за мъже, големи и малки, на които помага да 

изберат марката и  цвета.  Успоредно  с  това  кръщелната  роба 

на малкото момче изчезва от семейния албум и момчето се 

превръща в рекламите върху стените на градските сгради в 

образец на детето консуматор или по-скоро в посредник за 

покупката. 

В социологията е широко известен фактът, че рекламните 

клипове по телевизията са емисиите, които  в  най-голяма  сте- 

пен привличат и задържат вниманието  на  най-малките  зрите- 

ли. След май 1968 г. се надигнаха гласове, заклеймяващи това 

културно „развращаване на малолетни“: „Каква катастрофа! 

Вземат детето за консуматор“. Вярно е, но  реакцията  на  мал- 

кия зрител не е пасивна. Децата не са глупави и упражняват 

своето критическо право: те се смеят само когато смешката е 

забавна и запомнят единствено рекламните изречения, в които 

има игра на думи, погрешно произнасяне и рими, приятни за 

ухото. Рекламата играе с  езика,  тя  изобретява  комични  ефек- 

ти. Всекидневният живот е напрегнат, духът на сериозност и 

умората сбръчкват лицата на възрастните. Хората с чувство за 

хумор са рядкост, а играта на думи, която някога радваше уче- 

ниците, сега е заменена от звукоподражанията в комиксите. 

Рекламните  клипове  отнемат  сериозността  на  всекидневното 

„метро-бюро-легло“ и помагат на детето да се освободи от ня- 

кои конфликтни ситуации, като го разсмиват или развеселяват. 

Не е изключено  езикът  на  рекламите  с  визуалните  и  вер- 

бални гегове  да  развива  критическите  способности  на  детето 

в по-голяма степен, отколкото училището. То може  да  каже: 

Ако трябваше да избирам, не бих направил същия избор като 

момченцето от филма. Момиченцето от рекламата на  шоко- 

лад „Мьоние“ беше авангардно явление в началото на медий- 

ния век. То известяваше, преди повече от петдесет години, че 

милиони  деца  под  десетгодишна  възраст  ще  заемат  мястото 
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му върху стените на градските сгради и по екраните на те- 

левизорите. Това завоевание стана на етапи: първо видяхме 

царството на двойката майка – бебе, после дойде нуклеарното 

семейство, засияло на фона на една или друга марка, грижов- 

ният татко наследи мускулестите ергени, накрая рекламата 

постави малкия принц на гърнето му. Детето сандвич, крещят 

онези, които мразят рекламите. Но всъщност първостепенното 

място, което му се отрежда, е по-скоро валоризиращо. Оттук 

нататък обществото вече признава правото му на избор. То е 

част от решението за дадена покупка. Представят го събудено, 

находчиво, сръчно, с добър вкус, с дар слово. Клишетата за 

момчето калпазанин са прокудени от рекламата. Експлоатаци- 

ята на децата от медиите е погрешно формулирано обвинение. 

 
Преведе от френски: Радостин Желев 
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Фентъзи за деца и юноши 

Мариза Декастро 
 
 

Никой никога не е поставял под съмнение големите произве- 

дения на фентъзи литературата. Системно преиздавани, кла- 

сическите творби представляват здрава основа за сценарий и 

биват екранизирани в киното, превръщат се в комикси, раз- 

пространяват се между различни филмови компании, споме- 

нават се в блогове. 

По-специално в областта на детско-юношеската книга 

фентъзи литературата представлява многообразна категория, 

която се умножава в аритметична прогресия от преработките, 

насочени към по-малки възрасти, преводите на нови романи 

на тази тематика, които се разпространяват в чужбина и ес- 

тествено, от книгите от гръцки автори. 

Жанрът несъмнено е любим, в резултат на което тези ро- 

мани нерядко следват логиката на „сериала“ и се разпростират 

в два или повече тома, като прибавят нови епизоди, в които 

намират продължение и се доразгръщат действията на героите. 

Поджанр на фентъзи литературата е т.нар. героично фентъ- 

зи (Heroic fantasy), както литературните изследователи наричат 

романи с приключения във фантастични светове или на земята 

в далечни времена – отминали или бъдещи, на други планети 

или дори в различно измерение, когато науката и технологията 

все още не са съществували и когато всичко било направлявано 

от магията. Неизменна тяхна тема е борбата между доброто и 

злото и моралните дилеми, които тя поражда. Героите на Heroic 

fantasy  се  разграничават  на  положителни,  които  имат  високи 
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идеали и добродетели – нравствени устои, чувство за справед- 

ливост, другарство и задружност, приятелство, инициативност 

и действеност в полза на мнозинството, личен пример, и на 

отрицателни – с противоположни характерни черти. Изходът от 

борбата на героите срещу всемогъщото Зло (обикновено крал/ 

кралица, магьосник/магьосница, лишени от морал, лукави и 

вероломни) определя и бъдещето на техния свят, на един свят 

с негова собствена география, генеалогия, институции и закони. 

Дж. Р. Р. Толкин и К. С. Луис, приятели и колеги от 

Оксфордския университет, заимстват елементи от митовете и 

световната фолклорна традиция, сътворявайки същества, вдъ- 

хновени от митологични създания, и композират епични ро- 

мани, пресътворявайки с необуздано въображение знанията 

и прочетеното: познатия „Властелинът на пръстените“ (1937– 

1949), първият, и „Хрониките на Нарния“ (1949–1954), вторият. 

Те са двама от онези, оказали влияние върху всички по-млади 

автори от този жанр. 

Луис и Толкин са  искали  създадените  от  тях  светове, 

места и герои да изглеждат убедителни, нещо, към което се 

стремят и по-новите автори на фентъзи за деца и юноши. Така 

те са съчетали фантазия и реалност, включвайки в произведе- 

нията си множество близки на читателя елементи. Всичко  – 

герои, чувства и действия, функционира като метафора, която 

води читателите посредством несъзнаваното отъждествяване с 

героите до това да открият отчасти действителния свят, да зае- 

мат позиция и в крайна сметка да се замислят върху неговите 

реалности. Впрочем онова, което се случва във  фантастичния 

свят, изплитан в романите, се отразява  непосредствено  в  на- 

шия собствен: потресен от войната,  Толкин  изпращал  на  сина 

си, който служел в британските военновъздушни сили (RAF) в 

Южна Африка, глави от  „Властелина“,  алегория  за  онова,  кое- 

то преживявало човечеството, представено посредством един 

въображаем   свят.   Няколко   години   по-късно   Луис   написал 

„Лъвът, вещицата и дрешникът“, първата част от „Хрониките 

на Нарния“, с герои братята Певънси, заели в романа мястото 
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на истинските деца, които той подслонил у дома си по време 

на бомбардировките на Луфтвафе над Лондон. 

И двамата привнасят в книгите си много от нещата, кои- 

то са обичали: ирландски и скандинавски митове и  легенди, 

елфи, киликанзери – странни човекоподобни животни, древни 

божества, животни, които говорят,  храбри  герои,  приключен- 

ски търсения, грандиозни битки, магически амулети, тайни 

ходници, заклинателни слова. Освен тези приказни елементи 

обаче централната идея на техните книги е признаването на 

всички отрицателни черти и нагласи, които водят към злото – 

надменност, изкушение, предателство, ненаситност и др. – и 

решенията, които взимат героите, за да се справят с тях. Тези 

решения са съдбовни, защото определят хода на  живота  на 

всеки един от тях и естествено, пътя на целия техен свят. 

Втората световна война разтърсва  Европа  –  война  бушу- 

ва в Нарния на Луис и в Средната земя на Толкин. 

 
В Гърция издаването на фентъзи романи за деца и младе- 

жи започва с преводи преди всичко на англосаксонски автори. 

Неотдавна, когато вече фентъзи изданията заливаха книжар- 

ниците, през 2012 г. атинското издателство „Естия“ преиздаде 

фантастичната новела за деца „Един изгубен свят“ (1943) на 

гръцкия писател М. Карагацис. 

Днес гръцки автори, които се броят на пръсти, повечето 

дебютиращи и съвсем млади (20+), се хвърлят смело  на  аре- 

ната на този литературен жанр, тъй като по всяка вероятност 

фентъзито е част от тяхната младежка култура. Те следват 

чуждестранния образец  на  големите  от  стила  Heroic  fantasy 

и  пишат  епоси, разказват героични  приказки  за  младежите 

в наше време. Трябва да отбележим също така, че те са по- 

консервативни от техните чуждестранни колеги и не пишат 

романи на теми, докосващи се до паранормалното, както в ро- 

маните за млади хора, издавани в изобилие, особено в САЩ. 

Повечето създават  един  измислен  свят,  една  различна 

реалност – отражение на нашата собствена, с герои, които 
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действат в рамка твърде близка до човешката психология. 

Характерите се градят върху двойки противоположности до- 

бро – зло, справедливост – неправда, честност – непочтеност, 

приятелство – предателство. Успоредно с това присъствието 

на женски образи и въобще на индивиди в младежка възраст 

заема първостепенно място. 

Те са ситуирани в епоха извън човешката история, като 

следват свой собствен „местен“ календар или дори специфичен 

диалект. Историята на цивилизациите в цялата нейна широта 

присъства непрекъснато, като ги захранва с реалии и идеи за 

именуването на лицата. Мотивите в тези героични епоси с 

кръвопролитни  войни  на  кръвожадни  владетели,  борби  кой 

ще наследи  трона,  вероломни  заговори,  измени,  пътешествия 

и др. носят привкус на Средновековие или на мрачни – според 

народните разбирания – времена, на епоха на страх и несгоди, 

които героите са призвани да преодолеят. 

До голяма степен природата е представена като невъ- 

образимо враждебна към хората. Естествената среда,  каньо- 

ните, стръмните планини, разбушуваните морета, пещерите, 

буйната растителност,  участват  също  толкова  енергично,  както 

и останалите протагонисти, както и екстремните  метеороло- 

гични явления – наводненията, потопите, стъписващият мраз, 

свирепият студ, които умножават трудностите и поставят пре- 

пятствия пред постигането на целите от героите. 

Във всички романи второстепенни действащи лица са 

нереални същества, диви или приятелски настроени, но не- 

изменно подчиняващи се на техния господар, божествата, и 

естествено,  магията,  която  заема  мястото  на  „технологията“ 

във всеки един от тези светове. Тук също така трябва да до- 

пълним изобилието от препратки към традиции и митове, об- 

ратите и техните адаптации. Често  пъти  ключът,  отключващ 

входа към въображаемия свят, са сънищата с тяхното очарова- 

телно труднообяснимо визионерство  и  парадоксалност,  книги- 

те с богатството на идеи или нито едно от двете. 
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Възможните  разграничавания  се  отнасят  до: 
 

– умението на автора/авторката да организира пълно- 

кръвна сюжетна картина, едно фантастично общество 

с ценности, обществени класи, съсловие на свеще- 

нослужители, с вярвания, религия, професии, градо- 

устройство, нрави и обичаи, изкуство и технология, 

всичко характерно за човешката цивилизация, която 

познаваме, но която във фентъзи романите е пренесе- 

на в някакво друго измерение; 

– изобретателността  в  магията,  която  измисля  всеки 

един писател, независимо дали става дума за човешки 

същества, които я упражняват, за материали, които я 

съдържат, или същества не от този свят; 

– здравината на сюжета и композицията, т.е. доколко те 

не страдат от повторения, вписващи се органично във 

фабулата, и доколко не се превръщат единствено във 

витрина с мостри за възможностите на пишещия; 

– накрая и най-важно – доколко сътворяват плътни ха- 

рактери, а не остават при повърхностното им описа- 

ние/нахвърляне, сякаш са плоски фигури, отпечатани 

върху целулоидна лента. 

 
И накрая – дължим възраждането на интереса към дет- 

ско-юношеския фентъзи роман на „Хари Потър“ (1997). С ма- 

гията и свръхестественото, превърнали се в основни съставки 

на сценария, и с рекордните продажби, които, от една страна, 

имат отношение към комерсиалното, но преди всичко показ- 

ват интереса на публиката към този жанр, писатели, повлияни 

от неговата авторка Дж. Роулинг, са залели издателствата с 

аналогични творби с разнородно качество. 

Критиката и особено педагогическата наука не са остана- 

ли безразлични към това явление. Формулирани са множество 

мнения и коментари, едни в полза на – развиват четенето, по-

висока посещаемост в библиотеките, а други против – дали 
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подобни четива оставят нещо у читателите, не ги ли увличат в 

лесносмилаемо четиво и не ги ли отдалечават от реалността. 

Онези, които се възпротивяват на въображаемите перипетии 

на Хари и неговите приятели, изпускат от поглед развлека- 

телния аспект на литературата, насладата да четеш грабващи 

приключенски истории или пък не различават алегориите, по- 

средством които авторите изразяват възгледите си за обще- 

ството, като упражняват критика. Докато, от една страна, те са 

приели класиците на фентъзито, от друга, до съвсем неотдавна 

се колебаеха пред десетки книги, излезли преди доста години, 

чиято тема са паралелните светове или примесването на ре- 

алното с въображаемото, свръхестественото и фантастичното. 

Докато фентъзи романът бъка от чудовища, вещици, дра- 

кони и злосторници, в крайна сметка той откроява един твър- 

де християнски възглед за доброто, както много правилно го 

определи един преподавател, прочел заедно с класа си книгите 

на К. С. Луис. Фентъзи романитене са нехигиенични четива. 

Това са романи, които карат  детските  мечти  да  заприличат 

на реалност, а всички ние като деца сме искали да извършим 

героични дела! 

 
Превод от гръцки: Здравка Михайлова 
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Всеки,  чел  „Алиса  в Страната на  чудесата“,  навярно си  спом- 

ня епизода, в който Алиса  се  опитва  да  заговори Мишката: 

първо  „превеждайки“ на  английски  звателната  форма,   зърната 

в латинската граматика на брат ѝ („О, Мишко!“), а след това – 

използвайки  изречение  от  учебника  си  по  френски  (“Où   est 

ma chatte?“, т.е. „Къде е котката ми?“). Това хвърля в ужас 

Мишката  и   едва   не   проваля   добронамерения  Алисин   опит 

за общуване. Лингвистите често използват този епизод като 

илюстрация за потенциалното разминаване на правилност и 

уместност в езиковата комуникация или пък за неспазване на 

максимите на  Грайс  и  принципите  на  учтивост.  Всъщност  той 

е и  отличен пример  за  липса  на  междукултурна компетентност 

и за провала на формалното образование в изграждането ѝ. 

Философията на викторианската образователна  система, 

така духовито осмяна от Карол, може и да принадлежи на 

миналото, но проблемите на междукултурната компетентност 

стават все по-актуални. Внушителен брой научни изследвания 

разработват тази проблематика за нуждите на мултинацио- 

налните компании, международните институции, миграцията, 

чуждоезиковото обучение. Тук обаче ще се спра на един важен 

фактор  в развитието на  такава  компетентност, който  обичайно 

се разглежда само в контекста на преподаването на чужд език: 

художествената литература за деца. 
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В ерата на интернет вниманието на изследователите се 

насочва предимно към функцията на медиите и свързаните с 

тях нови модуси на общуване в социализацията на децата. Но 

социокултурните идентичности на съвременните деца все още 

се изграждат, поне донякъде, в семейна среда от „четящите“ 

поколения, а институцията на  училището  все  още  се  крепи 

на писмения текст. Така детската книга продължава да играе 

съществена роля в първичната и вторичната социализация. 

Сред множеството определения на понятието „междукул- 

турна компетентност“ най-изчерпателно  и  авторитетно  е  това 

на Майкъл Байръм  (Byram  1997).  То  включва  пет  компетен- 

ции (savoirs): нагласи, познания, умения за интерпретация и 

свързване, умения за откривателство и взаимодействие, кри- 

тична културна осъзнатост. По-компактна, но сходна по дух е 

дефиницията на Дарла Диърдорф: „способността за ефективно 

и адекватно взаимодействие в междукултурни ситуации, осно- 

вано на определени нагласи, междукултурни познания, умения 

и рефлексия“ (Bertelsmann Stiftung Thesis Paper, 5).  В  мащабно- 

то проучване на фондацията „Бертелсман“ от 2006 г.  панел  от 

над 20 експерти, опирайки се на постановките на Диърдорф, 

постигат съгласие върху 22 компонента на междукултурната 

компетентност. Сред основните са: разбиране на чужди све- 

тогледи, културна самоосъзнатост и способност за саморефле- 

ксия, когнитивна гъвкавост, междукултурна емпатия, етноре- 

лативистка гледна точка, културно специфични познания  (пак 

там, 14). Експертите постигат пълен консенсус за основопола- 

гащата функция на нагласите, служещи като  „афективен  фил- 

тър“ спрямо конкретните познания и практически умения (пак 

там, 15, 17). 

Очевидно е, че основите на тези нагласи се градят от най-

ранна детска възраст и че  възрастовите  характеристики на 

децата (като любопитство, отвореност към света, капацитет за 

учене, емоционалност) благоприятстват развиването както на 

общокултурна осъзнатост (етнорелативизъм), така и на по- 

ложително отношение и информираност за конкретни чужди 
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култури. Също толкова очевидно е, че художествената лите- 

ратура, която се поддава както на естетическо, така и на ре- 

ферентно четене (Rosenblatt 1978: 22–47), е богат източник на 

културна информация, ценностни ориентации и опит, макар и 

художествено условен и опосредстван. 

Разбира се, детската литература не може да се третира 

като пряк източник на познания за реалното детство на други- 

те – тя въплъщава конструкти на детството и нерядко оперира 

със стереотипи и идеализирани образи. Може би повече от 

всеки друг тип литература тя е средоточие на властови взаимо- 

отношения и идеологически въздействия. И все пак по думите 

на Питър Хънт „индивидуалните детства се повлияват силно 

от заобикалящата ги култура, а едно от най-силните културни 

влияния е детството, въобразено от авторите на книги за деца“ 

(Hunt 2009: 52). Най-четените и харесвани детски книги „се 

просмукват, така да се каже, през читателските пори на една 

нация“, те „инфилтрират и моделират обществото“ (пак там, 

53–4). Нещо повече, както изтъква Маргарет Мийк: 

 
... литературата за деца може да се разглежда като значимия 

модел, културната парадигма на последващата литература в опи- 

та на читателя. Детската литература безспорно е първото ли- 

тературно преживяване, чрез което се създават представите на 

читателя за това що е литература. Книгите от детството са 

инициация на детето в литературата, те полагат основите на 

определени типове литературна компетентност (Meek 1990: 168, 

курсив в оригинала). 

 
Тъй като представите за литературност и за това що е 

детска литература също са културно специфични, от съществе- 

но значение е децата да имат достъп до книги от различни на- 

ционалности, които да ги срещат с други представи за детство- 

то, други жанрови условности, типове имплицирани читатели 

и стратегии на четене. Същевременно някои изследователи 

отбелязват един парадокс, уникален за превода на детска ли- 

тература: при него въвеждането на основната целева публика 
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в чуждите  култури  е  една  от  водещите  мотивации,  но  наред 

с това  преводачите  и  редакторите,  водени  от  представите  си 

за детското ниво на разбиране, най-често заличават именно 

онези елементи от текста, които са езиково и културно чужди 

(O’Sullivan 2005: 64). Този парадокс продължава да се проявява 

и в съвременния български превод за деца. 

 
От началото на 90-те години на ХХ в. насам българско- 

то книгоиздаване за деца, което традиционно е отворено към 

световната детска литература, предоставя на читателите все 

по-разнообразна междукултурна среда – за сметка на криза- 

та в съвременната българска детска проза. Според Светлана 

Стойчева „българският роман за деца е в криза, а преводният 

доминира… [Това] съвсем не е запълване на някаква липса – 

българските романи за деца продължават да се издават, но 

те се оказват неконкурентноспособни“ (Стойчева 2006). Това 

прави особено актуален въпроса за качеството на преводите за 

деца, пренебрегван в общественото пространство и в подготов- 

ката на преводачи. А сред преводните книги тези от английски 

внушително превъзхождат по брой тези от останалите езици. 

Така литературата, която играе немалка роля в изграждането 

на културните идентичности на българските деца, достига до 

тях чрез посредничеството на преводачите и редакторите от 

английски език. 

Тук ще се спра на някои наблюдения  върху  преводи  от 

този период – най-вече на  англоезичната  детска  класика,  коя- 

то е широко застъпена в задължителната и препоръчителна 

литература от първи до  четвърти  клас.  Поради  каноничния 

си статус повечето от тези произведения са превеждани не- 

колкократно и съпоставката с предходни версии откроява съ- 

ществени промени в българската рецепционна среда. Без да 

давам цялостна оценка на отделните преводи (а сред тях има и 

солидни постижения), ще се съсредоточа върху някои аспекти, 

които имат пряко отношение към проблематиката на между- 

културната компетентност. 
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Предаване на диалекти и социолекти 
 

Все повече се превеждат или препревеждат детски книги, отра- 

зяващи езиковата нехомогенност на британското и американ- 

ското общество. Тук се очертават три основни преводачески 

стратегии, според степента на придържане към установените в 

българската практика преводни норми: 

 Консервативна: нормализация/неутрализация на нес- 

тандартната реч на героите. 

 Рискова: одомашняване чрез предаването ѝ с български 

диалектни разновидности. 

 Компенсаторна: маркиране на отклоненията от норма- 

та чрез употреба на разговорни обрати и просторечива лекси- 

ка, но без стилизация на конкретен диалект. 

Пример  за  първата  стратегия  е  най-новият  превод  на 
„Тайната градина“ от Ф. Х. Бърнет (2012). В него преводачка- 

та М. Дограмаджян загатва речевата характеристика на геро- 

ите чрез разговорна и нестандартна лексика: щото, хич, нико- 

гаж, толкоз, нозе, риматиза (т.е. ревматизма), церове, що рече, 

колчем, исперимен (т.е. експеримент). Но по-често тя стандар- 

тизира йоркширския диалект, а нерядко пропуска изречения и 

дори цели абзаци, съдържащи такива речеви особености. Гео- 

графската конкретност, непрекъснато изтъквана в английския 

текст, е замъглена: действието се развива „на село“, в имение 

„на края на полята“; местните герои говорят „по селски“ (24), 

като „всички в областта“ (19). 

Понятията „на село“ и „по селски“ са натоварени с мно- 

го различни културни конотации в българския и английския 

контекст. Нещо повече, самият топоним „Йоркшър“ заема 

средищно място в символиката на романа – той е носител на 

един от най-устойчивите английски културни митове – образа 

на Англия като градина. Двамата главни герои Мери и Колин 

са посвоему чужденци в тази среда, затова моментът, в който 

самите те заговарят на йоркшърски диалект, бележи повратна 
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точка в откриването на собствената им идентичност и в духов- 

ното им преображение. Системното орязване на  препратките 

към Йоркшър лишава този превод от много съществени кул- 

турни измерения. Навярно преводачката е сметнала, че тази 

информация е  нерелевантна  за  младия  български  читател  и 

е решила да  наблегне  на  общочовешкия  патос  на  книгата. 

А може би своята роля са изиграли и педагогическите съо- 

бражения – презумпциите за това на какъв стил трябва да е 

написана една книга за деца (в духа на преводните норми, 

господствали  докъм  80-те  години).   Но   както   изтъква   Анто- 

ан Берман, напрежението между стандартни и нестандартни 

форми на  съответния  национален  език  е  смислопораждащо 

и снемането му „може да нанесе сериозни поражения върху 

текстуалността на прозаичната творба“ (Berman 2004: 294; 296). 

Подобна стратегия на нормализация е възприела и Елен Хад- 

жиилиева в превода си от 1983 г., но без да заличава напълно 

културната другост. В това отношение преводът на  Дограма- 

джян е крачка назад. 

Добър пример за втория тип стратегия е преводът на 

романа за деца на Тери Прачет „Волният народец“. В романа, 

както и в следващите три от поредицата  неподражаемият  ху- 

мор на Прачет до голяма степен се поражда от езика на клана 

Нак Мак  Фигъл  –  хибрид  от  стандартен  английски,  елементи 

на съвременни  и  древни  шотландски  и  ирландски  диалекти 

и неологизми. Заедно с описанието на външния им вид и 

илюстрациите в книгата това им придава обобщена келтска 

идентичност, изградена най-вече върху стереотипи за шотланд- 

ското, които обаче се иронизират и подриват. Диалозите на 

„фигълски“ заемат значителна част от романа, което прави 

задачата на преводача изключително сложна, изискваща осо- 

бена находчивост и  чувство  за  мярка.  Катя  Анчева  я  е  реши- 

ла чрез смесица от жаргон, просторечие и диалектни форми, 

които, макар и да не възпроизвеждат конкретно българско на- 

речие, определено се родеят със западните български говори. 

Ето няколко примера: 
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• Харно, тогаз бегай да са мащаме. (56) 

• Па назе ни се чинеше, дека са, ъ-ъ, камъне. (63) 

• Сопри се, ма, чуиш ли! (71) 

• Умиргахме отглади, господжа... Ама га разбрааме, дека е 

твое, върнааме го зверчето обратно у къшлата. (85) 

• Сдираше му гъзо нагоре къде чукаро. (109) 

• Секи път чекаме по неколко дни да не доде да си го узме. (123) 

• Море, оно си сака само мънинко благинка. (155) 

• Ти че фанеш пътьо, а я че ти фанем кесията. (163) [пародия  

на една от най-известните шотландски народни песни, „Лох 

Лоумънд“] 

• Немаш ли пататник за старата дружка? (205) 
 

Преводът на Анчева е четивен и безкрайно забавен и в 

този смисъл тя постига прагматична еквивалентност с изход- 

ния текст. Но това не прави подхода ѝ по-малко спорен. Той 

асимилира чуждата културна идентичност – фигълите зазвуча- 

ват подозрително като герои на Елин Пелин например. Осо- 

бено странен е ефектът, когато келтските реалии се появяват 

редом с българския диалект: „Я съм Фион“ (120); „сакам гона- 

гъл да ми засвири“ (142); „че танцуваме рил“ (149); „клано да 

остане без келда“ (141). 

По сходен начин е подходил Илиян Желязков към юж- 

ноанглийския провинциален говор в превода си на „Хълмът 

Уотършип“ от Ричард Адамс. Тук обаче той звучи с мекото про- 

изношение на североизточните български  говори,  макар  опи- 

тът за фонетично изписване да не е съвсем последователен. 

Например: 

• Хваньети ги дье! (244) 

• Най-добрье да идьем да погльедним. (245) 

• Е, не можьем да съ мотайем тук през цялата прокльетъ нощ. 

Трябва да хваним онийъ другити, дето съ излезли от кльеткъ- 

тъ. (247) 

• Ако избягъ, шъ направи всякъкви поразий. (481) 
 

И двамата преводачи са възприели стратегия, която Бер- 

ман нарича „популяризация“ – т.е. стремежа да се предаде 
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чуждият  диалект  с  местен  диалект.  „За  съжаление,  диалектът 

е здраво вкоренен в родната си почва и се съпротивлява на 

прякото предаване с друг диалект ... [Превод], който превръща 

чуждата другост в  домашна  другост,  в  крайна  сметка  започва 

да звучи като подигравка с оригинала“ (Berman 2004: 294). А 

особено когато оригиналът не търси комичен  ефект,  такъв 

превод може да саботира пораждането на междукултурна ем- 

патия и положителни нагласи към чуждата култура. 

Въпреки че на текстуално ниво двете описани дотук 

стратегии изглеждат противоположни (стилова хомогенизация 

срещу подчертаване на разностилието), в плана на дискурса те 

водят до сходен резултат: поглъщане на чуждите идентично- 

сти. Но докато първата се вписва в консервативната традиция 

в превода на детска литература – еднороден, висок стил в име- 

то на „правилното“ езиково възпитание, – втората поне съх- 

ранява факта на езиковата нехомогенност, макар и да поема 

риска да скандализира или дезинформира читателя с начина, 

по който я представя. 

Третата преводна стратегия, която наричам „компенса- 

торна“, се примирява с факта, че диалекти не може да се пре- 

веждат с диалекти, но запазва чуждото разноречие с помощта 

на други похвати. Добър пример за това е  преводът  на  „Тай- 

ната градина“ на Светлана Комогорова и Силвия Вълкова. 

Действително, на отделни  места  йоркшърският  зазвучава  поч- 

ти като шопски – „Ти нали рече, че тука ша почна да одя като 

другите хора и че ша копам“  (121);  „Не  требе  да  мърдаме“ 

(145). Но като цяло нестандартната реч на героите е предадена 

чрез разговорни и  просторечиви  форми  и  конструкции,  които 

са общоупотребими и не се свързват с определен български 

регионален говор: таквоз, дет’, амче, що, тъй то,  що-годе, 

нал’, бая гламав, тъй ми се чини, вапцал си перушината. 

По подобен начин в превода си на „Малкият лорд Фа- 

унтлерой“ от Ф. Х. Бърнет Ивелин Иванов пресъздава брук- 

линския говор на ваксаджийчето Дик и ирландския на при- 

служницата Мери: 
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• Работата върви от убаво по-убаво. Купих ти туй от парите, 

дет’ ги изкарах само вчера. Можеш да се издокараш с т’ва  

сред ’ристукратите. (55) 

• Една вечер идва той в куфнята, точно когат’ убявиха канди- 

датите за президент. Седи пред мене, пъхнал ей тъй ръчички 

в джобчетата, и гледа сириозну, досущ кат’ съдия. Мери, ми 

вика, аз съм рипубликанец. (12) 
 

В превода на нестандартна реч в художествената литера- 

тура не може да се постигне адекватност спрямо конкретната 

регионална разновидност или социолект. Най-уместният подход 

е добре премереният компромис между нормализацията и одо- 

машняването, чрез географски/социално неутрална стилизация. 

 

 
Интертекстуалност 

 
Книгите за деца обикновено не се отличават със сложна ин- 

тертекстуалност, поради ограничения читателски опит на 

аудиторията. Но англоезичната детска литература е наситена с 

препратки към собствената си традиция – особено фолклорни- 

те стихчета и приказки, както и класиката от така наречения 

Златен век (от втората половина на ХІХ в. до Първата  све- 

товна война). Затова всеки, който се заема с превод на детска 

литература, трябва да познава много добре тази традиция, а 

също и вече публикуваните български преводи. За съжаление, 

оказва се, че невинаги е така. 

В превода на „Мери  Попинз  отваря  вратата“  от  Паме- 

ла Травърз личи сериозен дефицит и  на  езикова,  и  на  кул- 

турна компетентност. Най-фрапантно е превъплъщението на 

Червената шапчица в „Червеното копитце“. Появата на този 

несъществуващ приказен герой явно се дължи на това, че не 

знаейки английското заглавие на приказката, „Little Red Riding 

Hood“, преводачката Елена Коцева е  изтълкувала  riding  като 

езда и оттук е преправила hood (качулка) на hoof (копито). 
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„Джак убиецът на великани“ се  е  превърнал  в  „Джак  убиецът 

на Гиганта“; героите на детските  песнички  и  стихчета  –  мал- 

ката  овчарка  Бо-Пийп,  24-те  коса,  опечени   на   пай,   Джор- 

джи Порджи –  съответно  в  „знаменития  Играч  на  криеница“, 

24 врани, които пазят късмета на кралството и Джорджи Пор- 

ги. В известната песничка “London Bridge is Falling Down“ Лон- 

донският мост се срутва, а не се спуска, както пише Коцева – а 

и не би могъл да се спуска, защото не е бил  подвижен  мост. 

Друга много стара  нонсенсова  песничка  “Pop  Goes  the Weasel“ 

е неуместно побългарена на „Вито хоро се извива“. А познава- 

нето на  Киплинговите  приказки  в  превода  на  Валери  Петров 

би помогнало на преводачката да предложи разпознаваеми за- 

главия вместо озадачаващите „Детето на  Слона“  и  „Жълтото 

куче Динго“ (вм. „Малкото слонче“ и „Сказание за кенгуруто“). 

Впрочем в английския текст името на Киплинг изобщо не се 

споменава, тъй като приказките му са част от споделения кул- 

турен контекст, и това явно е затруднило преводачката. 

Друг пример на непознаване на чуждите преводи нами- 

раме в „Хълмът Уотършип“, където цитат от „Шумът  на  вър- 

бите“ на Кенет Греъм е преведен далеч по-тромаво, отколкото 

в преводите на Никола Милев (1966) и Христина и Богдан 

Атанасови (1981), умело пресъздаващи звукописа и синтактич- 

ния парарелизъм на пасажа: 

• Никога през живота си дотогава не бе виждал река – това 

лъскаво, криволичещо и възпълно  животно...  Всичко  в  нея 

бе раздвижено и трептящо – проблясъци, блещукания  и  ис- 

кри, ромон и водовъргежи, шумолене и мехурчета.  (Адамс 

2008: 313) 

• Никога в живота си не бе виждал река – такова лъскаво, 

лъкатушещо едро животно... Всичко трепкаше и припкаше – 

отблясъци, искрици и светлинки, ромол и шумолене, бърбо- 

рене и кипеж. (Греъм 1981: 8) 

Учудващо е, че една от най-известните английски при- 

казки, „Джак и бобеното стъбло“  (“Jack  and  the  Beanstalk“) 

сякаш най-често се оказва неразпознаваема за преводачите. 
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В „Тайната градина“ М. Дограмаджян  я  нарича  „приказката 

за бобеното зърно на Джак“ (84). А в превода си на „ГДВ“ от 

Роалд Дал (2012) Анелия Янева не е схванала препратката и е 

предала “the beanstalk“ с безсмисленото „човекокопие“. 

„Първите приключения  на  Питър  Пан“  пък  представя 

по заблуждаващ начин някои страни на келтския фолклор. 

„Fairies“ е преведено ту като „феи“, ту като „елфи“, „джуджен- 

ца“ или дори „самодиви“ – често пъти в едно изречение, с 

един и същ референт. Подобни неблагополучия нарушават 

кохерентността на текста и му пречат да изпълнява функция- 

та си на източник на междукултурни познания. Трябва да се 

признае, че задачата на преводача тук е много сложна – и 

поради разминаването в българските и британските представи 

за „фея“, и поради граматически трудности (липсата на утвър- 

дени форми за мъжки и среден род на българската дума, както 

и на производно прилагателно). Тук на помощ би могло да 

дойде умелото използване на паратекстуален апарат – бележки 

под линия или дори достъпно написан увод на преводача. По 

думите на Лорънс Венути „паратекстовете могат донякъде да 

възстановят езиковите и културни различия, които преводът 

неизбежно отстранява от изходния текст при пренаписването 

му на друг език, с различни културни традиции“ (Venuti 2013: 

105). Това важи и за следващата група проблеми. 

 

 
Превод на битови, географски, исторически 
и други реалии 

 

Неразпознаване или неумело  предаване  на  реалии  се  среща, 

за жалост, и в иначе най-професионално направените преводи. 

Ето няколко примера: 

• Когато господарят го нямаше, слугите живот си живееха под 

стълбището (Бърнет 2006: 51) [вм. „в помещенията за при- 

слугата“]. 
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• Винаги ни разправяше за едно чудесно градче на име Соле- 

нпоток, където бил роден (Бари 2011а: 16) [неуместно преве- 

ден реален топоним – Салфорд]. 

• Ако на някой му се намира [диадема], туй трябва да е Тифа- 

ни (Бърнет 1997: 187) [вм. „Ако изобщо някъде може да се 

намери, то ще е в „Тифани“]. 

• Откъде да знам? ... Да не съм ти Народната библиотека! 

(Травърз 1994: гл. 3) [вм. „обществена библиотека“; неумест- 

но побългаряване]. 

• Тя се чувстваше най-богатото и щастливо момиче в Кристен- 

дом (Олкът 1998: 8) [вм. „в целия свят“; понятието „христи- 

янски свят“ изтълкувано като собствено име]. 

• широка  вратовръзка,  голяма  колкото  банкнота  (Твен  2006:  

39) / голяма като банкнота вратовръзка (Твен 2013: 27). 
 

В последния пример трябва или да се добави обяснение 

под линия, че през втората половина на ХІХ в. банкнотите са 

били значително по-големи от днешните, или да се потърси 

функционален еквивалент – иначе сравнението е безсмислено. 

Дори опитни преводачи не осъзнават социокултурните 

конотации на английското прилагателно “common“ (просташ- 

ки, вулгарен, присъщ на простолюдието) в едно общество с 

удивително устойчива класова йерархия – и неуместно за кон- 

текста го превеждат като „обикновен“ (Бърнет 1997: 203; Бър- 

нет 2006: 113; Бари 2011б: 33). Подобни проблеми създава и 

“patronize / pаtronizing“ (отнасям се със снизхождение / сниз- 

ходителен), което редовно се превежда като „покровителствам 

/ покровителствен“ (Пратчет 2011: 26; Бърнет 1997: 231; Бари 

2011б: 28). Но семантичният обем на този български глагол и 

производното му прилагателно е различен от формалните им 

английски съответствия. 

Реалията „Денят на Гай Фокс“ също затруднява доста 

преводачи. Елена Коцева включва в бележката си под линия 

следното изречение: „Палят се огньове  и  фойерверки  в  памет 

на Гай Фоукс“ (Травърз 1994), с което създава погрешното 

впечатление, че той е английски национален герой вместо не- 

успял атентатор. Не става ясно какво точно се празнува и от 
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бележката на Анелия Янева: „На пети ноември с фойерверки 

се отбелязва Денят на Гай Фокс, който през 1605 г. неуспешно 

се опитал да взриви английския парламент, за да убие крал 

Джеймс І“ (Травърз 2004: 76). А според Светлана Комогорова 

този празник се чества на четвърти декември (Карол 1996: 11). 

В превода на „Алиса  в  Страната  на  чудесата“ от  Христо 

Кънев пък четем, че „Mock Turtle“ е каламбур и изразът „мни- 

ма костенурка“ означава „супа от телешка глава ... която по 

вкус прилича на костенурчена супа“ (Карол 2006: 76). Всъщ- 

ност изразът с това значение е „mock turtle soup“ (т.е. „фалши- 

ва супа от костенурка“, а не „супа от фалшива костенурка“) и 

от него, чрез пренареждане на синтактичните йерархии, Карол 

създава фантастичното същество Мнима костенурка. 

В последните години преводачите като че ли започват да 

преосмислят неписаното правило,  че  в  книгите  за  деца  тряб- 

ва да прибягват до бележки под линия само в краен случай. 

Действително, бележките са ценен източник на информация за 

чуждата култура, която невинаги може да се интегрира в самия 

текст. Но те не бива да дезинформират и трябва да са реле- 

вантни на  нуждите  на  читателя  в  конкретния  контекст.  Когато 

в „Питър  Пан“  Бари  сравнява  външността  на  капитан  Хук  с 

тази на Чарлз ІІ, за българския читател може би е полезно да 

разбере как е изглеждал този английски крал, а не това, че е 

„втори син на Чарлз І и Хенриета-Мария Бурбон-Френска, от 

династията на рода Стюарт“ (Бари 2011а: 140 – бел. на редакто- 

ра за това издание). Неуместно педантично е и обяснението, че 

вечерница е „вид кръстоцветно растение, използвано за салата“ 

(Травърз 2004: 58). Читателят не разбира за какъв цвят става 

дума, когато при изречението „Въздухът заприлича по цвят на 

хидрофан“ преводачът му обясни, че „хидрофан е вид минерал“ 

(Адамс 2008: 321). Също така не е приемливо читателят да 

бъде подвеждан, че един ярд се равнява на 14.4 см (Олкът 1998: 

82) или пък дезориентиран със смесване на мерни системи: 

мили и километри (Бари 2011б), инчове и сантиметри (Травърз 

1994), футове и метри (Твен 2006). 
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По-второстепенна, но  все  пак  важна  част  от  проблема 

с реалиите е транскрипцията  на  собствени  имена,  при  коя- 

то неточното изписване често прекъсва връзката с референта 

и съответно отново възпрепятства междукултурния пренос на 

информация. Например: 
 

• Ройдийн Скуул (Дал 1996: 148); училището  Роудън  (Дал 

2012: 150) [вм. Роудийн (престижно девическо училище в 

Англия)]; 

• Марша (Карол 2006: 25)[вм. Мърсия (англосаксонско крал- 

ство)]; 

• Лийуилин Дейвис (Бари 2011а, титул) [вм. Луелин (фамили- 

ята на децата, за които Бари създава „Питър Пан“)]; 

• Едгар Итълинг (Карол 1995: 30) [вм. Атълинг (английски 

крал)]; 

• Уистан Хю Один (Адамс 2008: 171) [вм. Одън]. 

 

Впрочем и името на един от най-успешните и популяр- 

ни английски писатели на ХХ в. Тери Прачет е навлязло на 

български с нехарактерното за езика ни изписване „Пратчет“. 

Вече 30 години най-авторитетното научно изследване за 

принципите на българската транскрипция на английски име- 

на е това на Андрей Данчев, но преводачите сякаш рядко се 

сещат за него, пък и за богатите ресурси на интернет, и се 

отдават на догадки и импровизации, които свидетелстват и за 

недобро познаване на английското произношение. 

Малко по-различен е случаят с транслитерацията „Неле- 

ус“, вместо Нелей (Травърз 1994: гл. 4). Тук става дума за не- 

познаване на старогръцката митология и възприетите форми 

на имената от нея на български език. Същото се отнася и до 

изписването на съзвездието Вулпекула като „Вулпекюла“ (Тра- 

върз 2004: 37). А пък при транскрипцията на измисленото име 

Yougetoff като Югетов (Дал 2011: 41) явно има несхващане на 

езиковата игра: “You get off!“ („Разкарай се!“), оформено като 

руско фамилно име. 
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Използване на курсив за предаване 
на емфатичност 

 

Следващият тип проблеми се отнася по-скоро до езиковата 

компетентност, но и той има културни корени, тъй като е 

свързан с осъзнаване на културната специфика на речевата 

прозодия и асиметрията на езиковите средства за изразяване 

на емфаза в писмен текст. Масово явление в българските пре- 

води на всякакъв вид литература през последните години е 

механичното възпроизвеждане на курсивите от изходния текст. 

Тук примерите са толкова изобилни, че ще спомена само ня- 

колко от най-фрапантните. 
 

• Аз освен че съм вещица, съм учителка. (Пратчет 2011: 52) 

• Знам какво ще ти хареса. (Карол 2006: 134) 

• Ще се опитам да си спомня. (Карол 2006: 143) 

• Не искам да ме наемате. (Карол 2006: 159) 

• Имаше опасност да падна в него. (Карол 2006: 196) 

• Какво искаш да кажеш? (Дал 2010: 26) 

• Питам се кой ли ще ги намери? (Дал 2010: 38) 

• Страхотно ще ти хареса. (Дал 2010: 43) 

• Но не се разпръсквайте. (Дал 2010: 83) 

• Те са още по-хубави. (Дал 2010: 90) 

• Но какво е това Телевизионен шоколад? (Дал 2010: 157) 

 

Подобно курсивиране, особено поставянето на  ударе- 

нието върху клитики, противоречи на българските  интона- 

ционни норми и нарушава четивността на текста. Прене- 

брегването на разнообразните други начини за постигане на 

емфатичност,   лексически   и   синтактични,   е   вид   буквализъм 

в превода, който говори за недоосмисляне на езиковите и 

културни различия. 
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Превод на игри на думи 
 

Това е много обширна област в преводознанието и тук ще се 

спра на нея съвсем накратко, доколкото играта с  езика  има 

много силна традиция в англоезичната детска литература. Тя е 

основен аспект на английския хумор за деца, а както изтъква 

Мария Тимочко, хуморът е неразривно свързан  със  схващани- 

ята и ценностите, моделите на поведение, езика и текстуални- 

те практики на дадена култура (Tymoczko 1999: 191). В тради- 

цията на българската детска проза езиковата игра е сравнител- 

но слабо застъпена  и  това  неизбежно  затруднява  рецепцията 

на английски детски  произведения,  за  които  тя  е  централна. 

Но от 90-те години насам преводната практика започва да 

преодолява  инерцията  на  одомашняването  и  нормализацията 

и намира адекватен подход към англоезичните майстори на 

каламбура и нонсенса. Тук трябва да се споменат Павлина 

Чохаджиева, Светлана Комогорова и Силвия Вълкова, Златна 

Костова,  Жанета  Шинкова,  Жечка  Гергиева  и  техните  пре- 

води на „Алиса“, „Мечо Пух“, „Вещиците“, „ГДВ“, „Чарли и 

шоколадовата фабрика“, „Харун и морето от приказки“. 

Сред новите преводи обаче има и такива, които, макар и 

от изтъкнати преводачи, не оправдават появата си, защото са 

анахронизъм спрямо гореспоменатите промени в българските 

преводни норми. Показателен пример са последните засега 

версии на двете части на „Алиса“ от Христо Кънев и Мар- 

гарита Дограмаджян (1999 и 2006 г.). Недоосмислените или 

неумело предадени игри на думи (т.е. на практика всички в 

първата част и голям брой във втората) правят един от лите- 

ратурните стожери на английската идентичност трудноразби- 

раем и скучен. Такова обезличаване силно затруднява пораж- 

дането на емпатия и положително отношение към изходната 

литература и култура, а това, както посочих в началото, са 

основните предпоставки на междукултурната компетентност. 

То обрича произведенията на културна маргинализация. Дока- 
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то дързостта и размахът на Чохаджиева и тандема Комогоро- 

ва – Вълкова, колкото и да са спорни някои техни решения, 

вдъхват живот на текста, правят го адекватен на съвременните 

читателски нагласи, без да го изкореняват от историческата му 

епоха. Преводът на езикови игри изисква специфичен манта- 

литет и умения, които не се гарантират от предходния опит и 

постижения на преводача. 

 
Разгледаните тук проблеми са, разбира се, общи пробле- 

ми на превода. Но поради специфичната комуникативна роля, 

която обществото възлага на детската литература, те  придо- 

биват особена острота в преводите на книги за деца. Нещо 

повече, в англоезичните култури  класическите  детски  текстове 

са вездесъщи. Те са проникнали в дискурсите на политиката, 

социологията,  философията,  икономическите  анализи  и  къде 

ли още не. Преводачът може да се натъкне на алюзии към тях 

там, където най-малко очаква. Ето  защо  детската  литерату- 

ра, традиционно маргинализирана в българския културен кон- 

текст, трябва да заеме по-сериозно място в обучението на пре- 

водачи и изобщо на филолози. Тя не може да бъде изключена 

от  цялостните  процеси  в  една  национална  литература,  затова 

е редно да бъде интегрирана в задължителните литературни 

курсове, с надграждане в избираеми курсове на бакалавърско 

и магистърско ниво, които да  се  фокусират  върху  проблемите 

на превода и рецепцията ѝ. 

Според модела на четирите етапа на учене крайната цел 

е постигане на „неосъзната компетентност“. Но междукултур- 

ната компетентност е част от ученето през целия живот: тя не 

се постига веднъж завинаги (Dervin 2010: 169). Преводачът е 

особен вид „международен говорител“, чиято културна иден- 

тичност и компетентност е в непрекъснат процес на „ставане“ 

(Guilherme 2000: 298). Затова в обучението на преводачи реша- 

ващ се оказва преходът от първия етап, на „неосъзнатата не- 

компетентност“, към втория, на „осъзнатата некомпетентност“, 

при който се осъзнава дефицитът на собствените познания 
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и се насърчават метакогнитивните умения („ученето как да 

учим“), критичната културна осъзнатост и саморефлексията. 

Най-важните умения, които съпътстват цялата кариера на пре- 

водача, са продуктивното съмнение в собствените познания и 

нагласата към непрестанното им развиване. Направеният тук 

обзор демонстрира ползата от изучаването на детска литера- 

тура и критичния анализ на нейните преводи в тези процеси. 
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Въведение 

 
Писател като Даниел Дефо (1660–1731) и произведение като Ро- 

бинзон Крузо (1719) са между най-изследваните литературни фе- 

номени. Вече почти триста години първата част на творбата не 

престава да предизвиква интерес, а наред само с още няколко 

други книги тя е сред най-четените, издавани, преработвани. За 

първите сто години след нейната публикация се появяват пове- 

че от 150 имитации – тройно повече от пълните издания. Пър- 

вите преводи на оригиналния роман са направени на френски, 

холандски, немски език още през 1720 г., които са с огромно 

влияние върху писатели като Бенджамин Франклин, Джон Ръс- 

кин и върху подрастващите поколения. В швейцарските, долно- 

саксонски, италиански и др. подражания на Робинзон, наречени 

псевдоробинзониади1, се добавят и нови приключения. 

1 За разликата между видовете робинзониади вж. Stach 1991. Той прави раз- 

граничение между романа Робинзон  Крузо,  същински  и  псевдоробинзони- 

ади, апокрифни, частични  и  др.,  които  се  откриват  не  само  в  литература- 

та, а в изобразителното изкуство, театъра, киното, журналистиката и др. По-

известни робинзониади са: Пътешествията на Гъливър на Дж. Суифт (1726); 

Островът на съкровищата на Робърт  Л.  Стивънсън  (1883);  Две години 

ваканция на Жул Верн (1888), Книга за джунглата на Р. Киплинг (1893–1894), 

Дяволският остров на Е. Салгари (ок. 1900), Повелителят на мухите  на  

Уилям  Голдинг  (1954);  Петкан  или чистилището на Пасифика на Мишел 

Турние (1972); Островът от предишния ден на Умберто Еко 

mailto:marywinny@abv.bg
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Робинзон Крузо вероятно е най-превежданият английски 

роман не само в световен, но и в национален контекст. За пе- 

риода от неговата първа официална поява на български език 

през 1849 г. до този момент (2016 г.) – в продължение на 167 

години ся направени над 33 превода с общо над 84 издания на 

различните преработки, адаптации, части от романа или целия 

вариант. В историята на българските преводи обаче могат да се 

откроят няколко периода, свързани не само с това към каква 

аудитория е насочено изданието, но и до каква степен се добли- 

жава то до оригинала: детство (свързано с първоначалната ре- 

цепция изключително през детски адаптации – първите преводи 

от средата на 19. в.), юношество (от появата на по-близки до 

оригинала преводи до първите преводи от английски през 30-те 

години на 20. в.), застой (или идеологически прочит – периодът 

на цензурата, когато от романа са отнети всички библейски 

теми, образи и мотиви, 1944–1989) и зрялост (появата на пълни- 

те преводи от оригинал след 1989 г.). Така на българските пре- 

води са нужни цели 140 години, за да съзреят и да представят 

романа пред българския читател в пълнота. За целите на насто- 

ящото изследване са проследени по-детайлно характеристиките 

на някои от най-издаваните и достъпни до българския читетел 

преводни варианти или най-физиономичните за периода. 

 
 

Авторът 

 
За Даниел Фоу (Daniel Foe, 1660–1731)2 е нужно да се приведат 

някои факти, които често остават извън фокуса на българската 

критика, като тези, че той учи няколко години при Джеймс 

(1994); както  и  българският  идеологизиран  вариант  Остров  Тамбукту  на 
М. Марчевски (1959). Чрез тях се доказва, че Робинзон Крузо е творба, 
надживяла множество други романи и пуснала здрави корени в световната  
литература, заразила я с непреходни мотиви, които препращат назад към 
времето на Омировата Одисея и на библейските текстове. 

2    Префиксът „де“ се появява официално към името му едва през 1695 г., вж. 
Moor 1958: 347. 
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Фишер – един от отстъпниците3, след което получава  много 

добро образование в академията на преп. Чарлс Мортън – ус- 

воява практически знания по история, математика, география, 

френски, италиански, испански, латински и гръцки, което го 

подготвя за  презвитерианска  служба4.  Даниел  израства  във 

века на Рембранд, Бах, Милтън, Бъниан, обучен е от неза- 

висимите вярващи, но има много приятели сред квакерите, 

между които и самият идеолог Уилям Пен, а за влияние на 

баптистите върху творчеството му се смята това на  Джон  Бъ- 

ниан (вж. Moor 1958: 39). 

Първите творчески стъпки на Даниел Дефо са изобличи- 

телни памфлети срещу властта и официалната църква. Фило- 

софските идеи  на  твореца  имат  много  допирни  точки  с  тези 

на английските емпирици от 17. в. и той изобразява индиви- 

дуализма по-цялостно от други английски романисти като  Су- 

ифт, Филдинг, Стърн, Хюм (Watt 1957: 65). Най-значимите от 

стотиците публикации на Дефо са Опит за някои проекти (An 

Essay upon Projects, 1698)5, сатиричната поема Чистокръвният 

англичанин (The True-Born  Englishman,  1701),  а  публикуването 

на есето Най-бързият начин за справяне с отстъпниците (The 

Shortest Way with the Dissenters, 1702) дава повод на графа на 

Нотингам да започне процес срещу него, в който вплита поли- 

тически интриги. Така писателят е арестуван няколко пъти и 
 

3 Отстъпници от официалната  Англиканска  църква,  като  се  срещат  и  фор- 
мите отцепници, неконформисти, дисентери, дисиденти. Към тях се при- 
числяват католици, презвитериани, конгрешани, баптисти, квакери  и  др., 
които имат свои виждания за определени доктрини и за църковните съ- 
брания. 

4 Самият Дефо се определя като „пламенен последовател на свободата и 
протестантските интереси, но неизменно съм поддържал умереността“ (вж.  
Appeal to Honour and Justice, 1715), той „винаги е бил повече християнин, 
отколкото презвитерианец и по-голям почитател на църквата на Христос, 
отколкото на тази на неконформистите, а в апела си срещу религиозните 
спорове той твърди, че различието във вярата не бива да води до разеди- 
нение между вярващите (Moor 1958: 19). 

5 В завършека на това есе се открива идеалът на Дефо за писането: „реших 
да звучи по-скоро свободно и познато, отколкото да го насилвам за пости- 
гане на съвършенство“. 
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пускан под гаранция, а през 1703 г. и осъден да бъде изложен 

на позорния стълб6 и на затвор. 

След  излизането   си   от   затвора   Дефо   издава   вестник 

„Ревю“  (Review),  свързан  с  европейските  политически  и  дру- 

ги въпроси  –  твърде  амбициозно  начинание  за  един  човек. 

Със статиите  си  по  проблеми  от  почти  всяка  сфера  на  жи- 

вота Дефо става един  от  основоположниците  на  английска- 

та журналистика, въвежда популярното есе, уводната статия, 

интервюто. Творецът се опитва да пише  и  религиозна  пое- 

зия (имитирайки Драйдън, Коули, дори Бъниан). Първият от 

дидактичните си трактати – Семейният учител (The Family 

Instructor) Дефо публикува през 1715 г. с цел да популяризира 

пуританската вяра  и  произтичащия  от  нея  морал7,  а  малко 

след това пише и всичките  си  художествени  творби  (1719– 

1724). Но съвременниците му подценяват белетристиката на 

Дефо и едва по-късно  изследвачите  виждат  в  романите  му,  и 

на първо място в Робинзон Крузо, „началото на европейския 

просвещенски роман – едно от най-големите и въздействащи 

явления в световната литература“ (Аретов 2000: 73). Чрез пуб- 

ликациите си той влияе безпрецедентно върху английската и 

световната литература и отваря нови  хоризонти  за  развитие, 

като в някои  отношения  стилът  му  и  смелостта  му  да  излага 

на показ тривиални детайли наподобяват тези на Ръдиард 

Киплинг. 

В периода на идейното и духовно движение на Просве- 

щението с продължаващо влияние и през 19. в.  се  поставя 

акцент върху развитието на науката, направата на речници, 

енциклопедии (свод на мъдростта) и върху излизането на чо- 

6   Позорният  стълб  представлява  дървена  платформа  във  формата  на  кръст, 
на който ръцете и главата  са  прихванати  в  клади,  подобно  на  Разпятие, 
след излагането на който Дефо се превръща в национален герой. Вж. кар- 
тината на Eyre Crowe (1824–1910). Defoe in the Pillory, 1862. 

7 Пасажите за покорството на родителите в този текст могат да се отнесат 
пряко до Робинзон Крузо и в тях да се открият причините, довели до не- 
говото решение. Библейските стихове са от версията, която ползва като 
цяло тук и в другите си творби, е тази на Крал Джеймс (1611), както и 
Женевската Библия (1560) (вж. Lemon 2012: 345). 
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века от непълнолетието и способността му за авторефлексия. 

Основните фактори за формиране на просветителската етика 

са философията на рационализма и протестантската религия, 

като важен момент представлява естественият човек, близък 

до природата, учещ се чрез опит – грешка, неразчитащ само 

на молитва, а и на „мотика“. Лайбниц се опитва да прими- 

ри принципите на науката и теологията с твърдението, че 

„развитието е безкрайна причинно-следствена връзка, в чието 

начало обаче се намира волята на  първостроителя  Бог“.  Спо- 

ред пуританското евангелие възвишеността натрудаеособено 

важна за човека и ако той може да приложи духовните  цен- 

ности към ежедневните си дейности,то тогава би бил добър 

настойник. 

Библейската лексика и идиоми, явните и скрити цитати, 

използвани от Дефо  в  творчеството  му,  както  и  умението  му 

да прави алюзии с Писанието представляват твърде широка 

основа за онези, които познават материята.8 Методът му да 

въвежда такива може да се забележи още на титулните стра- 

ници, където основните теми  биват  представени  от  твореца 

ясно и недвусмислено. Подобни  влияния  са  особено  важни 

за разбирането  на  идеите  на  Дефо  и  за  времето  си  и  почти 

до края на 19. в. са ясни и значещи, независимо че за днеш- 

ния читател едва ли могат да бъдат толкова очевидни. Това 

позитивно отношение към духовните занимания и свещените 

библейски текстове, както и солидното възпитание и образо- 

вание на твореца  следва  да  се  отчитат  при  текстуален  анализ 

и работа с преводи и преработки на произведенията на Дефо.9 

 
 
 
 

8 Библейски цитати и алюзии се откриват и в писмата на Дефо, а критиците 
като цяло признават библейския идиолект  в  стила  му  (Lemon  2012:  345, 
349). 

9 Редица критически изследвания се спират именно на този аспект от твор- 
чеството на Дефо (вж. Sutherland 1971; Lloyd 1954: 654; Halewood 1964: 339–
351; Hunter 1966; Starr 1965). 
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Романът 

 
Протагонистът от един от малкото световноизвестни и за дет- 

ската аудитория романи Робинзон Крузо става дори по-известен 

от автора си. Учените  наричат  творбата  класика  –  „литератур- 

но произведение, напуснало книгата, с определяща човешкото 

мислене роля“ (Engler 1990: 55). „Преди появата му не е имало 

английски роман, достоен да носи това име и никоя книга (ос- 

вен Библията) не е била толкова широко приета сред всички 

класи английски и шотландски читатели“ (Moor 1958: 222). 

Поради неговия успех още същата година авторът ре- 

шава да издаде продължението Следващите приключения на 

Робинзон Крузо (The farther adventures of Robinson Crusoe), при- 

дружено с карта на пътуванията му – едно модернистично за 

времето си хрумване. В предговора към това продължение 

(самото то част от историята на романа) Дефо настоява върху 

важността на „религиозните и полезни умозаключения, които 

трябва да направи читателят“. През следващата 1720 г. излиза 

и третата, есеистична част – Сериозни размисли относно живо- 

та и чудните приключения на Робинзон Крузо (Serious Reflections 

during the life and surprising adventures of Robinson Crusoe)10, но и 

тя не успява да достигне популярността на първата. 

Робинзон въплъщава и отношението на отстъпниците 

(какъвто е Дефо) към църковните авторитети. Той няма нужда 

от медиатор – църква или свещеник – за да оформи религиоз- 

ните си възгледи на острова, а се обръща директно към Бога, 

като очаква Той да му говори лично  –  същностният  обединя- 

ващ център за всички  протестантски  общества.  Отговорната 

роля на човека в този случай и изостреното самосъзнание са 

положителните характеристики на  индивидуализма,  развитие- 

то на който според някои критици е подпомогнато повече от 

религиозното, а не от светското движение – от Реформацията, 

а не от Ренесанса“ (Troeltsch 1931: 328). 

10    В по-късните издания е прибавена частта: Неговото видение на ангелския 
свят (His Vision of the angelick world). 
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За Робинзон Крузо повечето критици са единодушни, че 

е роман, който пресъздава изминатия път на човешката циви- 

лизация и акцентират на приключенско-авантюрното начало 

в него, загатнато още в голямото описателно заглавие, поста- 

вено от Дефо11. Такъв вид резюме на съдържанието е обича- 

ен модел за просвещенско заглавие; „маниерът да включи в 

заглавието всичко, което при модерните издания се съдържа 

в специални анотации, остава устойчив за епохата“ (Прото- 

христова 2008: 255, 256). Неслучайно романът е публикуван 

анонимно, като с първоличния разказ авторът заявява пре- 

тенция за достоверност, която се открива и в следващите му 

творби. Това аз-повествование се свързва с протестантската 

идеология, която държи на правдоподобието и християнската 

назидателност и се противопоставя на измислицата и безпо- 

лезността. Гласът на автора е умело прикрит зад функцията 

на редактор в Предговора и зад първоличното говорене на 

героя, което дава възможност за „тънко нюансирана оценка 

и ирония“ (Виденов 2006: 138). В този предговор „изрично е 

подчертана преднамерената религиозна основа“ на творбата, 

за да послужи съдбата на Робинзон като морално и религиоз- 

но „поучение за другите“ (Георгиева 2003: 55). 

Романът може да се чете и като наръчник за обучение на 

подрастващите, и като духовна (авто)биография (един твърде 

успешен за 17. в. жанр,  който  актуализира  библейски  архети- 

пи, като ги прилага към истории на обикновени хора, изправе- 

ни пред духовна дилема12). „Духовните биографии, измислени 
 

11 Животът и странните удивителни приключения на Робинзон   Крузо   от 
Йорк, моряк, който живя 28 години сам на пуст остров край бреговете на 
Америка, близо до устието на голямата река Ориноко, попаднал там след 
корабокрушение, в което всички освен него загинаха. С разказ за това как най-
сетне той беше спасен по необикновен начин от пирати, превод на О. Иванова, 
1989. 

12 Могат да се открият някои сходства между Робинзон Крузо и Изповедите на 
Св. Августин, както и с други духовни автобиографии, които повествуват за 
индивидуалния път на човека и връзката му с Бога и ползват сходни моти- 
ви, стигайки до общия момент на промяната и откриването на истинското 
„Аз“ чрез типологично четене на Библията (вж. Hinojosa 2012: 641–642). 
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или реални, обрисуват мъжа и жената отделени от Божието 

присъствие (по метода на психологическия реализъм) и се 

развиват до момента  на  духовното  новорождение“,  обобщава 

Г. Стар и представя общ сценарий: протагонистът е сляп за 

Божието присъствие, той не разпознава очевидните прояви на 

Божия гняв – болест, изпитания, разруха – и деградира духов- 

но все повече и повече, докато накрая не се срещне със смър- 

тта и не се покае, за да бъде изкупен (вж. Starr 1965:  55–57; 80–

81, 106). Над двадесет явни библейски цитата могат да се открият 

в оригиналната творба на Дефо, както и множество референции 

и препратки към Свещеното писание. Според Ге- оргиева 

вплетената  духовна  мъдрост  в  художествената  тъкан на 

романа и библейските образи и мотиви съжителстват по 

забележителен начин с просвещенските идеи, като взаимно се 

допълват и  насищат  с  философска  дълбочина.  Пробуждането 

на героя за духовните  истини  и  за  непосредственото  общу- 

ване с Бога се извършва не без участието на разума, чиято 

доминираща роля в човешкото поведение отстояват просвети- 

телите (Георгиева 2003: 58). „Стъпил здраво на трите стълба 

– фундамент на западния културен модел: трудолюбие, вяра 

в историческия опит на човечеството, смятащо себе си за 

стожер на цивилизацията, и упование в Бога, по „правилния 

начин“, който диктуват Лутер и Калвин, Робинзон се осъзнава 

след първоначалния шок от неизвестното, и стъпка по стъп- 

ка превръща природата в  култура.  Един  нов  Адам,  изгонен 

от рая заради непослушанието си и любовта към авантюра- 

та…“ (Христова 2013: 1). Цивилизационните жестове на този 

нов Адам могат да се открият в именуването на различните 

плодове и животни, на спасените туземци, в направата на 

глинените съдове, в устройството на календара във вид на 

кръст, намек за християнското летоброене, представянето на 

неговата религия на непросветените и др. 

Религиозните мотиви в романа Робинзон Крузо спомагат 

за представяне и развиване на темите за отношенията човек – 

Бог; чужденеца и другия; родител – дете; правилата и реда. 
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Дефо разказва историята на Робинзон, използвайки библейски 

типове: трапезата в пустинята;  скитащите  се  евреи;  Блудния 

син, Йона, Йов, Илия, Йезекил и др., като при срещата си с 

познатите реалии  читателите  могат  да  предвидят  случващото 

се и да се идентифицират с героя в някоя от фазите на пъту- 

ването му (Hinojosa 2012: 646–647). Мотивът Блудният син13 

може да се нарече и лайтмотив или тематичен мотив на цяло- 

то повествование, тъй като задава темата, но в същото време 

изгражда сюжета – той служи и като матрица на наратива  с 

акцент върху духовното завръщане на разкаялия се грешник 

преди всичко към Бога, а след това и у дома. Архетипът на 

случващото се с Робинзон се открива в библейския мотив за 

грехопадението, чийто символен смисъл е добре познат на 

читателя от 18. и 19. в. – младежът избира да престъпи роди- 

телската воля – „неговият  първороден  грях“ според  критиците 

на творбата, – и това предопределя трудностите, в които му 

предстои да попадне (Sutherland 1971:  135).  Непокорството 

към майката и бащата представлява нарушение на една от 

заповедите в Декалога. 

В романа на Дефо се откриват и множество други рели- 

гиозни мотиви, запазени в повечето от българските преводи. 

Такъв е мотивът за пътя, и то пътя през водата, която носи 

символно значение на  пречистването  и  преминаването  към 

друг нравствен или социален статус,  преминаването  в  друг 

живот или свят. „В християнската символика водата е  астрал- 

ният образ на светлината, която пък е еманация на Бога, към 

когото ще се стреми по-нататък героят“ (Георгиева 2003:  57). 

Клео Протохристова поставя равенство между романа на Про- 

13 От същинския библейски мотив за Блудния син в оригинала на Д.  Дефо 
Робинзон Крузо се повтарят пет от неговите компонента: напускане на дома 
без бащината благословия, пътят в чуждата страна, идване на себе си,  
решение за връщане и връщане при подходяща възможност. Липсва взима- 
нето на наследството, загубата на всичко, а при завръщането на героя, 
въпреки че той намира две от сестрите и племенниците си, те не показват  
никакво отношение към него, освен недвусмислено изразеното, че отдавна 
го мислели за мъртъв и не му били предвидили наследство, т.е. те заемат 
позицията на по-големия брат от библейския мотив за Блудния син. 
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свещението и романа на пътуването и определя като жалонни 

романите Робинзон Крузо и Фауст. В литературата от периода 

„пътуването се превръща в човешко състояние, в категория 

от жизнената философия, в етичен принцип“ (Протохристова 

2008: 181, 182). 

Пол Хънтър  разгръща  цялостно  изследване  на  романа 

и достига до заключение, че да се поставя Робинзон Крузо в 

традицията само на пътешественическата литература е под- 

веждащо, тъй като романът е много повече от това (Hunter 

1966: 9, 18). Той не повтаря и познатите морални наръчници, 

нито пък представлява палимпсест на предишни творби (вж. 

Novak 2015: 9). Дефо предлага нов метод – дава преимущество 

на примера, вместо на призивите и му придава белетристична 

форма (Hunter 1966: 44, 46). Но тематичните връзки с тези 

жанрове, както и с литературата на „провидението“, която в 

края на 17. и началото на 18. в. актуализира този концепт, са 

по-скоро не във фактите и събитията, а в значението, което 

придобива историята за физическото и духовно изгнаничество, 

и творецът разчита на своите съвременници да ги разпознаят 

(Hunter 1966: 56, 73, 74). Хънтър отделя голямо внимание на 

влиянието на пуританската литература върху написването на 

романа и по-конкретно на метафорите, символите, алегориите, 

които употребява Дефо, свързани не само с предмети, а и със 

събития (Hunter 1966: 103, 113). 

В света на Дефо, където всичко е структурирано според 

библейския ред, „нищо не се случва без причина и тази причи- 

на произхожда от  Божията  воля“ (Bertrand  1995:  35).  Нуждата 

от свръхестествена  помощ  при  болестта,  страхът  от  смъртта 

и ужасът от вечното осъждение изиграват преломна роля за 

вярата  на  Робинзон.  Болестта  пречиства  тялото  и  душата  му 

от непокорството. Психологизмът тук е засилен и след това 

изпитание протагонистът идва на себе си, стига до  покаяние- 

то14 и се доближава до Бога, като преминаването през изпи- 
 

14    Това е едно от основните учения на християнската вяра, за което не съ- 
ществуват доктринални противоречия между отделните конфесии. 



205 
 

танията предизвиква преоценка на материалното в полза на 

духовното.15 

Композицията на Робинзон Крузо – разкази, обединени око- 

ло един основен разказ за живота на острова – обаче отстъпва 

от най-добрите образци на романа16, появили се и доста по- 

късно. Не всички епизоди имат еднаква стойност и връзка с 

главната тема17, тъй като и без тях романът съдържа потенциала 

да въздейства цялостно, поради което и са изоставени от редица 

преводачи и адаптатори. Други недостатъци в композиционно 

отношение са, че сюжетът следва биографичната хронология, ха- 

рактерите са слабо индивидуализирани и не претърпяват разви- 

тие, липсва интрига и засилена психологизация, а някои критици 

твърдят, че това е „единственият велик роман, който не предиз- 

виква нито сълзи, нито смях“ (Dawson  1905:  12).  Но  въпреки 

това потенциалът на историята да оцелее за толкова години и 

след толкова преводи, преработки, съкращения, фалшификации, 

адаптации, пренаписвания за деца наистина е огромен. 

 
 

Българските преводи. Детство 

 
Фактът, че четирима преводачи още през Възраждането (ако 

вземем предвид обявленията на Т. Шишков и петима18) на- 

сочват вниманието си към романа на Дефо, говори за важ- 

15  За  Борхам  най-силният  момент  в  Робинзон  Крузо  е  обръщането  на  героя 
и то доминира книгата; теологът разглежда статута му първо  като  обра- 
щенец, след това като философ, евангелизатор, изгнаник, мистик (Boreham  
1955: 5, 13). 

16 Остин Добсън, сравнявайки Том Джоунс на Филдинг с романите на Дефо, 
определя отношението между тях като гръбначен към безгръбначни, а 
Дотен, според когото Робинзон е „първият роман на Новото време“,  при- 
знава, че Филдинг и Стърн са далеч от Дефо; те са настанени като господа- 
ри на замъка, на който Дефо е могъл да отвори само наполовина вратата“ 
(вж. Русев 1938: 19, 20). 

17 В процентно съотношение частите в книгата, които представят случилото се 
преди острова и след неговото напускане, са 1:4 в полза на живота на острова. 

18 Вж. Книга за книгите  (2004:  180)  и  Не-ще-може! или Глезен Мирчо  (1873: 
гръб на задната корица). 
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ността на явлението, което е безпрецедентно в историята на 

преводната белетристика от периода19. Лиляна Минкова дори 

говори за рецепция не на романа Робинзон Крузо, а на „ро- 

бинзоновската тема“ (Минкова 1990: 58), а Николай Аретов – 

за „явлението „Робинзон  Крузо“ (Аретов  2000:  79),  отдели- 

ло се от автора, със свой самостоятелен живот, тъй като се 

превеждат най-различни версии от  немски,  френски,  гръц- 

ки, руски  преработки,  дори  преразкази  на  творбата,  която 

се превръща в детска (в по-добрия случай детско-юношеска) 

класика. 

Първият български превод на Робинзонова версия на 

Райно Попович, завършен през 1841 г. и останал в ръкопис без 

възможност за съществено влияние върху рецепцията на ро- 

мана освен чрез ограничен брой преписи, за чийто брой няма 

категорични данни20, не е от оригиналното произведение, а 

от версията на Йоахим Кампе21  Робинзон младши (Robinson 

der Jüngere), смятана за най-сполучливата преработката и съ- 

щинска робинзониада. При Кампе акцентът върху религиозното 

е многократно засилен и той използва умело потенциала на 

наратива, за да го приспособи за възпитателни цели на подра- 

стващите, като добавя множество библейски цитати, притчи и 

алюзии, разгърнати нравоучителни примери, включва кратки 

истории и случки от живота на семейството, които допълват 

внушенията от оригинала. 
 

19     Интересът  към  темата  се  допълва  с  появявата  на  кратък  превод  от  руски 
в сп. „Искра“, 1888, год. 1, 8 бр., с. 353–356, със заглавие Жена Робинзон с 
историята на Маргарита Канси – рибарка от Франция, която тръгва за Рио 
Жанейро. По време на плаването преживява корабокрушение и  е  изхвър- 
лена на самотен остров, откъдето е спасена след три месеца. 

20 В НБКМ „Св. св. Кирил и Методий“ се съхраняват преписите от 1857 г., 
Ръкописен отдел, № 388, 389. При изследване на почерка на преписа се 
оказва, че той не съвпада с този на Райно Попович, а с почерка на Неофит  
Рилски. 

21 Joachim Campe (1746–1818) – един от изтъкнатите педагози на Немското про- 
свещение, който развива значителна литературна дейност, работи като дома- 
шен учител, съветник и ръководител на учебни и възпитателни учреждения 
(вж. Андреева 1974: 36). Той разработва няколко хиляди немски варианта на 
чуждици, от които около 300 остават в активна езикова употреба и до днес. 
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Редица са причините преводът на Попович да не бъде 

отпечатан – обемът, липсата на средства и др., въпреки же- 

ланието и инициативите на различни издатели и редактори.22 

Качеството на превода обаче  не  е  сред  тях,  за  постигането 

на което редакторска помощ идва от Гавраил Кръстевич и 

авторитетния Неофит Рилски. В писма между тях и  Райно 

Попович се разискват основни положения на доброто въз- 

рожденско преводаческо изкуство – „нито нещо неясно, нито 

нещо съмнително[...] Лекост, чистота, благозвучие“ (Снегаров 

1959: 143–144); спазване на смисъла на превеждания текст и 

съобразяване с българското словообразуване, граматични фор- 

ми и синтаксис (вж. Томова 1983: 317, 335; Минкова 1990: 64). 

Приносът на Райно Попович за обогатяване на изразни- 

те средства на българския език е несъмнен, той е наречен един 

„от нашите първи художници на словото“ (Македонска 1965: 

38). Изследвачите на превода му сочат като негови постиже- 

ния отдалечаването от принципите на буквализма, характерен 

за периода, както и диференцирането на двата пласта на езика, 

отнасящи се до дейността на героя и до неговите духовни пре- 

живявания (Минкова 1990: 65). Преводът, останал в ръкопис, 

притежава и още една безспорно положителна черта – съобра- 

зява се с времето на превеждане и с културната осведоменост 

на потенциалните читатели и се вписва в контекста на пре- 

водите от гръцки през първата половина на 19. в., при които 

основната цел е постигане на по-ясна и точна информация за 

събитията. С тези качества на превода читателската публика е 
 

22 Обявления за спомоществователи не липсват дори след повече от 30 го- 
дини след завършване на последните редакции, като преводът се определя 
за „точен, гладък, често красноречив“, с „всичките изискуеми книжевни 
качества за да заслужава всяка особена препоръка[…], дело и произведение 
на един от ония народни наши учители, които в времена пълни с всяка- 
къв вид мъчнотии, можиха и себя си да усъвръшенствуват и други еще да  
образуват“ (в. „Век“, 1874). П. Кисимов в Предговора си към Откритието 
на Америка (1875) съобщава отново, че предстои отпечатването на превода. 
Подобна практиката в писма, бележки, паратекстове, в недокументирани 
разговори да се обсъждат ръкописи поставя сложния въпрос за културното 
място и на други останали непубликувани творби. 
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изгубила възможността да се приобщи към версията на прево- 

дача Р. Попович, която е пример както за съвестна и отговор- 

на работа по превеждането на текста на български, така също 

и в търсенето на коректив. 

По такъв начин чрез  преписите  и  дебатите  този  превод 

се оказва важен като част от началната рецепция на творбата 

(въпреки че се говори и за нулева рецепция на превода на По- 

пович). Според Вл. Трендафилов началната рецепция е „факти- 

чески дебютът на автора в съответната национална литература 

и култура и се състои повече или по-малко от инциденти  – 

както по отношение на литературното производство, така и по 

отношение на литературното потребление“ (Трендафилов 2006). 

За началната рецепция (или ранния детски период) на 

българските преводи може да се каже, че включва първите 

няколко превода – освен ръкописния на Райно Попович  и 

тези на Иван Богоров (1849) и на Йоаким Груев (1858),  които 

също са варианти на версията на Кампе. При тях акцентът е 

върху престоя на острова и липсата на каквито и да е мате- 

риални вещи, спасени от кораба, поради което дневникът на 

героя също не намира място на страниците им. В тези пре- 

работки се наблюдава завръщане  към  два  от  компонентите 

на същинския библейски мотив за Блудния син – загубата на 

всичко и приемането от бащата, чийто живот е запазен ве- 

роятно поради детската аудитория, към която  са  насочени.  В 

тях четенето на Библията е заменено от спомени с родителски 

религиозни наставления, библейски стихове и песни от дет- 

ството, отстранени са недобрите примери с търговията с роби 

и предателството спрямо Ксъри (Минкова 1990: 61, 62).  Тъй 

като Робинзон е оставен без нищо материално, по време на 

болестта си той не може да разчита на  оздравителните  свой- 

ства на тютюна и рома, а и употребата им не би била добър 

пример за  подрастващите.  По  различен  начин  е  представено 

и самото боледуване – Кампе не използва мотива със съно- 

видението, а го замества с по-дълга молитва. Първоначално 

Робинзон е готов да умре, след което обаче добавя: „аз не съм 
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ли Божие дете; не съм ли и аз негово создание23, и той не е 

ли премудряйший отец, как смея аз да ся моля едно такова 

моление; той  не  знае  ли  що  треба  да  чини  с  мене;  не  знае 

ли той по добре от мене което е полезно на мене“ (1857, т. 1, 

с. 363). При Попович още  като  мото  на  двата  тома  се  появя- 

ват билейските стихове: „Слушай, сине! и премудр бивай, и 

исправляй мисли твоего сердца.“ Притчи Солом. 23: 19 (т. 1) и 

„Чадо! управи срдце твое, и потерпи, и не скор буди по время 

неведения“ Сирах 2: 2 (т. 2). С тези цитати се предзадава целта 

на преработката – родителско поучение и наставление. 

В преработката  на  Кампе  и  в  преводите,  базирани  на 

нея, е представен ясно мотивът за маловерието, заради което 

Робинзон укорява сам себе си.24 След бурята и земетресението 

на острова малката вяра е изместена от неописуем страх, зав- 

ладял героя, но след като той вижда, че Господ е опазил както 

него, така и ламите, а срутването в пещерата е станало за до- 

бро, съвестта му проговаря и той се разкайва за малодушието 

си. Мотивът се свързвасъс собствените усилия на Робинзон да 

преодолее препятствията и катаклизмите на острова, но  след 

като вижда, че това не му е по силите, започва да разчита все 

повече на Божествената помощ и закрила. В тези преводи са 

добавени редица практични идеи, като например гледжосване- 

то със сол, добиването на огън от татарите и др. Някои реалии 

са понемчени –  родното  място  на  героя  става  Хамбург  и  от 

там тръгва за Англия, учи английски,  а  по-късно  научава  ди- 

вака на немски  на  острова  и  др.  Първоличното  повествуване 

на Дефо при Кампе е заменено от рамката на диалози между 

бащата и неговите деца, в които постъпките на Робинзон се 

 
23 Графиката на цитатите следва оригиналния български текст, като са пре- 

махнати  краесловните  ерове  (ъ,  ь),  а  остарели  писмени  знаци  като  ы  и  i, ї, 
оу, ω, носовките (малка ѧ и голяма ѫ), ѣ (ятова гласна) са изписани според 
съвременното произношение. 

24 Мотивът се причислява към греховете в много от християнските вероиз- 
поведания, като може да прерасне в пълно безверие. Човек не отрича съз- 
нателно съществуването на Бога, а се съмнява в Неговото всемогъщество, 
милосърдие или промисъл. 
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анализират и дискутират в рамките на 30 дни, но това е запа- 

зено единствено в превода на Попович, а при Богоров и Груев 

има третолично разказване. 

Иван-Богоровият  превод  е  публикуван   първоначално 

като приложение на „Цариградски вестник“ (1848, 1–18; 1849, 

31–39) със заглавие Чудосиите на Робенсина Крусо, а през 1849 г. 

и в самостоятелно книжно  тяло.25  Неговият  източник  (някоя 

от преработките) досега не е установен със сигурност. Същест- 

вува обаче английски  вариант  със  същото  съдържание26,  така 

че преводачът  се  е  придържал  към  чуждата  „преработка“,  не 

е „побългарявал“ или правил свои вариации върху текста за 

Робинзон. Задочният критически спор за значението  на  тер- 

мина побългаряване разрешава Л. Минкова в посоката, че за 

Богоров то би следвало да означава: „претворяването на чуж- 

доезичния текст на чист, народен, богат български език“, дока- 

зателство за което е трудността да се определи от какъв език 

е превеждано (Минкова 1990: 67). 

Преводът на Богоров всъщност ползва за основа прера- 

ботена версия на Кампе, в която са отпаднали рамковият раз- 

каз и диалозите, т.е. възпитателната част е ограничена и има 

известно приближаване към оригинала на Дефо, но ясно про- 

зират влиянието и поученията на немския богослов. Разказът 

става авторов, третоличен, като някои диалози са запазени27, 

героят си връща английския произход, като са променени и 

отделни топоними. 

Във връзка с езика Л. Минкова откроява „желанието на 

преводача чрез активно словотворчество и умело използване 

възможностите на българския синтаксис да претвори чуждес- 

25 По време на учителстването си в Шумен Богоров активно  използва  своя 
превод, „за да възбуди у учениците си любов към четене“, вж. Чилингиров, 
Ст. „Васил Друмев.“ // Библиотека Български писатели. Т. 3, 1929, Liternet 
(http://liternet.bg/publish10/schilingirov/vdrumev.htm), последно посетен на 
20. 12. 2015. 

26 Campe‘s New Robinson Crusoe; an instructive and entertaining history. Altered from 
French. London, 1818. 

27 Подобен тип повествование спомага книгата да се превърне в „анонимна 
народна“ (Минкова 1990: 66) и е характерен за приказките (Аретов 1985: 23). 

http://liternet.bg/publish10/schilingirov/vdrumev.htm)
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транния текст в чисто български“ (Минкова 1990: 66). Но сло- 

вотворчеството в този превод е умерено, дори минимализира- 

но. Вероятно Богорови неологизми са „средомореци“ (с. 14)28; 

„варокамание“ (с. 60); „телоядение“ (с. 109). Почти липсват 

усилия да се представи езикът на дивака, който започва да се 

учи на европейски. Турцизмите са малобройни: „гемиджия“ 

(с. 6); „шиш“ (с. 35); „ятагане“ (с. 152). В превода се срещат 

известен брой гърцизми: „епархии“ (с. 34); а в някои сложни 

думи се долавя гръцко влияние. Черковнославянско влияние 

се откроява при отглаголните съществителни със суфикс -ние: 

„смъмрование“ (с. 11); „махкание и мигание“ (с. 117). Народ- но-

разговорната лексика приближава превода до българското 

световъзприемане:  „юнашки“ (с.  9);  „яди  с  голям  ищах,  защо 

не бе блажил отколе“  (с.  36);  „купен  сено“  (с.  62);  „пазуха“ 

(с. 155); „гърчак“ (с. 178). Възклицанията като:  „О  ле  ле  мам- 

ке!“ (с. 8) също търсят близост с възприемащото съзнание. В 

текста  се  откриват  и  множество  диалектизми:  „гудиха“ (с.  16); 

„барабой“ (с. 32); „тувли“ (с. 40); „лежове“ (с. 104). С бележки 

под линия са обяснени мерни и парични единици, а в скоби 

са пояснени: „кърма (рачка)“, (с. 126); „магнитна показалка 

[компас]“ (с. 131) и др. В самия текст също се срещат различ- 

ни описания, напр. на лавата (с. 56). 

Активната употреба на фразеологизми обогатява текста: 

„плачеха с кървави сълзи“ (с. 15); „няма веке нито на връх 

иглица надежда“  (с.  20);  „ся  затечи  като  ветр  към  гората“ 

(с. 109); „като ся пукна зора“ (с. 182). Синтаксисът – комен- 

тиран от Л. Андрейчин – комбинира множество черти на на- 

родната реч и книжовни особености, свободни синтактични 

свързвания, широка употреба на обособени части, както и 

конструкции с остатъци от падежни форми и инфинитив (Ан- 

дрейчин 1971: 5). 

За тона на словото на Богоров Вл. Филипов констатира, 

че то „напомня авмонното“, а „целите, които си е поставил 
 

28    В Геровия речник се открива думата „срѣдорѣк“ със значение: 2) Остров в 
река (т. V, 1904: 246). 
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при превеждането, не се различават по същество от целите на 

онези, които са превеждали поговорките и мъдрите наставле- 

ния на Франклин“ (Филипов 2004: 27). Молитвите са предаде- 

ни подробно, като звученето им съответства на православно- 

то светоусещане: „Господи помилуй!“ (с. 9); „Тебе спасението 

и благополучието ми“ (с. 78). В превода на Богоров прави 

впечатление огромното богатство на синонимни обръщения 

към Бога: Създавник на естеството (с.17, 18); Подавника на 

всяка добра дарба (с. 36); Невидим, Всесилен, Всемъдр, Вседобр, 

безкрайн Ум[…], Промислител и Съдръжник, и Управител на 

всичко (с. 124). На места някои думи графично са отделени с 

големи букви (напр. при посвещението на Робинзон да живее 

един ден от седмицата като преди идването на Петко, той 

изсича на входа на пещерата думите: НАБОЖНОСТ, РАБОТЛИ- 

ВОСТ, ВЪЗДЪРЖАНИЕ, с. 115, 116). 

Много библейски асоциации у читателя извикват отдел- 

ни думи и изрази в превода на Богоров – напр. навсякъде е 

употребено Божие Промисление (вм. Провидение); „Страхът 

му се преобърна на радост“ (с. 96) и др. Робинзон и Петко 

в тази преработка стават дърводелци след завръщането си в 

Англия и избират един ден от седмицата да живеят както на 

острова с въздържане от сладостите на живота (с. 200). 

Като първи печатен вариант на  Робинзон  Крузо,  извър- 

шен от добросъвестен, авторитетен и даровит книжовник, този 

превод бележи началото на реалната българска рецепция на 

творбата и се отличава с богат образен език и стремеж за добли- 

жаване до читателското светоусещане, като религиозните теми, 

образи и мотиви са представени последователно и цялостно. 

Преводът на Йоаким Груев  Робинзон.  Скратена  приказ- 

ка за  детца29,  издаден  през  1858  г.  в  Белград,  е  максимал- 

но  съкратен30.  Главите  наподобяват  типичните  просвещенски 

 
29    Преводът следва почти дословно руското издание от 1843 г. Йоахин Генрих 

Кампе, Сокращенный Робинзон: Книжка для детей, освен в предисловието. 
30    Подобно на днешните кратки версии, предлагани от ИК „Труд“, на Под 

игото, Тютюн и др. – и в този смисъл дори звучи актуално. 
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разгърнати заглавия с кратко описание на случващото се в 

повествованието. Така преразказаната  история  става  достъпна 

за най-малките  читатели.  „Представянето  на  Робинзон  Крузо 

до толкова редуциран вид свежда романа до най-елементарно 

представяне на главните моменти в историята на моряка ко- 

рабокрушенец. Не е останало нищо  от  неговия  характер[…]  и 

все пак останало е нещо от неговия основен смисъл,  което  е 

дало възможност на духовника да извлече необходимата поу- 

ка“, уточнява Вл. Филипов, като цитира завършека на романа: 

„Бог заплатил Робинзону с благополучие в търпението му в 

бедите“ (Филипов 2004: 28). Религиозните внушения в този 

превод се откриват още след изхвърлянето на героя на сушата 

(„Третий вечер“): „пръвата му работа била от сръдце да ся 

помоли“ и в описанието на ежедневието му – как започва и 

завършва деня с молитви (с. 12, 13). 

Корабокрушението – важен символен елемент от по- 

вествованието –  може  да  се  свърже  със  загубата  на  всичко 

в преводите, базирани на преработката на Кампе, и бележи 

началото на процеса на страдания, водещ до прозиране на 

Истината от героя и спасението на душата му.  Корабокру- 

шението  е  наречено  „сюжетен  мотив“  от  Н.   Аретов   (1985: 

12), който  го  свързва  с  източния  фолклор  („Синдбад  моряка“ 

от 1001 нощ). Но този мотив има и библейска основа – ко- 

рабокрушение и попадане на непознато място присъстват в 

живота на старозаветни и новозаветни  герои31.  В  много  аспе- 

кти преживелият корабокрушение Робинзон напомня  новия 

Адам, на когото е предоставена възможността да насели дев- 

ствения остров, на който  е  захвърлен,  и  да  създаде  свой  рай 

на него. В тези  първи  преводи  корабокрушението  присъства 

като важен и основен сюжетен елемент. В  тях  може  да  се 

открие и аналогия и между забраната на бащата и забраната, 

наложена от Бог на Адам; между бащиния дом и Едемската 

градина.  В  този  смисъл  островът  за  Робинзон  първоначално 
 

31    Пророк  Йон,  препратки  към  чийто  живот  се  срещат  в  оригинала  на 
Робинзон Крузо, ап. Павел и др. 



214  

функционира  като  пустиня,  но  след  това  –  чрез  неговия  труд 

и постоянство – се превръща в Едемска градина, в което се 

обобщава и пуританската етика, чиято основна добродетел е 

трудът, който, освен че пречиства от греха, създава ред (едно 

повторение на божествения акт на сътворение). Библейското 

схващане, че  всеки  човек  е  роден  в  грях  и  изпитва  желание 

да  изостави  Бога,  като  живее  според  страстите  и  желанията 

си, намира художествен израз в творбата на Дефо и прера- 

ботката на Кампе. То присъства съответно и в преводите от 

първата фаза недвусмислено представено като  бунт  против 

или бягство от Бога. 

 

 
Юношество на  българските  преводи 

 

Въпреки че за дълги години българските преводи на Робинзон 

Крузо са ориентирани към детска аудитория, те успяват да 

надраснат сравнително бързо ранния си детски период. Във 

варианта на  Петко  Славейков  (1868)  се  наблюдава  завръща- 

не към аз-повествованието, т.е.  към  модела  на  Дефо,  което 

Н.  Аретов  смята   за   закономерно   и   свързано   с   развитието 

на  повествователните  жанрове  (Аретов   1990:   142).   Въпреки 

че все още не ползва оригинален текст  източник  –  напра- 

вен е от гръцкия превод32  на  Андреу  Коромела  (1852),  който 

пък е базиран на френска преработка на романа на Дефо 
 

32 Ползваната от  Петко  Славейков  гръцка  преработка  на  романа  е  разделена 
на глави (общо  38)  с  кратки  резюмета  на  съдържанието,  което  е  отразено 
и в българския превод. Н. Аретов защитава подобно структуриране, което 
улеснява възрожденската аудитория при срещата с по-обемисто произведе- 
ние. В разглежданата версия са изпуснати цели абзаци, други са свити, но  
основната информация и внушенията на автора са запазени. Отделни  епи- 
зоди са изтеглени хронологично преди други – напр. случаят с круширалия 
испански кораб е поставен преди появата на Петко. Но дневниковата фор- 
ма в началото  на  повествованието  е  запазена  в  гръцкия  и  при  Славейков 
(с. 35–63), което комбиниране на наратив и дневник е новаторско за въз- 
рожденския читател. 
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(Алексиева 1987: 203,  204)33,  преводът  на  Славейков  се  смята 

за най-добрия и четивен вариант преди Освобождението, за най-

близкия до оригинала и по-обемен от останалите прераз- казани 

версии, като се  отличава  с  постигната  голяма  степен на 

художественост и завръщане към оригиналните мотиви. 

Преводът на Славейков може да се причисли към „ран- 

ната“ рецепция на творбата по Трендафилов, която „обхваща 

„началната“, но има по-широки граници от нея. Тя отива дос- 

та по-нататък в  историята  на  рецепционното  явление.  Това 

е, най-общо казано, „неуталожената“ рецепция на автора или 

явлението, тази, която продължава известно време след начал- 

ната, но въпреки че се радва на развитие и изменение спрямо 

нея, все още не е добила траен или окончателен облик“ (вж. 

Трендафилов 2006). 

С разбирането на смисъла – най-важното условие за до- 

бър превод – Славейков не среща особени проблеми. Той 

познава много добре гръцкия език и вече има зад гърба си 

някои преведени кратки жанрове – басни и разкази. Прево- 

дачът полага усилия да предаде и съдържанието по най-дос- 

тъпния начин, с подходящи идиоматични изрази: „бягаха от 

мене като стрела“, с. 34; „кръвта ми ся съсири в жилите ми“, 

с. 97; „береше душа“, с. 129. Те са умело привнесени в текста, 

като Алексиева посочва само един-два примера с буквален 

превод: „и най-после зел бех пред очи“, вм. „бях се прими- 

рил“ (Алексиева 1987: 204). Но тя в крайна сметка признава, 

че „вниманието на някои представители на преводаческото 

изкуство от гръцки е насочено към постигане степента на ху- 

дожественост на творбите първообрази“ (Алексиева 1987: 257). 

Друг Славейков успех, който не се наблюдава при останалите 

преводачи на романа през 19. в., е самоиронията и чувство- 

 
33  При  съпоставяне  на   бележките   в   различни   публикации   и   сравнение 

на структурата и реалиите   се   оказва,   че   това   е   френската   преработка 
на Амброаз Рандю (Ambroise Rendu) Robinson dans son île, ou Abrégé des 
aventures de Robinson (1832), от която е направен и турски превод от 1886 г., 
използван в Отоманските училища (Strauss 2003: 50). 
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то за хумор при предаване на  мислите  и  чувствата  на  героя. 

При Славейков героят си възвръща някои от придобивките на 

цивилизацията – „лулата, „укрепителните пития“34; одровина 

(креват), намерени на кораба“ (Аретов 2000: 76). Предадено е по-

дълбоко психическото му състояние  и  душевното  колеба- ние,  

разсъжденията  за  гласа  на  съвестта,  религиозните  мисли и 

жестове, особено в разгово-рите с Петко за основите на 

християнството. Според Аретов „въпросът за развитието на 

религията не е представен в каноническата система на ан- 

гликанската или коя да е друга църква, а към религиозните 

възгледи, застъпвани от част от философски настроени прос- 

ветители“, и това „са най-интересните страници на романа“ 

(Аретов 1985: 25, 26). Робинзоновската тема в този превод е 

сведена към предметното: описанията  на  действията  на  героя 

на  острова,  към  което  са  прибавени  нравоучения;  езикът  е 

„жив, сочен“, а в използването на народно-разговорна лексика 

той надминава останалите (Минкова 1990: 68), някои от спо- 

лучливите  примери  за  което  са:  „една  мяра  брашно“ (с.  27); 

„сиренарница“ (с. 87); „вонеше, та ся  не  задъхваше  татък“ (с. 

113) и  др.  Такава  лексика  придава  непринуденост  на  думите 

на героя и се възприема по-естествено от възрожденския чи- 

тател, а с обръщенията от типа на „Мале, мила мале!“ (с. 52) 

текстът звучи като писан  за  българския  реципиент35.  Похвални 

са усилията на Славейков да пресъздаде езика на Петко: „В 

преводът гледахми да спазим някак слогът на първообразното 

в разговорът, на който съчинението е таквоз, което да показва 

человек, който  едва  що  е  започнал  да  учи  чужд  някой  язик“ 

(с. 117). Индивидуализацията на езика е проблем, който пре- 

водачите  през  Възраждането  постепенно  осъзнават,  започват 
 

34  Цели „три бъчовки с ром или ракия“. 
35 А. Алексиева отбелязва, че преводачът „облича героите в дрехи, които са 

неотменна част от облеклото на българина“, цитира Робинзоновите „каба- 
ница, беневреци, цървули“ и облечения в „забунче и гугла“ Петко, изрежда 
съдовете от ежедневния бит като гърнета, чутура, вретища, кутел, та- 
гарчета, шиник и др. побългарявания с цел преводът да бъде достъпен за 
българския читател (Алексиева 1987: 203). 
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да се съобразяват, с което демонстрират опит за надхвърляне 

на детския период. 

Черковнославянско влияние тук се открива при отгла- 

голните съществителни, завършващи на -ние: „върлуванието“ 

(с. 10); „стреснованието си и побръкванието си“ (с. 11). Пре- 

водът е „изчистен от гърцизми“ (Аретов 2000: 67), въпреки че 

се срещат и такива, а гръцкото влияние личи в удвояването на 

съгласните: „Хулло“ (с. 4); „ввърлил“ (с. 15); „ссъдове“ (с. 38). 

Турцизмите са ограничен брой: „такъми“ (с. 27); „глечосало“ 

(с. 71), но обичайното за Възраждането поставяне на турски 

съответствия в скоби и тук е видно: „измлаци (чекмеджета)“, 

с. 29; „свинец (куршум)“, с. 50; „лес (орман)“, с. 87. В скоби 

се срещат и пояснения от други езици (руски, френски), вкл. 

остарели старобългарски заемки или синоними. Славейков до- 

пълва важни характеристики за растителния и животинския 

свят. Жизнеността на описанията му се открива  във  фрази 

като: „Влибих ся в тази засмяна долина“ (с. 59) и „в словот- 

ворчеството си Славейков е умерен“ (Аретов 2000: 67); вж. 

„денословието“ (с. 35); „храновлагалище“ (с. 41) и др. 

А. Алексиева посочва разминаванията на българския с 

гръцкия вариант на превода: „някои размишления на попад- 

налия в робство Робинзон,  свързани  със  спомена  за  баща  му 

(7. глава), и на болния, усамотен на острова Робинзон – за 

грижите на майка му (с. 51)“, както и промяната, която Сла- 

вейков прави с  народността  на  пленилите  го  разбойници  в 

Сале – вместо турци – „Алжирци“, наложила се според нея за- 

ради времето и условията, в които е направен преводът (Але- 

ксиева 1987: 204). 

Работата на Славейков по редакцията на Библията не- 

съмнено е спомогнала за превода на местата от романа, къде- 

то има позоваване на библейски пасажи. Преводачът предава 

точно библейските сравнения – за кедъра се казва:  „какъвто 

може би никога Ливанската гора не  е  давала  за  Иерусалим- 

ский храм“ (с. 76). В Славейковия превод, също като при Бо- 

горов, е използван „промисъл“ вместо „провидение“ – звучащо 
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по-изчистено от  православна  и  библейска  перспектива.  Както 

в оригинала, Робинзон в този преводен вариант намира  на 

кораба „три свещенни Писания“ (с. 36); а благодарствената 

молитва при откриването на израсналото зърно достатъчно 

красноречиво говори за упованието му в Бога: „да благославя 

името му, защото поведе така ръката ми, щото онова  зърно, 

което аз имах съвършенно непотребно да бъде хвърлено точно 

под брегът на земята; и тъй да се намери предпазено от слън- 

цето“ (с. 46). Героят решава да се отдава на молитва, четене на 

Св. Писание всяка сутрин и всяка вечер и на постене, за да се 

приближи повече до Бога, от когото е бягал дотогава, особено 

след болестта, когато всъщност настъпва коренната душевна 

промяна у него – „призовах Божественната помощ със сърдце 

много сокрушенно и смиренно“ (с. 53). 

Версията на Стоян Попов  Робинзон Крузое с 24 картинки 

(за ученици  в  първоначалните  училища)36,  превод  от  руски, 

има три издания до 1900 г.37 и  две  в  началото  на  20.  в.  Тъй 

като в заглавието изрично е посочено, че преводът е за деца, 

са прибавени редица обяснения на реалии като  Лондон,  Гви- 

нея, на негри  –  „черни  като  въглени,  ходят  без  дрехи“ (1903: 

9); на  растителния  и  животинския  свят,  на  битовите  дейнос- 

ти. Новото в този превод е появата на множество графични 

изображения. Романът  е  разделен  на  кратки  глави,  в  които 

е синтезирано съдържанието – общо ХІ, означени с римски 

цифри.  Описват  се   схематично   и   хронологично   дейностите 

на Робинзон, без почти никакви негови  вътрешни  преживя- 

вания и борби, без да се търси стабилна причинно-следствена 

връзка между отделните епизоди. Тук описанията за Бога и 

вярванията на героя са редуцирани, но не напълно изличени. 

Този превод може да се причисли по-скоро към предишния – 

детски период. 

 
36   Издава редакцията на сп. „Звездица“. 
37 Двете преиздания от 19. в. не са налични в нито една библиотека, но са с  

еднакъв брой страници и със същите библиографски данни, а тук цитатите 
са от изданието от 1903 г. 
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За превода от немски език Робинзон Крузо. Книга за про- 

чит за децата с 6 картини според акварелите на К. Офтердин- 

гер38 (1894, преиздаден през 1920), но без посочен преводач39, 

нито пък автор, се появява кратка анонимна анотация в сп. 

„Искра“ с редактор В. Йорданов, год. V, кн. 3, с библиографско 

описание, придружена с коментар за нуждата от детски книж- 

ки за децата от първоначалните училища, „от която [ученикът] 

да почерпи знание, да облагороди характерът си, да се запознае 

с животът, като научи характерите и делата на знаменитите 

мъже по науката, литературата, изкуствата и пр.“ Представени 

са и проблемите с липсата на стойностна детска литература и 

крайно недостатъчния брой детски списания, а авторът на ано- 

тацията изразява възхищението си от новото издание – „пре- 

красна детска книжка“ и превод, който във „всяко отношение 

надминува първия, който, ако не се лъжем, беше превел мно- 

гозаслужилия старец П. Р. Славейков“ (1894: 371, 372). 

Преводът наистина е много добър, с осъвременен изказ, 

съобразен с  новата  четяща  аудитория.  Разказът  е  третоличен 

в минало време. За първи път в него обаче личи целенасочен 

опит за художествено пресъздаване на текста – с обширни оп- 

исания както  на  природните,  така  и  на  душевните  състояния 

(с. 68), потърсени са подходящи сравнения и аналогии, за  да 

бъде достъпен и за по-малки, и за по-големи читатели. Богат- 

стството от синоними – често в едно изречение или в две съ- 

седни се появяват: „видя – съзря“ (с. 14); „приятел – другар“ (с. 

31); „одър – легло“ (с. 41); „дивака – индианеца“ (с. 75) – прави 

текста интересен и образоващ. Вероятно поради тази причина 

пояснения в скоби почти липсват. 

Побългаряване в последния превод от 19. в. има дотол- 

кова, доколкото паричните единици са превърнати в левове; 

споменати са кисело мляко (с. 38), някои предмети от бита 

 
38    Това са 6 акварелни цветни рисунки – за първи път в превод на български 

на Робинзон. 
39    Означено е само, че преводът е от „12-то немско издание“, като за първи 

път в превод на Робинзон Крузо се посочва източникът. 
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(с. 36), както и вампири и таласъми (с. 143). Един от малкото 

недостатъци на текста е последователното неправилно члену- 

ване на думите  от  м.р.,  което  при  следващото  издание  (от 

1920 г.) е коригирано. Тук са потърсени начини да се скъси 

дистанцията с детската аудитория – има няколко  обръщения 

като: „представете си, мили деца“ (с. 54), изразите: „нашийът 

приятел“ (с. 54); „каза му правичката“ (с. 8) и др. Добавени са 

множество умалителни  форми:  „човечец“ (с.  31);  „ламенцата“ 

(с.  38),  „хълмче“  (с.  45)  и  звукоподражания:  „Прас…!“  (с.  6); 

„Бууу!“ (с. 154). В превода се прибягва често и до народно-раз- 

говорна и песенна лексика: „викна та запя“ (с.  24);  „съзорява- 

ше“ (с. 64); „кирлива риза“ (с. 35); „гранки“ (с. 81). Остарели и 

диалектни форми на думите, повечето от които в следващото 

издание на същия превод  са  редактирани,  се  откриват  в  този 

от 1894  г.:  „гага“  (с.  16);  „землетресение“  (с.  41);  „праздник“ 

(с. 131); както и някои остарели падежни форми: „поблагодари 

Бога“ (с. 19). В този превод не липсват  руски  заемки:  „солда- 

тин“ (с. 3); „лес“ (с. 82); „сальотка“ (с. 110), срещат се отделни 

турцизми:  „дюлгерин“ (с.  39);  „фурнаджия“ (с.  119);  „диреци“ 

(с. 120). Немското влияние  личи  в  отделни  имена:  Ритцебю- 

тел, Хеголанд, Найещедтен,  както  и  в  титлите,  които  получа- 

ват новите обитатели на  острова:  „камергер,  оберхофмаршал“ 

(с.   79);   наименованието   на   господар   е   испанската   заемка: 

„казика“ (с. 79), а плененият испанец отговаря на латински: 

„Християниус“ (с. 129). 

В превода от немски се наблюдава богатство от фразе- 

ологизми:   „Кръвта  бликна  отведнъж  в  Робинзоновата  глава“ 

(с. 10); „Водата тече като из ръкав“ (с. 28); „Сърцето  му  се 

свиваше от страх“ (с.  99)  и  мн.  други.  Афористични  обобще- 

ния и поуки се съдържат в почти всяка глава: „да не отричам 

веднага това, което не мога да разбера“ (с. 51) и са особено 

засилени в последната: „Родители, ако обичате децата си, при- 

учавайте ги още от млади към набожен, умерен и трудолюбив 

живот![...] Мили деца, слушайте винаги вашите родители и 

наставници; учете прилежно всичко, каквото ви се случи да 
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учите; бойте се от Бога и се пазете от леност“ (с. 163). Библей- 

ските мъдрости също са включени в превода: „Бог, който хра- 

ни птиците не ще остави и человека“ (с. 16); „Трудолюбието, 

прибави, е майката на много добродетели, а леността начало 

на всички пороци“ (с. 61);  „Всяка  помощ  дохожда  от  Бога“ 

(с. 147).  Героят  в  тази  версия  осъзнава  своето  непокорство 

и след като единствен се спасява от бурята, „почувства от 

дълбочината на сърдцето си колко зле е постъпил към роди- 

телите си. Сега моли Бога да му се простят греховете“ (с. 13); 

постоянно благодари на Бога за снабдяването на своите нужди 

(с. 14), моли се за защита (с. 15); почита неделния ден (с. 17); 

започва всеки ден с „утринната си молитва“ (с. 64); оценява 

Божието провидение при всички катаклизми и изпитания на 

острова; смирява се пред своя Създател, особено по време на 

боледуването си, готов „за последното си велико пътувание“ 

(с. 56, 57). Той напуска острова, след като засвидетелства „своя- 

та безгранична признателност към Бога“ (с. 159), а в родния 

си град отваря обща работилница с Петкан и двамата се от- 

личават с „чиста, неизмерима и прилежна набожност“ (с. 164). 

Акцентираното „Робинзон беше сега пак толкова богат и 

сиромах, както и преди тръгването си от Хамбург“ перифрази- 

ра библейското: „гол излязох от утробата на майка си, гол ще 

се и завърна“ (Иов 1:21). Едва в този превод стават ясни за 

българския читател мотивите на Кампе да промени сюжета на 

Дефо: „Може би провидението е искало нарочно да се изгуби 

златото, за да не видят лекомислените млади хора, че той носи 

толкова богатство, та да последват неговия пример и да се 

впуснат за щастие в далечните страни, за да се обогатят и те“ 

(с. 162). Преведени са и песните, които Робинзон си спомня от 

своята майка: „Който каже: нека Бог царува!/ И молитва към 

Него отправи,/ Той ще може вечно да добрува;/ Него Бог ще 

от беди избави./ Кой се Богу Всевишнему нада,/ Той не строи 

на пясъка сграда“ (с. 17). 

С това последният превод от 19. в. на Робинзонова версия 

обогатява картината на рецепцията и става мост към преводите 
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от началото на 20. в. В тях се запазват основните компоненти 

на мотива за Блудния син, както и останалите библейски  мо- 

тиви. Религиозното съзнание на реципиентите в този  период 

дава основание да предположим, че те са разпознавали тези 

мотиви и са приемали разказа за приключенията на Робинзон 

и като вид животоописание, житие, духовна биография, а още 

с възрожденските преводи на Робинзон „образът на активния 

човек постепенно се налага в преводната книжнина“, както  и 

този на „естествения човек“ (Аретов 1990: 221, 222). Прави впе- 

чатление, че към романа не се насочват случайни български 

преводачи, а високообразовани книжовници, отличаващи се с 

развито филологическо мислене и важни идеи за усъвършенст- 

ване на езика. Райно Попович, а след него и Йоаким Груев, и 

Ив. Богоров, и Петко Славейков не са побългарявали и съкра- 

щавали безогледно романа на Дефо, както някои ранни крити- 

ци ги атакуват, а са ползвали преработки, към които са се при- 

държали плътно и са предавали съдържанието така, както вече 

е било ревизирано в различни немски, френски, гръцки, руски 

източници. Въпреки че не ползват оригинала като източник, 

целите на преводачите на Робинзон Крузо до края на 19. в. оста- 

ват преди всичко поучителни и възпитателни. Но за разлика от 

повечето нравоучителни четива това е произведение, четено и 

за забавление дори в този ранен период на развитие на новата 

българска литература – в него моралистичното е вплетено така 

умело, че да стане пожелано от масовата публика. 

Докато творбата стигне до първите преводи от оригинала, 

ще са нужни обаче още десетки години. През този период се 

наблюдава връщане към детството с преработката на Кампе и 

с появата на редица съкратени версии. Това е и най-плодотвор- 

ният период в историята на българските преводи на романа – 

13 различни превода в 17 издания. През този период излизат ня- 

колко доста съкратени варианта на романа в анонимни преводи 

(1923 и 1933 г.), които не се отличават с особени художествени 

достойнства. Същото може да се каже и за издадения малко по-

късно кратък Робинзон, пригоден за деца от първоначалните 
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училища от Никола Никитов40 (1948). Повече внимание заслу- 

жава преводът от руски на Ал. Пиронков (1921), оформен в 

11 глави като несвидетелски разказ, в който се набляга на 

прошката, която трябва да поиска Робинзон (с. 7) и на молит- 

вите, които той отправя към Бога (с. 12, 58). В началото на пъ- 

туването си протагонистът взема от вкъщи две книжки: „едната 

молитвеник, а другата – за разни пътувания“ (с. 4). Описани са 

синтезирано дейностите на Робинзон, но са изпуснати важни 

епизоди – съновидението при боледуването, лаконично е пре- 

даден сюжетният момент с възпитанието на Петкан: „Робинзон 

учил Петкана Закон Божи, казвал му, че има Бог, има  Исус 

Христос и Петкан почнал  да  почита  истинния  Бог:  по-напред 

той се покланял на идоли“ (с. 33). Доста епизоди са спестени, а 

някои са разместени. Интересна е появата на редица пояснения 

в скоби, които съвпадат с тези от превода на Ст. Попов, а при 

сравнение и на други особености на двата текста се оказва, че 

това е леко осъвременен вариант на превода от 1892 г. „Прево- 

дът“ на Пиронков се доближава до формата на приказката, като 

завършва съответно с хепиенд – въпреки че  потънало  златото 

при връщането му с кораба, Робинзон открива баща си жив и 

признава: „Глупав съм бил, че съм тръгнал да пътувам без да 

ви питам; слава Богу, че се върнах у дома“ (с. 61). 

Стоян Дринов41 (1928) превежда най-издаваната до сре- 

дата на 20. в. версия от немска преработка (близка до верси- 

ята на Кампе – героят е от Хамбург, не спасява нищо от своя 

кораб, но по-късно, от другия круширал европейски  кораб 

намира книги и немски молитвеник, с. 184), но не е посочено 

точно от какъв език, а илюстрациите са шведски. Книгата е 

 
40 Никитов сътрудничи на литературни,  хумористични  и  детски  издания  и  е 

един от основателите на Дружеството на детските писатели. Пише стихове,  
разкази, драматични произведения за деца, редактор на „Поточе“ (1927–34) 
(РБЛ 1977: 449). 

41 Дринов превежда основно руски, немски и английски класици. Самият е 
автор на поетични книги, христоматии и др., сътрудничи на „Светулка“, 
„Пчелица“, „Детска радост“; работи от 1919 г. като библиотекар в Народната  
библиотека (РБЛ 1976: 388). 
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разделена на глави, разказът е третоличен свидетелски. В тази 

версия е  обърнато  подобаващо  внимание  на  греха  на  героя 

и пътя му до опрощението, на  молитвите,  благодарността  му 

към Бога и утехата, която намира в спомените от  детските 

стихове и песни – приложени в изданието: „Боже, който  пра- 

щаш мълниите в небесата,/ Боже, който сутрин гледаш през 

зората,/ Ти що храниш младите орли, о, и мен с  надежда 

окрили!“ (с. 22, вж. и с. 24, 36). Предадени са мислите и тър- 

сенията на Робинзон по време на боледуването му, Бог е на- 

речен  „Небесен  бащице“ (с.  79–80).  Представени  са  подробно 

и  разговорите  за  Бога  между  Петко  и  Робинзон,  молитвата 

„Отче  наш“,  просветлението  в  Петковата  душа  (с.  134–136). 

Със звездички в превода са изведени обяснения под ли- 

ния на различни географски понятия (с. 17); описанията са 

предадени с художествено майсторство (с. 59–60), въпреки че 

могат да се открият единични неточности – „жилава пръст“ 

(с. 45). Страниците на изданието са изпълнени с пословици, 

поговорки, библейски мъдрости: „работата се бои от майсто- 

ра“ (с. 46), „помогни си сам, та и Бог да ти помогне“ (с. 53); 

„капка камък дълбае“ (с. 89); „който твърдо се надява на Бога, 

няма да остане измамен“ (с. 144); басни – „за кучето, което 

изтървало от устата си парче месо, когато искало да налапа 

неговото отражение във водата“ (с. 88); фразеологизми: „при- 

готви за път към  оня  свят“ (с.  82);  „Той  се  радваше  като  дете 

на  Коледа“  (с.  178).  Дивакът  тук  е  наречен  Петко  (с.  109),  но 

в същите издания след 1989  е  коригирано  на  Петкан,  а  баща 

му Четвъртко (с. 228) по-късно остава без име.  Побългарява- 

нията  също  са  единични:  „Иван“,  вместо  Ханс  (с.  7);  Петко 

„играе хоро“ (с. 112). Важен сюжетен момент е желанието на 

бащата на Петко на смъртния одър в края на романа да при- 

еме „Казиковия Бог“, довело до покръстването му (с. 272–273). 

Робинзон в тази версия открива баща си жив и се прегръщат 

като в притчата за Блудния син (с. 276)42. 
 

42     Подобно е изданието от 1933 г., с третолично несвидетелско говорене, но 
доста по-съкратено. 
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Преводът от английски на преразказа на Елисавета Мур 

(1932) е доста съкратен, в третолично несвидетелско наклоне- 

ние, поради което може да се причисли по-скоро към детския 

период. Библейските препратки до голяма степен са спестени 

или заложени имплицитно в текста. Липсва кулминационни- 

ят момент с боледуването на героя и покаянието му. Ксури 

тук е негърче, вместо мавърче, което Робинзон продава, но 

липсва поставеното условие то да стане християнин. По-късно 

протагонистът разсъждава върху правото на диваците да ядат 

месо и дали той има право да ги съди (с. 45). Не са предадени 

обаче разсъжденията за боговете на диваците и покръстването 

на Петкан. Версията завършва с връщането на Робинзон в 

родния град, където обаче не намира никого от роднините си – 

нито сестрите, нито племенниците си. 

Преводът, ориентиран конкретно към юношеската ауди- 

тория, е този на Панчо Михайлов (1930) – преводач от руски, 

издаден   в   серията   „Юношеска   библиотека“  на   издателство 

„Казанлъшка долина“. Текстът е разделен на 26 глави със за- 

главия на централния епизод във всяка от тях. Този вариант 

притежава значителен обем – 244 страници, илюстрации и 

съдържа повечето сюжетни епизоди и библейски теми и мо- 

тиви. Много ясно е представено непокорството на героя – „не 

измолил ни родителска, ни Божия благословия, не направил 

сметка за последствията“ (с. 5). Молитвите са предадени ко- 

ректно. Интересен мотив, който присъства в малко от по- 

пълните преводи е „клетвата в брадата на Мохамед и неговия 

баща“ (с. 18). Липсва предателството спрямо Ксури и продаж- 

бата му на капитана, съновидението и обръщането на Робин- 

зон към Бога по време на боледуването. Кръстът календар и 

трите екземпляра от много хубаво издание на Библията, вкл. 

католическите молитвеници, са запазени (с. 55), въпреки че 

почти не се споменава, че героят ги чете и какво открива в 

тях, изпуснати са постите, религиозните му занимания и задъл- 

жения към Бога, както и разговорите за боговете на дивака 

и на Робинзон. Запазена е структурата в частта с включения 
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дневник. „Чудото“ с поникналите зърна (с. 68) е обяснено с 

логични доводи, изпуснати са аналогиите със Соломон, Саул, 

Илия, Исая. Дивакът е наречен Петък – буквален превод от 

английски (с. 153), към когото Робинзон се обръща с „моя 

дивак“ (с. 154). Спасеният европеец е само испанец (с. 176), 

без пояснението „християнин“. 

Панчо Михайлов включва редица пословици и народни 

мъдрости: „Дваж мери, веднаж крой“ (с. 102); фразеологизми: 

„порази като гръм“ (с. 121); „тича,  сякаш  го  гони  зъл  дух“ (с. 

179) и др. Сложни думи присъстват в този превод: „смърто- 

убийствен“ (с. 137); „человекоядец“ (с. 153); а някои по-редки 

думи са обяснени под линия,  като  „трюм“  (с.  73);  „люк“  (с. 

213); „довереници“ (с. 221) и др. Версията завършва с връщане 

на героя у дома, където намира само двете си сестри и две от 

децата на единия си брат. 

Първият превод, посочен от оригинала е на Владимир 

Полянов43 и Методи Мавродиев (1937,  194344).  Той  е  разде- 

лен на дванадесет глави и кратко пояснение на съдържанието 

към всяка от тях. Тук се появява и кратък Предговор „Към 

читателя“ с един абзац за писателя и заниманията му, в които 

фигурира „богословие“, както и фактът, че книгата е „превеж- 

дана многократно на всички културни езици“ и е „не само 

увлекателна, но и поучителна“ (с. 3). Текстът е значително 

съкратен – голяма част от сюжетните епизоди  преди  попада- 

нето на острова липсват, но се опитва да предаде  доста  де- 

тайли в телеграфен стил. В тази версия липсва дневникът  на 

героя – само е споменато, че е почнал да води такъв (с. 21). 

Описанията са лаконични: „Тук навред се виждаха просторни 

полета, обсипани с цветя и зеленина и изобилие от красиви 
 

43 Полянов следва в Грац, Австрия, и в  Мюнхен,  работи  в  Народната  биб- 
лиотека (1924), като режисьор в театри из цялата страна, сътрудничи на 
периодични издания със свои разкази, поеми в проза, фейлетони, статии по  
литературни и театрални въпроси; превежда от английски  и  немски  (РБЛ 
1978: 100). 

44 В последващите трето (1946) и четвърто издание (1948) като преводач фи- 
гурира само Вл. Полянов. 
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дървета“ (с. 32). Съвсем накратко е представено размишле- 

нието за доброто и лошото, които съпоставя протагонистът, 

но са запазени библейските мотиви за ежедневния хляб, мо- 

литвите, съновидението, четенето  на  Библията  (въпреки  че 

не се споменава колко Библии е запазил от кораба):  „Аз 

почнах да чета по-внимателно Библията, молех се за себе си 

и подхранвах надеждата за по-добро бъдеще върху словото 

Божие. И надеждата вече не ме остави“ (с. 26). Този пасаж 

посочва намерената опора от героя. Отделено е и заслужено 

място на вярата му в Бога: „Бях подчинил духа си напълно 

на волята Божия  и  бях  се  оставил  на  неговата  промисъл“ 

и на наслаждението, което намира в молитвите (с. 41–43). 

Религиозното възпитание на Петкан също намира място на 

страниците на този превод (с. 73–74), както и привързаността 

му към Робинзон (с. 76), а говорът му е предаден сполучливо 

– със съответния обърнат словоред и изпускане или замяна 

на местоимения. Религиозни образи като „отшелник-постник“ 

(с. 48); „човек или дявол“ (с. 55) и др. присъстват в превода 

на Полянов и Мавродиев. В него са употребени и множество 

фразеологизми: „Реших да се защищавам до последно издиха- 

ние“ (с. 57); „изтръпвах при мисълта...“ (с. 60) и сполучливи 

сравнения: „красиви  зъби,  бели  като  слонова  кост“ (с.  67). 

Не липсват обаче тавталогии: „Този път пътувах пеш“ (с. 49); 

„втресе ме като от тежка треска“ (с. 52), а умалителните  по- 

казват към кого е насочено изданието. 

Преводът завършва коректно към  оригинала  на  Дани- 

ел Дефо: „Пристигнал в Англия, аз бях чужд за целия свят, 

като че ли никога никой не ме е познавал там“ и  с  много 

точно обобщение: „Всичко започна с младежка лекомисле- 

ност, но завърши щастливо. Нещастията ме научиха да се 

надявам винаги – при всички трудности в живота“ (с. 92). С 

това доказва, въпреки съкращенията, близостта си до идеите 

и търсенията на автора, като запазва и библейските фрази, 

цитати и алюзии. 
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Витомир Саръиванов45 (1938) прави сравнително пълен 

превод от английски46 с много малки изключения. Романът е 

разделен на четиринадесет глави с кратко резюме на съдържа- 

нието. Липсват няколко сюжетни епизода – с пленничеството 

на героя в Сале и бягството му. От библейските алюзии липс- 

ват само препратките към Соломон за сиромашията и богат- 

ството, Йона и  Тарсис,  Саул  и  Исая,  както  и  съновидението 

и постите. Запазен е мотивът за Блудния син, като тук отново 

има доближаване до същинския библейски мотив с компонен- 

та приемане от бащата, чийто живот в този вариант е запа- 

зен, а репликата: „Синко! Ти бе загубен, и отново те намерих! 

Слава на Всевишния!“ (с. 151) недвусмислено препраща към 

библейския текст. В превода  присъстват  няколкото  намере- 

ни Библии,  четенето  им  след  това,  суеверията  и  езически- 

те вярвания, библейските фрази „Всяка помощ идва от Бога“ 

(с. 123); „сами са паднали в гроба, който са копали другиму“ 

(с. 144). Появяват се обаче „таласъм“ (с. 61), „духове и вам- 

пири“ (с. 62), които приближават текста до народното свето- 

усещане. Философските размисли от оригинала са предадени 

резюмирано, но присъстват и отразяват основните прозрения, 

до които достига Робинзон (с. 33–34). „Вариантът на Полянов 

и Мавродиев представлява по-скоро преразказ, който отделя 

по-малко внимание на езика на Петкан, както и на „патрио- 

тичните настроения“, често добавяни в българските преводи на 

„Робинзон“ (Аретов 2000: 78). 

В превода се откриват редица уместно употребени фразе- 

ологизми: „царският друм на живота“ (с. 4), „сковах от страх“ 

(с. 17); „като ударен от гръм“ (с. 61); „изгледах си очите“ (с. 

66); „пукването на зората“ (с. 75); както и сентенции: „Само 

с желание, обаче, не се върши работа“ (с. 15); „човек узнава 
 

45 Преводач на десетки немски, финландски, африкански и др. приказки към 
издателство „Т. Ф. Чипев“. 

46 На титулната страница на второто издание обаче е посочено „Превод от 
френски“, като  разлика  в  текста  освен  известно  осъвременяване  на  езика 
с премахването на краесловните ерове, ятовата гласна и ограничен брой 
лексикални единици, почти липсва. 
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цената на настоящата си участ, едва когато бъде изтръгнат от 

нея“ (с. 54). Срещат се и няколко неточности: „непокорна по- 

стъпка“ (с. 4); „шепата вятър“ (с. 5); „изпълнен с горда радост“ 

(с. 49) и тавталогии: „дойде на помощ в моята безпомощност“ 

(с. 45); „преди предварително да си направи сметка“ (с. 50). 

Единични са остарелите лексикални единици: „колчем“ (с. 43); 

„нощова“ (47). Употребата на голям брой умалителни отново 

показва, че преводът е ориентиран към детско-юношеска ау- 

дитория: „равнинка“ (с. 21); „поточе“ (с. 35); „животинчето“ (с. 

42); както и поясненията: „ще предам тук само някои места, 

които могат да послужат на младите ми читатели за допълне- 

ние и обяснение“ (с. 26). 

В края на същия превод, издаден през 1948 г., е по- 

местен кратък „Вместо предговор“, подписан от редактора Р. 

М[арков], в който се обобщава откога фигурират български 

преводи на книгата: „чели са я нашите бащи, нашите дядовци, 

та дори и прадядовците ни преди освобождението“, както и че 

Робинзон „благодарение на силната си воля и упорития труд 

успява да уреди така добре живота си“ (1948: 223). Отбелязано 

е и че „романът е писан за възрастни, но много отдавна вече 

се издава на всички езици само в преработка за деца и юноши 

[sic!]. Издателството се постара да избере и поднесе на своите 

малки читатели една от най-сполучливите преработки, в която 

са запазени повече от подробностите в оригинала“ (1948: 224). 

Въпреки това личи известна намеса в сравнение с първото из- 

дание. Във версията от 1948 г. са изпуснати няколкото Библии, 

които намира Робинзон, въпреки че на едно място е спомена- 

то бегло, че героят „чете от Библията“, липсват лексеми като 

„благоговеен“, „Небесният Отец“ е заменен със „Създателя“, 

навсякъде Бог,  личните  Му  и  притежателни  местоимения  са 

с малка  буква,  а  Аткинс  не  получава  подарък  Библия  в  края 

на романа. 

В повечето преводи от юношеската фаза взаимовръзката 

престъпление (против Бога) – наказание е много ясна. Нра- 

воучителните части, свързани с изпитанията,акцентират върху 
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библейската поука, а самите катаклизми принуждават Робин- 

зон да направи своя избор, който в случая се оказва правилен 

за него. Подобно на излизането от Египет и язвите (или ли- 

чбите), Робинзон трябва да премине през Божието наказание 

за своето престъпление – един неотменим духовен закон. В ре- 

лигиозната литература и автобиографичните текстове до Дефо 

такива мотиви са интерпретирани често и носят библейско 

значение и символика.47 Въпреки че няколко пъти Робинзон 

се обръща към Бога при пребиваването си на острова, една 

от преломните молитви е по време на боледуването му. Мо- 

литвата става изкуство за Робинзон; тя е есенциално мистична 

(Boreham 1955: 64, 65). Чрез молитви и библейски стихове той 

надмогва постепенно вредните си навици и страховете, които 

го връхлитат от момента на попадането на острова, особено 

силно изразени в епизода с откриването на стъпката в пясъка 

и прибързаното му решение да унищожи всичко, за да мас- 

кира присъствието си на острова. Молитвите на протагониста 

присъстват във всички български преводи през 19. в. било по-

пълно и близо до оригинала или по-синтезирано, като в 

преводите до 40-те години на 20. в, някои молитви постепенно 

започват да отпадат. „Разслоението на рецепционните фази 

дава шанс на рецепционната периодизация да не имитира ис- 

торическата. Тоест да не се приема автоматично – каквито 

автоматизми има много из дебрите на литературната наука и 

история, – че началото или краят на даден исторически период 

са задължително начало и край и на съответния литературен 

и в частност рецепционен период, който се разглежда“ (Трен- 

дафилов 2006). Ранната рецепция на романа на Дефо при- 

ключва непосредствено преди Втората световна война, след 

което следва продължителен застой в развитието на преводите 

поради цензурни съображения. 

 
 

47 Трите големи бедствия по времето на Дефо са приемани като Божие нака- 
зание за греховете на англичаните – чумата през 1665, пожарът през 1666 
и бурята през 1703 г. (вж. Starr 1965: 89). 
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Застой 
 

Краят на ранната рецепция, според термина на Трендафилов, 

би трябвало да съвпада с настъпването на „зрялата“ фаза, ко- 

гато рецепцията се е разслоила на относително „уталожени“ 

тенденции и главно поема нов материал, без да търпи прин- 

ципни промени или реорганизации (Трендафилов 2006). При 

Робинзон Крузо обаче между ранната и зрялата рецепция (меж- 

ду юношеството и зрелостта) се наблюдава дълъг период на 

застой – печатани са основно три нови превода, в които са 

ограбени абсолютно всички библейски и религиозни мотиви – 

липсват асоциативни връзки с мотива за Блудния син, първо- 

родния грях, покаянието и опрощението. Още самият автор 

обаче се е бунтувал всячески срещу подобни посегателства, 

пиратски съкращения и изменения, които засягат неговата 

творба: „по този начин се отнема от стойността на книгата, тя 

се оголва откъм всички рефлексии, и религиозни, и морални, 

които са не само най-голямото богатство на творбата, но са 

определени да носят огромна полза на читателя“ (The Farther 

Adventures of Robinson Crusoe, 1719) и ги сравнява с пладнешки 

обир или влизане с взлом в чужд дом.48 

В превода на А. Гечева49 от 1942 г. се забелязват сериозни 

съкращения на религиозните и билейските мотиви – липсва 

съновидението, молитвите, душевната промяна на протаго- 

ниста, разговорите за Бога между Петкан и Робинзон. Стълбът 

календар изгубва формата на кръст, а в библиотеката на героя 

се открива само една Библия (с.  24)  и  никакви  молитвени- 

ци. В отделни фрази и изрази като „С Бога напред“ (с. 15); 

„Живота, който Бог ми подарява“ (с. 17); „Дано Бог ви чуе“ 
 

48 В светлината на авторовото изказване ползите за българския читател от 
съкратените версии могат да се привидят като „обрани“, но не в днешното 
значение на похвали от типа „обран език“. 

49 Възможно е преводът да е от руски, към което навеждат обръщението „ну“ 
(с. 80), формата „виноват“ (с.  104),  някои  от  имената  с  остатъци  от  падеж- 
ни окончания. 
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(с. 102) се споменава мимоходом името на Бога, но по-често 

се актуализира идеята за Провидението (с. 17, 28, 31). Един- 

ствено в тази версия обаче е представен споменът на Робинзон 

за един мисионер, който учил новопокръстените човекоядци, 

че човешкото месо не е вкусно, а те му отвърнали: „Кажи, че 

е грях, отче, но не казвай, че не е вкусно“ (с. 66). Кучето и кот- 

ката тук се сдобиват с имена, съответно Паф и Фун (с. 14), а 

спасеното от испанския кораб куче – Турко (с. 56), испанецът 

е наречен Педро Гусманец и му е отнета религиозната принад- 

лежност, а бащата на Петкан е Римах. Появяват се единични 

пословици и поговорки: „камък, който се търкаля, не задържа 

мъха“ (с. 112) и др. Преводът на А. Гечева пропуска дневни- 

ка и завършва с прибирането на героя в родния му град, но 

така и не се уточнява кои от роднините си заварва живи. В 

заключението е споменато за евентуалните последващи при- 

ключения на Робинзон, за прототипа му – Селкирк, както и за 

завръщането му по-късно на острова. 

През 1945–1946 г. се появява кратка преводна версия на 

Пелин Велков,  безспорно  талантлив  автор  на  детски  разкази 

и романи, преводач на десетки творби от  руски,  вкл.  Злат- 

ният телец, работил като главен редактор и директор на 

„Народна младеж“ (1945–1965). Но всъщност това издание е 

съкращение на предходния превод на А. Гечева, което се от- 

крива лесно по съвпадащите топоними и антропоними, както 

и по еднаквите илюстрации в двете издания. Но идеологиче- 

ската рамка си казва думата и само за три години са отнети 

дори и малкото запазени при Гечева споменавания на Бога и 

Библията, която вече не присъства в библиотеката на героя. 

Само съдбата и случаят ръководят или влияят по някакъв 

начин на живота му. 

Преразказът на Корней Чуковски в превод на Георги Же- 

чев50, строго придържащ се към руския, отново без никакво 
 

50 Жечев е автор на приказки, стихове и поеми за деца, редактира библиоте- 
ка „Избрани приказки“ (1940–43), преводач от френски и руски  език  (РБЛ 
1977: 449). 
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споменаване на Бога51, освен ироничното „господ-бог“ при чу- 

дото със семената (1956: 69) и случайно изреченото „за бога“ 

от бунтовника Аткинс (с. 219), и каквито и да е библейски 

алюзии, е най-издаваната през 20. в. версия – цели 9 пъти, вкл. 

през 1997 г. („Пан“) и 1998 г. („Емас“). Повечето съвременни 

читатели познават именно нея, тъй като тиражите са внуши- 

телни: 15–30 000, а седмото (1983) достига 100 115. В предгово- 

ра на К. Чуковски „За „Робинзон Крузо“ героят е представен 

като „трудолюбив и настойчив“ „труженик“, който „не отстъпва 

пред каквито и да било пречки и в края на краищата постига 

всичко, което иска“; „той се бори с непокорната природа и я 

заставя да му се подчинява“ (1965:  5). Завършекът на предгово- 

ра е силно идеологизиран: „по онова време никой не е смятал 

такава печалба за нечестна52, но ние осъждаме тия постъпки. 

А у Робинзон ценим неговата вяра в човешкия труд, неговата 

упоритост в преодоляването на препятствията, храбростта му и 

силната му воля“ (с. 6). Вярата в Бога в текста и паратекста на 

тази версия е напълно изкоренена и фокусът пада върху човека, 

който е си е достатъчен сам по себе си. Пророческото слово 

на бащата от предишни преводи тук става „предсказание“ (с. 

18), провидението – „съдба“, по-рядко „случайност“, нито една 

от трите Библии не се появява в тази адаптация, съответно 

липсва ежедневното четене на Словото и примиряването на 

протагониста с Бога. В равносметката добро–лошо липсват спе- 

циалните споменавания на Божията насока за добрия изход на 

нещата (с. 58); чудото с поникналите семена е обяснено с това, 

че „разумът ми се размъти“ и е наречено „тая глупава мисъл“, 

като веднага е потърсено логично обяснение, след което раз- 

мислите прекъсват, без да продължат в посоката, че именно 

Господ е направлявал обстоятелствата семената да попаднат на 

добрата почва в подходящото време (вж. с. 69–70). Суеверията 

също са отречени: „Срамота е да се бои от дяволи“ (с. 128). 
 

51    В оригинала God е използвано над 160 пъти, Lord – 14, Jesus – 9, Christ – 8. 
52    Става въпрос за търговията с жителите на Гвинея и размяната на стъклени 

мъниста и други дрънкулки срещу златен пясък. 
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В този превод липсва условието, което Робинзон поставя 

на капитана да освободи Ксури след 10 години, ако стане хрис- 

тиянин. Последното търговско пътуване преди попадането на 

героя на  острова  не  е  за  роби,  а  отново  за  злато  (явно  целта 

е да се подчертае вредата от търговията изобщо). Кедърът за 

лодката съответно не  е  сравнен  със  Соломоновите  кедри  (с. 

98); липсват поученията на Робинзон към Петкан за вярата – 

останали са само тези за „нашия живот, нашите обичаи, нрави“ 

(с. 165). Не е налице опит за предаване на езика на Петкан – 

той проговаря изведнъж без грешки и води смислен диалог с 

Робинзон; испанецът не твърди, че е християнин.  Някои  ти- 

пични клишета присъстват в превода: „пламенна  нежност“ (с. 

108) и  др.  Текстът  е  разделен  на  28  глави  с  кратки  заглавия 

на съдържащото се в тях. В бележки под черта са обяснени 

понятия, свързани с корабоплаването (с. 12, 16, 22, 25); мерни 

единици (с. 17, 18, 44), непознати растения и животни (с. 76) и 

др. Романът остава с отворен финал, т.е. не е уточнено какво 

намира Робинзон при връщането си в родния град, но испан- 

ците са взети на кораба, както и бащата на Петкан (с. 232). 

Още една популярна адаптация –  в  голям  формат,  12 

глави с цветни илюстрации на Балтер  и  превод  на  Св.  Зла- 

таров от италиански – се появява в този период (1973) и е 

преиздаден четири пъти до 1994 г. – на Ф. Аустин. Тя също не 

съдържа никакви индикации за духовните преживявания на 

героя. В нея не се споменава проблемът с липсата на благо- 

словия при бягството на Робинзон от дома му; не се открива 

изискването за освобождение на  Ксури  (тук  отново  негърче), 

ако  стане  християнин.  Предложенията,  които  са   отправени 

към Робинзон преди последното  корабокрушение,  не  включ- 

ват търговия с роби.  Протагонистът  благодари  няколко  пъти 

на случая или съдбата (тук  Бог  не  присъства  в  никаква  фор- 

ма), липсват Библиите и другата богослужебна литература; 

календарът отново  няма  форма  на  кръст;  Робинзон  престава 

да вярва в чудото със семената след намирането на разумно 

обяснение (с. 20); при болестта си спомня единствено думите 
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на бащата и предсказанията му (с. 24). Испанецът и тук не е 

християнин, не се говори за  боговете  на  Петкан  и  Робинзон; 

при връщането им в Европа  двамата  минават  през  Памплона, 

но няма индикации, че това е част от поклоннически път, а в 

родината Робинзон не открива нито майка си, нито  баща  си 

живи. На гърба на титулната страница на  изданието  е  помес- 

тена информация за автора, а на корицата се открива кратка 

бележка за романа – Робинзон е наречен „разумен труженик“ 

с „някои черти, характерни  за  буржоазна  Англия  –  стремежът 

му да забогатее на всяка цена“, които почти повтарят  предго- 

вора на Чуковски. 

Единственото изключение в този период представлява 

преводът от френски език на Вела Каралийчева, под редакция- 

та на Ангел Каралийчев (1948). Той също е съкратен и не е от 

оригинала, но в него като по чудо могат да се открият някои 

библейски мотиви – благодарността към Бога, кръстът  кален- 

дар, трите тома Библии, които Робинзон чете докато боледува 

и когато търси напътствие за ежедневието си. 

Разгледаните преводи, печатани в периода 1944–1989 и в 

близките няколко години, изпускат целенасочено фундамен- 

тални авторови теми и мотиви – религиозните. Водещият за 

времето подход – социалистически реализъм – приема за вред- 

ни и  упадъчни  за  обществото  понятия  като  християнство  и 

вяра в Бога, поради което отговорните за преводните издания 

политредактори със замах заличават дори и  намеци  за  по- 

добна идея, а в някои случаи направо забраняват преводи и 

публикации. Това говори  не  за  прогрес,  както  се  твърдеше,  а 

за застой, дори регрес.53 

 
 

 
53 В този период излиза и преводът Робинзонка (1959) от чешката писателка 

Мария Майерова – една от основателките на пролетарската литература. В 
него става въпрос за момиче, което загубва майка си и трябва да се бори 
само, подобно на Робинзон, с нещата от живота. Всичко случващо е при- 
писано на съдбата и няма виновни (с. 43). 
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Зрялост на преводите 
 

Още в първата  година  на  демокрацията  (1989)  излиза  пълни- 

ят превод на творбата от Огняна Иванова и окончателно се 

установява двойственият рецепционен облик на Дефо у нас: 

едновременно развлекател и възпитател, автор за възрастни и 

за деца. „Това несъмнено е първият пълен и точен превод на 

привидно много популярната сред  българите  творба.  Сякаш 

за да компенсира многобройните адаптации, тук българският 

текст следва оригинала почти дума по дума, като това не  му 

пречи да бъде четивен и да представя пълноценно стила на 

автора“ (Аретов 2000: 78). 

Преводът помества пълното заглавие и Въведението от 

„Издателя“, който обръща внимание на развлекателното и 

поучителното в „подобни писания“. В бележки под черта са 

дадени библейските стихове, цитирани в романа, както и обяс- 

нения на  някои  мерни  единици,  географски  понятия,  превод 

на латинските и други чужди думи, употребени в текста. При- 

състват и всички  библейските  алюзии,  молитвите  на  Робинзон 

и на останалите герои,  явните  аналогии  с  Блудния  син  (2001: 

15, 22)54, с живота на Йон (с.  23)  и  Йов  (с.  325);  препратките 

към Саул и Соломон, връзката престъпление – наказание. Тук 

могат да се открият и трите Библии, и молитвениците, при- 

знанието за Божията намеса при равносметката добро – лошо, 

четенето и тълкуването на Божието слово, религиозните зани- 

мания, постите, проблемът със страховете. Разговорите между 

Робинзон и Петкан съдържат пълните размисли  върху  духов- 

ната тематика и така се стига до обръщането на Петкан към 

християнската вяра и споделеното от Робинзон: „Дивакът вече 

бе станал добър  християнин,  много  по-добър  от  мене,  макар 

че имам причини да се надявам и да благославям Господа за 

това, че двамата с Петкан еднакво се каехме и получавахме 

утехата на покаяли се грешници“ (с. 253). 

54    Цитатите са от изданието от 2001 г. 
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Езическите вярвания също са представени подробно при 

О. Иванова55; на бога  Бенамъки,  „живял  най-дълго  от  всички 

на света[...], на когото всички казват: „О!“ и отиват при  него 

след смъртта, Робинзон противопоставя своя:  „велик  Създател 

на всички неща[...], който управлява света със същите сила и 

провидение, с които го е създал; че е всемогъщ, че може да 

направи всичко за нас – да ни даде всичко, или да ни отнеме 

всичко“, което Петкан „слушал с голямо внимание“ (с. 248). 

Тази успешно завършена мисия на Робинзон представя другия 

мотив – прозелитизъм, най-цялостно присъстващ отново в този 

превод. Европеецът става пратеник на Провидението при спа- 

сяването на живота и душата на Петкан и свидетел на неговото 

обръщане към Христос. Това, че трябва да се сподели вярата с 

другия, не е само за негово добро, но и за доброто на този, кой- 

то я споделя – двойна функция – дидактична и автодидактична, 

която разисква Стар в своето изследване на духовните автобио- 

графии, като намира тук приложена трактовка на темата роди- 

тел – дете (Starr 1965: 122). Спасяването на живота на езичника 

и стремежът на Робинзон да го обърне към християнството се 

вписват в модела на колонизаторската и мисионерска политика 

на европейските народи, което обаче включва и убийство на не- 

верници. Дивакът трябва да бъде победен, покорен и християни- 

зиран, за да не представлява заплаха за цивилизационния ред56. 

За значението на християнството в този превод на рома- 

на от голяма важност е както календарът, издигнат на брега 

и показващ християнското летоброене (с. 78), така и първата 

европейска дума, която Робинзон чува на острова – Christianus 

– от пленения испанец (с. 270). Изпитанието на човешката 

привързаност  (в  случая  Петкановата)  е  един  от  силните  пси- 
 

55   По-подробно окултните и езическите вярвания на туземците са разгледани 
в третата част на творбата на Даниел Дефо Сериозни размисли. 

56 Някои изследвачи откриват в романа нетолерантно отношение към цвет- 
нокожите и дискриминация, особено в моментите на цивилизоване и 
подчиняване на Петкан. Самата дума, употребена от Дефо – „savage“, и 
българският ѝ превод „дивак“ предизвикват асоциация, при която белите 
автоматично превъзхождат другите раси. 
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хологически моменти в творбата. Робинзон решава да изпита 

верността на своя слуга и дали не иска да го изостави при пър- 

ва възможност. Мотивът е предаден в превода на О. Иванова 

и в другите пълни преводи от 21. в. 

В изданието от 1989 г., също като при Дефо, текстът не 

е разделен  на  глави  и  графически  се  отличава  само  частта 

с дневника. Единствено съществителните с главни букви от 

оригинала не са предадени по този начин, за да не затрудня- 

ват съвременния читател. Двете съновидения предупреждения 

присъстват много ясно – едното по време на болестта, а дру- 

гото – преди появата на Петкан. Важен сюжетен елемент е 

клетвата на испанците пред Светото писание и Евангелието 

(с. 280). Не се споменава какво се случва с бащата на Петкан, 

той не получава и име.57 Употребени са редица фразеологизми, 

като са търсени актуални български съответствия, философски 

размисли, библейски мъдрости. Мотивът за чудотворното спа- 

сение във финалната сцена, изобразено най-пълно в превода 

на О. Иванова и наречено неколкократно „низ от чудеса“ (с. 

295), се приема като благословение свише, както и за знак 

на опрощението, с което завършва сагата на непокорния, но 

покаял се герой. Послесловът на Татяна Стойчева, публикуван 

в изданието от 1989 г., е достоен завършек и обективно пред- 

ставяне на превода на О. Иванова. 

В този зрял период също се  появяват  няколко  изключе- 

ния – напр. адаптацията за деца от Бойко Киряков (1992) е най-

кратката Робинзонова версия – само 12 страници, пет от които 

чист текст, а останалите – цветни рисунки. Издаден  е отново и 

преводът на Стоян Дринов с малки осъвременявания на 

лексиката  от  издателствата  „Хермес“  (1999);  от  „Скорпио ви“ 

(2006, 2009), където са включени и извадки от наблюдени- ята 

за романа на Александър Пешев из „Западноевропейската 

литература до Великата френска буржоазна революция“, и от 

„Труд“ (2007). 
 

57    В оригинала случилото се с бащата на Петкан е представено чак във ІІ част 
на романа за Робинзон. 
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По няколко думи заслужават преводите на Христо  Ко- 

лев (1996, 1997) от издателство „Фама“, който е съкратен, но 

съдържа повечето основни библейски мотиви, и на Младен 

Влашки (2001) – също максимално съкратен, но прецизен пре- 

разказ с цитати от превода на Огняна Иванова и с библейски 

препратки и мотиви, както и с включени критически статии за 

романа. Деница Райкова (2001) и М. Дограмаджян (2004, 2009, 

2014) също превеждат от оригинала и представят на читателя 

сравнително пълни58 и коректни към английската версия на 

Дефо преводи. Райкова започва някои от епизодите на нови 

страници, но не разделя текста на глави, за разлика от Догра- 

маджян, при която се появяват и допълнителни бележки, като 

цитатите от Робърт Уайлд (2014: 48) и някои по-точни попаде- 

ния като „първороден грях“ (вместо „първоначален“, какъвто 

е при О. Иванова). Дограмаджян превежда и Въведението, 

откъдето става ясно, че историята е поднесена „с нужната 

сериозност и с библейско тълкувание на събитията“ (2014: 5). 

Така Робинзон Крузо се радва на три почти пълни и верни към 

оригинала версии български преводи, с които достига зрялата 

си фаза и окончателно оформя рецепционния си облик. 

 

 
Заключение 

 

Романът Робинзон Крузо, освен патриотична и национална, ста- 

ва и „книга на бялото племе“ (вж. Русев 1938: 37), значима и 

днес, когато все повече се актуализира обменът между култу- 

рите. Но „това не е само роман за генетичната потребност на 

човека от общуване, пресъздаващ историческите етапи на него- 

вото съществуване[...], сърцето е коригирано от засвидетелства- 

ните Божии пътища към човека[…]; младите биват инструкти- 

рани, докато възрастните се забавляват“ (Hazlitt 1840: 3). 
 

58    И в двете издания липсват някои второстепенни епизоди, които не се отра- 
зяват на сюжета и не засягат основните библейски образи, теми и мотиви. 
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Неведнъж са правени подробни хронологични описи на 

излезлите български преводи на романа Робинзон Крузо, ня- 

кои от които придружени с изследване на рецепцията (вж. 

Ковачева 1969; Аретов 1985, Станчева 1989, Рудински 2007 и 

др.), които дори само статистически свидетелстват за големия 

интерес към творбата. Рецепцията на българските преводи на 

романа „по Дефо“, както се вижда, е дълга и трайна – от 

първите преведени англоезични текстове, като достига зряла- 

та си фаза едва в края на 20. в. Рецепцията на оригиналното 

творчество на автора обаче е твърде закъсняла и доста бедна. 

От романите му с по-симптоматично влияние са преведени 

единствено Мол Фландърс (1947), Дневникът на чумавата го- 

дина (1983)  и  Новите приключения на Робинзон Крузо (1993), 

а Капитан Сингълтън, Полковник Джек, Роксана остават все 

още непознати за българския  читател,  както  и  третата  част 

на Робинзон Крузо. През 20. в. се появяват и някои издания 

с методически бележки, но липсват достатъчно предговори59 

и послеслови, студии и моногрофии, които да представят по- 

обхватна информация за автора и цялостното му творчество. 

Така едно от творенията на Даниел Дефо надминава твореца 

си, който все още очаква да придобие цялостния си облик 

пред българския реципиент. 

 
 
 
 

59 Един от най-пълните и коректни към романа предговори се появява  в 
изданието на „Библиотека училищна практика“. В него се препоръчва 
изучаването на романа в часовете по нравоучение във ІІ отделение като най-
подходящо „средство за будене жив и твърде многостранен интерес у  
учениците“ (1921: 4). Приведени са и цитати от немски творци, сред които 
този на Богомил Голц: „О, Робинзон, ти книга  над  книгите,  свещено  писа- 
ние, запечатано в детските сърдца, ти ще бъдеш детска библия за всички 
времена, додето ще има деца на този свет“ (с. 6). Освен изчерпателното 
Въведение, в което се  разискват  въпроси  на  възпитанието  и  образование- 
то, вкл. това  дали  романът  е  полезен  за  селските  деца,  към  всяка  глава 
са добавени помощни въпроси за учителите и се откриват идеи като тези 
децата сами да озаглавяват епизодите, да изработват предмети, подобно на  
героя и др. 
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Списък на разгледаните преводи 
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Кирил и Методий“, ръкописи № 388, 389 от 1857 г. 
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Ц.Вестника, 1849. 
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– Робинзон Крузо. Прев. П. Михайлов. С.: Казанлъшка долина, 1930. 

– Животът и приключенията на Робинзон Крузо. Прев. от рус. А. Пи- 
ронков. Пловдив: Отец Паисий, 1931. 

– Робинзон Крузо. Прер. Елисавета Мус, прев. англ. Р. Русев. С.: Ф. Т. 
Чипев, 1932. 

– Робинзон Крузо. Прев. от ориг.Вл. Полянов, П. Мавродиев. С.: Злат- 
на б-ка, 1937. 

– Робинзон Крузо. Прев. от англ. В. Саръиванов. С.: Т. Ф. Чипев, 1938, 
1948. 

– Робинзон Крузо. Прев. А. Гечева. С.: Жеко Маринов, 1942. 
– Робинзон Крузо. Прер. П. Велков. С.: Книго-Лотос, 1945. 
– Робинзон Крузо. Прев. от фр. В. Каралийчева. С.: Четиво, 1948. 
– Робинзон Крузо. Прев. Н. Никитов. С.: Знание, 1948. 

– Робинзон Крузо. Прер. Корней Чуковски, прев. Г. Жечев. С.: Народ- 
на младеж, 1956. 
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– Животът и приключенията на Робинзон Крузо. Адапт.  Мл. Влашки. 

Пловдив: Страница, 2001. 
– Робинзон Крузо. Прев. Д. Райкова. С.: Дамян Яков, 2001. 

– Робинзон Крузо. Прев. англ. М. Дограмаджян. Пловдив: Хермес, 
2014. 
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„Имало едно време“ в сегашно време 

Райна Деницова, Софийски университет, 

raina.denitsova@abv.bg 

 
 

Съвременните приказки използват хумор за възрастни в произ- 

ведения за деца, психологизират архетипните образи и използ- 

ват приказните герои за брандове и реклама. 

 

 
Преработките на класически приказки през 21-ви век се 

превръщат във филми, които печелят милиарди и се радват на 

милиони фенове сред деца и възрастни. Част от успеха им се 

дължи на факта, че опровергават „клишетата“ от старите исто- 

рии, вкарват идеи за възрастни в света на децата и превръщат 

приказните  герои  в  знаменитости,  чиито  дрехи  всички  искат 

да носят  и чиито  профили  всички  следват  в социалните мре- 

жи.  Но  какви  са  възможните  последствия от  подобен  процес? 

В опита си да разбера това ще разгледам няколко модерни 

преработки на приказки, които пожънаха грандиозен успех в 

последните 16 години – „Шрек“ (2001, 2004, 2007), „Рапунцел и 

разбойникът“ (2010), „Огледалце, огледалце“ (2012), „Замръз- 

налото кралство“ (2013), „Господарка на злото“ (2014). Успехът 

им  ги налага  като  модели  за  преработването на  приказното и 

им отрежда роля на  заместители на  популярните истории,  с 

които са израснали неизброими поколения деца преди това. В 

настоящия текст ще разгледам подробно как горепосочените 

произведения променят приказните елементи, какво правят с 

наследените истории и какви могат да бъдат евентуалните по- 

следствия от подобен процес. 
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Преработки на приказни мотиви са се случвали неедно- 

кратно през 20-и век. Много са мюзикълите, балетните по- 

становки, оперите, филмите, театралните представления, ба- 

зирани  на  приказни  мотиви  и  сюжети,  но  повечето  от  тях  са 

„работили“ по-скоро в полза на съхраняването и паметта за 

оригиналния сюжет, отколкото на игровото му преобръщане 

или опровержение. За разлика от тях в днешните преработки 

се случва едно подчертано иронично дистанциране от при- 

казките, които тук ще наричам „класически приказки“ (за да 

избегна оценъчни определения като „оригинални“ или пък не- 

верни и неясни в чисто научен план като „истински“), и от 

всичките им преработки преди това (например интерпрета- 

циите на „Дисни“). Под „класически приказки“ ще разбирам 

фолклорните приказки, приказките на Братя Грим, приказките 

на Андерсен и др. със запазени елементи от ритуала на ини- 

циацията, а анимационните приказки на „Дисни“ ще наричам 

„интерпретациите на „Дисни“. Съвременните преработки на 

приказки  ще  наричам  „съвременни“  или  „модерни“  приказки 

и ще се опитам да докажа, че те  обричат  класическите  при- 

казки на забрава, макар и всъщност да изглежда, че постоянно 

се облягат на тях. 

„Шрек“ се появява на големия екран през 2001 г. Фил- 

мът представлява начало и повратна точка в преработката на 

приказки в наши дни. Американската компютърно анимирана 

приказна комедия, продуцирана от Dream Works, режисира- 

на от Андрю Адамсън и Вики Дженсън, използва мотиви от 

едноименната книга на Уилям Стайг от 1990 г. и пародира 

елементи от безчислено количество детски адаптирани при- 

казни истории (главно в анимираните им версии на „Дисни“). 

Филмът има грандиозен търговски успех, реализирайки 484.4 

милиона долара в боксофиса и (донякъде и тъкмо поради тази 

причина) е модел за подражание от страна на създателите на 

модерни приказки. „Шрек“ е промотиран от хранителни вери- 

ги като „Baskin-Robbins“ и „Burger King“, които създават спе- 

циални продукти, свързани с филма (и силно присъстват като 
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продуктово позициониране в продълженията). „Шрек“ печели 

първата обявена награда на Филмовата академия за най-добър 

анимационен филм и е номиниран за най-добре адаптиран 

филмов сценарий. Той е  номиниран  също  за  шест  награди 

от Британската академия за кино и телевизионно изкуство и 

отново печели наградата за най-добре адаптиран сценарий. 

Главният герой на филма  има  собствена  звезда  на  „Алеята 

на славата“ в Холивуд от май 2010 г. Успехът на филма  кара 

Dream Works да направят 3 продължения – „Шрек 2“, „Шрек 

Трети“ и „Шрек завинаги“, две специални издания за празни- 

ците, асоциирания филм „Котаракът в чизми“. Неизброими 

мърчъндайзингови  продукти,  сред  които  видеоигри,  мюзикъл 

и дори комикс от „Dark Horse Comics“ съпътстват филма. 

Филмът „Рапунцел и разбойникът“  излиза  на  екраните 

през 2010 г. и също е определен като „американска компютър- 

но анимирана приказна комедия“, продуциран от Walt Disney 

Animation Studios. Създаването на отчасти базирания на при- 

казката на Братя Грим „Рапунцел“ филм отнема  6  години  и 

около 260 милиона долара, което го прави най-скъпия ани- 

мационен филм и третия най-скъп филм  на  всички  времена 

(след „Карибски пирати“ и „Аватар“). Във филма Рапунцел е 

принцеса, открадната като бебе от замъка на родителите си и 

затворена във висока кула. Тя се превърща в жадна за при- 

ключения  тийнейджърка,  която  се  опитва  да  избяга  от  кулата 

с помощта на дългата си коса и един весел бандит. Тъмничар- 

ката на принцесата се впуска в безмилостно преследване, уп- 

лашена, че няма да има достъп повече до вълшебната ѝ коса, 

която я подмладява. Увлечени в бягството си, Рапунцел и ней- 

ният спътник се натъкват на приключения, разсъждават за 

порастването и сложността да бъдеш тийнейджър, влюбват се, 

а накрая успяват и да „върнат“ Рапунцел на очакващите я от 

години родители. Филмът е номиниран за две награди „Златен 

глобус“. Адресирайки филма си и към двата пола, „Дисни“ 

променят заглавието на филма от „Рапунцел“ на „Tangled“ (на 

български преведен като „Рапунцел и разбойникът“) с цел да 
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наблегнат и на главния мъжки образ в историята Флин Райдер 

и да подчертаят, че неговата история е толкова важна,  кол- 

кото тази на Рапунцел.  „Дисни“ са  критикувани  за  промяната 

на заглавието на класическата приказка заради маркетингова 

стратегия. В блога на „San  Francisco  Chronicle“  Марго  Маго- 

ън обвинява „Дисни“ в сексизъм, пишейки,  че  е  смайващо 

как компанията може да сметне за риск появата на филма с 

класическото заглавие на приказката и да постави в центъра 

мъжкия образ. „Тази сексуална дискриминация се появява в 

света на малките деца, идващи на този свят с огромно въоб- 

ражение и големи мечти, смачкани от купчина милионери, 

които създават големите франчайзи за забавление“ – пише тя. 

Игралният филм „Огледалце, огледалце“ излиза на екра- 

ните две години след това, през 2012 г. Американската приказ- 

на комедия е базирана на приказката на Братя Грим „Снежан- 

ка“. Режисиран е от Тарсем Сингх и е с участието на Джулия 

Робъртс. Във филма Злата кралица е окупирала царството на 

Снежанка, след като баща ѝ е изчезнал по време на лов. Разто- 

чителна и суетна, тя облага с тежки данъци народа, за да може 

да осигури средства за невиждания разкош, с който се заоби- 

каля. С помощта на  джуджетата,  които  я  научават  на  всич- 

ки бойни умения, Снежанка последователно спасява от злата 

кралица принца (когото последната е упоила с любовно биле 

с цел да се омъжи за него), народа и краля, който се оказва 

омагьосан в грамаден и страшен змей-чудовище („таен коз“ 

на мащехата), с което героинята трябва да се сражава. Фил- 

мът получава наградата на Филмовата академия за най-добър 

дизайн на костюмите. В годината, в която излиза „Огледал- 

це, огледалце“, още един филм, базиран върху приказката за 

Снежанка е пуснат по киноекраните – „Снежанка и ловецът“ 

с участието на актрисата, която изпълнява ролята на главната 

героиня от „Здрач“ Бела – Кристен Стюарт. 

Нито един  от  горепосочените  филми  обаче  не  може  да 

се сравнява с успеха, който постигна „Замръзналото кралство“. 

Появилата се на екрана през 2013 г. американска компютър- 
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но  анимирана  приказна  комедия-мюзикъл  е  продуцирана  от 

„Дисни“. Печелейки 1.2 милиарда долара в световния бокс 

офис, „Замръзналото кралство“ е най-касовият анимационен 

филм на всички времена и петият най-касов филм в света. 

Инспириран от приказката на Андерсен „Снежната кралица“, 

филмът разказва историята за безстрашната принцеса Ана, 

която тръгва на епично пътешествие, придружена от снежния 

човек Олаф, добрия лос Свен, който може да говори, и човека, 

който обича планината – Кристоф, за да спаси самата Снежна 

кралица, която всъщност е нейната отчуждена сестра Елза, чи- 

ито способности да вледенява всичко са довели в кралството 

вечната зима. Без да иска, Елза уцелва сестра си в сърцето с 

ледена мълния и само действие, породено от истинска любов, 

може да спаси Ана. Макар всички да очакват, че целувката на 

истинската любов ще се окаже спасителна, в крайна сметка 

не друг, а самата Ана спасява себе си, като се хвърля самопо- 

жервователно да защити сестра си от нападението на коварен 

принц. Тя оживява, а Елза разбира, че любовта е отговорът на 

нейните терзания и успява да спаси кралството от собствената 

си (неконтролируема до момента) снежна мощ. „Замръзнало- 

то кралство“ е определян от критиката като най-добрия филм, 

правен някога от „Дисни“ след периода на „възраждането“ на 

компанията (1989–1999 г.). „Замръзналото кралство“ спечели 

две награди „Оскар“ за най-добър анимационен филм и за 

най-добра оригинална песен („Let It Go“), наградата „Златен 

глобус“ за най-добър анимационен филм, наградата „BAFTA“ 

за най-добър анимационен филм, пет награди „Annie“ и др. 

Журналисти констатират, че много деца в САЩ и Великобри- 

тания са гледали филма толкова често, че знаят всички песни 

наизуст и продължават да ги пеят отново и отново, за ужас на 

техните напълно безпомощни родители, учители и съученици. 

Авторите на песента заявяват, че не са имали очаквания фил- 

мът (и песента към него) да станат толкова известни, те прос- 

то са искали да разкажат „история, която резонира“ (Gross, 

2014). Изглежда, изпълняват намерението си повече от добре 
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и успяват да „хванат“ не само децата, но и много възрастни – 

интернет е пълен с отзиви със заглавия „Феминистката  при- 

казка, която очаквахме (без приказен принц в нея!)“ (Rosten, 

2013), а през 2014 г. името Елза става едно от 100-те най-попу- 

лярни имена, с които родителите кръщават децата си (според 

класацията на Babycentre.co.uk). 

Последната преработка на приказка, която смятам за по- 

казателна за начина, по който се интерпретират приказките 

днес, е „Господарка на злото“ – американски дарк фентъзи 

филм на „Дисни“ от 2014 г., който представлява реплика към 

анимационния филм от 1959 г. „Спящата красавица“. Филмът 

разказва историята на антагониста в „оригиналната“ история 

– злата фея Малефисент, чиято роля тук се изпълнява от Ан- 

джелина Джоли. Във филма тя е представена като кралица в 

царството на феите, чиито силни крила я карат да се чувства 

свободна и щастлива. Алчните амбиции на сирака Стефан, в 

когото тя се влюбва, го подбуждат да отреже крилата ѝ, за да 

докаже на краля на царството на хората, че е достоен негов 

заместник. Той постига своите желания и наследява кралство- 

то му, а Малефисент агонизира, лишена от най-съкровената 

си същност и сила. Когато се ражда първородната  му  дъ- 

щеря Аврора, Малефисент, заслепена  от  отчаяние  и  жажда 

за отмъщение, проклина новороденото бебе. Три феи вземат 

малката дъщеричка на крал Стефан Аврора, за да я отгледат 

до 16-ия ѝ рожден ден. Представени във филма като суетни, 

бъбриви и безкрайно глупави жени, те често изпускат от по- 

глед своята подопечна. Това слага начало на нейната дълбока 

връзка с проклелата я орисница Малефисент. Силните чувства 

на последната към момичето разтапят сърцето ѝ и макар че 

тя категорично заявява, че „истинската любов не съществува“, 

тъкмо нейната (майчина) целувка успява да пробуди Аврора 

от стогодишния сън (който тук трае само няколко часа). Ус- 

пявайки да победи краля, който е обсебен от злото си желание 

да я унищожи и да върне крилата си, Малефисент коронясва 

Аврора като кралица на царството на феите. Филмът е по- 
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срещнат със смесени отзиви от критиците, но печели повече 

от 756 милиона долара в боксофисите по света. 

 

 
Процесът срещу приказките в „Шрек“ 

 

Най-влиятелният анимационен филм за последните 15 години 

по отношение на начинa, по който ще се преработват приказ- 

ки оттук насетне – „Шрек“ – започва с процес срещу Страната 

на приказките. Във филма приказните герои се оказват застра- 

шени, изгонени от Страната на приказките от човека-злодей 

Лорд Фаркуад. (Трябва да се отбележи, че в съвременните 

приказки добри принцове и принцове-герои почти не се сре- 

щат. На тях е отредена ролята на новите антагонисти. Хората 

са злодеи, обсебени от жажда за власт и пари, а чудовищата 

са новите добри герои.) Фаркуад провежда „съдебен процес 

срещу приказките“, който, въпреки че лордът завършва живо- 

та си в пастта на ламята, по една ирония слага началото на 

„процес“  на  самоопровержение  на  приказките,  който  протича 

в съвременния свят и който тъкмо „Шрек“ задава като тенден- 

ция и основни параметри. 

Съвременната приказка обхваща и включва в себе си 

текстове и метатекстове. Тя се позовава на предишната версия 

на приказката, но така да  се  каже  „по  съседство“ (за  обект 

на пародирането или развитието на сюжета избира в пъти по-

често интерпретацията на „Дисни“, отколкото приказката на 

Братя Грим  например),  на  клишето  за  приказен  наратив и 

на други приказки (всяка от „модерните“ приказки съдържа 

елементи, герои и „похвати“ от  всички  останали).  Модерна- 

та приказка понякога се построява като „роман-пътешествие“, 

особено като пародийната му „карнавална“ версия (например 

двойката герои, които напомнят за Дон Кихот и Санчо Панса 

в „Шрек“). Тя включва също позовавания на критическите 

текстове и феминистични въпроси около традиционната при- 
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казка и нейните преработки от „Дисни“, пародии на клишето 

„приказен живот“ (блясъкът, богатството, Холивуд, кралските 

семейства), елементи от текстове, които са близки до приказ- 

ките или са получили приказно „признание“ през годините 

като „Питър Пан“, „Вълшебникът от Оз“, „Властелинът на 

пръстените“; както и събития, широко известни в популярната 

култура като изгарянето на сутиени на феминистките проте- 

сти, лозунги като „Войната е мир“ от „1984“ на Оруел. Може 

да се каже, че новите приказки стават пространство за пре- 

осмислянето на „клишета“ въобще, тъй като всичко гореиз- 

броено присъства в тях не в оригиналната си форма, а като 

опровергано, преобърнато, иронизирано и пародирано клише. 

Разбира се, далеч не целият хумор и „преобръщания“ могат да 

се разберат от малкия зрител. 

Героят в „Шрек“ е чудовище, а не красив принц, той е 

отхвърлен от обществото, изградил е уюта си върху „неспра- 

ведливото“ клише за чудовището и дори изпитва наслада от 

своето уединение. Блатото му обаче е нападнато от нещаст- 

ните и прогонени от злодея Лорд Фаркуад приказни герои, 

които искат да се заселят там, тъй като няма къде другаде да 

отидат. Ето защо Шрек тръгва на път, за да убеди Фаркуад 

да ги вземе обратно. Той се сдобива със спътник – говорещо 

Магаре, което става негов (макар и в началото откровено до- 

саден и нежелан) довереник и приятел в пътешествията и при- 

ключенията до края на филма. Верният придружител на героя 

от приказките – дорестият кон – тук е превърнат в магаре и 

Шрек не само че не го язди, но често дори го носи. Магарето 

постоянно бъбри и прави психологически заключения за със- 

тоянието на Шрек, които го изкарват от равновесие, но така 

общуването между двамата се явява един от пътищата, които 

карат Шрек да бъде себе си, да се противопоставя на общест- 

веното мнение, да не се страхува да изживее мечтите си. Меж- 

дувременно Лорд Фаркуад се е сдобил с вълшебното огледало 

(от приказката за „Снежанка“), което (като водещ на конкурс 

за красота) му показва различни приказни принцеси, за които 
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той би следвало да се ожени, ако иска да стане крал. Така че 

когато Шрек пристига при него с молбата си, лордът, който 

е изключително комично представен чрез ниския си ръст и 

пословична омраза към приказните герои, иска от чудовището 

нещо в замяна – да спаси за него приказната принцеса Фиона, 

която живее в далечен замък, охранявана от страшна ламя. В 

мотивацията на Шрек да тръгне на път да спаси принцесата е 

вложена пародийност – той тръгва, за да си върне блатото “... 

до най-малката слузеста подробност“. 

Шрек и Магарето попадат в замъка, където успяват да 

спасят принцесата, а ламята се оказва женска и се влюбва в 

Магарето, което доста се притеснява от нейните „аванси“. Пър- 

воначално Фиона очаква да получи целувка от своя спасител, 

тъй като е наизустила класическата история: „Това е съдба. Е, 

знаеш как става. Принцесата, заключена в кула и пазена от 

дракона... е спасена от смел рицар и те си разменят целувката 

на истинската любов“ („Шрек“, 2001). Тя е разочарована, че е 

спасена от „някакво си чудовище и неговия... домашен люби- 

мец“, но впоследствие показва много страни от характера си, 

които я разграничават от представата за приказна принцеса. 

Тя бързо разбира, че истинската ѝ същност е много далече от 

приказните клишета и показва на какво е способна, биейки се 

с разбойници, надувайки жаби като балони, тормозейки птич- 

ки с цел да им изпържи яйцата и т.н. „Не си такава, каквато 

очаквах“ – казва Шрек (пак там). Фиона излиза от образа на 

класическата принцеса, иронизирайки ролята, която „Дисни“ 

отрежда на принцесите – спящи в ковчези или в дворци, те 

са напълно пасивни (като спящата в ковчега Снежанка, която 

джуджетата разнасят напред-назад във филма) и винаги дейст- 

ват според очакванията. Класическата тема за превърнатия в 

чудовище, жаба и прочие принц тук е преобърната – самата 

Фиона нощем се превръща в чудовище и тъкмо тя трябва да 

бъде спасена посредством „целувката на истинската любов“. 

Междувременно пътят им заедно променя Шрек и той си 

задава въпроса дали е бил щастлив сам, или уединението му е 
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било неговият „отговор“ на общественото отритване. На Ма- 

гарето той заявява: „Аз нямам проблем със света. Светът има 

проблем с мен. Преценяват ме, без въобще да ме познават. 

Затова ми е по-добре сам“ (пак  там).  Естествената  и  автентич- 

на принцеса Фиона печели сърцето му и той се влюбва в нея, 

макар да го е страх да ѝ признае това в началото. Решавайки 

да ѝ разкрие чувствата си, той, без да  иска,  подслушва  разго- 

вор между нея и Магарето, в който тя изразява отвращението 

си към чудовищния (си)  външен  вид.  Шрек  решава,  че  това 

се отнася  за  него  и  бива  наранен,  а  всъщност  Фиона  говори 

за себе си. „Аз съм принцеса и това не е начинът, по който 

принцесата би трябвало  да  изглежда.  Погледни  ме,  Магаре. 

Кой би могъл да обича подобен грозен звяр? Принцесите и 

грозотата не вървят заедно“ (пак там). 

С разбито сърце, Шрек води Фиона при Фаркуад и се 

завръща в своето блато. Той е отчаян, но скоро разбира от 

Магарето, че е станало недоразумение  и  прекъсва  сватбата 

на Фиона и Фаркуад с помощта на ламята, която вече има 

интимна връзка с Магарето. Той целува Фиона и след це- 

лувката на Шрек, която трябва да покаже истинската ѝ същ- 

ност, Фиона си остава чудовище. Привидната метаморфоза – 

превръщане на чудовището в принцеса – не се случва, но 

метаморфоза все пак има – в клишето, в преобръщането на 

приказния стереотип – и тя води до нов тип внушения. Фиона 

и Шрек, както гласи надписът накрая, заживяват „смрадливо“ 

до края на дните си. 

Пародийността и травестирането в образите на героите 

постоянно задават въпроса кое е истинското чудовище. Още в 

началото героите от приказките се заселват при чудовището, 

защото човекът е по-страшен. Бисквитеното човече крещи на 

Лорд Фаркуад: „Ти си чудовище!“, по същия начин обаче лор- 

дът вижда приказното същество: „Не, ти си чудовище!“. Така 

се проблематизира чудовищната склонност на хората да отри- 

чат различното, да „превеждат“ на своя език всяко отклонение 

от нормата като „изродство“. „Ти и другите приказни боклуци 
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разваляте идеалния ми свят“ – заявява Лорд Фаркуад на бис- 

квитеното човече. В краката на лорда е просната под формата 

на меча кожа едната от Трите мечки. В модерната приказка 

това е добра метафора за начина, по който се отнасят хората 

с чудесното – превръщат го в банален предмет от пейзажа, от- 

немат душата му. За сметка на това героите, които в класиче- 

ската приказка са изцяло в негативния спектър, сега са добри, 

чувствителни, внимателни и страдащи единствено от клишета- 

та за себе си, които ги превръщат в „изроди“. Крайната цел на 

всяка уважаваща себе си модерна „принцеса“ е да се отърве 

от човешкото си тяло и да премине отвъд във вълшебното 

кралство със своя любим. Фиона се превръща в чудовище и 

това е единственият начин, предложен от модерните митове 

и приказки за запазване на „човешкостта“. Впоследствие това 

поражда бум на момичешки анимационни филми, в които 

принцесите са чудовища, като „Monster High“ например. 

Както подчертах по-горе, филмът „Шрек“ слага началото 

на нов начин за обработка на приказните мотиви. Ето кои 

негови особености рефлектират силно и биват подети от мо- 

дерните преработки на приказки след това: 

 
1. Шеги за възрастни в произведенията за деца. „Шрек“ 

е ентусиазирано приет като анимационен филм, достоен за 

интереса на възрастните, но с  достатъчно  семпъл  сюжет  и 

хумор, за да се хареса и на децата. Създаването на детски фил- 

ми, които са атрактивни и за възрастните – или са всъщност 

ориентирани  и  към  възрастни  под  маската  на  таргетирането 

на деца – е характерен и ярък белег на съвременната  прера- 

ботка на  приказки.  Много  от  съвременните  детски  приказки 

и особено разглежданите от мен наследяват от „Шрек“ склон- 

ността да се шегуват с темите на порастването, отношенията 

родители-деца, семейните взаимоотношения (и дори смъртта) 

или да реферират междутекстово към елементи, които са част 

от културата на възрастните, а не на децата. Така модерните 

приказки автоматично попадат в онова, което Толкин опре- 
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деля като „най-лошия вид приказки“ – тези, чиито автори „се 

надсмиват тайно над децата, намигайки си с други възрастни“ 

(Tolkien & Tolkien, 1983, para 20). 

 
2. Пародиране на класическите приказни мотиви. Kла- 

сическите приказни мотиви (наред с елементи от попкулту- 

рата на миналия век) в модерните приказки се изявяват като 

„опровергани“ или подиграни  клишета.  Този  подход  е  зада- 

ден още от началото на „Шрек“ посредством класическото 

отгръщане на подвързаната с кожа книга с дебели корици, 

изписана  със  старовремски  шрифт,  която  красиво  ни  въвеж- 

да в историята на омагьосана принцеса – обикнат похват на 

холивудските аниматори за  въвеждане  в  света  на  филмирана 

от тях класическа приказка. Класиката обаче е опровергана 

моментално – оказва  се,  че  книгата  всъщност  се  чете  от  ге- 

роя на филма в тоалетната и се ползва за... тоалетна хартия. 

Нататък действието се разгръща като перманентно цитиране- 

надсмиване-опровержение  на  приказни  мотиви   от   филмите 

на „Дисни“. Така например  феичката  от  „Питър  Пан“ поръс- 

ва Магарето с прашец от крилата си и  то  се  издига  във  въз- 

духа, викайки „Мога да летя“ по аналогия с представеното по 

подобен начин отлитане на Уенди и братята ѝ  в  Небивалата 

земя. В случая обаче това става  пред  публика  от  приказни 

герои, сред които трите прасенца, които аплодират  героя... 

докато  той  не  пада  обратно  на  земята  след  няколко  секунди 

и бива погнат от слугите на Лорд Фаркуад. Сцената, в която 

принцеса Фиона  се  надпява  със  синята  птичка,  е  позоваване 

на  „Снежанка  и  седемте  джуджета“  на  „Дисни“  от   1934   г. 

Тук обаче птичката се  опитва  да  вземе  толкова  висок  тон, 

че се издува и пръсва, за радост на Фиона,  която  изпържва 

яйцата ѝ за закуска. В „Шрек 2“ Магарето започва да крещи: 

„Разтапям се“, подобно на Злата магьосница от Запад, когато 

Дороти я залива с вода във „Вълшебникът от Оз“. В случая 

обаче причината за крясъка на Магарето е обикновен дъжд. 

И т.н., и т.н. 
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И преди е имало филми и телевизионни адаптации като 

„Счупени приказки“ („Fractured Fairy Tales“)  и  „Принцесата 

булка“,  които  пародират  класическата  приказка  във  формата 

на приказка. В много по-голяма степен от тях обаче „Шрек“ 

повлиява на най-гледаните анимационни филми в наши дни. 

Освен приказните  мотиви  и  герои,  в  „Шрек“  са  пародирани 

и  елементи  от  популярната  култура,  което  оставя  траен  белег 

в тъканта на модерните приказки. Така се получават някои 

забавни паралели между принцесите от приказките и холи- 

вудските  знаменитости  или  между  живота  в  Средновековието 

и съвременната действителност, но за сметка на това  при- 

казките  биват  приравнени  към  попкултурните  (повърхностни) 

„клишета“ или идеологически щампи, да не говорим, че в 

много случаи става дума за емблематични моменти от филми- 

те и попкултурата на миналия век, много от които вече са в 

културната памет дори не на родителите на днешните деца, а 

на техните баби и дядовци. Наред с по-модерните препратки 

като ефектния начин, по който се движат героите по време на 

култовата бойна сцена в „Матрицата“ (1999), в „Шрек 2“ има 

препратки към филми като „Извънземното“ (1982), „Пришъ- 

лецът“ (1979) или дори „Проклетите седем години“ с Мерилин 

Монро (1955). 

 
3. Очаквай неочакваното. В съвременните приказки се 

наблюдава травестиране на мотивите,  преобръщане,  тенден- 

ция с героите да се случва точно обратното на онова, което се 

случва в класическата приказка. Например след вълшебната 

преобразяваща целувка между чудовището и принцесата, която 

трябва да развали магията и да позволи на героинята да заеме 

истинската си форма  накрая,  Фиона  остава  чудовище,  вместо 

да се  превърне  в  принцеса,  тъй  като  това  е  нейната  истин- 

ска същност. „Но... предполагаше се, че ще  стана  красива“ – 

казва тя. „Ти си красива“ – отвръща ѝ Шрек. Подобно (нео- 

чаквано) преображение  се  случва  на  героинята  в  „Принцесата 

и жабокът“ (Дисни, 2009), която, целувайки жабата, сама се 
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превръща в жаба, вместо да превърне животинката в принц. 

Това свойство се изразява в почти всеки елемент от модерни- 

те приказки – змеят или ламята тук са приятели, сътрудници и 

помощници на протагониста, а голямата му битка се осъщест- 

вява с принца („Шрек“, „Господарка на злото“); героинята не 

спасява със  сълзите  си  момчето  с  вледенено  сърце  (като  в 

„Снежната кралица“ на Андерсен), а спасява сама себе си от 

замръзване, жертвайки живота си за сестра си („Замръзналото 

кралство“); злата орисница и Спящата красавица (която, вмес- 

то да се жени за принц, става кралица на Страната на феите) 

заживяват заедно и щастливо навеки в Другия свят („Госпо- 

дарка на злото“) и т.н. 

Героите, които познаваме  като  злодеи  от  класически- 

те приказки, тук са разкрити като неразбрани и „етикетира- 

ни“ погрешно от обществото или принудени да действат като 

злодеи заради обстоятелствата, но всъщност с меки сърца и 

чувствителни души (както Шрек твърди: „Чудовищата имат 

пластове“). Действието често се базира върху техния прелом 

или психологическите „обяснения“ на действията им в класи- 

ческата приказка. В този процес понякога има препратки към 

съвсем „възрастни“ теми, които обаче са заети от съвремен- 

ната психология, не от древния ритуал. Много критици отбе- 

лязват, че сцената, в която крал Стефан упоява Малефисент 

и отстранява крилата от нейното безпомощно тяло е метафо- 

ра на изнасилването. Така де факто класическата зла вещица 

тук се оказва жертва на изнасилване, а нейното отмъщение 

над виновника излъчва послание към жените, пострадали от 

подобно посегателство, за възможното възстановяване: „Това 

е история, която позволява на жената да се възстанови. Ис- 

тория, която ѝ съдейства. Дава ѝ сила. Осигурява ѝ достъп до 

собствената ѝ история“, твърди журналистка  от  Huffington 

Post (Krischner, 2014). В интервю за BBC Radio в предаването 

„Women's Hour“ Анджелина Джоли заявява, че внушението е 

било целево. „Какво може да накара жената да стане толкова 

мрачна  и  да  изгуби  своето  майчинско  чувство,  своята  жен- 
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ственост, своята  нежност?  [...]  Макар  че  в  крайна  сметка  това 

е филм  на  „Дисни“,  в  който  има  много  смях,  в  основата  му 

е насилието и как  жертвите  на  насилие  имат  избор  на  свой 

ред да станат насилници или да го преодолеят и да останат 

любящи, отворени към света хора“ (Bahadur, 2014). „Има мо- 

менти, в които героинята прави лоши неща, но понеже разби- 

рате откъде идва това – от желанието да защитава себе си – 

можете  лесно  да  се  свържете  с  нея“ –  твърди  режисьорът  на 

„Замръзналото  кралство“  за  друга  в  традиционните  приказки 

„лоша“ героиня – Снежната кралица. Елза от „Замръзналото 

кралство“ е била принудена дълги години да живее, борейки 

се със своите „ледени“ способности, и когато разбира, че няма 

нужда вече да ги крие, тя им се отдава изцяло, не желаейки 

повече да се контролира. Тя не разбира, че създаденият с ле- 

кота от нея леден замък, в който може да живее със свободата 

и болката си, ще доведе до замръзването на родното ѝ село 

Аръндел. Липсата на контрол върху мощта ѝ и свръхемоцио- 

налното ѝ поведение се дължат на решението на родителите ѝ 

да контролират и потискат способностите на Елза като дете. 

Ана обаче не спира да вярва в сестра си, дори когато тя е 

възприета от всички като „злата вещица“. Овакантеното място 

на злодеите в модерната приказка сега се заема от традицион- 

ните положителни герои в класическата. „Красивият принц“ в 

днешните версии е представен като част от порочната, корум- 

пирана и алчна цивилизация (в „Господарка на злото“) или 

просто като повърхностно, суетно, самовлюбено и най-вече 

лицемерно същество (в „Шрек“ и „Замръзналото кралство“). 

 
4. Героят на приказката знае, че е герой на приказка. 

Новите приказни герои имат съзнанието, че са герои на при- 

казка,  макар  че  самите  те  „превъзхождат“  класическите  герои 

с това, че могат да действат и отвъд предначертанията ѝ. Те 

ползват знанията си за приказния сюжет, за да се „ориентират“ 

в собствената си история („Принцесата трябва да бъде в най- 

високата стая на най-високата кула“ – казва Шрек, когато тър- 
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сят Фиона.  „Откъде  знаеш?“ –  пита  го  Магарето.  „Прочетох  го 

в една книжка“; в „Огледалце, огледалце“, когато Снежанка 

заключва принца в дупката на джуджетата преди финалната 

битка с мащехата, тя му обяснява: „През цялото време, докато 

бях заключена в замъка,  четох  много.  Прочетох  толкова  мно- 

го истории, в които принцът спасява принцесата накрая. Но 

мисля, че е време да променим този край“), но също така и 

постоянно се разминават с очакванията (дори  със  собствените 

си: „Не се предполага принцесите да  са  грозни“ –  казва  Фи- 

она) и действат различно. 

Така, макар че сюжетната линия следва каноничния път 

на приказния герой по Проп (вреда, напускане на дома, да- 

рител, трудни задачи, борба със змея и т.н.), всички стъпки и 

функции на героите са „взривени отвътре“ и опровергани в 

тази модерна приказна страна. Опровергани са почти всички 

„клишета“ от развоя на приказния сюжет, но по-същественото 

е, че нищо не е поднесено сериозно. Не само че са иронизи- 

рани и преобърнати елементите от класическия път на героя, 

но са и добавени герои, които постоянно „снижават“ и ирони- 

зират приказното действие със „знанието“ си за приказния (и 

филмовия) канон (като Магарето  в  „Шрек“).  Така  например 

те пускат подчертано романтична музика, когато героите тряб- 

ва да си кажат нещо съществено или оказват „експертна“ пси- 

хотерапевтична подкрепа на протагониста („Какво се опитваш 

да блокираш?“ – диагностицира „вещото“ Магаре съпротивата 

на Шрек да говори за себе си. „Обсебваща майка, забранено 

пътуване. Сериозни неща! Но нека успокоя съвестта ти. Това 

е част от порастването“ – казва „знаещият“ Флин на Рапунцел, 

макар че двамата са на видимо еднаква възраст). Техните 

действия и думи (а те всичките са доста бъбриви) стоят като 

още един пласт от критично-ироничен „коментар“ към при- 

казката. Близките приятели – вълшебни помощници постоян- 

но се опитват с остроумни коментари да помагат на героите 

да преодолеят проблемите си, дарявайки им своите (подчер- 

тано комични и досадни) приятелство и подкрепа. Така често 
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модерните приказки заприличват на сесия на героя при пси- 

хотерапевт-клоун. 

Всички класически елементи биват приемани с насмешка 

и опровергани от самите герои на приказката (които не само 

са наясно с факта, че са герои на приказка, но и вече постмо- 

дерно се шегуват с това). Съвременните версии много често 

(конспиративно) заявяват себе си като „истинската история“, 

идваща, за да опровергае всички останали, което е подчертано 

от факта, че повествованието се води от някои от героите в 

нея (в „Огледалце, огледалце“ – от злата кралица, в „Госпо- 

дарка на злото“ – от самата Спяща красавица). Холивудските 

модерни приказки се интересуват от „неразказаната история“ 

на маргинален герой или на основния злодей, както и от изя- 

сняване на човешкия „произход“ на архетиповия (историята на 

Малефисент преди да се превърне в Злата вещица, историята 

на  детето  Питър  преди  да  стане  Питър  Пан  от  Невърленд) 

и превръщането на историята му в психологически разказ за 

болка и прелом. В „Господарка на злото“ след всички перипе- 

тии „разказвачът“ заключава: „Така че, както сами виждате, 

приказката изобщо не е такава, каквато са ви я разказвали, и 

аз знам най-добре, защото аз бях онази, която наричаха „Спя- 

щата красавица“; принц Чарминг в „Шрек Трети“ се обръща 

към събралото се множество от грозни доведени сестри, зли 

мащехи и Хук, който се пропиват в кръчмата, с думите: „Има- 

ло едно време хора, които са решили, че ние сме губещите. 

Но има две страни във всяка история... и нашата никога не е 

разказвана! Кой иска да ме последва? Кой иска да извоюва 

своето „и живели щастливо до края на дните си“?“; „Крали- 

цата била най-красивата жена в света. Тя била интелигентна 

и силна. И само да ви изясня – тя била... аз. И това е моята 

история. Не тази на Снежанка“ – заявява гласът на разказвач- 

ката-мащеха в началото на „Огледалце, огледалце“. Този „жив 

свидетел“ и тази „неразказана история“ носят маркерите (и 

изказаната претенция) за „истинския разказ“ или „истинския 

живот“, който разобличава досегашните (предишните приказ- 
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ни версии, сред които и предишните версии на „Дисни“) в 

пропуски или в  преувеличение  и  разказване  като  „легенда“ 

(в смисъл на измама, вследствие от наивност, суеверие или 

незнание – „Господарка на злото“) на  неща,  които  всъщност 

имат своето (друго) обяснение. Класическите приказки тук се 

превръщат в нещо подобно на Матрицата, а новите приказни 

герои (подобно на Нео) са успели да излязат от нея. Това по- 

ражда разколебаване в истинността  на  вълшебния  свят  (тъй 

като очевидно става ясно, че има много истини за него, които 

са въпрос на гледна точка, а не на стабилна и  сигурна  струк- 

тура), на тази  „вторична  вяра“ в  него,  за  която  говори  Толкин, 

и която е нужна, за да подейства приказката като вълшебство. 

Без вяра не може да има магия и това, според Толкин, е осо- 

бено характерно за начина на мислене на възрастните: 
 

Авторът създава такъв свят, в който мислено можете да влезете 

и вие. В пределите на този свят всичко, измислено от автора, е  

истина, защото напълно се съгласува с неговите закони. Затова 

докато сте вътре в него, вие вярвате в него. Но едва-що роди- 

ло се недоверието, цялото очарование се разсейва и всякаква 

магия (или по-точно, майсторство на автора) е безсилна. Вие 

отново ще се окажете в  реалния  свят  и  ще  гледате  отстрани 

този измислен свят – малък и нищожен (Tolkien & Tolkien, 1983, 

On Fairy Stories, para 27). 

 

С постоянното разколебаване на наратива обаче не само 

възрастните, но и децата лесно могат да изгубят доверие в 

приказния свят. 

 
5. Да приемеш себе си такъв какъвто си. Пътят на героя 

сега е свързан с преодоляване на „кутийките“ и предначер- 

танията, които обществото (или в някои от случаите доми- 

ниращият лош герой) се опитват да налагат на протагониста 

(„Съдят ме, без  да  ме  познават“ –  казва  Шрек),  откриване 

на истинската му същност, преодоляване на травмите и себе- 

приемане, което всъщност е ключът към силата и щастието 
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му. Спасяването на света и намирането на любовта са само 

„следствие“ от тази основна нишка. Според „гласа“ на Шрек – 

актьорът Майк Майерс – той искал да озвучи образа, защото 

филмът е „чудесна история за това да приемеш себе си такъв, 

какъвто   си“  (Shrek:   Production   Notes,   2007).   Намирането   на 

„значим друг“ (както би го нарекъл Бетелхайм) може да заема 

важно или напълно незначително място в сценария, при всич- 

ки положения то е само спомагателен мотив в пътя на героя, 

който сега е свързан с приемането на собствената му тъмна 

страна (Сянка, както би я дефинирал Юнг)  или  освобождава- 

нето му от предразсъдъците, които светът му е вменил.  По- 

добни истории за себеприемането се разказват постоянно в 

съвременните  приказки  –  към  преодоляване  на  обществената 

„щампа“ и  себеприемане  водят  и  перипериите  на  Снежанка  в 

„Огледалце, огледалце“, на Елза в „Замръзналото кралство“, 

на Рапунцел в „Рапунцел и разбойникът“ и на още много ге- 

рои от съвременните приказки. Целта вече не е да намериш 

истинската любов, а светът и тялото (формата), в които се 

чувстваш добре („себе си“). 

 
6. Връщане към природата. Днешните приказни герои 

почти без изключение участват в опозицията природа/циви- 

лизация винаги на страната на природата,  която  е  възприета 

като източник на всички блага и „истинност“, докато циви- 

лизацията  е  заявявана  като  източник  на  всички  злини,  тъй 

като бива раздирана от  алчни  борби  за  власт  („Господарка 

на злото“), суета отвъд пределите на всякакви норми, заради 

която  хората  „продават  душата  си“ на  дявола  (злата  кралица 

от „Огледалце, огледалце“ – и от „Снежанка и ловецът“ –  и 

Принц Чарминг от „Шрек“), място за обитание на механични, 

железни, (не)човешки амбиции, които  погубват  всеки  извор 

на живот и смисъл. Днешният приказен герой не изтръгва 

цивилизацията от природата като митичния герой и неговия 

приказен наследник – той се бори за откриване на пътя назад 

към природата. Ако допреди 20 или 30 години „дивата геро- 
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иня“ в интерпретациите на „Дисни“ можеше да бъде видяна 

само в образи като Покахонтас и Мулан („Малката русалка“ 

също е образ на дивата жена в класическата приказка, но не и 

в интерпретацията на „Дисни“) и като цяло беше рядкост като 

акцент в приказката – днес „принцесата“ е винаги изцяло сли- 

ваща се с природното, разтваряща се в него, черпеща силите 

си от своята близост с него и откриваща себе си единствено 

там (неспособността на Шрек да живее извън своето блато в 

опозиция със строгите постройки на замъка на Лорд Фаркуад 

или холивудските  амбиции  на  Принц  Чарминг;  Елза  и  Ана 

от „Замръзналото кралство“, Снежанка от „Огледалце, огле- 

далце“, Аврора от „Господарка на злото“ също са героини с 

подчертана връзка с природното). В днешно време е немисли- 

мо елемент от цивилизацията да бъде представен с положите- 

лен знак и тя винаги противостои на естественото, „здравото“, 

жизненото. В „Господарка на злото“ тази опозиция е силно 

подчертана посредством драматичните „взаимоотношения“ на 

Малефисент с метала – тя може да е и непобедима като фея 

и вълшебница, но дори най-малкият досег до желязото ѝ при- 

чинява тежки щети. Във време, в което хората започват да 

изпитват страх от цивилизования начин на живот, прекаленото 

механизиране на ежедневието в западния свят, опасенията от 

приближаващата еко катастрофа в резултат на безразсъдните 

човешките действия и идеализирането на по-семплия (според 

модерните представи) и по-ясен живот в миналото, това е из- 

ключително актуална опозиция, която силно отеква в сърцата 

на хората и диктува вкусовете и очакванията на публиката. 

Това е единствената „автентична“ линия в сюжета на модер- 

ните приказки (тя никога не бива подиграна или иронизира- 

на, нито завива в неочаквана посока) и винаги е обвързана 

с „откриването“ на истинското „аз“ и себеприемането (то е в 

сливането с природното). Няма как обаче да не се забележи 

острото противоречие в посланията, идващи от съдържание- 

то на приказката  и  от  начина,  по  който  се  разпространява 

тя. Чрез супер технологичните корелати, които се завъртат в 
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орбитата ѝ, като видеоигри и др., използването на най-новите 

достижения на компютърната анимация, появата ѝ в много- 

бройни формати като 3D, 4D и т.н. и с герои, които служат за 

реклама на откровено вредни за природата неща (хранителни 

вериги като „Burger King“) модерната приказка изглежда като 

човек, чиито думи и действия значително се разминават. Ос- 

тро противоречие има и между факта, че от една страна, Шрек 

чрез филма промотира повече от 15 вериги за junk food, а от 

друга, е „назначен“ за „говорител“ по темата за здравословния 

начин на живот и борба с детското затлъстяване на Департа- 

мента по здравни и човешки услуги в САЩ. Представители на 

кампания за детство, свободно от реклами, сезирали, че Шрек 

трябва да бъде отстранен от ролята му на посланик, тъй като 

едва ли е редно някой, който подчертано рекламира вериги за 

бързо хранене, да бъде лице на здравословна храна. Подобни 

противоречия са чест проблем във взаимоотношенията на мо- 

дерните приказки с реалността. 

 
7. Сливане на „приказно“ и „сегашно“ време. Както си 

припомнихме от горния пример, „Шрек“ се прочува освен с 

грандиозния си комерсиален успех, и с тоталното продуктово 

позициониране. Търговският успех на героя и брендирането на 

продукти с неговия лик, които се продават в пъти по-добре от 

останалите, не е откритие на филма. Новото, което „Шрек“ ут- 

върждава като тенденция и което се подема от модерните при- 

казки по-натам, е директната аналогия вътре в самата приказ- 

ка между „имало  едно  време“ и  настоящето,  между  Страната 

на приказките и Холивуд. Улиците на „Далечното царство“ са 

осеяни с представители  на  популярни  вериги  като  „Farbucks“ 

(по аналогия  със  „Starbucks“),  „Baskin  Robbinhood“ (по  анало- 

гия с „Baskin Robbins“), „Burger Prince“ (по аналогия с „Burger 

King“), „Abercrombie & Witch“ (по аналогия с „Abercrombie & 

Fitch“), „Versarchery“ (по аналогия с „Versace“)  и  „Old  Knavery“ 

(по аналогия с „Old Navy“). Феята от класическите приказки 

иронично е представена като собственик на компания за про- 
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изводство на отвари, която владее преди всичко изкуството 

на пъблик-рилейшънс (това, което хората смятат за „магия“, е 

всъщност плод на добра маркетингова стратегия), принцесите – 

като свадливи и подливащи си вода една на друга участнички в 

конкурс за красота и т.н. Правенето на паралели на качествата 

на приказните герои и техните реалии със съвременността се 

превръща в доминиращо свойство на съвременните приказки. 

Така например в „Огледалце, огледалце“ суетата на кралицата 

е показана като суетата на съвременна холивудска знамени- 

тост, която отказва да  се  примири  с  остаряването,  ужасява 

се от бръчки и се подлага на всякакви разкрасителни проце- 

дури, представящи „извращенията“ на модерната козметична 

индустрия (като маска с екскременти на славей или педикюр 

с рибки гара руфа). 

Иронизирането на приказките от самите приказки, иро- 

низирането на правилата и преобръщането „с главата надолу“ 

на приказната вселена създават пълно объркване в това как- 

во всъщност се  преработва  и  коя  е  „истинската“ приказка. 

По този начин се саботират някои от основните „умения“ на 

класическата приказка – да отвежда децата в интимен свят с 

ясни правила, който може да изпълнява ролята на „защитно 

одеяло“ в житейските бури и който децата могат да „посеща- 

ват“, когато реалността стане прекалено комплицирана. Сега 

Страната на приказките е „взривена отвътре“ и някои от про- 

мените, които са извършени там, съвсем не са безобидни. 

Ванеса Йосен (2011), която е автор на книга за съвремен- 

ни преработки на приказки (като се съсредоточава само върху 

европейски литературни такива), твърди, че интертекстуалните 

взаимоотношения между новите преработки на приказки и 

класическите приказки имат двояк ефект. „Критически дис- 

танцирайки се от приказката, преработките канят читателя да 

преразгледа традиционния текст“ – пише тя (Joosen, 2011: 16). 

Линда Хътчън идентифицира парадокса в сърцето на пароди- 

ята: „пародирането едновременно критикува и подсилва пре- 

работвания текст – едновременно е негативно и увърдително, 
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разсакрализиращо и ресакрализиращо, бунтовно и консерва- 

тивно“ (Hutcheon, 2000: 34). В този смисъл накрая няма как да 

остане незасегнат „първичният  текст“.  Модерните  преработки 

на приказки, споменати тук, влизат в т.нар.  от  Мария  Нико- 

лаева  „отворен  диалог“ с  преработваното  произведение.  Като 

„отворено-диалогични“ тя дефинира произведения „написани 

нарочно така, че читателите да разпознаят оригиналната сце- 

на, герои и сюжет“ (Nikolajeva, 1995: 55). Очевидно е, че въз- 

растният зрител е поканен в една интертекстуална игра, която 

не само му представя нови версии на добре познатите тексто- 

ве, но и го подтиква да преразгледа познанията си за ориги- 

налите. Много е спорно обаче колко от „ефектите“, които ние 

разпознаваме като интертекстуални, се възприемат като таки- 

ва от децата. Не само защото те са изложени много повече 

и от много по-рано на пародиите, отколкото на класическите 

приказки, но също така и тяхната „памет“ за „класическа при- 

казка“ се различава драстично от  тази  на  възрастните,  кои- 

то стоят зад реализацията на модерните преработки. Кристин 

Уилки-Стибс пише: „Възрастните, които пишат за деца, съз- 

нателно или несъзнателно оперират със или са повлияни от 

интертекстуалното пространство на литературата, която сами- 

те те са чели като деца“ (Wilkie-Stibbs, 2004: 180). Така, при 

условие че познанията на кодиращия неизбежно се различават 

от тези на разкодиращия, възможността „разкодирането“ да не 

се случи изобщо, е огромна. Към това се добавя фактът, че 

холивудските продуценти не ползват за основа древната при- 

казка, а нейните интерпретации от 20-и век, които са замесени 

в съвсем друг тип културни взаимодействия (например фактът, 

че „Дисни“ представя принцесите безпомощни, което не е така 

в света на древната приказка, е част от дискусии за ролята на 

жените от миналия век, а не реликт от древен ритуал). Когато 

случаят е такъв, читателят (в нашия случай преимуществено 

зрител) „не забелязва или не може да разпознае замислената 

алюзия или цитат, тогава той ги натурализира и адаптира към 

контекста на творбата като цяло“ (Hutcheon, 2000: 34). Според 
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Хътчън „подобно „аклиматизиране“ би елиминирало значима 

част от формата и съдържанието на текста“ (пак там). Това 

означава, че искрите хумор, които се появяват там, където 

„търкането“ на модерната преработката с класическата при- 

казка и интерпретацията ѝ от 20-и век е най-силно, забавляват 

възрастните, докато децата усвояват просто иронично отноше- 

ние към нещо, което им е непознато (класическата страна на 

приказките, порастването, борбата за женски права, любовта) 

и което влиза в техния свят именно като клише, неуместно в 

днешния свят – т.е. предварително опровергано. 

Така се оказва, че Страната на приказките  се  е  превър- 

нала в място, което няма почти нищо общо с традиционната – 

днешното време усърдно променя фундаменти, които сме 

смятали за непоклатими и вечни. Многото ефекти, супер 

технологичните достижения на анимацията, които тези мно- 

гомилионни продукции използват, гигантската машина за раз- 

пространение и реклама я правят да изглежда като една стра- 

на,  в  която  може  да  се  разгърнат  безкрайните  възможности 

на  технологичните  „фокуси“,  способни  да  направят  невзрачна 

и „вехта“ истинската магия. И тъй като децата ги предпочитат, 

както избират без колебание оцветената  изкуствена  напитка 

пред истинския портокалов сок или шарената близалка пред 

ябълката, опърпаните книжки, а  с  тях  и  класическите  приказ- 

ки, започват да изчезват от нашия живот – или поне във вида 

и функцията им, познати ни до момента. Това  е  причината 

Ванеса Йосен да отбелязва наличието на истинска термино- 

логична „бъркотия“ в критическите опити да бъде назована 

преработката на приказки в последните десетилетия – сред тях 

са „преразказване на приказки, реверсия, ревизия, преработка, 

пародия, трансформация, анти-приказка, постмодерна  приказ- 

ка,  счупена  приказка  и  рециклирана  приказка“ (Joosen,  2011: 

9).  Мегапродукциите  преработки  на  приказки  от  последните 

15 години обаче аз бих нарекла „подмяна“ на класическите 

приказки, имайки предвид, че модерните версии правят невъз- 

можно  непосредственото  възприятие  на  оригиналите  въобще, 



269 
 

поглъщайки и рециклирайки всички стари (усещани от тях и 

като „старомодни“) версии на приказките до този момент. 

 

 
Технология на подмяната. Клише и смисъл 

 

Както можем да видим, в модерните преработки са подменени 

всички елементи от традиционния „хоризонт на очакванията“ 

(Яус), който за приказката изглежда така: и времето, и място- 

то на действието на приказката се намират отвъд способности- 

те ни да ги достигнем (Nikolajeva, 1995: 122) и свръхестестве- 

ното не затормозява живота на героите в нея (Lüthi, 1986: 9). 

Макс Люти  обозначава  отношението  към  свръхестественото 

в приказката от страна на самите герои на приказката като 

„едноизмерност“. Приказката не се движи от „реалността“ към 

„магическото измерение“ или „Другия свят“, тя изцяло същест- 

вува в Страната на чудесата – в едно измерение. Всички герои 

са „плоски“ (flat) и не учат, не остаряват, не се развиват и не се 

променят по време на приказката (пак там, 13–23). Действието 

в класическата приказка се развива бързо и краят ѝ е опти- 

мистичен. Наративът се характеризира с устойчиви формули, 

повторения и символно броене (трикратно повторение, седем 

джуджета) (Lüthi, 1976: 15–17). Класическата приказка се  раз- 

вива линеарно, повествованието се води от всевиждащ разказ- 

вач, който не носи никакви отличителни  белези  (пол,  раса, 

класа, индивидуалност). Всички тези елементи в модерните 

приказки се заявяват като „клишета“ и биват или драстично (и 

подчертано) нарушени, или (поне) подиграни. Въпросът, който 

ни е трудно да си зададем, опиянени от огромния им комер- 

сиален успех, е дали унищожавайки клишетата, ние всъщност 

не унищожаваме приказката, дали заедно с „видимата част“, 

която бива опровергана, не посягаме на нейното ядро. Тук ще 

разгледам капаните, които ни  залага  опровержението  на  ня- 

кои  от  най-популярните  „клишета“ на  класическите  приказки 
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и възможните последствия от  превръщането  на  оригиналност- 

та в самоцел, особено що се отнася до приказката. 

 
• Клишето „детски приказки" 

В своето историческо развитие приказките сравнително късно 

навлизат в детския свят – или по-точно започват да се въз- 

приемат като истории, написани специално и само за деца (по 

времето на Братя Грим). В 20-и век обаче те биват „подпе- 

чатани“ с щампата „направено за деца“. Всички дебати, които 

се водят около тях – трябва ли да бъдат страшни, трябва ли да 

бъдат реалистични и т.н. – са предизвикани от притесненията 

и тревогите какво влиза в света на децата. Презумпцията е, 

че когато пораснеш, спираш да се занимаваш с тези „детски 

истории“, макар че още Толкин се противопоставя на тази 

„аксиома“: „Не може да се каже, че децата като цяло обичат 

вълшебните приказки или ги разбират по-добре от възрастни- 

те. [...] С възрастта [любовта към вълшебните приказки] само 

расте, ако тя е органична за  човека“ (Tolkien  & Tolkien,  On 

Fairy Stories, 1983, para 50). 

Въпреки това, ако приемем, че преди приказките да ста- 

нат произведения, писани и адаптирани „специално за деца“, 

те са били място за споделено удоволствие на деца и възраст- 

ни или начин да бъде предадено от старейшините на подра- 

стващите членове на общността най-важното знание за света, 

21-ви век отново ни дава, но по нов начин и нови причини, 

приказки, които са място за среща на деца и възрастни, или 

както може би ще се окаже – на деца от всички поколения. 

С развитието на популярната култура още през миналия век 

Холивуд започва да произвежда касови филми, които са ин- 

тересни за гледане от цялото семейство. Много често в тях 

присъстват адаптирани приказни елементи или направо се 

разказва приказка – като започнем от „Междузвездни вой- 

ни“, преминем през „Индиана Джоунс“, „Лабиринт“, „Конан 

Варварина“ и стигнем до модерния „Звезден прах“ (2007). 
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Днешните приказки обаче не се опитват да очароват възраст- 

ните с вълшебството на детските мечти и фантазни светове, а 

напротив – да забавляват децата с хумор за възрастни. Тези 

приказки се справят отлично с тази си цел (децата винаги са 

проявявали огромно любопитство към всички елементи от 

„възрастния“ свят и много често са ги споделяли с хихикане 

помежду  си  тъкмо  за  да  прикрият  притеснението  си  от  тях), 

но не е ясно каква полза им носят. Неразбираемите идеи, 

поднесени хумористично, не помагат на децата да срещнат 

проблемите и предизвикателствата на процеса  на  порастване- 

то, а ги излагат  направо  на  новите  концепции,  „прескачайки“ 

го. Опасенията  си  във  връзка  с  това  Карън  Брукс  изразява 

в  известната  си  книга  „Consuming  Innocence:  Popular  Culture 

and Our Children": 

 
Децата в миналото са получавали достъп до света на възрастни- 

те, бивайки изложени на техните концепции, разговори и идеи.  

Няма съмнение, че подобно нещо се случва и сега. Само че 

днес информацията не е филтрирана или идваща от родителите, 

семейството, приятелите и съседите. Това не е колективната 

мъдрост, натрупана от поколенията, която преминава в света 

на децата, следвайки естествения ред. Тя е разбъркана, бърза 

и яростна. Тя идва от безлики чужденци, които дават различни  

видове неустоими обещания (Brooks, 2008: 32–34). 

 
За разлика от символния начин,  по  който  присъстват 

всички елементи от света на възрастните в  класическите 

приказки и за които детето има подсъзнателна сетивност,  а 

когато  трябва  да  си  ги  представи,  използва  само  собствения 

си опит, идеите за възрастни в модерните приказки биват 

изразени  директно  (експлицитно)   и   представят   (и   по-точно 

се  подиграват  с)  идеи  и  концепции,  които  още  не  са  ста- 

нали част от света на детето. Заради хумора за възрастни в 

подобни произведения децата са  подложени  на  нещо,  кое- 

то  съвременните   изследователи   на   рекламата   и   маркетин- 

га и неговото влияние върху децата наричат „компресия на 
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възрастта“ – т.нар. „деца, които стават  възрастни  по-млади“ 

(„kids getting older younger“). Сюзан Грегори Томас дефинира 

термина като „прехвърляне на културни, познавателни и емо- 

ционални особености, характерни за по-големите деца, върху по-

малките“ (Gregory Thomas, 2007: 80), чрез който процес 

маркетолозите   нарочно   тласкат   децата   към   тийнейджърско 

и възрастно световъзприятие. Причината за ускореното по- 

растване е скоростното им превръщане в потребители. Чрез 

подигравателното отношение на модерните приказки към  ва- 

жни теми  като  порастването  и  любовта,  тези  теми  навлизат 

в детския свят като подиграни клишета. Още преди да е дос- 

татъчно зряло,  за  да  възприеме  тези  теми  сериозно,  то  вече 

е усвоило иронично отношение към тях. „Това  може  да  е 

забавно за възрастните, но е вредно за децата, които са емо- 

ционално и психологически въведени в света на възрастните, 

преди да са готови. Пораснали преждевременно, на  тях  им 

остава само  да  наблюдават  възрастните,  които  се  опитват  да 

се върнат отново в своето собствено детство по всевъзможни 

начини“ (Brooks, 2008: 48). 

Така се оказва, че Страната на приказките, която за не- 

изброими поколения е била място за спасение и  утеха,  сега 

може да причини на малките по-скоро  вреда  и  да  ги  тласне 

към преждевременно порастване и  консумация.  Пропускането 

на детството не означава, че децата стават възрастни по-бързо, 

а че  биват  лишени  от  нещо,  което  като  пораснат  постоянно 

ще се опитват да си върнат – респективно ще се държат като 

вдетинени възрастни. 

Отново по комерсиални причини това „весело“ и без- 

грижно опровергаване на всички клишета в  модерната  при- 

казка е съпроводено с усещането, че няма нищо сериозно  в 

света, заради което да си струва да се тревожиш. Детето обаче 

има нужда да изживява сериозно тази (понякога драматична) 

проблематика, свързана с порастването, за да може да мине 

успешно през етапите на своето развитие  и  след  време  да 

среща житейските трудности, без да се отдава на отчаяние 
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или ескейпизъм. Според  Емили  Дезурик-Бадран,  когато  не- 

щата се показват прекалено  розови  (каквито  от  собствените 

си наблюдения то прекрасно усеща, че не са), към детето се 

отправя послание, че възрастните крият нещо, което е прека- 

лено ужасно за показване. Според изследователката причината 

възрастните да представят по този начин света чрез приказки- 

те е, че „възрастните имат собствена  измислена  приказка  за 

това какво е детството [...]  тази  приказка  не  съответства  само 

на онова, което възрастните мислят за децата, но също и на 

дълбоките им притеснения за техния собствен живот и приро- 

дата на света“ (Dezurick-Badran, 2008). 

Представянето на трудностите, които съпътстват дет- 

ството и порастването като прости и прозрачни чрез пароди- 

рането, подчертава, че те са лесно преодолими, а опасенията 

за тях – излишни. Но това не е така. Децата имат страхове 

и тревоги, които заслужават сериозно отношение и  внима- 

ние, тъй като неглижирането им може да доведе до това да 

се превърнат в едни приемащи света привидно лековато, но 

всъщност обсебени от неясни притеснения и фобии възраст- 

ни хора: 
 

Ние, възрастните, често забравяме, че нашите настоящи при- 

теснения и страхове са просто променени или преувеличени 

версии на детските ни страхове, които страшните части на при- 

казките признаваха за важни и значими.  Приказките  облек- 

чаваха  притеснението  ни,  че  сме  твърде  жалки  в  неумението  

си да се справим с  тях  (дори  когато  „справянето“  означава- 

ше да погледнем смело към неизбежността на  смъртта).  Като 

деца всички знаехме, че има неща, които се движат в тъмното  

пространство зад очите ни. Приказките ни помогнаха да дадем  

имена и лица на страшната част на света, чието съществуване 

възрастните отказваха да признаят (пак там). 
 

Според мен  „спестяването“  на  страшните  истини,  както 

и пародирането им в модерните приказки могат да породят 

еднакво вредна липса на сериозно и уважително вглеждане в 

тях от страна на подрастващите. 



274  

Не по-малко тревожен е фактът, че днес теориите за пси- 

хологическите ползи от приказките присъстват в самите при- 

казки. Всички дълбокомислени „психологически  диагнози“, 

които щедро  си  разменят  героите  на  съвременните  приказки 

за травмите, които нанасят родителите на детето, за тревогите 

на пубертета или „различността“  (Магарето  към  Шрек,  Флин 

към Рапунцел – вж  по-горе)  всъщност  едновременно  обясня- 

ват за какво служи приказката и ѝ пречат да помага за него. 

Според Бетелхайм експлицирането  на  психологическата  полза 

от приказката всъщност я неутрализира. Обяснявайки  как  де- 

тето се  привързва  към  точно  онази  приказка,  която  може  да 

е полезна за него, той съветва родителите, дори да се досещат 

какъв точно е проблемът на детето, да не изразяват гласно 

предположенията си: 

 
Да се обясни на детето защо приказката е толкова обсебваща 

за него, унищожава очарованието ѝ, което до известна степен 

зависи от незнанието защо то е толкова запленено от нея. А  

отнемането на силата ѝ да очарова я лишава и от потенциала да 

помага на детето да реши проблема самњ, което я е направило  

важна за него на първо място. Интерпретациите на възрастни- 

те, колкото и правилни да са, ограбват детето от възможността 

да почувства, че то, със своите собствени сили, чувайки и раз- 

мишлявайки над историята, е успяло да се справи успешно с 

трудната ситуация. Ние растем, намираме смисъл на живота и  

сигурност в себе си, разбирайки и решавайки личните си про- 

блеми със собствени сили, а не чувайки ги обяснени от другите  

(Bettelheim, 1976: 18–19). 

 
Фактът, че модерните детски приказки са интересни и 

занимателни за възрастните, не е притеснителен,  притесни- 

телно е, че  в  момента  повечето  суперскъпи  холивудски  фил- 

ми постоянно разказват историята на съвременния приказен 

супергерой с почти еднакви  в  различните  филми  похвати  и 

на деца, и на възрастни. Възрастните поначало  са  склонни, 

когато животът обърне към тях непривлекателната си страна 
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и  когато  да  се  окажеш  „голям“  се  превърне  в  не  чак  толко- 

ва вълнуващо приключение, каквото им  се  е  струвало  като 

деца, да откриват спасение в приказките или фантастичните 

истории – най-малкото защото те ги връщат в спомените за 

собственото им детство, които никога не го показват такова, 

каквото  наистина  е  било.   Днес   Холивуд   повече   от   охотно 

им предоставя  възможности  за  продължителен  (а  ако  искат 

и постоянен) престой в тази вълшебна илюзия. Чрез прена- 

сищането на пазара с истории за герои, които  преодоляват 

всички препятствия в опитите си  да  открият  себе  си  (което 

по презумпция  се  превръща  в  най-висша  ценност  и  един- 

ствен смисъл на живота), в света на възрастните се изпраща 

перманентно  послание,  че  това,  което  виждат  и  притежават, 

не отговаря на истинския им потенциал и че не бива да се 

страхуват да захвърлят (фалшивата) действителност, която ги 

заобикаля, ако искат да открият  кои  са  и  да  бъдат  „щастливи 

до края на дните си“ – а може би и след това. Само че за раз- 

лика от детето (и героя) възрастният не се намира в начална- 

та  фаза  на  живота  си  и  много  по-често  предизвикателството 

за  него  е  как  да  живее  с  изборите,  които  вече  е  направил  и 

с онова, което вече е открил за себе си. И при условие че 

популярната култура пренасища „ефира“ само с  истории  за 

героя, който, когато има проблеми със света, просто сменя... 

света, посланието, което  доминира  (и  от  което  маркетинго- 

вите кампании категорично имат  полза),  е,  че  няма  нужда 

да мислим как да се справим с  реалността,  която  ни  зао- 

бикаля, защото тя е „сгрешена“ и трябва само да открием 

„истинската“ (подходящата за нас), с която да я заменим. На 

възрастните се внушава, че вместо да се опитват да поемат 

отговорност за онова, което се случва наоколо им, е по-добре 

да започнат да сменят живота си така, както сменят облек- 

лата или мобилните си телефони (излизането от реалността 

и смяната на живота и тялото е най-същественият елемент в 

пътя на съвременния приказен супергерой). 
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• Обобщеност срещу конкретност на приказните герои 

 
Чудовищата имат пластове. 

„Шрек“ 
 

Макс Люти формулира една от най-важните особености 

на класическата приказка като „липса на дълбочина“ (или 

може би по-точно „повърхностност“). Това качество позволява 

на приказката да отвори максимално широко своето „платно“ 

за различни  свързвания,  чрез  които  всеки  читател  може  да 

я надари с индивидуално съдържание (понякога различно в 

различните  периоди  от  собствения  му  живот).  Според  него 

„рисунъкът“ на приказката е прост и ясен, с ярки цветове и без 

светлосенки (според мен той донякъде напомня на „рисунъка“ 

на красивия спомен – подробностите са заличени, настрое- 

нието е запазено, „мазките“ са смели и ярки – може би зато- 

ва в живота на възрастните приказката служи като средство 

за директно транспортиране в детството – понякога по-добре, 

отколкото спомените за реалните неща, които са се случва- 

ли в него). Героите на приказката са т.нар. „плоски“ („flat“) 

характери. Героите са изолирани същества, те нямат силни 

връзки със семейството и дома си, което ги прави способни на 

„универсална свързаност“ – те са напълно свободни да излязат 

в света и да срещнат своите приключения. Често героят не 

научава нищо от единия епизод на приказката до следващия, 

всяка сцена е индивидуална, нещата просто се случват, без за 

това да се дават обяснения. (Lüthi, 1976).  Според  определе- 

нието на Томпсън в Standard  Dictionary  of  Folklore,  Mythology 

and Legend: „героите и мотивите в приказките са прости и 

архетипни: принцеси и гъсарки, по-малки синове и галантни 

принцове, феи кръстници и други вълшебни помощници, го- 

ворещи коне,  лисици  или  птици,  стъклени  планини,  забрани 

и нарушаване на забрани...“ (Funk & Wagnalls, 1972: 56). Тази 

обобщеност на приказните герои е подчертана от факта, че те 

нямат имена. „Феи и вещици, великани и кръстници – всички 
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те остават безименни, като по този начин улесняват проекци- 

ята и идентификацията“ (Bettelheim, 1976: 40). 

„Приказката опростява всички ситуации – фигурите са 

ясни, а детайлите, освен най-важните, са елиминирани. Всич- 

ки герои са по-скоро обобщени, отколкото уникални. [...] Това 

помага на детето да срещне проблема в неговата най-изчис- 

тена форма, докато по-сложен сюжет би го объркал“ – пише 

Бетелхайм (пак там, 13). От този цитат става ясно, че липсата 

на дълбочина и обобщеността на приказните герои всъщност 

им позволяват с лекота да персонифицират вътрешните „ге- 

рои“ в психиката на детето или да влизат в ролята на сим- 

воли, както и да говорят повече на несъзнаваното отколкото 

на съзнанието, ставайки по този начин любим източник на 

психоаналитиците за работа с архетипни мотиви1. Заради тези 

им качества според Бетелхайм и най-малката промяната на 

детайли в приказката „ограбва историята от нейното магиче- 

ско въздействие, освобождава вълшебните обекти и всичко 

останало, което се случва в историята от символичното му 

значение като външно представяне на вътрешни процеси“, по- 

ради което според него „този, който смята, че ще подобри 

традиционната фолклорна приказка, всъщност прави точно 

обратното“ (Bettelheim, 1976: 193). 
Тази обобщеност, отваряща свобода за въображението и 

възможност за символизиране, е  обожавана  от  всички,  кои- 

то  ваят  образите  си  от  вълшебен  приказен  или  митологичен 

„материал“. Тя обаче не е никак уважавана от съвременните 

творци, които преценяват  липсата  на  мотивация  на  приказни- 

те  герои  като  голям  недостатък  на  историята  и  се  опитват  да 

„снабдят“ с психологическа обоснованост действията на всички 

герои в нея. Героите в модерната приказка не са архетипи и 

символи – те са конкретни хора с драматични съдби. Нито 
 

1  С архетипните мотиви в приказките се занимават авторки като Мари Луиз 
фон Франц, Клариса Пинкола Естес и др. Способността им да „подават“ 
на съзнанието „готов“ архетипен образ прави приказките идеален материал 
за психотерапия – в последните 10 години много психоаналитици ползват 
т.нар. „приказкотерапия“. 
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един от тях не е представен като „принц“ или „принцеса“ – те 

имат имена (Аврора, Фиона, Ариел) и драматични перипетии 

в психологическото си развитие. Това е така, защото, както 

пише Проп, „съвременният човек и разказвач смята липсата 

на мотивировка за недостатък“ и недомислие, докато всъщност 

„липсата на мотивировка показва, че мотивът е много древен“ 

(Проп, 1995: 159). Този древен мотив обикновено е лесно „пре- 

водим“  за  подсъзнанието  на  всеки  подрастващ  (което  не  се 

„модернизира“ толкова лесно, колкото съвременната действи- 

телност) като запазен реликт от ритуала на инициацията. 

Конкретиката на съвременните герои и сюжети започва 

още от факта, че днес те влизат в нашия свят преди всичко 

като изображения, а не като разкази. „Гледайки телевизия, не 

само че чуваш думи, придружени от картини, но нещо повече, 

картините се превръщат в осова линия в общуването“ – пише 

Вирджилиу Георге (2010) в книгата си „Телевизията и детето“ 

(с. 85). Днешните деца много по-често гледат анимационния 

филм, отколкото четат историята. Всички съвременни прера- 

ботки на приказките се случват посредством езика на киното 

и телевизията и често преработват именно визуални образци 

от 20-ти век (анимационните филми на „Дисни“). Както отбе- 

лязва Марсел Мартен в „Езикът на киното“: 
 

Киното не ни показва никога „къщата“ или „дървото“, а „тази 

отделна къща“, „това определено дърво“. [...] Думите, които са  

знаци, постепенно все  повече  и  повече  се  изменят  като  таки- 

ва, за да останат само напълно празни или поне открити  за 

вскакви съдържания прости форми –  толкова  са  разнообраз- 

ни възприятията, които те могат да предизвикат у различните 

индивиди. Обратно, филмовият образ е съвсем точен и едно- 

смислен поне в това, което той представлява видимо, да не 

говорим за идеологическия размисъл, който поражда у всеки 

зрител. Ясно е следователно, че филмовият език, основан върху  

образа-идея, е много по-малко двусмислен от говоримия език и 

по точността си ни кара да мислим по-скоро за математически 

език (Мартен, 1962: 26). 
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Тази конкретност на визуалните образи е една от причи- 

ните за съпротивата на множество автори на (вълшебни) дет- 

ски книжки към филмирането на историите и изобразяването 

на героите им. Памела Травърз до края на живота си страда 

заради това, че е продала правата за „Мери Попинз“ на „Дис- 

ни“. Докато е жив, К. С. Луис отказва да продаде правата за 

филмиране на „Хрониките на Нарния“, тъй като е безкрайно 

скептичен, че каквато и да е кинематографична адаптация би 

могла да пресъздаде фантастичните герои реалистично2. Тол- 

кин пише в есето си „За приказките“, че илюстрациите не до- 

принасят за въздействието на вълшебната приказка, тъй като 

„задължават“ зрителя с  „единственото  възможно  въплъщение 

на образа“: 

Литературата постига едновременно и по-голяма обобщеност, и 

по-ярка конкретност на образа. [...] Илюстраторът, прочитайки 

в разказа: „Той се изкачи на хълма и в долината видя руслото 

на реката“, ще се постарае, и най-вероятно ще успее да преда- 

де в картина своята собствена визия за въпросния пейзаж. Но  

всеки човек, който чуе тези думи, ще си създаде своя собствена 

картина – от всички някога видени хълмове, реки и долини – и 

особена роля в тях ще имат Хълмът, Реката и Долината, които  

някога за първи път са въплътили за него значението на тези 

думи (Tolkien & Tolkien, 1983, On Fairy Stories, para 24). 
 

Според Бетелхайм, който цитира Толкин, съгласявайки се 

с него, изображенията отнемат голяма част от потенциала на 

приказката да лекува и утешава: „На детето трябва да се даде 

възможността бавно да  направи  приказката  своя  собствена, 

като създаде свои собствени асоциации с нея. Това е причина- 

та илюстрираните книги, толкова предпочитани от  съвремен- 

ните възрастни и деца, да не служат добре  на  най-съществе- 

ните нужди на детето. Илюстрациите са по-скоро разсейващи, 

отколкото помагащи“ (Bettelheim, 1976: 59–60). Според него 

 
2       Това е  отразено  в  Collected  Letters,  Vol.  2,  в  писмото  до  брат  му  Уорън  от 

3 март, 1940, 361; вж. още All My Road Before Me, June 1, 1926, 405. 
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илюстрираната история лишава детето от възможността да 

надари героя с особености, съобразени със собствения му жи- 

вот и опит, и формира представите му според въображението 

на илюстратора, а не според неговото собствено. Тези изо- 

бражения (по времето  на  Толкин  и  Бетелхайм  илюстрации, 

днес анимационни филми), освен всичко останало, променят 

драстично  елементи  от  класическата  приказка  –  например  не 

е вярно общоразпространеното схващане, че в класическата 

приказка „добрите герои са винаги  красиви,  а  лошите  –  ви- 

наги грозни“, както  твърдят  множество  съвременни  радетели 

на изхвърлянето на подобни елементи от приказките, защото 

учели децата на дискриминация и преценяване на хората само 

по външни качества (Schussler, 2013), или че доведените сестри 

са само грозни, както настоява обобщеният образ на „грозната 

доведена сестра“ в „Шрек 2“. 

Изключително съществен момент от  конкретизирането 

на приказните герои идва през желанието на създателите на 

модерни приказки да надарят всеки от тях с психологическа 

дълбочина и прозрачна мотивация за постъпките му, което 

води при всички положения до занимателни, но спорно докол- 

ко „полезни“, резултати. Днешните чудовища наистина имат 

пластове, както отбелязва Шрек, но в унищожаването на кли- 

шето „плосък“ приказен герой може би биват „извадени на 

светло“ и вербализирани послания, които столетия наред са 

вършили деликатно работата си, оставайки неизказани. Въз- 

можността на приказката и вълшебните детски истории да 

осигуряват престой и бягство в малък собствен свят не ви- 

наги стои добре  под  светлината  на  кинопрожекторите.  Ще 

си позволя да цитирам мнението на един от съвременните 

продуценти и режисьори, който често се захваща с филмира- 

нето на вълшебни истории, като обобщаващо мотивацията на 

съвременните творци да се вълнуват от психологическото раз- 

витие на героите си. След като филмира за милиони долари 

„Чарли и шоколадовата фабрика“ (2005),  „Алиса  в  Страната 

на чудесата“ (2010) и  „Алиса в Огледалния свят“  (2016), Тим 
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Бъртън обясни защо е решил да направи от „Алиса в Страната 

на чудесата“ произведение за супергероиня, вместо да запази по-

„безгрижната“ природа на оригиналния образ. „Целта  беше да 

направя ангажиращ филм, където можете да получите идея за 

психологическата дълбочина на Алиса“ – казва той в интер- вю 

с Келън Райс. Според Бъртън в предишните версии Алиса 

„винаги е момиче, скитащо от един ненормален герой на друг, 

с което аз никога не съм чувствал емоционална връзка“. Той 

прави филма героична задача  (quest),  в  който  Алиса  трябва 

да спаси Страната на чудесата в мрачно  сражение  с  чудови- 

щето Джаберуоки, „за да положи емоционалните основи на 

историята“ и „да  накара  хората  да  почувстват  Алиса  повече 

като история, отколкото като безсмислена серия от  събития“ 

(Rice, 2009).  От  посочения  цитат  е  видно,  че  всички  елемен- 

ти, които изследователите на класически приказки смятат за 

базисни за структурата на приказката (епизодите не са свърза- 

ни помежду си, характерите нямат дълбочина, „скитането“ на 

приказния герой, липсата на връзка с дом, семейство и т.н., за 

да има „свобода за свързване“) са преценени като глупави и 

безсмислени, неангажиращи достатъчно зрителското (и режи- 

сьорското) внимание. Разбира се, интересно  е  как  режисьорът 

си обяснява факта, че въпросните „безсмислени“ истории са 

инспирирали безчислено количество творци преди него през 

столетията, но тъй като филмът му генерира 1 025 467  110 

долара, отговорът на този въпрос едва ли е за него от каквото 

и да било значение. Впрочем филмът „Алиса в Страната на 

чудесата“ (2010) може би тъкмо заради грандиозния си комер- 

сиален успех повлия на цялостната тенденция класическите 

приказки да се преработват в героични  задачи  (хорър  или 

екшън) в модерните версии, независимо дали това е или не е 

част от оригиналния сюжет. В „Огледалце, огледалце“ се  поя- 

вява битка със змея, което не е част от класическата приказка 

за Снежанка (впоследствие змеят  се  оказва  омагьосаният ѝ 

баща, което още повече усложнява нещата), в „Господарка на 

злото“ има  битка  между  Малефисент  (заедно  с  „вълшебния ѝ 
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помощник“ гарвана,  превърнат  специално  за  случая  в  дракон) 

и крал Стефан, в модерната преработка на „Хензел и Гретел“ 

(2013) братът и сестрата са „ловци на вещици“ и търсят (и  в 

крайна сметка в епична битка се сражават  с)  архивещицата, 

която е убила майка им и т.н. 

Психологизирането на приказните герои им  позволява 

да преживеят трансформация в рамките на самия филм и да 

се превърнат от добри в лоши и обратното. Мотивацията зад 

лошото поведение на героите може и да работи добре за изне- 

надващите обрати във филма, но е изключително объркваща 

за детето по отношение на ролята, която лошите и добрите 

герои имат в класическата приказка. Самата Анджелина Джо- 

ли, която изпълнява ролята на феята-вещица в „Господарка на 

злото“, се сблъсква с подобен опит, макар и да не го разпоз- 

нава като тревожен или да не открива противоречията в из- 

казването си. В интервю актрисата отбелязва, че единственото 

дете, което е било способно да изпълни ролята на малката 

принцеса Аврора при срещата ѝ с Малефисент, е била дъще- 

ричката ѝ Вивиън (Breznican, 2014). Само  тя  не  се  уплашила 

от заплашителните черни рога, дълги нокти и леден кикот на 

вещицата. Това, че всички деца реагират като едно в ужаса си 

от вещици, очевидно не притеснява актрисата, чиито усилия 

са насочени по-скоро към това да им помогне да преодолеят 

естествената си съпротива, за да приемат на нейно място про- 

тиворечивата идея, че това, което виждат, наистина е вещица, 

но тя има дълбока причина да бъде такава и всъщност не е 

лоша, а просто наранена жена. Идея, която може да е обър- 

кваща дори за големи хора, какво остава за деца. Показателна 

е реакцията на шестте деца на Анджелина Джоли, които, ко- 

гато научили, че майка им се готви да приеме ролята на ве- 

щицата във филма, имали един и същи отговор: „Не!“ Когато 

я видели за първи път с костюма, успели да кажат само „Тол- 

кова е страшна“, признава тя. Джоли прави всичко възможно 

да преодолее съпротивата им. „Събрах ги и казах: Нека ви 

разкажа истинската история, но не трябва да казвате на ни- 
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кого. Така че аз също направих своя тест, като всеки родител. 

На следващия ден, чух Шайло (първата ѝ биологична дъщеря) 

да влиза в спор с друго дете, защитавайки Малефисент с ду- 

мите „Ти не я разбираш!“ Имаха голям спор и си помислих, 

че това е чудесна причина да направя филма“. Объркването 

на децата тя приема като знак, че всъщност е на прав път, за 

нея е важно „да ги накара да се замислят“ и да се усъмнят в 

сигурните знания (и реално, инстинкти), които са имали до 

момента. Във въпросното интервю Анджелина Джоли като че 

ли несъзнателно потвърждава колко по-естествено е за детето 

да се страхува от злата вешица, вместо да я разбира: „Когато 

Пакс ме видя за първи път, той хукна да бяга и изглеждаше 

ужасно разстроен – и аз си помислих, че той се шегува, така 

че започнах да се преструвам, че го преследвам, докато той 

наистина не се разплака. Тогава трябваше да махна всяка част 

от костюма си пред него, за да му покажа, че всичко това не е 

истинско и да го успокоя“. И това не се дължи на преувеличе- 

на реакция от страна на страхливо дете, а на опит за справяне 

с неестествеността на идеята да се превърне вещицата в добър 

и сложен образ, да бъде възприемана (от деца!) като герой, 

който „не е престъпен, а просто заблуден“. 

„Когато героинята прави  грешки  –  както  Малефисент 

прави – и прекрачва много граници – искате децата да са ѝ 

ядосани, след това да бъдат притеснени и объркани и накрая 

някак си да разберат нещо, което не са знаели преди“ – казва 

Джоли в цитираното интервю. Това звучи добре, но според 

психолозите злото, което детето изпитва в живота си, му  се 

струва колосално, непровокирано  и  грандиозно  и  приказките 

не  го  „съчиняват“,  а  просто  помагат  да  му  бъде  даден  образ 

и име, както и надежда, че може да бъде преборено. Амби- 

валентността в образите на героите (и на хората, които го 

заобикалят в ежедневния живот, както и на света наоколо), 

особено за по-малкото дете – е изключително трудно разби- 

раема и почти невъзможно да бъде „побрана“ в  един  образ 

дори когато става дума за майка му. Известен е примерът, 
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който дава Бетелхайм, с малко момиче, което било толкова 

притеснено, когато добрата му по  принцип  майка  понякога 

му се карала и го наказвала, че решило, че зъл марсианец 

влиза в кожата на майка му и говори и действа вместо нея. 

То разделило образа на майка си на две (добрата майка, зли- 

ят марсианец), за да може да си обясни това противоречие. 

(Bettelheim, 1976: 160). Добрите феи и злите вещици в приказ- 

ките отговарят именно на тази потребност да бъде „разцепен“ 

сложният образ на майката (или на други важни фигури в 

детския живот – братята и сестрите например), за да могат 

да бъдат понесени по-лесно „превъплъщенията“ ѝ, докато де- 

тето стигне до по-безопасно място в своето развитие, където 

да се опита да ги съвмести. „Представянето на диаметрално 

противоположни герои позволява на детето лесно да разбере 

разликата между тях, което то не може да направи с образи, 

създадени по-близкo до живота, с цялата сложност, типична 

за реалните хора. Двусмислиците могат да изчакат до момен- 

та, в който самоличността е стабилизирана върху базата на 

позитивната идентификация. Тогава детето има основата да 

разбере, че има големи разлики между хората и може да на- 

прави избор какъв човек иска да бъде. Това основно решение 

за развитието на личността е улеснено от поляризацията на 

образите в приказката“ (пак там, 9). Ето защо непрекъснати- 

те трансформации на героите в модерните приказки от добри 

в лоши и обратно, освен че правят много по-трудна иденти- 

фикацията на детето с протагониста (често не  е  ясно  кой  е 

той в историята), на практика го излагат (неподготвено) на 

доста сложната идея от комплицирания свят на възрастните: 

че всеки може да стане лош в зависимост от обстоятелствата. 

На практика освен това няма герои, които да персонифицират 

сляпото, безпричинно зло (сляпо като самата съдба) и да по- 

казват на детето възможности да се справи с него. Змейовете 

и чудовищата, които служат за това в класическата приказка, 

днес са превърнати в кокетни флиртаджийки („Шрек“) или 

омагьосани родители („Огледалце, огледалце“). 
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Освен всичко останало днешните модерни приказки се 

опитват да съвместят елементи от класическите приказки с 

опити за „политическа коректност“ – наблягайки на принцеси 

от латиноамерикански произход например („Жабокът-принц“), 

прочистване на „неразбираемите елементи“ от класическите 

приказки (в които често е цялото им очарование) и др., което 

много изследователи приемат по-скоро като тревожна тенден- 

ция. „Прочистването на приказките и политическата корект- 

ност могат да бъдат много опасни, защото те водят до цензура, 

политически декларации, радикален фундаментализъм и т.н.“ – 

заявява Джак Зипс (Zipes & Bannerman, 2002). Модерните при- 

казки много често предават актуални  послания  –  че  трябва 

да бъде проявявано разбиране към всеки, че отблъскващото 

поведение може да се дължи на самота и неразбиране, че 

всеки има своите проблеми, които могат да го деформират и 

променят, че толерантността към различните от нас е необхо- 

дима – важни за съвременния свят идеи, които просто няма 

нужда да бъдат „облечени“ в кожата на и артикулирани от 

приказни герои. 

 
• Защо „злата вещица“ трябва да умре 

 
Но защо вещицата трябва да умре? И защо тя трябва да умре от 

подобна ужасна смърт? Отговорите на тези въпроси 

не се крият в историите сами по себе си, а в читателя. 

Шелдън Кашдън, „The Witch Must Die" 
 
 

В модерните приказки  злото  е  въпрос  на  гледна  точка. 

То е много  по-често  плод  на  самота  и  неразбиране  (напри- 

мер миналото на мащехата в  „Снежанка  и  ловецът“  е  пока- 

зано като тежко и  пълно  със  страх  и  насилие,  а  красотата 

ѝ, използвана като оръжие и нейната жестокост – опит да 

надделее над безобразията на съдбата, за да защити себе си и 

брат си), отколкото сляпо, жестоко и необяснимо зло, с което 

героят  трябва  да  се  справи.  Наказания  за  лошите  герои  също 
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отсъстват – трудно е да накажеш жестоко някого, чиято про- 

блематичност всъщност се дължи на тежко детство, а не на 

изконна злост. Според  много  изследователи  обаче  наличието 

на лош герой и тежко наказание за него всъщност е един от най-

ценните в психологически  аспект  елементи  за  развитието на 

детето. Тъй като не е необичайно да  се  смята,  че  приказ- ките 

са „външен израз на нещо вътрешно“ (Честъртън нарича 

приказките „огледало на вътрешните преживявания"), според 

Бетелхайм, ако от тях бъдат премахнати  истински  лошите  ге- 

рои, детето не може да се справи с негативните тенденции в 

собствената си психика, тъй като няма върху кого да ги про- 

ектира.  Ако  отсъства  традиционният  лош  герой,  който  може 

да „поеме“ тази функция, детето може да започне да мисли 

самото себе си за чудовище (Bettelheim, 1976). Нуждата от зли 

чудовища и вещици Бетелхайм обяснява с факта, че: „детето 

вижда екзистенциалните опасности не обективно, а фантастич- 

но преувеличени в съответствие с неговата незрялост – пер- 

сонифицирана като  вещица-човекоядка.  [...]  подобни  истории 

го успокояват, че то може да се справи не само с реалните 

опасности, за които са  го  предупредили  родителите  му,  но 

дори с грандиозно преувеличените, които то се страхува, че 

съществуват“ (пак там, 166). 

Представа  за  приказката  като  място  само  за  забавление 

и смях е вредна – или поне със сигурност непълна. Модерните 

приказки често предпочитат да срещнат децата с хумора и 

пародията вместо със  страшното  и  ужасното  в  традиционния 

му образ. Колумнистката на „Бостън Глоуб“ Джоана Уайс в 

статията си „Страхът от приказки“ обаче казва, че тъкмо от- 

съствието на подобна проблематика е голям проблем. Според 

авторката пазарът се наводнява с „дезинфекцирани“ приказки, 

които представят съвременната тендеция за „скучна безопас- 

ност“. Според нея, премахвайки злодеите от историите, хората 

се лишават от много полезен  език  за  алегоричен  коментар 

върху същността на злото и социални проблеми. „Децата се 

забавляват, но не са предизвикани“ – казва тя и добавя, че 
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причината за това е чисто комерсиална – по-лесно е да про- 

дадеш симпатични кукли, които карат децата (и преди всичко 

родителите) да се чувстват спокойни, отколкото класически 

злодеи (Weiss, 2008). Без „трудните“ части, представени от кла- 

сическите зли вещици, кръвожадни вълци,  безсърдечни  ма- 

щехи и страховити змейове, историите губят своята  истинска 

сила, която след това трябва да  бъде  замествана  с  реклама. 

Това е и причината увлечението по модерните приказки, дори 

когато – или особено когато – постигнат грандиозен успех, да 

изглежда повече като масова хипноза, отколкото като  откри- 

ване от страна на детето на индивидуални решения на парещи 

проблеми. 

Според фолклористи като Джак  Зипс  жестоките  наказа- 

ния на традиционните злодеи в приказката не  само  не  ужа- 

сяват децата (както се опасяват много родители),  но  те  дори 

биха ги увеличили, ако могат: „Всъщност децата си представят 

историите много по-жестоки и по-насилствени, отколкото ние 

можем да предположим. [...] най-добрите приказки са много 

откровени, никога не смекчават думите и предизвикват въоб- 

ражението. Те никога  не  трябва  да  бъдат  почиствани“ (Zipes 

& Bannerman, 2002). Толкин също потвърждава това наблюде- 

ние: „Честъртън отбелязва, че децата,  в  компанията  на  които 

той  е  гледал  „Синята  птица“  на  Метерлинк,  били  недоволни 

от факта, че „пиесата не приключва със съдния ден и героят и 

героинята така и не разбират, че Кучето е било  верният  при- 

ятел, а Котката – предателката“. „Тъй като децата – пояснява 

Честъртън – са невинни и обичат справедливостта, а ние – или 

поне повечето от нас – сме грешни  и  разбира  се,  предпочи- 

таме милосърдието“ (Tolkien & Tolkien, 1983, On  Fairy  Stories, 

para 28). Така именно възрастните се оказват хората, за които 

е важно  да  има  обяснение  и  съчувствие  към  злите  действия 

на героя. Според Толкин  подобни  „оправдания“ служат  добре 

на възпитателите и родителите (които някога са причислили 

вълшебните  приказки  към  „детската  литература“),   но   могат 

да доведат до „фалшификация на ценности“. Бетелхайм насто- 
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ява, че наказанието на лошите е много важно за детето – то 

удовлетворява стремежа му към справедливост и подпомага 

стабилизирането на вътрешното му равновесие3: 

Възрастните често си мислят, че жестокото наказание на злодея 

в края на историята  плаши  и  разстройва  детето  ненужно.  Точ- 

но обратното е вярно: подобна жестока разправа подсигурява 

детето, че наказанието съответства на престъплението. Детето 

често се усеща несправедливо третирано от възрастните  и  от 

света като цяло и му изглежда, че нищо не може да се направи  

срещу това. В самата основа на тези преживявания то иска оне- 

зи, които го мамят или тормозят  –  както  фалшивата  героиня 

мами принцесата в приказката, – да бъдат най-строго наказани. 

Ако не бъдат, детето започва да мисли, че няма никой на света, 

който да го защити. (Bettelheim, 1976: 141) 

 

Причина за това е и желанието на детето светът да бъде 

„подреден“ по правилния начин дори и само заради надежда- 

та, която това действие дава за  регулирането  на  неуправля- 

емия хаос  в  неговата  психика:  „Утехата  изисква  правилният 

ред в света да бъде възстановен: това означава наказание за 

злодея, премахване на злото от света на героя – и  след  това 

нищо вече не стои на пътя на  щастливия  живот  на  героя  до 

края на дните му“ (пак там, 144). Както е видно, повечето из- 

следователи  се  съгласяват,  че  децата  всъщност  искат  „лошата 
 

3 Важно е да се уточни,  че  когато  се  говори  за  жестоките  наказания  на 
злодеите в приказката, има огромно значение дали това се случва в  раз- 
казана история или на филм. Насилието, което залива децата от екрана, е 
от различен порядък от онова, описано в детските приказки. Според много 
изследователи това се дължи на факта, че когато детето чете подобна ис- 
тория, за да си представи чудовището, то може да  използва  само  опита, 
който има, респективно няма как да се изплаши толкова много от продукт 
на собственото  си  въображение,  колкото  ако  го  види  на  екрана  –  където 
го е създал някой с много по-голям опит от неговия. Вероятността да има 
кошмари и  страхове  от  нещо,  видяно  на  екрана,  е  в  пъти  по-голяма  от 
тази с месеци да не може да се съвземе от нещо прочетено. Разбира се, в  
момента с всички устройства и видеоигри, които са в ръцете на децата едва 
ли не от пеленаческата им възраст, е трудно да се избегне бомбардирането 
с образи, така че ще става все по-трудно подобно разграничение да бъде 
направено. 
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вещица да умре“ – а не да получи опрощение, – и при това да 

умре насилствено – в резултат от справедливо наказание. Това 

е и причината да не ги смущава фактът, че „стотици вещици 

от приказките и техните „колеги“ – магьосници, чудовища, 

жестоки кралици и зли мащехи – биват сполетени от една и 

съща съдба. [...] В приказка след приказка вещицата не само 

умира, но умира насилствено“ (Cashdan, 1999: 25). 

В книгата си „Вещицата трябва да умре“ Шелдън Ка- 

шдън отговаря през психоаналитична  перспектива  на  какво 

се дължи това базисно разделяне на доброто и злото в при- 

казката и какъв е неговият ефект върху психиката на детето. 

„Родена от примитивна психологическа динамика, наречена 

„отцепване“, тази битка има своите корени в ранното взаимо- 

действие между майката и детето. За да оценим психологиче- 

ската значимост на приказката, в такъв случай трябва да се 

върнем в този период от живота, в който вещиците, магьосни- 

ците и приказките не са нищо повече от петънца на психоло- 

гическия хоризонт“ (пак там). Той изтъква, че голяма част от 

човешкия опит включва помирение на базисни разделения на 

личността, които управляват нашите взаимоотношение с  дру- 

гите – обичани срещу необичани, лоялни срещу нелоялни, пе- 

челивши срещу губещи. Тези разделения имат своето начало в 

детското ранно разделяне  на  света  на  доставящи  удоволствие 

и удовлетворение (добри) усещания и неприятни (лоши) усе- 

щания – „пълнотата е добра, празнотата – лоша, топлината е 

добра, студът – лош, да бъдеш прегръшан е добро, да бъдеш 

изолиран – лошо“ (пак там, 26). Много преди детето да усвои 

словесните етикети на доброто и злото, интелигентността на 

примитивната сензорика го прави способно да  разпознае  фа- 

кта, че светът е разделен на добро и зло. Докато детето расте, 

несвързани образи,  звуци  или  усещания  съвпадат  с  фигурата 

на майката или на човека, който се грижи за бебето. Тъй като 

майката е основният източник на  храна  и  комфорт,  е  нор- 

мален фактът, че детето очаква от нея да удовлетвори всяка 

негова  нужда.  За  детето,  майката  е  всичко  –  даваща  и  абсо- 
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лютно любяща, източник на всичко добро в света. Но майките 

са просто хора. Те не могат да удовлетворят  непрестанните 

нужди на своите деца. Майките не са винаги наоколо за да 

доставят храна точно когато детето е гладно, те не могат да 

захвърлят всичко  на  мига  и  да  успокоят  детето,  когато  детето 

е раздразнено. Изискванията на ежедневието пречат  на  май- 

ката да бъде всичко, което детето иска или очаква от  нея  да 

бъде. Така в течение  на  времето  животът  принуждава  детето 

да осъзнае обезпокоителния факт, че личността, отговорна за 

оцеляването му, е едновременно постоянна и променлива, ед- 

новременно удовлетворяваща и фрустрираща – едновременно 

добра и лоша. Проблемът е, че детето, затруднено от ограни- 

чените си възможности за концептуализиране, намира тази 

идея трудна, ако не невъзможна за възприемане. Начинът, по 

който малкото дете се справя  с  тaзи  стресиращa  ситуация  е 

чрез вътрешно разделяне на образа на майката на две психич- 

ни части: удовлетворяващата „добра майка“ и фрустриращата 

„лоша майка“. Така детето отговаря на всеки един от тези 

образи, сякаш това са отделни, отличаващи се една от друга 

единици, като по този начин внася някакво подобие на ред в 

онова, което иначе би било абсолютно непредвидим свят. В 

течение на своето развитие детето интернализира тези образи, 

които започват да представляват по-малко вътрешни фигури, 

колкото части от личността („добрият аз“ и „лошият аз“). Ка- 

шдън уточнява, че когато говори за „добри“ и „лоши“ майки, 

не говори за майки, които третират децата си лошо (макар че 

за съжаление такива със сигурност съществуват), а за съвсем 

естествен процес, който се опитва да помири конфликта в 

преживяването на майката в ранните етапи от детството. Това 

е причината женските образи да са толкова съществени в при- 

казките и да има повече вещици, отколкото чудовища, и впе- 

чатляващо по-голям брой феи-кръстници от мъже кръстници. 

Приказките са преимуществено „майчини“ драми, в които ве- 

щиците, феите-кръстници и другите женски фигури функцио- 

нират като фантазни деривати на ранното детско отцепване: 



291 
 

Трансформирайки отцепените части на личността в приключе- 

ния, които изправят силите на доброто срещу силите на злото, 

приказките не само помагат да децата да се справят с негатив- 

ните аспекти на личността, те отдават дължимото на значимата  

роля, която майките играят в развитието (пак там). 

 

Според Бетелхайм, ако историята  не  дава  възможност 

на детето да проектира агресивните си чувства или гнева  си 

(както може  да  направи  това  с  класическата  зла  вещица),  то 

не може да се научи да се справя с тях, а може само  да  ги 

избягва за малко. (Bettelheim, 1976: 133). 
 

Когато пожелателното мислене на детето бъде въплътено в 

добрата фея, всичките му деструктивни  желания  в  злата  вещи- 

ца [...] – едва тогава детето може да започне да подрежда тези 

противоречиви тенденции [...] и да се чувства все по-малко и по-

малко погълнато от неорганизирания  хаос (пак там,  66). 

 
• Еманципираната „принцеса от приказките“ 

 
Окей, момичета, отсега нататък... ще се спасяваме сами! 

Фиона в „Шрек Трети" 
 

Клишето, което  модерните  приказки  може  би  най-често 

се опитват да опровергаят, е статуквото и ролята на безпо- 

мощната  и  зависима  „принцеса  от  приказките“,  наложени  от 

„Дисни“. Компанията е остро критикувана още от 70-те години 

на 20-и век от феминистичната критика за начина, по който 

представя принцесите от приказките, и нейното влияние е оп- 

ределяно като ключово за формирането и утвърждаването на 

полови роли, в които жените са потърпевши. Ето някои от 

акцeнтите, които поставя Марша Либерман (1972) – първата 

ярка представителка на този вид критика в статията си „Some 

Day My Prince Will Comе“: „Конкурсът за красота е постоянен 

и основополагащ елемент в много от историите“, „Красивите 

момичета никога не биват игнорирани, те могат първоначално 
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да бъдат потиснати от злите герои, както ревнивата кралица 

преследва Снежанка, но в крайна сметка са избрани да по- 

лучат наградата“, „Бракът е опорна точка и главно събитие в 

почти всяка приказка – той е награда за момичетата“, „Бракът 

се асоциира със забогатяването“. Интерпретациите на „Дисни“ 

според Марша Либерман се фокусират върху красотата като 

най-ценния актив на всяко момиче, може би единствения це- 

нен актив. Добротата и кротостта са толкова еднозначно свър- 

зани с красотата, а злината с грозотата, че това само по себе 

си може да повлияе на очакванията на децата: 
 

Ако детето се идентифицира с красивите момичета,  може  да 

стане подозрително към грозните, които са описани като  жес- 

токи, хитри и безскрупулни в тези истории, ако се идентифици- 

ра с обикновените момичета, може да се научи да бъде подо- 

зрително и ревниво към красивите. Kрасотата  е  описвана  като 

дар от съдбата, а не като нещо, което може да бъде постигнато.  

Няма примери за „кръстосване“ на моделите – невзрачни, но 

доброжелателни момичета (Lieberman, 1972: 186). 

 
Но най-острата част от критиката ѝ е насочена към без- 

помощното състояние на принцесата на „Дисни“: „Изследване 

на най-популярните истории показва, че активни и находчиви 

момичета дефакто са изключително рядко срещани, повечето 

героини са пасивни, зависими и безпомощни“ (пак там). Ней- 

ните опасения са свързани с факта, че „най-известните приказ- 

ки [...] са повлияли масово на децата от нашата култура“ (пак 

там). Марша Либерман смята, че онова, което децата попиват 

от тези приказки, може да има основополагащо влияние върху 

конструирането на тяхната собствена идентичност, върху тех- 

ните вярвания и очаквания за другите и върху техните съзна- 

телни и подсъзнателни асоциации. 

През годините, които следват публикацията на този клю- 

чов текст, приказките са редовно критикувани за стереотип- 

ното полово разделение и роли, които налагат, както и за 

манипулативните им способности. Сандра Гилбърт и Сюзан 
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Губър  правят  провокативен  анализ  на  „Снежанка“ в  тяхна- 

та книга „Madwoman in the Attic“ (1979), в която разглеждат 

идеята, че жените писателки от 19-и век са били ограничени 

от моделите на епохата, представяйки своите женски героини 

като въплъщение или на „ангел“ или на „чудовище“ (и нищо 

по средата). Тази преса произтича от тенденцията мъжете 

писатели да категоризират женските образи или като чисти, 

безплътни, ангелически създания, или като непокорни, развле- 

чени, луди жени. Снежанка според авторките на книгата не е 

едипова драма, а феминистка. Двете жени – сладката, пасивна 

Снежанка и злата, дейна кралица, са просто огледални образи 

една на друга и битката тук (и донякъде невъзможността) е не 

да бъде спечелен мъжът, а да бъдат помирени двете страни на 

женската психика. 

В интерес на истината идеята, че принцесата  от  приказ- 

ките е безпомощно и зависимо същество, е по-скоро културно 

наслоение,  отколкото  автентично  фолклорно  представяне4.  То 

е следствие на „почистването“ на приказките от противоречи- 

вите елементи, както и на представите и мечтите на самото 

време, в което „Дисни“ ги създава,  както  и  на  визуализацията 

на образите – както отбелязах по-горе, злите герои в ори- 

гиналната приказка далеч не са (само) грозни, както интер- 

претациите на „Дисни“ ни карат да вярваме. Ванеса Йосен 

напомня в книгата си, че доведените сестри на Пепеляшка са 

описани като „две дъщери с красиви черти, но зли сърца“ във 

версията на братя Грим, а мащехата на Снежанка е  „красива 

жена, но горда и надменна“ (Joosen, 2011: 70), а не страховита, 

както я представя версията на „Дисни“. Както знаем от Проп, 

4 Манипулативната способност на приказката да служи на съответния об- 
ществен идеал, а не на архетипови цели, е отбелязана от Джак Зипс в 
книгата му „Fairytale and the Art of Subversion“. Той подчертава, че за да  
направят приказките не само подходящи за четене от деца, но и за цели- 
те на буржоазното възпитание, Шарл Перо и Братя Грим „проповядват“ 
чрез тях „сексистки и расистки нагласи“, поставяйки „силен акцент върху 
пасивността, покорността, трудолюбието и саможертвеността от страна на  
момичетата в контраст с активността, конкурентността и спечелването на  
богатство от момчетата“ (Zipes, 1988: 46). 



294  

царкинята в традиционния фолклор съвсем не е безпомощна 

красавица: „Тези, които  си  представят  царкинята  от  приказ- 

ката само като „чудна, мила хубавица“, „невиждана красота“, 

каквато „няма нийде по света“, грешат. Наистина, тя е вярната 

годеница, която чака своя годеник и отказва на всички, които 

се домогват до ръката ѝ в отсъствието на годеника. От друга 

страна, тя е коварно, отмъстително и злобно същество, винаги 

готово да убие, да удави, да нарани, да окраде годеника си и 

главната задача на героя, комуто тя принадлежи или почти 

принадлежи, е  да  я  укроти“ (Проп,  1995:  289).  Проп  изтъква, 

че „понякога царкинята се изобразява като богатир, воин, тя е 

изкусен стрелец и бърз бегач, язди кон и враждата ѝ с годеника 

може да придобие формата на открито състезание  с  героя“, 

както и  че  „тя  е  отвлечена  или  взета  за  жена  против  волята 

ѝ от хитреца, който е решил всичките ѝ задачи и е отгатнал 

всичките ѝ гатанки, без да се страхува от това, че главите на 

злополучните му предшественици са побити на колове край 

двореца“ (пак там). 

Модерните приказки обаче като цяло не  се  интересу- 

ват от традиционния фолклор, а приемат за даденост (и до 

известна степен „вкаменяват“ в приказен канон) модела, за- 

даден от „Дисни“ (и по  този  начин  своеобразно  го  „припис- 

ват“ на традиционната приказка – или поне на представите на 

хората за нея). Това обаче създава парадоксална ситуация – 

опитвайки се да създадат еманципирана принцеса, всъщност 

продуцентите внушават безпрекословно, че „безпомощната“ е 

норма за приказката. Феминистичната критика  представлява 

ясно изразен идеен слой в структурата на модерната приказка 

и  присъства  експлицитно  в  нея.  Някои  от  постановките   на 

тази критика биват цитирани на практика почти буквално от 

героините в модерната приказка като отминала мода („Ог- 

ледалце, огледалце“, „Шрек“): „Толкова  много  от  героините 

на приказките... са заключени в кули, изпаднали  в  омагьосан 

сън, поробени от великани, чакащи да бъдат спасени от ми- 

наващ принц, че безпомощната затворена девица се превръща 
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в типична  героиня  на  приказката“  –  казва  принцеса  Фиона 

в „Шрек 2“. В „Шрек Трети“ тя призовава другите приказни 

принцеси да „заемат позиция“, за да се отбраняват от нашест- 

вието на злия принц Чарминг и неговите злодеи-помощници и 

онова, което те правят, е да налягат пасивно и да се подготвят 

да бъдат „спасени“. След като Фиона  произнася  прочувствена 

реч как вече не трябва да чакат принцовете, а да се спасяват 

сами, следва подчертано пародийно представяне на тяхната 

„подготовка“ за битката, имитираща подготовката на герои в 

екшъни от типа на „Рамбо“, но с феминистичен акцент – освен 

че боядисват лицата си, героините разпарят дългите си поли, 

освобождават се от корсетите и изгарят сутиените си. Снежан- 

ка от „Огледалце, огледалце“ заключва принца, преди да се 

отправи на битка с мащехата и чудовището, защото в „толкова 

много истории (...) принцът спасява принцесата накрая“, че „е 

време да променим този край“. Сблъскват се представи от тра- 

диционната приказка с преработката на „Дисни“ с преработ- 

ката в съвременността и всичко се случва вътре в приказката. 

Така модерната приказка разиграва пред очите на децата в 

съкратен и пародиен вариант борбата за женските права, ома- 

ловажавайки я и правейки я да изглежда несериозна и вкарва 

идеологически проблеми в приказката, представени „като за 

деца“ (ще рече със закачливо намигане). Тази „война на при- 

казката“ със самата себе си пред очите на децата не постига 

друг ефект, освен да постави всички сериозни неща в кавички 

и да опровергае предварително почти всичко, което очаква 

детето в света на възрастните. 

Представянето на сериозни неща в кавички е характерно 

и за още едно принцеско „приказно клише“, което модерните 

версии преработват. В модерните приказки вече „целувката на 

истинската любов“ става синоним на клише, в което вярват 

само наивници. Шрек например, след като Фиона му „под- 

сказва“ доста настоятелно, че след като я е спасил, се очаква 

и да я целуне, заявява: „Но това го нямаше в описанието на 

длъжността!“. Това, че много от героините се вълнуват от це- 
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лувката на истинската любов, е отбелязвано от феновете на 

филмите предимно с положителен знак: 

 
В края на приказката не целувката на истинската любов спа- 

сява Анна. Тя се спасява сама. Жестът на истинска любов, с 

който Анна спасява Елза от разярените селяни, е достатъчен, 

за да спаси и нея. Не рицар със сияйна броня или принц от 

далечна страна е героят на този филм. Елза и Анна откриват 

истинската си същност и управляват щастливо до края на дните  

си по начин, който не сме виждали във филм на „Дисни“ досе- 

га. Никой не се жени. [...] това е първото филмче на „Дисни“ 

за принцеси, което не се върти изцяло около любовните инте- 

реси или романтичната любов. Взаимоотношенията на Анна с  

Ханс и Кристоф са напълно второстепенни в сравнение с Елза  

(Rosten, 2013). 

 
Постоянните  опровержения  с  това  приказно   „клише“ 

кара децата всъщност да се убеждават в това,  което  Малефи- 

сент казва в „Господарка на злото“: „Целувката на истинската 

любов? Нима не разбираш? Проклех я по този начин, защото 

подобно нещо не съществува!“ 

На практика обаче, тъй като приказните принцеси про- 

дължават да са все  така  атрактивни  и  до  голяма  степен  мо- 

дел за подражание на момиченцата, се получава така, че се 

запазва  визуалното  клише  за  представянето  им,  но  вече  без 

то да е свързано с „клишето“ любов. Проблемът е, че поди- 

гравателният тон, с който то винаги се споменава, успява да 

предаде на детето посланието, че любовта е нещо глупаво и 

несериозно, много преди  тя  да  докосне  живота  му.  8-годиш- 

ни момиченца говорят за „целувката на истинската любов“ с 

„вещ“ маниер и съвсем отчетливо подчертавайки кавичките, 

снизходително пренебрегвайки факта, че може би нещо подоб- 

но – в най-наивната му, емоционална и красива версия – може 

да им се случи в бъдеще. Това тревожи и родителите им – в 

книгата си  „Cinderella Ate  My  Daughter“ известната  журналист- 

ка Пеги Оренщайн отбелязва, че: 
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Въпреки че искам моята дъщеря да прави и да бъде онова, 

което тя избере, когато порасне, аз все пак се надявам, че тя 

ще намери своя приказен принц и ще има деца, точно както 

аз имам. Не искам тя да стане риба без велосипед; искам да 

е риба с друга риба. По възможност риба, която я обича и 

уважава, както и мие чиниите и споделя грижите за децата 

(Orenstein, 2006). 

 

Еманципираните приказни принцеси може и да нямат 

нужда от любов, но не са независими от консумеризма, рекла- 

мата, сексуалните асоциации и търговията. След като рокли- 

чките на принцесите от „Замръзналото кралство“ Елза и Анна 

(за които мъжете са нещо съвсем второстепенно) свършиха в 

магазина на „Дисни“, беше докладвано, че отчаяни родители 

са ги закупували на цени от порядъка на 1600 долара по eBay. 

След истерията около филмчето бяха създадени онлайн фри- 

зьорски салони за прическите на двете героини, кукли, които 

по нищо не се отличават като блясък или физическа конструк- 

ция от куклите Барби или от другите героини на  „Дисни“, 

които всъщност би трябвало да са „опроверганите“ клишета. 

Месец преди Хелоуин се развихри скандалът със секси костю- 

мите в стил Елза и Анна за Хелоуин (особено скандално беше, 

че секси костюм бе вдъхновен и от снежния човек Олаф), кои- 

то наводниха пазара и накараха хората доста да се тревожат за 

психическото здраве на създателите им. Те бързо бяха иззети 

от пазара (или поне скоро след пускането им не можеха вече 

да се поръчват), но цялостната търговска еуфория около нови- 

те героини е показателна за този парадокс на днешната дейст- 

вителност – еманципираната принцеса е внимателно обмислен 

продукт, която в ролята си на кукла, играчка или мърчъндайз 

с нищо не е променила утвърждаването на полови роли и 

стереотипи на предшественичките си, може би дори напротив. 

Според професор Лин Браун, цитирана от Оренщайн, принце- 

сите сами по себе си не са проблемът. Проблем са 25-те хиля- 

ди брандирани с ликовете им продукти, които заливат пазара. 

„Когато  едно  нещо  е  толкова  доминиращо,  то  вече  не  дава 
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възможност за избор, то започва да изяжда всички останали 

форми на игра. Съществува илюзията, че има все повече по- 

соки, достъпни за момичетата, но когато се огледаш, виждаш, 

че изборът им постепенно се стеснява“ (Orenstein, 2006). 

Това развитие на приказката поставя и други въпроси. 

Изследователите, които се безпокоят за ранната сексуализация 

на детството, поставят на едно от първите места  сред  причи- 

ните ранното разделение на полови роли: 

Преди няколко десетилетия в  САЩ  детството  беше  възприе- 

мано като уникален и  уязвим  период  от  развитието  –  време 

за игра и защитеност от проблемите и отговорностите на въз- 

растните. В последните десетилетия ние сякаш се отказахме от 

тези норми и границите, които разделят живота на дори съвсем 

малките деца от света на възрастните, се размиват. В днешния 

свят децата се  обличат  като  малки  възрастни  и  креативните 

игри на  открито  са  заместени  от  медийни  развлечения,  които  

са наситени със  секс,  насилие  и  стереотипизиране  на  поло- 

вете. [...] Порнографските изображения  на  жени  и  момичета 

са представени като бляскави и маркетирани към децата чрез 

кукли, дрехи,  видеоигри,  комикси,  музика,  списания,  телевизия  

и филми (Olfman, 2009: 1). 

 

Посредством тези прийоми „[децата] се научават, че фи- 

зическата атрактивност и  купуването  на  правилните  продукти 

не само ги правят секси, но и им гарантират успеха като 

личности“ (Levin & Kilbourne, 2009: 5). Всичко това кара из- 

следователите да се безпокоят, че „през комбинацията от фак- 

тори, вариращи от прекомерно ранно излагане на света на 

възрастните и асоциирани с това идеи като сексуализирането, 

материалните подаръци и липсата на авторитет на родители, 

учители и възрастни, детството днес изчезва – то е консумира- 

но и откраднато от нашите деца и нас. То е направено секси, 

отровно и сложно“ (Brooks, 2008: 8). 

Смисълът на модерната приказка не се върти вече око- 

ло вечната ос на „откриването на истинската любов“, а гра- 

витира около „откриването на истинското ми аз“. Еманци- 
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пираните принцеси нямат нужда  от  сватбата  като  щастлив 

финал на пътя, което безспорно звучи модерно и оригинално, 

но и  лишава  съвременната  приказка  от  един  от  фундамен- 

тите  на  класическата  приказка  –  от  идеята  за  брак  накрая 

като символ на обединение на личността. Според Бетелхайм, 

„печелейки  кралството  чрез  обединението  си  в  любов  и  брак 

с най-подходящия партньор – обединение, което родителите 

одобряват и което води до щастие за  всички,  освен  за  зло- 

деите – символизира перфектното разрешение на едиповите 

трудности, както и постигане  на  абсолютна  завършеност  и 

пълен личностен интегритет“ (Bettelheim, 1976: 130). В класи- 

ческите приказки обединението на принца и принцесата  не 

служи  да  възвеличи  единия  и  да  принизи  и  потисне  другия 

по фрустриращ начин, а „символизира интеграцията на раз- 

нородните части на личността [...] и разединените до  този 

момент  проявления  на  мъжкия  и   женския   принцип“   (пак 

там, 146). Този елемент, който е централен за класическата 

приказка е важен, защото 

 
може и да изглежда наивно, но когато принцът и принцесата се 

женят и наследяват кралството, управлявайки в мир и щастие,  

това символизира за детето най-висшата форма на съществу- 

ване, защото това е всичко, което то желае за себе си: да 

управлява своето кралство – собствения си живот – успешно, 

мирно и в съюз с най-желания партньор, който никога няма да 

го напусне (пак там, 147). 

 
Променяйки тези елементи или представяйки ги от 

смешната им („клиширана“) страна, днешните продуценти ли- 

шават приказката от възможността да представи идеята, че из- 

лизането навън в света и срещането със значим Друг си струва 

рисковете и несгодите, излизането от детската зависимост и 

преодоляването на „регресивното привличане на утробата“ (по 

Джеймс Холис). 
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• „Имало едно време“ в сегашно време 

Модерните приказки не се случват в далечно и недос- 

тижимо време, приказната красота е заменена от съвремен- 

ни козметични  процедури  („Огледалце,  огледалце“)  и  няма 

„непознато“ царство, което не може да бъде достигнато за 

няколко  часа  път  с   кола.   Това   противоречи   на   най-важно- 

то условие на класическата приказка – да бъде разположена 

далеч назад  в  едно  неопределено  време,  където  посланията 

ѝ могат да разгърнат своята символна форма и да разкажат 

истините си в безопасна отдалеченост, в един свят, към който 

детето безопасно може да се „включва“ и „изключва“. Според 

Толкин най-доброто начало на приказката е „някога, много 

отдавна“, като отдалечаването на приказката във времето ѝ 

придава „особена значимост“. Според него неопределеното на- 

чало и „формулата“ за край  „са  необходими  за  приказката, 

както рамката – за картината“ и няма нищо по-нелепо от това 

да се направи „моментална снимка  на  Страната  на  приказки- 

те“  (Tolkien,  1983).  Днес  обаче  приказните  герои  имат  статут 

на светски знаменитости и отдавна са напуснали приказната 

отдалеченост, за да навлязат в съвременната действителност, 

като дори имат свои профили в социалните мрежи. Светът, в 

който живеем,  много  прилича  на  приказка  по  способностите 

си магически да изпълнява желания, но за разлика от нея, той 

определя за това съответна цена. 

„Оживяването“ на приказните герои и възможността да 

си „поръчваш“ да чуеш гласовете им по телефона за празник 

или за събуждане, да играеш с тях в увеселителните паркове 

или дори да разполагаш с тях като ментори за тренировки, ги 

прави част от детското ежедневие. Всичко, което те казват и 

правят, както и увеселителните паркове и мърчъндайзингът, 

идва да покаже на децата, че може да имат тези герои в реал- 

ността – без да изчезват със затварянето на книгата, реклами- 

ращи модерни храни, прически, козметика, те стават част от 

ежедневието, а не от „приказната страна“. Днес въображение- 
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то, което помагаше на децата да пътуват в тази страна, вече 

не им е нужно, защото героите и реалиите от нея преминават 

отсам. Михаел Енде пише в прекрасната си книга „Приказка 

без край“: 
 

Границата между Фантазия и света на хората може  да  се  пре- 

коси по два пътя – един правилен и един погрешен. Погрешно 

е, когато жителите на Фантазия се изтръгват  по  този  ужасен 

начин от нашия свят, за да попаднат в  другия,  По-добре  е  хо- 

рата да идват при нас. Всички, които са били тук, са научавали 

нещо, което може да се научи само при нас, и благодарение на 

него са се връщали променени в своя свят. Те са проглеждали,  

защото са ви виждали в истинския ви образ.  Това  им  е  пома- 

гало да видят с други очи и собствения си свят, и другите хора. 

Там, където досега са  намирали  само  делничност,  внезапно  те 

са откривали чудеса и тайнства. 

 

Така днешното дете  никога  не  напуска  реалността  (или 

ако   „обърнем   перспективата“,   остава   постоянно   „потопено“  

в измисления свят. Но  това  вече  не  е  автентичната  страна 

на приказките,  а  комерсиалната  илюзия,  която  му  предоста- 

вят филмовите компании, които „държат правата“ върху нея). 

Много изследователи се тревожат, че това отнема на децата 

способността да фантазират и я заменя с подаръци и с вещи, 

които могат да имат в  реалността.  Условието  е,  че  това  не 

може да е предмет, на който децата посредством фантазията си 

са приписали вълшебни свойства, а трябва да е именно бран- 

дираният продукт. Компаниите поставят съвременните деца в 

ситуацията да се налага да си купуват онова, което въображе- 

нието на техните предшественици „доставяше“ абсолютно без- 

платно. Детски психолози коментират в документалния филм 

„Consuming Kids: The Commercialization of Childhood“ (2008): 
 

Отглеждаме деца, които нямат способността да се удивляват 

или успокояват сами. По този начин те винаги ще имат нужда 

от екран. А маркетинговата индустрия ги иска точно такива. 

Когато децата играят с играчки по медийни продукти, те иг- 
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раят по-малко творчески, защото не  са  стимулирани  да  създа- 

дат свой свят. Те не си измислят собствени истории.  Просто 

връщат това, което са видели от продуктите от филми или 

телевизионни предавания. Това не е истинска игра. Тяхното 

въображение и техният досегашен опит не се виждат. Те само 

имитират това, което са  виждали.  Посланието  към  децата  е, 

че не могат да играят на Хари Потър, ако нямат истинската 

вълшебна  пръчица.  Или  не  могат   да   си   играят   на   някого, 

ако нямат всичко, което върви с него. И един вид  на  тях  им 

казват, че тяхното въображение не струва. Не  всяка  пръчица 

става вълшебна – трябва да притежаваш истинската Пос- 

ланието, че  за  да  играя,  ми  трябва  нещо  извън  мен,  е  вредно  

и трагично, защото започва да изтръгва играта от  ръцете  на 

децата и децата искат все повече и повече, за да  играят  и  да 

бъдат щастливи. 

 
В същия филм изследователите на проблема са безкрай- 

но обезпокоени не само от присъствието на модерните при- 

казни герои в реалното ежедневие на детето, а най-вече  от 

факта, че постоянно се опитват нещо  да  му  продадат.  Според 

тях това „откри нов  свят  за  търговците,  способни  да  превър- 

нат най-силните привързаности на децата в нечувани печалби. 

Целта е да вмъкнат техните марки в тъканта на детския живот. 

Предназначението на много детски герои е да зарибят децата 

с продуктите. Те са създадени, за да дърпат  струните  в  дет- 

ското сърце. А кой държи струните? Търговци, които искат да 

продават множество продукти на децата“ (пак  там).  Те  обръ- 

щат внимание на възникването на т.нар. „shop entertainment“ – 

нездравословно сливане на пазаруване и забавление, където 

купуването става форма на себеоткриване и на откриване  на 

света наоколо. „Маркетолозите измислят трикове мозъкът на 

детето непрекъснато „да се зарежда“ с рекламни послания. 

Подменя се предназначението на любимите приказни и фил- 

мови герои – на тях са им вменени роли на емоционални 

изкусители, за да  се  купи  това  или  онова.  Но  какъв  е  рискът 

от тази „подмяна“? Любимите герои, откакто свят светува, 
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са емоционалната опора на детството, защото то е трудно, 

пълно със страхове. Любовта към приказните персонажи дава 

стабилност и цялостност на детето, помага му в дългия път 

на порастването. „Привързването“ на тези съкровени образи 

към определени търговски марки с комерсиална цел превръ- 

ща детето в техен неуморен потребител. Много хора вече се 

досещат, че това е някъде в дъното на зачестилата психическа 

неустойчивост, пристрастяването към консумация, затлъстява- 

нето, диабета“ (Костадинова, 2011). 

Излизането на детските герои  от  страниците  на  книги- 

те и влизането им в живота на детето с  цел  да  му  продадат 

нещо може да има сериозни последствия върху психиката му. 

Според Бетелхайм например, за да може приказката да  пос- 

лужи на целите на  порастването,  то  не  трябва  да  мисли,  че 

тя е реална и че разказва за истински хора и събития. „Тези 

истории се развиват на много различно място от ежедневната 

„реалност“ (Bettelheim, 1976: 117). Според него е еднакво фа- 

тално детето да не може да „пътува“ във фантастичен свят (да 

вярва, че всичко е реално) и да бъде убеждавано, че всичко в 

приказката може да му се случи в живота. По отношение на 

първото Бетелхайм подчертава, че не пребиваването във въл- 

шебни светове като дете,  а  тъкмо  прекомерно  реалистично- 

то възпитание (отказващо на човека възможност за „бягство“ 

отвъд) може да накара детето да търси спасение в тях като 

възрастен: 

 
Без да са имали период, в който вярват в магията  и  вълшеб- 

ството като малки, те ще са неспособни да срещнат трудности- 

те на живота като  възрастни.  Много  от  младите  хора,  които 

днес търсят бягство  в  предизвикани  от  наркотици  сънища  или 

се пристрастяват към поученията на някое гуру, вярват в ас- 

трологията или се втурват да практикуват черна магия,  или 

избират някакво друго  модно  бягство  от  реалността  в  мечтата 

за някакво вълшебно преживяване, което ще преобрази живота 

им към по-добро, са били преждевременно принудени да гледат  

на живота по възрастен начин (пак там, 51). 
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Липсата на отдалечен фантастичен свят, в който да  из- 

бягаш като дете, като тийнейджър може да те подтикне да 

мразиш реалността и да не можеш да  установиш  добър  кон- 

такт с нея. По  отношение  на  последствията  от  разказването 

на приказки на децата, без да е  уточнено,  че  това  не  са  ре- 

ални събития, той също не е оптимистичен. Бетелхайм дава 

пример за баща, който разказва на дъщеря си приказката за 

Пепеляшка не като приказка, а като нещо, което се случва в 

реалността между тях двамата, без да „отдалечава“ историята 

чрез „имало едно време“. Като възрастна дъщеря му била 

диагностицирана психиатрично, защото е загубила контакт с 

реалността. „Фактически тя не  е  загубила  контакт  с  реалност- 

та, а се е провалила в това да я установи, тъй като е искала да 

защити своя въображаем свят. Тя не искала да има  никакъв 

допир със света на ежедневната действителност“ (пак там, 126- 

127). Привеждам този пример,  за  да  подчертая,  че  илюзията, 

че светът на приказките може да се разлее и да се живее в 

реалността, всъщност не подпомага развитието на въображе- 

нието, а застрашава възприятието на реалността. 

Така тази липса на отдалеченост на днешните приказки, 

незаключеността на този свят с „имало едно време“ и об- 

вързаността на приказните герои с консуматорство, както и 

неспособността да си играеш и преработваш трудностите в от- 

делен, собствен свят всъщност определено не служи за среща 

на безопасно място с проблемите на порастването: 

 
Порастването изисква много усилия, трудно е, а понякога е 

тежко и плашещо за децата.  Едно  от  нещата,  които  им  да- 

ват известна стабилност и цялостност, е привързаността към 

еталони в техния живот. Сред тези еталони има и филмови 

герои. Това са постоянни величини в техния живот, неща, кои- 

то са си изяснили, усещат, че ги разбират, щастливи са с тях 

и по свой начин обичат. Когато вземете всичко това с посла- 

нието „Изяж тази храна“, всъщност свързвате тази много сил- 

на детска емоция с печеленето на пари (Consuming Kids: The  

Commercialization of Childhood, 2008). 
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От всичко казано дотук се очертава парадоксът, че в 

днешно време, от една страна, децата са „подтикнати“ да по- 

раснат бързо, но им е отнет светът, в който това може да се 

случи плавно и истински, „тайният им свят“, който сега е ос- 

ветен от мощните прожектори на реалността и консумацията. 

Иронията към всичко важно от света на големите, постоянно- 

то присъствие на комерсиалния елемент в модерните приказ- 

ки, излагането на идеи от света на възрастните, преди малките 

да са готови за това, могат да се окажат тревожни явления. 

Целият този процес протича в света на приказките, където 

преди време децата са можели да се сблъскат с най-големите 

си страхове, надежди и опасения в една относително безопас- 

на среда и дори да ги разрешат в символичен, а понякога и в 

реален план. Тъкмо това може да се окаже проблемно и дори 

невъзможно в модерните версии на старите истории. 
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За новите арт дрехи на литературата 

за деца 

(Наблюдения върху съвременното състояние на българската 

литература за деца) 

 
Светлана Стойчева, НАТФИЗ 

svetlana.stoicheva@gmail.com 

 
 

Ако тръгнем от биогенетичния  закон  за  онтогенезата  като 

кратко и бързо повторение на филогенезата, ще стигнем до 

следната аналогична закономерност, отнасящa се до литера- 

турата за деца: както в собственото си  естетическо развитие 

детето преминава пътя от фолклор към литература, така в из- 

растването си от предучилищна до юношеска възраст „прего- 

варя“,  така да се каже,  цялата  история  на литературата за деца  

от Възраждането до днес, но по-скоро в „христоматиен“ вид1: 

избраното (а не събраното)  от  времето,  колкото  и  то  да  се 

свива  количествено. За  едно  още  „домашно“ дете  залъгалките  

на  Чичо   Стоян   продължават  да  са  незаменими.  Незаменими 

са и автори като Ран Босилек, Елин Пелин, Дора Габе, Асен 

Разцветников  в  изграждането  на  естетически  вкус  у  детето 

към  литературната  игра   и   подготовката  му   за   възприемане  

на доста по-сложните езиковоигрови постановки на следващи 

автори, като  Валери  Петров, Иван  Цанев, Виктор  Самуилов и 

др. В този смисъл можем да кажем, че литературата за деца е 

много повече „исторична“ от литературата за възрастни (дори 
 

1 Отделен въпрос е доколко христоматийният  „пакет“  на  тази  литература е 

канон, т.е. доколко се диктува от училището и доколко  от  пазара,  който 

държи, образно казано, ключовете към читателя. 

mailto:svetlana.stoicheva@gmail.com
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да вземем факта, че литературната класика за деца се купува 

повече от литературната класика за възрастни). Искаме ли да 

проверим каква точно „история“ на тази литература ни пре- 

доставя пазарът на детската книга днес, ще е нужно системно 

проучване, надхвърлящо обема на една статия. Тук целта е да 

тестваме литературата на най-новия век в търсене на новите 

явления и новите въпроси, които задава днес българската ли- 

тература за деца. 

Докато основният въпрос на литературата за деца дълги 

години беше: „детска“ ли е „детската“2 литература, днес бихме 

попитали доколко изобщо да задаваме въпроса за възрастта 

при някои от най-интересните нейни нови явления; дали на 

преден план не излизат и други кодове, като визуалноигро- 

вият и визуалноестетическият?3 Въпросът продължава да се 

развива: възможно ли е да си представим съвременната книга 

за деца без равностойното присъствие на нейния дизайнер и 

нейния илюстратор; не дава ли доминацията на зрителния код 

в днешната култура повече шансове на художника за изява в 

полето на литературата за деца, отколкото на писателя; не е 

ли арт книгата най-новият (и скъп в двете значения) подарък 

на децата и на естетите родители; променя ли дизайнът на 

книгата авторовия текст? Преди време бях убедена: 

 
 

2 Все пак по-коректното понятие продължава да е „литература за  деца“, 
доколкото нейният автор (субект) е възрастен, пишещ „за деца“, а не 
„детска литература“, придобило масова употреба по причина на езиковата 
икономия. 

3 Достатъчно е да разгърнем уникалния (доколкото  не  е  правен  подобен) 
каталог на българската съвременна книга за деца „Children’s Books from 
Bulgaria: Contemporary Writers and Artists“ (National Book  Centre,  National 
Palace of Culture – Congress Centre Sofia, 2016) с предствени 35 произведе- 
ния предимно от последните пет години с техните автори и отделно илю- 
страторите, занимаващи се с художественото оформление на съвременната  
българска книга за деца (родна и преводна) – разбира се, като отчитаме 
първенството на  визуалния  критерий  при  избора  на  книгите,  за  да  могат  
да привлекат преди  всичко  погледа  на  чуждия  издател.  Същото,  дори  в  
още по-голяма степен, се отнася и за погледа на детето, което първо бива  
привлечено от визията на книгата и от илюстрациите. 
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Динамиката на днешния литературен процес не би могла 

да бъде  уловена  и  без  отчитането  на  крайната  визуализация 

и виртуализация на културата. Общосподелима истина е,  че 

децата всъщност са много „по-световни“ от възрастните. Дис- 

кусионният въпрос обаче е доколко съвременната литература, 

освободена от  идеологически  натиск,  успява  да  отговори  на 

тази наднационална детска същност; доколко и дали съвремен- 

ният „детски“ писател познава читателя си? Днешното предиз- 

викателство пред пишещите за деца се състои именно в това: в 

догонването не на света или Европа, а на читателя. Дали пък 

художниците-илюстратори не са поне с крачка по-напред?4 
 

Нека се опитаме възможно най-конкретно да погледнем 

на Въпроса. 
 

I. Безспорно новото явление в литературата за деца на 

XXI век са художниците и дизайнерите на „детски“ книги. Те 

правят „красивите“ (което, за съжаление, невинаги се припо- 

крива и с „най-добрите“) книги за деца. Благодарение на тях 

обаче, на издателската политика на определени издателства и 

на много по-големите възможности на печатните технологии 

днес5 българската литература за деца започва да се среща все 

по-често на „колекционерския“ рафт заедно с прекрасни (няма 

друга дума) издания на преводната чужда литература6. Тук 

4 Стойчева, Св. Литературата за деца – промени в завещаното: сборник ста- 
тии. Предговор. – София: Сонм, 2014, с. 7. 

5 Ако от гледна точка на полиграфията книгите за деца по времето на со- 
циализма не издържат на сравнение с по-старите книги (срв. преиздадената 
през 90-те години на XX в. от изд. „Отечество“ „Златна книга за нашите 
деца“, съставена и нарисувана от Александър Божинов, и оригинала ѝ от 
1921 г. – повече от половин век по-късно, а изглежда не само бледо, но и 
лошо копие), то в днешно време съотношението е обърнато (срв. колек- 
ционерското издание на „Анини приказки“ на Стефан Цанев с илюстра- 
циите на Климент Денчев, осъществено през 2011 г. от изд. PROBOOK, и 
първото им издание от 1973 г.). 

6  Подобно издание е „Мечо Пух и всички стихотворения за деца“ от Алън 
Милн с първите илюстрации на Ърнест Шепард, в новия превод на Светлана 
Комогорова и Силвия Вълкова (Труд, 2001). Вж. коментара на превода на 
английската литературна класика за деца на български от Мария Пипева: 
Пипева, М. Своето в чуждото, чуждото в своето: български преводи на 
английска детска литература. – София: УИ Св. Климент Охридски, 2014. 
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нямаме възможностда се занимаем със състоянието на пре- 

водната литература у нас, въпреки че  в  определени  жанрове 

(на първо място романа) тя е най-предпочитана от читателите 

днес и в известна степен диктува тенденциите в родната лите- 

ратура, но ще подчертаем факта, че за първи път български 

художници илюстрират световната класика на световно ниво. 

Един от най-забележителните пробиви в национално де- 

терминираните „обстоятелства“ на българския художник прави 

Ясен Гюзелев, който отдавна не работи само за българския 

пазар (това е също тенденция). Илюстрациите му към  кни- 

гите „Оливър Туист“ на Чарлс Дикенс в адаптация на Тоби 

Форуърд (изд. Тодор Нейков, 2011) и „Алиса в страната на 

чудесата“ (изд. Тодор Нейков, 2010), които излязоха и на бъл- 

гарски7, заедно с художественото им оформление и полиграф- 

ското им изпълнение превръщат книгите в истински библио- 

филски издания. Рисунките са събитие в преизданията на тези 

книги – предлагат силно експресивен, естетски код към че- 

тенето на текстове (особено на „Алиса в страната  на  чудеса- 

та“); внасят особена сериозност,  очевидно  противопоставена 

на модела  на  безгрижното  дете;  подчертават  детската  самота 

в объркания свят на собствените  детски  фантазми.  Не  можем 

да не отчетем творческата провокация към художника: от една 

страна, да бъде адекватен на буквално противоположни сти- 

листики, каквито  предполагат  реализмът  и  нонсенсът  (Дикенс 

и Луис Карол), от друга страна, да остане разпознаваем със 

собствения си, да го наречем условно „охра“ почерк, и от тре- 

та страна, да преодолее  магическата  амалгама  на  рисунките 

на Джон Тениъл с текста на Луис  Карол  (оригиналното  изда- 

ние на „Алиса“). Лесно забележима е смяната на  перспекти- 

вата в рисунките му, като че ли проиграваща самата стратегия 

на автора (преувеличаванията и преумаляванията на Алиса, 

време-пространствените „диалектики“ и  т.н.).  Рисунките  му 

към  другата   знакова  книга   на  детството   –  „Приключенията 
 

7      За  отбелязване  с  най-добрия  превод  на  български  на  уводните  стихове  от 
„Алиса в страната на чудесата“, дело на Павлина Чохаджиева. 
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на Пинокио“  на  Карло  Колоди  (Хеликон,  2015),  изграждат 

не по-малко оригинална интерпретационна рамка на познатия 

текст. Така и трите книги прекрачват традиционните рецептив- 

ни ограничения. 

Рисунките „по детски“ на Ясен Григоров (в титула е до- 

бавено: „с помощта на Зорница и Боян Григорови“) в ком- 

пактното издание „Колко ягоди  растат  по  морето?  Стихчета 

за деца от страната на Алиса“ (Точица, 2015) в превод на 

Александър Шурбанов са успешен опит (след успешния опит 

на преводача) да „изобразят“ характерния за английския фолк- 

лор нонсенсов хумор. Известно е, че английският хумор на 

абсурда се превежда изключително трудно (и заради култур- 

ната и народопсихологичната му основа). Фактът, че са се 

пробвали такива големи майстори на словесната игра като 

Валери Петров, Янаки Петров (Чичо Чичопей), Виктор Са- 

муилов, вдига летвата, образно казано, доста високо за Шур- 

банов. Провокацията за художника е не по-малка: той избира 

непретенциозната „зарисовка“ като най-съответна  на  усещане- 

то за спонтанност и висока проба импровизация (в рамките на 

„структурни“ правила) при класическия нонсенс от английски 

тип (например лимериците). „Сърисувачите“ му, Зорница и 

Боян, очевидно изпълняват ролята на коректив в „детския“ 

рисунък, който преследва художникът като стил, важен и за 

припознаването на тази поначало недетска книга от детския 

читател. 

Тушовите абстрактни  рисунки  на  Борис  Праматаров 

към първото пълно, снабдено с изключителен понятиен апа- 

рат издание на „Руски вълшебни приказки“ (Сонм, 2016, пре- 

водач Здравка Петрова), като налагат характерния стил на ху- 

дожника, „извличат“ (по-скоро насочват към)  универсалното 

(а не толкова националното) звучение на руските фолклорни 

сюжети. 

Рисунките на Ралица Мануилова към „Приказките на 

Пушкин“ (СофтПрес, 2015) се опитват да се изплъзнат  от  ма- 

гията на декоративните илюстрации в стила на руския модерн 



313  

на легендарния Билибин – доста смел и рисков избор,  чийто 

успех не се наемаме да прогнозираме. 

Доста по-хитроумно подхожда Дамян Дамянов в ориги- 

налното си илюстративно решение за поредното издание на 

„Малкият принц“ (Сиела, 2014) – фотографски изображения на 

3D-скулптурни фигурки. Без да се опитва да накара читателя 

да „забрави“ автоилюстрациите на Екзюпери (знае, че е невъз- 

можно), той встъпва в интересен диалог с тях, нарочно включ- 

вайки реплики на рисунките на автора. С други думи, това не 

е опит за превизуализация на книгата (Дамянов е наясно, че 

автоилюстрациите са органична част от този текст), а по-скоро 

за препрочитане през собствена визуална концепция, акценти- 

раща силно върху другопланетната природа на Малкия принц. 

По-старото поколение илюстратори на детски книги, на- 

ложили се още в периода на социализма, има поне една „запа- 

зена позиция“ сред настъпващите млади: поредното издание 

на Андерсеновите приказки (Захарий Стоянов, 2006) излиза 

отново с илюстрациите на Любен Зидаров, спечелил си у нас 

името „илюстраторът на Андерсен“. Той илюстрира и превода 

на продължението на „Островът  на  съкровищата“ „Силвър“ 

от Андрю Моушън (Прозорец, 2014) 50 години след незабра- 

вимите си илюстрации на превода на Стивънсъновата книга, 

които пък му донасят името „илюстраторът на „Островът на 

съкровищата“ на български“. 

Тандеми от съвременното поколение художници и писа- 

тели правят нови адаптации на световната митология. „Пръс- 

тенът на нибелунга. Рейнско злато“ по либретото на Рихард 

Вагнер (Кибеа, 2014) е проект на  Елена  Павлова  (текст)  и  Пе- 

тър Станимиров (рисувани и  компютърни  илюстрации).  Пра- 

ви впечатление недвусмисленият фентъзи облик на луксозната 

книга. Авторката на адаптацията е  едно  от  наложилите  се 

имена в българската фентъзи литература, владееща тънкостите 

на жанра. В предисловието си тя поставя тетралогията на Ваг- 

нер между древните германски митове и скандинавските саги, 

от една страна, и съвременната фентъзи литература, от друга. 
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Според нея значениетона Дж. Р. Р. Толкин, Дж. Р. Р. Мартин 

и Тери Пратчет за европейската култура е напълно сравнимо 

с Вагнеровото, разбира се, при отчитане на различието на 

епохите. С други думи, въпросното грандиозно произведение 

на Вагнер е представено като разархивиране на един от из- 

точниците на фентъзи литературата. Този ясен ключ за четене 

оповестява и ясната „таргет“ група на фентъзи почитателите. 

Това насочване само на пръв поглед може да изглежда като 

стесняване на читателската аудитория (читателите на фентъзи 

литературата са армия, като се има предвид, че при тях няма 

възрастова граница). Всъщност може да се приеме  и  като 

опит за разширяване на оперната публика (подобен патос: лю- 

бителите на фентъзи литературата могат/трябва да заобичат 

и операта, се забелязва в предговора). Рисунките подкрепят 

мощно идеята – истинска галерия от портрети на основните 

фентъзи персонажи. 

„Приказка  за   вълшебната   флейта“  на   Волфган   Амаде- 

ус  Моцарт  и  Емануел   Шиканедер   е   следващата   литератур- 

на адаптация на либрето, направена от Юлия Спиридонова, 

писателка, налагаща се успешно  в  не  един  жанр  на  проза- 

та за деца. Книгата е колекционерско издание на фондация 

„Културни перспективи“ (2013), за което голяма роля имат 

илюстрациите (рисунки с използване на компютърни елемен- 

ти) заедно с приказната корица, дело на Пенко Гелев – също 

съвсем не „домашно“ и „родно“ мислещ художник, еднакво 

майстор в ръчната и в дигиталната рисунка. Той е авторът и 

на високоестетичната „опаковка“ на авторската приказка на 

Юлия Спиридонова „Бъди ми приятел“ (Кръгозор, 2015). Ком- 

пютърните илюстрации засилват, дори придават допълнителен 

фентъзи привкус на словесния текст, който иначе започва като 

далечна реминисценция на „Грозното патенце“ и се развива 

като фентъзи приказка за по-малките. 

Нека забележим, че  съвременната  българска  литература 

за деца от последното десетилетие е също обвързана с възхода 

на илюстрацията и художественото оформление на книгата. 
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Изненадващо на преден план в книгоиздаването за деца  из- 

лизат нови издателства като „Жанет 45“, които не са имали 

амбиции в този пазар при създаването си, или пък като „една“ 

„Точица“, издателство за детски книги, което все още не може 

да се похвали с количество, но пък заявява себе си с търсенето 

на нови идеи и нови подстъпи към читателите. Очевидна е ам- 

бицията на „Жанет 45“ да се превърне в „щемпел“ за естети- 

ческата стойност на книгите, които издава, макар че невинаги 

дизайнът и съдържанието са еднакво стойностни. 

Логично е да се попитаме за специализираните детски 

издателства „Пан“, „Фют“, „Дамян Яков“, „Егмонт“, „Златното 

пате“ и т.н., които през 90-те години на XX в. издадоха доста 

смислени поредици на българската  и  на  световната  класика 

за деца, а „Фют“ създаде едно от най-интересните български 

списания за деца след 1989 – „Бърборино“. Всъщност издател- 

ствата за детска литература, познати от 90-те години продъл- 

жават присъствието си на пазара – очевидно добре усвоили 

пазарните стратегии и издаващи „на сигурно“, макар и да не се 

открояват както  преди.  В  каталозите  им  присъстват  сборници 

с приказки, класика (българска и чужда), фентъзи романи, 

енциклопедии,  учебно-помощна  литература,  тънки   поредици 

за най-малките,  занимателни  книги,  книги  играчки,  комикси 

и пр. – все добре харчеща се литература, но съвременните 

български автори липсват в приоритетите им. 
 

II. Открояващо се явление в  картината  на  литературата 

за деца от последното десетилетие е преиздаването на поколе- 

нието писатели за деца от 70-те, 80-те и 90-те години (някои 

от тях  продължават  да  творят).  Наричаните  до  90-те  години 

на XX в. „съвременни“ автори за деца и днес продължават да 

бъдат съвременни, но с присъствието  си  в  текущия  процес  те 

би трябвало да изпълняват нова функция – на естетически ко- 

ректив на наблюдаващото се „всевъзможие“ на литературната 

сцена. Става дума  за  актуализиране  на  автори  от  величината 

на Валери Петров, Борис Априлов, Йордан Радичков, Стефан 
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Цанев, Маргарит Минков, които разработват през времето на 

тоталитаризма поетиката на „езоповската“ приказка с двойно 

послание (за децата и за възрастните); а също и за поети от 

величината на Иван Цанев, Янаки Петров, Виктор Самуилов, 

Велизар Николов – всички те имащи върхови постижения в 

съвсем не лесната поетическа игрословица за деца, водеща 

началото си от Разцветниковите виртуозни опити с кратките 

жанрове (игрословици, броилки, гатанки, въртележки, залъ- 

галки). Книгите на тези автори получават нова визия благода- 

рение на промененото си художествено оформление (от кори- 

цата и илюстрациите до качеството и цвета на хартията). Това 

неминуемо улеснява връзката им с днешния читател – едва 

ли е без значение фактът, че техните художници и дизайнери 

най-често са от по-младото поколение и естествено, стоят по- 

близо до детето. 

Стихосбирката „Пет за четири: игри, закачки и задачки в 

стихописно блокче“ (Стигмати, 2001) на водещия „играч“ в по- 

етическата игра за деца през 70-те и 80-те години Иван Цанев8 

и на водещата в илюстрацията на детската книга Яна Левиева 

е може би първото подобно арт издание. Поетическият текст 

оживява по различен начин чрез асоциативните илюстратив- 

ни решения, които не дублират, не буквализират, а развиват 

езиковата игра в изобразителна. Строгата стихотворна „дис- 

циплинираност“ отпада, изненадите в раздвижването на текста 

създават допълнителна естетическа наслада на възприемате- 

ля: затова и стихосбирката е наречена „стихописно блокче“ (в 

него стиховете се пишат, но и се „рисуват“). Отделно самият 

поет има вкус към пространствените фигурални стихотворе- 

ния, каквито са всичките в „Пет за четири“. Наградата „Хр. Г. 

Данов“, която получават заедно – и автор, и художник – не е 

учудваща, но „учудващо“ и гордо корицата на „Пет за четири“ 

е избрана да декорира сцената на международен форум по 

проблемите на литературата за деца в Париж (2010). 
 

8      Аргументите са изложени в статията „Поезията на Иван Цанев за деца – 
диалектики“ В: Стойчева, Св. Цит. съч., с. 265–295. 
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Най-новото издание на Янаки Петров „Чичо  Чичопей: 

игриви стихове и скороговорки“ (Балтика – 2002, 2015) с илюс- 

трациите на младата Невена Ангелова актуализира един блес- 

тящ игрословец в българската литература за деца. В илюс- 

трациите е приложен подходът на Яна Левиева със „заигра- 

ването“ между текста и  илюстрацията  в  пространството  на 

целия разтвор, което един вид удвоява играта. Естетическата 

наслада, която предизвиква сладкогласието на Чичо Чичопей 

(псевдонимът му като поет за  деца)  може  без  всякакви  кано- 

ни да издигне естетическата летва срещу безвкусното евтино 

съчинителство в „първосигнална“ рима, стига да продължи 

неговото  популяризиране9.  Самото  излизане  на  книгата  обаче 

е плод на личните усилия на роднини и приятели, ценители на 

Чичопея, а не на отворените врати на издателствата – важно 

обстоятелство в днешното актуализиране на значимите автори 

за деца от близкото минало, чиято „давност“ съвсем не е от- 

минала. Съставител на посмъртно издадената стихосбирка на 

Янаки Петров е Иван Цанев: приел задачата и като приятел, и 

като ценител, и като негов „съиграч“ на полето на поезията за 

деца. Стихосбирката е снабдена със „стихотворен предислов“, 

собствен „патент“ на съставителя. Това издание с избрани тек- 

стове на Янаки Петров има всички условия да се наложи като 

най-представителната, „завещателната“ стихосбирка на поета. 

Виктор Самуилов е единственият от  поетите  на  80-те, 

които продължават активно да творят  и  да  издават  за  деца 

след началото на XXI в. Очертава се като водещ в поезията 
 

9 Важна форма за популяризация на най-стойностните автори е включването 
им в учебните програми. Съвместната работа на педагози и на писатели 
(а също и на критици) с доказан естетически критерий би решило пробле- 
ма. „Рецептата“ е повече от логична (подобни съставителства на читанки 
съществуват), но на практика критерият трудно се провежда докрай (може 
би и по комерсиални причини). Как да си обясним иначе изчезването на  
добрите читанки за III и IV клас от 90-те години на Мара Торосова и ко- 
лектив с участието на Иван Цанев в подбора на авторите и с илюстрациите 
на Любен Зидаров? В първото десетилетие на новия век те потъват в море- 
то от „конкуриращи“ се читанки и буквари със съмнителна пропускливост 
на „звани“ и „незвани“ автори. 
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за най-малките днес. „Жанет 45“ реализира трето издание на 

„Ние мушмуроците“ (2012), но този път с  илюстрациите  на 

Яна Левиева. Трудно би се измислило по-остроумно поетиче- 

ско преработване на статуквото възрастен – дете през гледната 

точка на детето. Така детският свят се утвърждава като истин- 

ския, а този на възрастните – като смешния, а в много случаи 

и като нелепия. Ето един пример за иронизиране на нелепия 

начин на „общуване“ на възрастния с детето чрез предозира- 

ните деминутиви: 
 

Огромничко вулканченце 

на островче с япончета 

изригнало със тътенче 

до седмото небенце... 

(„Как мама разказва“) 

 

Находчивостта в каламбура служи на доста сложни теми 

(например за различните естетически езици на литературата и 

киното в стхихотворението „Филм и книга“). Трайна тема за 

Виктор Самуилов се явява детето и социализацията му още в 

семейната среда – тази среда той нито стилизира до „Колко 

мило, колко сладко...“, нито носталгизира, нито преодомаш- 

нява. Гледа я като огледало на проблематиката на цялото 

общество в конкретно време. С други думи, може да се появят 

нелицеприятни подтеми, включително за семейните скандали. 

Подобна социална сериозност обаче е пречупена през поети- 

ката на каламбура – това се е естетическият израз на пречуп- 

ването на социалната проблематика през детското възприятие 

и логика. Очевидно е авторовото становище, че разговорите в 

семейството и семейните отношения резонират много повече 

у детето като слушател (или „подслушвател“) на възрастните. 

Ето защо голяма част от стихотворенията се градят на начина 

на обработването, или „превеждането“, на чутото и усетеното 

от детето. Така в речника на детето на Виктор Самуилов се 

появява особено гнездо от думи, принадлежащи към социал- 

ната лексика, като „безработен“, „премиер“, „президент“, „ра- 
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ботодател“, „стачка“, „бизнес“, „мошеник“, „гангстер“, „пияни- 

ца“. „Пияницата“ може да се окаже дори бащата, ако е изгубил 

работата си: „Откакто тати работа няма, / по цял ден пиянства 

с разни комшии...“ („Доброто ще спаси  света“).  Стихотворени- 

ята обаче нямат социално-драматично звучене – в поантата е 

щастливата „развръзка“, базирана на детското градивно реше- 

ние на проблема (защото децата, както и приказките,  винаги 

имат решение и на най-трудните казуси на възрастните): „Не 

може тъй – без капчица радост! / Реших да помогна с нещо... 

Накратко: / откраднах пенсията на дядо / и тайно я пъхнах в 

джоба на татко!“). 

Илюстрациите на Яна Левиева излъчват баланс, за който 

малцина илюстратори се замислят: веднъж са почти сюрре- 

алистичен допис на текста, друг път буквално се „стопяват“ 

само до бегли шрифтови акценти. А в някои случаи добавят 

знаци за разпознаване и от възрастните: 

 

 
„Чудовище вкъщи“ (Жанет 45, 2009), друга стихосбирка 

на Виктор Самуилов, също е илюстрирана от Яна  Левиева. 

Там, където текстът сам по себе си носи силен образ, худож- 
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ничката предпочита да не го буквализира/дублира чрез илюс- 

трация. Например този текст: 

Едно дете, мамо, не ще да расте! 

И що за хлапашки и смешни преструвки? 

То имало само еднички обувки. 

И вече до кръв го убивали те! 

(„Без преструвки“) 
 

И в тази си  стихосбирка  Виктор  Самуилов  продължава 

да задава трудни въпроси. В „Какви сме всъщност“ сложният 

въпрос за разминаването между самомнението на човека  и 

много по-суровата преценка на другите е решен чрез „изко- 

ваването“ на интересен неологизъм: ако всеки се оглежда в 

своето „оглеДАло“, „чуждият човек“ го съди през „оглеНЕло“. 

Светът на  възрастните  продължава  да  нахлува  в  поезията  му 

за деца не само чрез ежедневните метафори и фразеологизми. 

Авторът буквално изследва как детето попива социалния свят: 

то може да посрещне баба си, завърнала се от супера с вкис- 

нато  мляко  и  мърмореща:  „Крадлива  държава!“;  да  открие 

„скрития“ под леглото вестник на татко му, където „всички 

каки са без дрешки“; да „чуе“ дядовата „мъдрост“, че „Жена- 

та трябва да се държи изкъсо!“; да „разбере“ от домашните 

спорове що е „партийно разделение“; да се сблъска с грубиян- 

ския жаргон на „порасналите“ деца; да научи за домовете за 

сираци; да направи първите си стъпки в света на виртуално- 

то. Стихотворението „Моята война“ отхвърля първоначалната 

асоциация с плашещото заглавие и утвърждава позицията на 

детето като единствения сигурен коректив на безумията на 

човечеството: „Снощи даваха филм за войната / в непозната 

арабска страна. / Аз дори и за царска заплата / не бих тръгнал 

да водя война“. Изобщо в поезията на Самуилов няма отделен 

„детски остров“ (метафората на Ран Босилек), затова пък има 

детско „училище за възрастни“ (Мл. Енчев10). 

10    Енчев, Мл. Поезията на Виктор Самуилов за деца. – Електронно списание 
LiterNet, 02.04.2014, № 4 (173). 
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Най-скоро публикуваната стихосбирка на Виктор Са- 

муилов „Не е честно“ (Жанет 45, 2015) е предназначена за по-

малките, което е подчертано и от илюстрациите на Зара 

Буюклийска. Но дори и малкото дете на Самуилов чува хлопа- 

щия „разбрицан“ асансьор, може даже да поиска и политик да 

стане – само за да върне майка си и „всички останали бедни“ 

на работа. 

Когато литературата е адресирана до най-малките, спо- 

ред Пенчо Славейков е неизбежно търсенето на „наивното 

детско схващане на нещата“, което, пак според естета, се уда- 

ва истински и за първи път на Чичо Стоян11. За „втори“ път 

се удава на Дора Габе, чиято поезия е изцяло базирана на дет- 

ската логика и асоциативност. Това „правило“ потвърждават и 

стиховете за малки деца на поетесата Зоя Василева във „Ве- 

села чета с боси крачета“ (Жанет 45, 2008). Стихотворението 

„Проблем  шъш  зъбче“  имитира  дори   смешното   учленяване 

на детето с паднало предно зъбче. Детските умозаключения, 

породени от буквализирането на метафорите  на  възрастни- 

те, силно напомнят примерите на  Корней  Чуковски  „От  две 

до пет“ – книга, която, особено след  превода ѝ на  български 

през 1973 г., може да се каже,  че  изиграва  методологическа 

роля в заиграването на не един поет за най-малките с меха- 

низмите на детския  език.  Някъде  стиховете  могат  да  напом- 

нят  гласове  от  българската  класика  за  деца:  „Бяла  къща  в 

бяло дворче, [...] Две дървета – също бели...“ (стихотворението 

„Януарска  приказка“)  напомня  началото  на  една  „побеляла“ 

„Родна стряха“; стихотворението „Снежен подарък“ пък има 

елинпелиновско начало: „Сняг се сипе на парцали...“ Подоб- 

ни асоциации можем да приемем и като диалог с класиката, 

като обогатяване на интертекстуалното поле (отделен е въ- 

просът, че в литературата за деца то неведнъж се е оказвало 

не съвсем стриктно „оразмерено“); и нещо още по-важно: те 

показват литературната култура на поетесата, каквато не личи 
 

11    Славейков, П. П. Детска китка. От Стоян М. Попов, София, 1898. // 
Избрани съчинения, Т. 4. – София: Български писател, с. 76. 
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да имат всички днешни автори за деца, особено онези, които 

самоуверено смятат, че от няколко вдъхновяващи реплики на 

детето или внучето си може да „родят“ истинско стихотворе- 

ниеза деца.  В  поезията  на  Зоя  Василева  можем  да  открием 

и предметния свят на съвременното дете, който действително 

отграничава днешното от вчерашното дете, но той изглежда 

„фотографски“ вмъкнат, видян отвън (стихотворението „Кара- 

ница“) – водеща остава непроменимата детска психика. Худо- 

жественото оформление и дизайнът на Яна Левиева превръ- 

щат и тази стихосбирка в арт произведение. Художничката 

видимо се забавлява с превода на вербалната игра на езика 

на изобразителното изкуство – особено когато става дума за 

опредметяване на метафората. Ето едно от многобройните ѝ 

оригинални решения за изобразително пресъздаване (в този 

случай на езиковата метафора): 

 

 
Текстът е: 

Така обичам есента! 

Вървя под жълтите дървета – 

ръцете ми  берат  цветя, 

ушите ми берат щурчета. 

(„Есенна разходка“) 
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Велизар Николов е от поетическото съзвездие на 70-те. 

В последното десетилетие реализира една от най-красивите си 

стихосбирки за деца – „Децата на кактуса“ (Жанет 45, 2009). 

По поетически натюрел той като че ли  стои  най-близо  до 

Иван Цанев (емблематичното му стихотворение „Пътека“) – 

поет с тънка поетическа чувствителност, обиграващ до съвър- 

шенство стихотворната материя. Обича да лиризира с щипка 

ирония. Адресира поезията си до децата като поет до поети. 

Пример е стихотворението „Три куплета“: 
 

Безкрайна се развя 

над сивите полета – 

мъгла като мълва, 

от враните подета! 
 

Кой вярва на мълва, 

От враните подета? 

Да разясни това 

Помолихме поета. 
 

Отвърна със слова, 

По-точно с три куплета, 

Мъгла  –  като  мълва, 

От враните подета! 
 

Подобно е и стихотворението „Картофена мечта“, она- 

словяващо първия цикъл от стихосбирката, което, ако беше 

адресирано до възрастните, би прозвучало като истинска паро- 

дия. Иронично пречупване на човешкото съдържа и цикълът 

„Кучешки стихотворения“, а третият, със заглавие „Далечина“, 

окончателно препотвърждава Далчевото верую, че за децата 

не бива да се твори  „нарочно“12, че истинската (тук  трябва 
 

12 Алюзия за „историческия“ спор между Атанас Далчев и Христо Радевски 
в началото на 40-те години на XX в. дали да се пише поезия за деца със 
специален „умисъл“, или да се търсят подходящи образци от Голямата 
литература. Вж. самия спор в: Антология на българската детска литера- 
тура. Съст. Петър Стефанов. – В. Търново: ИПК „Св. Евтимий патриарх 
Търновски“, 2000, с. 174–226. 
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да добавим и подразбиращото се определение „предметна“) 

поезия не е поезията с „умисъл“. Още първото стихотворение 

(от този трети цикъл) – „Врата“, доказва подкрепата на Дал- 

чевата теза. Доказват я и „Говори масата“, „Писмо“, „Децата 

на кактуса“. „Далечина“ е едно от програмните му стихотворе- 

ния, в които лилавоносталгично се изживява „далечината“ на 

детството. Колажите на Росица Ячкова, в един от които дори 

като че ли се мяркат чертите на автора (и то в лика на бабата 

от намачкана хартия и конци) внасят един по-дистанциран арт 

почерк в книгата, който по-трудно би разкрил дълбоката ѝ ли- 

ричност и по-лесно – нейната ироничност. Самият поет е един 

от най-скромните и ненатрапващи се сред събратята си – тази 

му стихосбирка показва истинската му класа. 

Мая Дългъчева е поетеса от по-младото поколение, коя- 

то прави сериозни опити да поеме щафетата на предходните. 

Нейните „Пъстри приказалки: римувани приказки“ (Жанет 45, 

2008) възкресяват в заглавието си един доста находчив жанров 

неологизъм – „приказалка“, обозначаващ старата комбинация 

между приказка и залъгалка, позната ни още от Разцветников. 

Обработеният поетически почерк на Дългъчева ѝ помага в не- 

лекото съчетание на детската асоциативна образност с чисто 

лирическата образност. Така се раждат истински поетически 

пробиви, адресирани до децата с поетическа нагласа: 
 

Утро –  разпукана  диня,  сълзи...  Захарна  струйка 

в небето пълзи и след минута изплува червен 

палавник сънен – новият ден! 

(„Червена“) 
 

Поетическият проект „светът в цветове“ очевидно е въз- 

приет като приятна провокация от художничката Капка Къне- 

ва. Цветната илюстрация някъде се простира на цял разтвор, 

за  да  даде  възможност  на  читателя  изцяло  да  се  потопи  в 

„цветната“ пауза преди следващото „цветно“ стихотворение. 

Идеята за „цветна“ творба трябва да е  станала  особено  лю- 

бима  на  Мая  Дългъчева,  щом  с  подобна  открива  и  книгата 
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си „Разкажи ми в рими: римувани приказки“ (Булвест–2000, 

2015). „Как един ден белият свят бил оцветен“ е приказка за 

цветоначалието. Самите римувани приказки не напомнят нито 

на образците между двете световни войни, нито на тези от 70-

те и 80-те години. „Цветът“, който най-много обича пое- 

тесата, си остава „лирическият“. Акварелните илюстрации на 

Тоня Горанова синхронизирани доста добре с лиризма на тек- 

стовете: „Тази приказка бяла обаче не спряла и дори полетяла 

на пук! И със снежни петички отпечатала птички по гръбнака 

замлъкнал на стария бук“ („Коледно късметче“).  Търсеният 

мек лиризъм и доверието в поетическата чувствителност на 

малкия читател напомнят почерка на Валери Петров. 

Книгата на Иван Теофилов „Цветният човек“ (Жанет 45, 

2015) с големия си формат и с перфектното си художествено 

оформление, дело на Росица Ралева (в школата на Любен Зи- 

даров), е една от открояващите се на пазара. Поетът за въз- 

растни Теофилов, чието творческо начало датира още от 50-те 

години на XX век, създава тази книга за деца като „приятно 

изкушение“. Причината е естетическа и онтологична: „Детство- 

то е единственото случило се чудо в живота на всеки човек. 

И първопричината за същността на всяка човешка участ“ (от 

„Думи на автора“). Изданието има изненадваща композиция, 

комбинация на поезия и драматургия за деца. Стихотворенията, 

събрани под заглавието „За най-приказното време“, предхождат 

пиесите и играят ролята на своеобразно  поетическо  посвеще- 

ние (освен паратекстовото посвещение на внуците на автора) – 

те имат най-голяма роля за завещателното звучене на книгата. 

„Вродената“ „изобразителна лиричност“ на този автор, за 

която говори критиката (Вл. Янев) виждаме и в класически 

школуваната му  поезия  за  деца,  но  в  нея  долавяме  оттенъци 

и от стила на драматурга. Независимо какво го насочва към 

театъра и към театъра за деца (сложните перипетии на пътя му 

от драматичния към кукления театър са не само литературна 

тема), изглежда, че той осмисля творчестовото си за деца като 

дар. Двете му пиеси „Цветният човек: пиеса в две части за кук- 
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лен театър. Свободна инсценировка по Андерсеновата приказка 

„Оле Затвори очички“ и „Пак този котарак: бурлеска в две части 

за куклен театър. По Шарл Перо и по мен“, обединени под за- 

главието „За най-важните неща“, придават друг нюанс на авто- 

ровото послание – забавлявайте се, но не забравяйте подтекста 

„за най-важните неща“ (един отработен рефлекс на българските 

приказници от втората половина на XX в.). Включените пиеси 

отново напомнят за успехите на Теофилов в драматургията за 

деца – остроумни, забавно-сериозни, „бурлескни“. Те най-много 

отговарят на кредото му: „И как да пренебрегнем ускорената 

интелигентност на съвременното дете...“ („Думи от автора“). 

Тежнението им към буфонадата, без да загърбват сатирата, би 

допаднало особено на най-младите режисьори и актьори за кук- 

лен театър, съвпадайки до голяма степен с вкуса им. 

От съвременните български писатели за деца от втората 

половина на XX в. днес се актуализират още две големи име- 

на, които споменахме в началото: Борис Априлов и Маргарит 

Минков. Художничката Джина Василева, дъщеря на Борис 

Априлов, предано се захваща със събирането на всичко изда- 

вано и неиздавано (за възрастни и за деца) от баща си, Ахото, 

както го наричат приятелите му;  да  го  подреди  жанрово  и 

да го издаде подобаващо, след като не е намерила нито едно 

„заинтересовано“ издателство (дори „Жанет 45“). Авторът на 

поредицата „Приключенията на Лиско“ със сигурност не се е 

надявал да събере цели седем обемни тома „Събрани съчи- 

нения“, но те са факт и са направени с любов. Така събрани, 

заедно с непубликуваните дотогава произведения, те предлагат 

напълно нови контексти на прочит на автора. Разпространява 

(подарява) ги самата Джина на библиотеки, критици и читате- 

ли. Освен второто издание на събраните „10 приключения на 

Лиско“ (Джина, 2014, първо изд. 1980), за втори път с нейните 

илюстрации, но технически несравнимо по-добро  от  първо- 

то, и за първи път с прочувствения ѝ послеслов „Сказание за 

баща“, тя събира и издава (това не се е случвало преди) всич- 

ки приказки и пиесите за деца на Ахото. 
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Маргарит Минков, когото можем да обявим за един от 

корифеите на нонсенсовата приказка в българската литература 

за деца през 70-те и 80-те години, е преиздаден също с усилия- 

та на сродници и приятели (единият от тях е Севдалин Генов). 

„Весел гъделичкащ смях. Част първа“ (Жанет 45, 2015) акту- 

ализира не  само  публикувани  в  предишни  издания  приказки 

на Минков, но включва и  никога  невидели  бял  свят  (най-вече 

по  цензурни  причини).  Приказките  са   кратки,   неотстъпващи 

по въображението си на Доналд-Бисетовите.  Художествено 

време „не е нито ден, нито нощ, а  просто  време  за  игра“ 

(„Време за игра“). Художничката Люба Халева е фактически 

първият читател на това издание и уверено се  опитва  да  до- 

каже чрез рисунките си, че е попаднала наистина на „своите“ 

приказки, че е  благодарна  на  вероятно  едно  от  най-големите 

си творчески предизвикателства. 

Преиздаването на петте приказки на Валери Петров от не 

едно издателство (подобно на „Малкият принц“)  не  е  учудва- 

що – интересът към тях не спада, откакто са написани, така че 

за актуализиция тук не можем да говорим, но за нова визия – 

да. Такава е явно преценката на изд. „Пан“ при издаването на 

„5 приказки“ (Пан, 2004) с илюстрации на Мирослава Николо- 

ва. Не може да се каже същото за „Малки жабешки истории“ 

на Радичков, които трудно биха излезли от плътната сянка на 

„Ние, врабчетата“. Затова издателство „Иван Богоров“ се е 

погрижило за новото им издание (2014) да ангажира с илюс- 

трациите утвърден художник като Виктор Паунов – така има 

за цел да притегли двойно купувача: и с името на автора, и с 

името на художника. 

Безспорно е, че приказниците от 70-те и 80-те има какво 

да кажат на  днешните  деца,  но  езоповският  им  език,  пълен 

със социални алюзии относно живота в соцсистемата тогава и 

адресиран към хората от същата система, със смяната на по- 

коленията вече няма да предизвиква същото въодушевление у 

възрастните, както преди 1989. Техният прочит ще се осъщест- 

вява предимно в полето на литературата за деца. В това няма 
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нищо лошо – законспирираните социални метафори ще се 

покрият още повече, но като се замислим, посланията им за 

свобода на мисленето и повече човечност, изказани недирект- 

но, днес, колкото и парадоксално да звучи, са ни нужни още 

повече; а словесната игра, на която се базира нонсенсовата 

приказка, ще остане най-висшата  проба  човешка  игра  (поне 

за културите на Словото). 

„Таралежчето  Черешко“  (Фют,   2010)   възражда   тексто- 

ве на Кина Къдрева, издадени преди повече от 20 години в 

книгата љ „Таратунчо-Барабунчо“ (Отечество, 1989). Тук ав- 

торката се е отказала от нонсенсовите си опити и залага на по-

опростената форма и на сигурните връзки с малкия чита- 

тел/слушател. Оттук и изборът ѝ на персонажи животни (още 

баснята ни  подсказва,  че  животното  се  възприема  по-лесно 

и недвусмислено, когато целта е да се извлече поука; да не 

говорим за съответствието на този образ с анимистичното дет- 

ско светоусещане). Илюстрациите на Лиляна Дворянова при- 

вличат вниманието с експресията на наситените си тонове, с 

характерната  стилизация  на   формите,   с   кукленотеатралните 

си решения (вж. корицата като синтез на стила на книгата). 

Внимателното детайлизиране на картината има изключителна 

роля при четенето на старата-нова книга  на  Кина  Къдрева 

(знаем децата колко обичат илюстрацията да „забелязва“ всич- 

ко, както и те не  изпускат  никаква  брънка  от  погледа  си).  В 

този смисъл художничката допринася немалко за актуализа- 

цията на приказките, разбира се, като се опира на изначално 

универсалното звучене на тези разкзчета-приказки). 

 
III. Писатели, начеващи през XXI в., задаващи (или пък 

незадаващи) новите въпроси на литературата  за  деца.  Първо 

да си дадем сметка, че днешната художествено стойностна 

литература за деца повече  отвсякога  е  потопена  сред  морето 

на  книжната  (а  не  книжовната)  продукция  за  деца,  по-скоро 

„затревяваща“ литературния вкус на нейния възприемател и 

третираща го като потенциален масов читател/„консуматор“. 
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Сблъсъкът  на  ерзац-литературата  и   стойностната   литература 

за деца е  въпрос  от  изключителна  важност,  изискващ  повече 

от статия – национална дискусия и институционална ангажи- 

раност. Нека разгледаме поне част от емпирията. 

Още дебютната книга на Петя  Кокудева  „Лулу“ (Жанет 

45, 2011), имаща облик на малка книжка за деца, задава въ- 

проса за променения адресат: не за „размития“ („за деца и 

възрастни“), а за „обърнатия“ адресат: „детски стихотворения 

за възрастни“ (оповестеното жанрово подзаглавие). Така  че 

тук словосъчетанието „детски стихотворения“ е само код. В 

същото време обаче този „код“, предложен на възрастните, с 

лекота открива детската аудитория. Става дума за поезия с „по 

детски“ опредметен изказ – нова проба инфантилна поезия, 

ще кажат някои. Инфантилният изказ се оказва, че може да 

отваря мисловни и емоционални дълбочини, без да поставя 

възрастови бариери. Лулу е „дете и голяма“, „тя възраст си 

няма“ и „за граници нехае“; живее в „обзаведена със чувства“ 

стая. Тя знае какво означава „осмеляването да си красив“, 

знае, че „плачът ни лицето създава“, знае да мечтае „б а в н о“, 

знае, че „гласът е уверен, щом на себе си остане верен“, знае, 

че хората са като „скритите  значения“ на  думите,  ЗНАЕ.  В 

това „знаене“ влизат дори и естетическите ѝ предпочитания, 

изказани, вече е ясно, по детски: 
 

ЛУЛУ и романът 

как ли издържа романът 

с толкова много глави? 

всяка му  дава  команда 

и сочи къде да върви. 

да си стих е друг живот: 

сам глава си. без хомот. 
 

Илюстрацията към това стихотворение всъщност „чете“ 

опредметената метафора за „главите“ на романа, като  сътво- 

рява съвършено друга, вече изобразителна, метафора. Новата 

метафора превръща тази „жанрова“ изповед в забавна зимна 
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картина: Лулу е качена върху главата на снежен човек и  като 

негов „върховен глава“ го направлява. Художничката на Петя 

Кокудева Ромина Беневенти е италианка – самият характер на 

илюстрациите ѝ (в лек контакт с японската анимация) разрушава 

категорично „родното“ излъчване на стихосбирката. Взаимното 

откритие на поет и художник очевидно работи за засилване на 

универсалността на съвместния им творчески резултат, в унисон 

с детската универсална природа (едва ли някой ще отрече, че 

децата  по  света  са  по-сродни,  отколкото  възрастните).  „Лулу“ 

е дружно препоръчана от поетите Ани Илков, Екатерина Йо- 

сифова и Иван Цанев (по реда на  изписването  им),  от  които 

само Иван Цанев има  име  на  автор  и  за  деца13.  Възхищение- 

то на препоръчителите очевидно се базира на собствената им 

изненада (и то като  поети)  от  тъй  естествено  припокриващите 

се измерения „по детски“ и „по  философски“ у  младата  поете- 

са. От една страна, тя е усвоила високата поетическа игра на 

метафори и фразеологизми, а от друга, непосредствеността и 

безискусността в изкуството. От препоръчителния послеслов на 

тримата поети научаваме, че и те търсят мястото ѝ „във възрас- 

тен свят, но където / удобно да е на детето...“ – т.е. в свят, в 

който да няма забранителни табели „за деца под (...) години“. 
Петя Кокудева изпробва „новия“ жанр и в „Малки съще- 

ства“ (Жанет 45, 2014), където вече не звучи толкова изненад- 

ващо. Отново гледната точка е изначално модифицирана: ако 

Лулу е с „размер на фъстък“, тук героите ѝ са просто „малки 

същества“. Още първото стихотворение – „Фантазмусите“, по- 

казва изкушението на поетесата да се отдаде по джанирода- 

ревски на „граматиката“ на собствената си фантазия. Ето една 

от споделените поетически „техники“ на Петя: 

13 Макар  че  поетесата  Екатерина  Йосифова  все  пак  присъства  в  съвремен- 
ната литература за деца с преиздадената си единствена прозаическа книга 
„Дракончето Поли“ (Жанет 45, 2012; първо издание 1994). Книгата от 2012 г. 
има ново художествено оформление, напълно съизмеримо с нивото, което  
гони днешният пазар (и в частност „Жанет 45“); цветонаситените игриви 
илюстрации на Надежда Стефанова изглеждат по-ефектни, а  текстът  по- 
лучава повече шансове, още повече че българската  литературна  приказка 
днес не може да се похвали с големи имена. 
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Два фантазмуса проучват 

всяка грешка на езика 

и понякога се случва 

нови смисли да извикат. 
 

Поезията ѝ опредметява чувства  (например  „страхчета- 

та“), думи („котки – неподвластни по натура“), предмети, пей- 

зажи, спомени, романтика и всичко това – за да възвърне 

чистотата на чувства, думи, пейзажи, спомени,  романтика. 

Последната ѝ книга – „Питанки“ (Жанет 45, 2016), е пър- 

вата, предназначена недвусмислено за деца: „детски стихо- 

творения“. „Смяната“ на адресата можем да възприемем до 

известна степен условно, доколкото първите две стихосбирки 

вече са изградили „двойния“ мост между поезията ѝ за въз- 

растни и поезията ѝ за деца. Прави впечатление смяната на 

акцента от ЗНАМ (в първата ѝ стихосбирка) към ПИТАМ. 

„Питанките“ ѝ май не са само детските наивни „питанки“: про- 

дължаваме ли да сме „гости“ на планетата („Гости ли сме“), 

какви ли светове ни обграждат („Колко ли небета“), какво да 

правим с „многото“ истини  („Има  ли  музей  на  истините“), 

как да си представим относителността на границите („Къде е 

границата“), възможно ли е да се „дресира“ природата („Могат 

ли да се дресират“), „Няма ли те ако нямаш име“, „Имат ли 

ваканция думите“. „Упражняването“ в детската логика и дет- 

ската гледна точка (и „ъгли“) при задаването на „питанките“ 

някъде може да напомни Дора Габе (напр. в „Колко после“), 

но интелектуалната натовареност на въпросите вдига възраст- 

та на читателите на Петя. От друга страна, заедно с новите 

въпроси, които се опитва да зададе „на“ и „чрез“ детето, тя 

продължава и една вечна тема на българската литература за 

деца още от Възраждането, каквато е темата за врабчето и де- 

тето („Да се радвам ли“) – при това без да разрушава нейния 

сантиментализъм. Този явен „линк“ към традицията е рядкост 

за младите български поети и писатели за деца. 

Трудно бихме се съгласили, че проектът „Чудна азбука“ 

(Просвета, 2012) на поетесата Надежда Радулова и художнич- 
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ката Свобода Цекова има характера на ново явление в лите- 

ратурата ни за деца – въпреки „бягството“ от жанра „буквар“, 

все пак книгата има облика (и оформлението) на поетическа 

„допирателна“ към буквара (всяка буква от азбуката е наречена 

на определено животно, за което е сътворено стихотворение, 

придружено  с  рисунка).  Книгата  веднага  влиза  в  конкуренция 

с множеството версии на „Азбука с животни“, които предлагат 

другите издателства с други автори (например Ангелина Жекова, 

Любомир Русанов). Радулова е приела предизвикателството като 

поетическо упражнение и е видима поетическата ѝ сръчност, а 

филологическата ѝ култура допълнително ѝ е помогнала да пред- 

стави, освен забавно, и грамотно трудните „Й“ и „Ь“ например 

– но статичността и приложността, които излъчва като цяло сти- 

хосбирката (илюстрациите също спомагат за това), все пак не 

позволяват да бъде отграничена като надпоръчково постижение 

(рекламите на „Просвета“, разбира се, я отграничават). 

Точно обратното излъчва „Сватби на животни и неща“ 

(Жанет 45, 2015) на Георги Господинов  и  Рая  Господинова.  И 

там се заиграва с животни и предмети, но правилата са  сво- 

бодна импровизация (включително и отказ от нея). За разлика 

от приказките на Валери Петров, в които все пак играещият 

възрастен определя правилата, тук идеята е представена като 

идваща от детето и организирана от възрастния: какво би ста- 

нало, ако „някакви неща в  стаята  вземат,  че  се  оженят“ (въ- 

прос от предговора). Самият Джани Родари би оценил високо 

подобна творческа експериментална задача. Интересно е да се 

наблюдава как писателят и как детето разработват фантазно 

своята обща „хрумка“. Детето очевидно лесно се вживява в за- 

дачата да измисля и да илюстрира приказки – самата идея го 

въодушевява повече  (разбираемо)  от  резултата.  Възрастният  – 

с въображение, отдавна бракосъчетано с литературата, доказа- 

но словесно изкушен, се опитва покрай детето да се освободи 

от „замисли“, „техники“ и „идеи“ и да заиграе „необвързано“ и 

„експериментално“, но все пак следи резултата от съвместния 

експеримент. И двамата, повече двойка играчи, отколкото съ- 
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автори, остават верни на себе си. Но и на критика не му е 

лесно да избегне изкушението да „пробва“ някои „критически“ 

мисли, като например: сега Господинов, като описва дивана 

в „Диван и крокодил“, дали не си е мислил за „остранението“ 

(очудняването) като похват на литературата, за да опише по 

напълно непознат начин напълно познат предмет14, или пък 

решава да превърне дивана в крокодил точно по кафкиански? 

А какво станало после? – това е вече въпрос не на критика, а 

на читателя. Господинов трябва да напише отделно продълже- 

ние за това „какво се случило после“. 

Елин Рахнев прави опит (проба или пробив?) в литера- 

турата за деца  с  книгата  „Кукувицата“  (ICU,  2012).  Но  дали 

само в литературата за деца? – ето го отново въпросa за раз- 

колебаната територия на тази литература. Ето накратко исто- 

рията: баща и син всеки ден бързат, закъснели, за училище. 

Бащата съветва  сина  си  да  се  опита  да  измисли  история  и  да 

я разкаже на учителката и съучениците си като един вид из- 

винение: „Има толкова много истории. Ако нямаше истории, 

животът би бил тъжен като недоядена канелена курабийка“. 

Колкото и абсурдно и сюрреалистично да звучат  в  първия 

момент историите на Христо (като спънал  се  в  една  марга- 

ритка, паднал и затова закъснял – а маргаритки май нямало в 

техния град), оказва се, че те всъщност подмолно въздействат 

върху неговите слушатели  и  даже  отключват  у  тях,  поддалите 

се в различна степен на социално дисциплиниране, някаква 

изначална, вътрешно присъща, но  закърняла  способност  също 

да съчиняват истории. Окуражават се първо съучениците му, 

после учителката, даже директорът (а той е бастионът на дис- 

циплината и  учебния  процес),  а  най-накрая  и  самият  „автор“ 

на идеята, бащата – окуражават се да споделят „своята“ при- 

казка за мечтите си, или за дълбоко липсващото им. Книгата 

завършва  със  стихотворно  послание,  в  което  лайтмотивите  са 

„Всичко е възможно в този град“ и „Всичко е различно в този 
 

14    Интересно съвпадение е, че въвеждайки термина, Шкловски дава пример 
също с описание на диван, направено от Л. Толстой във „Война и мир“. 
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град“: „Може сам да си го построиш, / ей така, докато спиш“. 

Историите са споени от илюстрациите (акварел), доволно аб- 

страктни и пестеливи, но и достатъчно четливи. Автори на 

илюстрациите и на дизайна на книгата са Андрей Кулев и Ася 

Кованова, които я превръщат в едно от най-стилните издания 

на арт вълната в днешната литература за деца. 

„Приказка“ на Захари Карабашлиев и Силвия Карабаш- 

лиева (Сиела, 2010) с рисунки на художничката Ива Сашева 

също се включва към изящния сектор на съвременната лите- 

ратура за деца. Работата на художничката придава допълни- 

телна художествена стойност на притчовата, „ала“ андерсенов- 

ска история за бедния самотен творец, който умира, но преди 

това сублимира творческата си мощ в последното и най-до- 

брото си творение, синтез на всички дотогава, и го оживява. 

С други думи, приказка за смъртта и прераждането на твореца 

чрез голямата му творба (диалогът му с Андерсен би било 

интересно да се изследва). 

Едно от най-екстравагантните художествени оформле- 

ния, които Яна Левиева е правила, е на „Приказка за Ла Ми- 

нор“ на Анжел Вагенщайн (Жанет 45, 2013). Книгата пред- 

ставлява книжен макет,  имитиращ  пиано,  което  се  отваря и 

тогава се открива приказката, оформена в отделно тяло – 

точно като партитура за пиано. Чете се също подобно на пар- 

титура. Анимизмът на нотите е собствено откритие на Яна (ри- 

сунките ѝ по петолинието). Самата приказка  обаче  е  „приказка 

за възрастни деца“, една пълна със спомени „лирична партиту- 

ра“ (Вагенщайн). Само след година книгата претърпява второ 

издание в същото издателство, но със стандартното оформле- 

ние на Маглена Константинова и под редакцията на Виктор 

Самуилов – може би с идеята да се „приземи“ към детския чи- 

тателски кръг. Дали успява? – Mалкият читател не би излъгал. 

Какво се случва обаче, ако една добре оформена книга, 

с добре изчислена пазарна  стратегия  (с  продадени  „на  зеле- 

но“ 500 бр.!) предложи  по-скоро  посредствен  текст  –  случ- 

ва  се  книгата  „Рибка“  (Рибка,  2013)  с  автор  Катя  Антонова 
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и художник Евгения Николова. Първо, словесният текст и 

илюстрациите се разминават: апликационните изображения 

подготвят очакването за книжка за по-малките, докато тек- 

стът разказва за „млад бял котарак в разцвета на силите си“, 

който тръгва  да  търси  любовта  (така  го  обяснява  блърбът 

на четвърта корица). Леката доза безвкусие в изказа разваля 

доброто намерение за освободен естетствен изказ. Книгата по-

скоро напомня за липсата в съвременната литература за деца 

на хумористичната повест от типа на „Тошко Африкан- ски“ на 

Каралийчев (хумор, подсилен от илюстрациите  на Илия 

Бешков) или на „Туфо рижият пират“ на Георги Кон- стантинов. 

Издателство „Рибка“ има много добри преводни заглавия. 

Отрадно е и намерението да публикува начеващи български 

автори, и то с типографски изпипани книги,  ка- квато е 

„Приказки зелени с крила, крачета и антени“ (Рибка, 2015) на 

Нели Маргаритова (автор на приказките) и Евгения Николова 

(художник). Маргаритова би се превърнала в май- стор на 

римуваната приказка днес, ако беше вложила повече в 

разгръщането докрай на самата приказка, а не толкова в 

римата ѝ (която иначе е перфектна) – може би стихотворните 

приказки на Елин Пелин биха ѝ подсказали как се изгражда 

завършена поетическа фабула със силна поанта. 

Все пак в литературното пространство  се  появява  един 

опит за хумористичен разказ с персонаж котарак. „Сърдела и 

котаракът Аспарух“ (Пощенска кутия за приказки, 2016) е де- 

бютът в литературата за деца на младия тандем Георги Мер- 

джанов и София Илиева. Разказите са два, с двама централни 

персонажи, котарака Аспарух и Сърдела (последният, ако няма- 

ло на кого и за какво, се сърдел на себе си). Има опит още при 

задаването си персонажите да бъдат видени в комични за чи- 

тателя и не толкова комични за тях самите ситуации. Авторът 

прекрасно знае що е драматургичен обрат и умее да държи ин- 

тереса на читателите си чрез чувството за хумор. Опита можем 

да сметнем за успешен едва когато видим продължението на 

заложеното начало. Илюстрациите са безспорно оригинални – 



336 
 

фотографии на шити картини, които засилват условността на 

историите и подчертават закачката и игровостта на текста. На- 

помнят и детската двуизмерна рисунка с наивната деформация 

на образите (без това да значи, че художничката не е постигна- 

ла виртуозност в ушиването и композирането на детайла). 

Отделен кръг представлява литературата, вдъхновена 

най-често от контакта със собствените деца и внуци – домаш- 

но инспирирана, с ненатрапчиво поучителни идеи, топла, уют- 

на, даже „вкусна“. Такава е книжката на Мария Мартин „Как 

дядо Желе откри пътя на усмивките“ (с художник Ива Груева, 

изд. ECOKIDS, 2014). Разказчето завършва с игра лабиринт 

за достигане на сладките на дядо Желе и истинска рецепта за 

неговите „вкусни полезни бонбони“. Историята на дядо Желе 

обаче няма нищо общо със скейтбордове – поредицата, в коя- 

то излиза книжката, се нарича „Градът на скейтбордовете“, 

но поне отговаря на обявения в началото „манифест“ на дядо 

Скейто, обещаващ „забавни истории за силата на желанията, 

пътя на усмивките, приятелството и добрите дела“, очевидно 

адресиран до родителите. 

Класика в жанра с множесвеността си е поредицата раз- 

кази за деца „Малката Божана“ (Жанет 45) с автор Божана 

Апостолова и художник Костадин Костадинов: „Малката Бо- 

жана в нощта на чудесата“ (2012), „Малката Божана в деня на 

боклуците“ (2012) и т.н. Тук успехът не е във фабулата, а в пре- 

даването на красотата на разговорите между баба и внуче – тях 

естетизира авторката и този особен естетически „стереотип“ на 

общуване и творене заедно с любимото дете привлича нейни- 

те читатели. Компютърната илюстрация на Костадинов явно 

също се харесва – ярка, отчетлива, използваща доста анима- 

ционния шаблон, но и със стремеж за надграждане. Така вече 

разпознаваемите книжки за Божана застават доста самоувере- 

но срещу пошлите бързоефектни книжки – ще се справят ли? 

Една  недооценена  (съответно   недовидяна)   „домашна“ 

книга за деца е „Цвета и Търла-Мърла“ (Жираф, 2007) на 

Пламен Асенов и художничката Цвета Марова – книга, роде- 
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на от „връзването“ на детската игра и на детските приказки 

(детския език), а в най-забавните си моменти и на детската 

„оксиморонна“ логика. Може би авторът гледа на творчество- 

то си за деца като на малък алтернативен остров в големия 

„оксиморонен свят“ (ако използваме метафоричното заглавие 

на книгата му за възрастни „Оксиморонният свят“). 

Къде е приключенската вълна в общата картина? Най- 

лесният отговор е: в сянката на преводния роман. Тук бъл- 

гарските автори остават твърде малко, щом извадим цялата 

кохорта от автори на фентъзи романи, подхранващи (и под- 

хранващи се със) нестихващия интерес към жанра (фентъзи 

културата и литературата оставяме, както споменахме в нача- 

лото, извън обсега на тази статия). 

Особена популярност сред по-малките читатели бележи 

книгата „Приключенията на мотовете“ (Мотове  ЕООД,  2013), 

вече трилогия, с автор Радостина Николова и художник Ме- лина-

Елина Бондокова.  Освободеността  от  табутата  на  езика е 

решаваща за интереса към нея, при това без да се стига до 

каквото и да е вулгаризиране. Да се каже „пръц“ на всеослу- 

шание (и да се повтаря) си е пробив в българския „свенлив 

реализъм“ (П. П. Славейков). В модела за тези жизнерадостни 

същества – мотовете, можем да провидим муминтроловете на 

Туве Янсон, но „моделът“ (ако наистина е той) е оригинално 

развит, а функцията на литературата за деца да забавлява – 

осъществена максимално. 

„Невероятните приключения на Унки Марлюнки“ 

(БгКнига, 2012) на Иван Раденков с комиксовите илюстрации 

на Лиляна Калнакова Ламер и съответстващата на тях корица, 

дело на Кристина Славкова, има заявката за приключенска 

книга, предназначена за по-големи деца. Авторът управлява 

лостовете на детското любопитство чрез преливащ микс от 

авантюрни  похвати:  мистериозно  изчезване  или  отвличане, 

„нарочен“ от другите детектив, заплитане на обстоятелствата 

чрез скокове в биографичното бъдеще на героя – в резултат 

предварително запознанство на баща и син (преди синът да 



338 
 

се е родил) и увличането им в общо приключение; легенди за 

посветени джуджета с езотеричен привкус и т.н. Разказвачът 

включва и авторски „приписки“, за да обясни (като се опитва 

да бъде забавен) някои употребени от него по-особени думи 

(такива за него например са „словосъчетание“, и „абсурд“). 

Основният въпрос обаче, на който би трябвало да отговаря 

всяка „пътешественическа“ приказка, отсъства: с какво герои- 

те (респективно читателите) порастват след края на приклю- 

чението. Този роман предизвиква и друг дискусионен въпрос: 

очевидно е, че авторът му работи с доста голям набор от уни- 

версални масови заготовки, разбира се, оригинално заплетени 

в един детективско-приключенски сюжет – това обаче не го 

прави „световен“ – в най-добрия случай звучи като „преводен“. 

Опитът на Юлка (Юлия Спиридонова) да напише тий- 

нейджърски „емотиконов“ роман – „Тина и половина“ (Кръго- 

зор, 2009) е успешен, доколкото тийнпоколението може да се 

„чуе“ буквално „цитирано“ в романа ѝ (и разказвачът е „тийн“ – 

Тина); може да си „чуе“ тайните, тревогите, скритите очаквания, 

изказани на собствения му жаргон, част от който са и емоти- 

коните. Неслучайно авторката му се радва на голям успех сред 

поколението. Разбира се, не става дума за достигане до психоа- 

налитични дълбочини, но всяка провокирана стъпка в самопоз- 

нанието, и то на поколение, което трудно се опознава, си струва. 

Най-добрият приключенско-любовен роман за последни- 

те десетилетия е „Островът“ (Сиела, 2011) на Александър Се- 

кулов, с тушовите рисунки на Чавдар Гюзелев в стила на ста- 

рокитайско-японската естетика на пестеливия щрих. Четенето 

с наслада и съзерцанието са двата модула на възприемане на 

романа. Трудно бихме го характеризирали: поетичен роман, 

мъдър роман, чувствителен роман, дълбок като морето роман – 

всичко е вярно. Не е роман загадка. Авторът ни предоставя 

дори ключа към своя метафоричен остров: 

...има острови, изплетени от светлина и сън, от лято и 

въздух, от илюзия и  вълшебство;  в  малко  години  от  живота 

си човек може да тръгне с крехката армада на копнежа към 
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тяхното откриване; малцина са мъдри да разберат, че и пътят е  

остров; после вечната вода на времето се затваря и връщането 

е невъзможно. 
 

Александър Секулов виртуозно владее смяната и застъп- 

ването, образно казано, на повествователните вълни: момчеш- 

ката игра на конквистадори неусетно прелива в истинска бит- 

ка за оцеляване; съперничеството и „меренето на мускули“ – 

във вътрешно израстване; вълната на първото влюбване поми- 

та удоволствието от играта; любовта залива острова. 

Oсобено явление ще наречем „Мъдри приказки“ (Софт- 

прес, 2011) на Диана Петрова, адресирани „до деца и родите- 

ли“. Приказки с поуки, но не дидактични, а така да се каже, 

профилактични. Става дума за разработване на „приказкоте- 

рапия“– обявената в увода  от  самото  издателство  стратегия 

на текстовете. Действително приказките са създавани не по 

зададена тема, а по зададен проблем, който не е задължително 

винаги да бъде психоаналитичен (като защо не си изхвърляме 

отпадъците в кошчетата  за  боклук).  Именно  тук  Диана  Петро- 

ва показва възможностите си – тя би съчинила с лекота увле- 

кателна приказка по  какъвто  и  да  е  проблем  (същото  доказва 

и следващата љ книга „Двойната планета. Приказки за осино- 

вени и осиновители“, Летера, 2012). Социалновъзпитателната 

приказка  изглежда  като  намерената  „ниша“  на  авторката.  А 

що се отнася до психотерапевтичната стойност на тези приказ- 

ки, съвременните психоаналитици на приказката, като добре 

известният у  нас  Бруно  Бетелхайм,  твърдят,  че  най-добрата 

и най-ефективната приказкотерапия предлагат фолклорните 

приказки, претеглили издълбоко и изотдавна човешката пси- 

хика. На тази основа оспорват дори приказките  на  Андерсен. 

Тази е провокацията на авторката. 

 
IV. Художници – сътворители на авторски книги. Все по-

често се появяват художници, които сами създават сло- 

весната основа на своите арт книги –  семпъл  вербално  и 

богат визуално текст, възрастово напълно пропусклив и уни- 
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версален. Знаковата  книга  тук  е  „Азбука  на  любовта“ (Жанет 

45,  2008)   на   японската   художничка   Рин   Ямамура,   написа- 

на  на  български   език.   Нейната   забележителност   се   дължи 

на няколко причини: първо, художник с развито предметно 

виждане и мислене (още тук откриваме близост с детското 

виждане и мислене) създава подчертано пестеливо словесния 

текст  спрямо  пищния  текст  на  рисунките;  второ,  книгата, 

макар и написана на български език, все пак е дело на „чуж- 

домислещ“ автор, носител на друга култура (съответно „пре- 

носител“ в българската), въпреки че не личи използването на 

каквито и да е трафарети от японското изкуство. Текстът е 

забележителен със своята „телеграфност“ и непреднамерена 

литературност: прости  съобщителни  изречения  –  констатации 

за любимия, които обаче може да направи единствено оби- 

чащото око.  Ако  ги  съберем  и  подредим  без  илюстрациите, 

ще прочетем следното (стихо)творение: 
 

Аз мисля за Неччан. 

Той има Брада. 

Всяка сутрин пие кафе. 

Когато е Горе, мечтае. 

Уважава Дядо си. 

Той е Единствен. 

Къде Живее? 

На коя Земя? 

Има ли го или го Няма? 

Дали разбира Йероглифи? 

Той прави Кукли. 

Вечер. Луната го Гледа. 

Главата му е Море. 

Понеделник 

Вторник 

Сряда, и Неделя 

Четвъртък 

Петък 

Събота 

Очите му са друг свят. 
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За него всеки ден е Празник. 

Обича Риби. 

С нежно човече. 

почти не ходи на Театър. 

Усмивката му е Навсякъде. 

Не е Фотогеничен. 

пече хубав Хляб. 

понякога е Цветен. 

знае малко Чужди Езици. 

отиват му Шапки. 

Има дни, Когато е Щастлив. 

По пЪтя е. 

Толкова Ер малък! 

Загубихме „Ю“... 

БлагодарЯ, Неччан. 

 
Текстът е написан на ръка, буквите изглеждат като „са- 

моделни“, някои ръкописни, някои  печатни,  личи  необигра- 

ност на ръката при писането на кирилица. Това му придава 

симпатична неподправеност, напомняща на първите  детски 

опити в писането. Заедно с това той стои уверено, със собстве- 

ни акценти в графичното  изписване  на  буквите,  благодарение 

на което отчетливо е колажирана цялата българска азбука – за 

да бъде наистина „азбука на любовта“ и за да изпълни ролята 

си на свързващ елемент. Най-находчиво е отбелязана буквата 

„ер малък“ –  като  симулирана  правописна  грешка. 
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Освен че словесният текст изглежда като „арматурата“ на 

книгата, той своеобразно озаглавява рисунките, подрежда ги в 

разказ. От своя страна, всяка от тях е изградена на принципа 

„рисунка в рисунката“: съдържа толкова много метафорично 

съчетани детайли/знаци, които  провокират  читателя  да  доло- 

ви   безброй още разкази. Резултатът е подобен на Кокудевите 

„детски стихове за възрастни“, но постигнат със средствата на 

изобразителното изкуство. 

Подобна е книгата на Ясен Григоров „Ангелите пазители“ 

(Точица, 2015), изградена от две части: „Какви не са ангелите 

пазители“ и „Какви са  ангелите  пазители“.  Словесният  текст 

не се  отличава  с  някаква  емоционалност  и  дори  още  повече 

от текстовете на Ямамура напомня на заглавия към илюстра- 

циите: например „Ангелите пазители не са циркаджии“, „Ан- 

гелите пазители не са домашни любимци“, „Ангелите пазители 

са внимателни и неуловими“ и т.н. Емоцията и  чувството  за 

хумор на автора са изцяло разгърнати в изобразителната част. 

Тази книга също би увлякла и деца, и възрастни. 

„Книга как се прави“ (Бяла лодка,  2014)  е  изцяло  автор- 

ски продукт на художничката  Ася  Колева.  Макар  че  книгата 

не е художествена литература в смисъла на фикция, есеис- 

тичният текст на Ася е подкупващо искрен и човечен. Худо- 

жественото му въздействие все пак идва най-вече от илюс- 

трациите, които  правят  дори  един  такъв  „прозаичен“  текст 

като „Други намират някое / спокойно местенце / със своя 

компютър“  (отнася  се  до  писателите,  които  не   пишат   вкъ- 

щи) да звучи като поезия.  Самата  Ася  споделя  в  интервютата 

си, че „образите говорят повече езици, отколкото думите“ – 

важно споделяне, което много би ни помогнало да проумеем 

накланянето на везните към изображението в днешната лите- 

ратура за деца. 

Твърде интересен проект на пишещи деца и илюстриращи 

ги художници осъществява изд. „Точица“ (автор на проекта е 

Зорница Христова). „Тетрадка за приказки“ (2012) включва 18 

приказки, съчинени от деца, илюстрирани от 12 художници от 
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по- и най-младото поколение. Съответно в издателското каре 

мястото на писателя заема играещото на писане на  приказки 

дете, следват художникът и съставителят – ето тук можем да 

говорим par excellence за детска литература, чийто субект е на- 

истина  детето  и  която  стимулира  посоката  „пълен  назад“ към 

„детското“ въображение  на  художниците,  нейни  илюстратори. 

„Тетрадка за приказки“ е едно от доказателствата „в дейстие“ 

на тезата, че днешните художници са по-близко до детското 

възприятие, отколкото днешните писатели. Например в илюс- 

трациите към приказката на Рая Господинова трудно бихме 

познали кои са рисунките на  художничката  Ася  Чаушова  и 

кои са автоилюстрации. 

Към „приказките на малкото думи“ (дали да не поми- 

слим за подобен оформящ се жанр) ще добавим и „Блок No 4“ 

на Зорница Христова (Точица, 2016), въпреки че тук автор и 

художник не са едно и също лице. Авторката е прозряла, че 

минималистичният, но отговарящ на детското световъзприя- 

тие текст-идея, илюстриран от художник като  Юлиян  Таба- 

ков, може да спечели всеки читател – от естета до малкото 

непредубедено дете (да не говорим колко леснопреводима на 

чужд език е подобна литература). Тази книга едва ли би могла 

да бъде издадена някога с други рисунки – остава усещането 

за симбиоза на словесния текст с искрящите от чистота ак- 

варели. В някои от рисунките могат да бъдат съзрени малки 

изненадващи детайли като надписа „AC/DC“ на гърба на 

фланелката на кварталния чичо, знак на хардроковите 70-те 

години – времето, към което се отнася историята. Идейният 

патос на „Блок No 4“ можем да тълкуваме така: дори и детето 

(като Митко) да живее в блок, в квартал, „в който няма нищо 

за обичане“ (можем да познаем кварталните панелки в София 

от времето на социализма), то „винаги намира какво да оби- 

ча“ в него, докато го прекроява в мечтите си. 

Към знаковите „мълчаливи“ книги принадлежи и „Кога- 

то искам да мълча“ (Точица, 2014) с рисунки на Кирил Зла- 

тков и текст на Зорница Христова. Балансът между текст и 
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илюстрация е такъв, че трудно може да се каже кой е воде- 

щият. Извънмерна доброта и мекота струят от графичните 

рисунки (японски тънкописец); мекотата идва и от обекта на 

изображение, закръглено „живо“ мече. Що се отнася до сло- 

весния текст, „Когато искам да мълча“ напомня на проект 

върху семиотика на мълчанието, но може да се нарече и „кни- 

га за думите с малко думи“. Събран, текстът съставлява само 

няколко прости изречения: „Когато бях малък, / възрастните 

ми показаха думите, / за да има къде / да си слагам нещата. / 

[това опредметяване на думите децата ще разберат, а на въз- 

растните звучи като философска метафора: б. м., С. С.]  Ду- 

мите ми харесват / но не побират достатъчно. / Не побират 

например / чуждите сънища, които се напрягаш / да чуеш, / 

музиката, / светлината / и разни други неща. / Знам, че думи- 

те / трябва да ме правят по-силен, / но понякога се страхувам, 

че ще скрия в тях нещо важно / и после няма да го намеря. / 

Послушай ме, когато мълча, / и ще го чуеш.“ 
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Последният разтвор в книгата е бял лист – оставен да 

побере онова, което всеки поотделно е „чул“. 

Т. Яна Якова издава първата си книга – „Лапи“ (Жанет 45, 

2014), със  собствени  илюстрации.  Това  е  опитът  љ  да  създа- 

де „котешка“ приключенска повест за един „котешки“ свят, 

изцяло вписан в човешкия, като обитателите му, естествено, 

разбират  и  говорят  „човешки“.  На  героите  котараци,  така  да  

се каже, нищо човешко не им е  чуждо.  Интересно  е  хрумва- 

нето приключенията на котките да се рамкират в библейската 

митологична рамка, но „поразширена“ за целта. За да бъдат 

вмъкнати пропуснатите още от време  оно  котки,  се  налага 

малка „корекция“ на библейския  разказ:  котките  били  с  чо- 

века от самото начало, споделили са изгонването му от рая и 

потопа; били вмъкнати даже в скрижалите под номер едина- 

десет, но точно тази заповед, която съдържала повелята „Люби 

котькътъ!“, се изгубила. Отделно в текста са  вплетени  още 

игриви асоциации с котешката „библия“ (напр. Златното руно 

става „Златния суджук“ и т.н.). Вярно е, че и текстът,  и  ри- 

сунките излъчват искреното удоволствие  на  авторката  от  акта 

на творене, но като че ли то остава водещо пред посланието 

(освен „Люби котькътъ!“) и предназначението на книгата – 

проблем на не един начеващ автор. 

 
V. Нов тип образователно-занимателна литература за деца 

„Сладоледена реторика“ на Зорница Христова (Точица, 

2014) и „Вкусна  география“ на  Ана  Бодакова,  Дора  Варадино- 

ва, Десислава Димитрова и Зорница Христова (Точица, 2013) – 

и двете илюстрирани  от  неизчерпаемата  на  идеи  Аля  Мар- 

кова – експериментират алтернативни познавателни (и увле- 

кателни) методи. Първата предлага не суха, а „сладоледена“ 

литературна теория, обясняваща през едно от най-любимите 

лакомства за децата трудна литературоведска материя. Самият 

текст на Зорница Христова демонстрира възможностите на 

науката реторика, които толкова духовито обяснява. В края на 

краищата читателят е силно разколебан в отговора на въпроса 
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кое удоволствие е по-голямо: да прочетеш този сладоледен 

трактат или да изядеш най-вкусния сладолед на света. 

„Вкусната“  география  пък  е  продукт  на  реално  случило 

се пътешествие на авторите (някои от тях са деца) в издирва- 

не на  непокътнати  кътчета  на  България,  запазили  характера 

и традициите си, но най-вече готварските си рецепти.  Култур- 

ната и кулинарната гепграфия тук съвпадат.  Изпитаните  ре- 

цепти  са  споделени  по  най-достъпен  начин.  Забавните  случки 

с героите по време на срещите им с родното осигуряват фа- 

булната нишка на тази не само „вкусна“, но и приключенска 

„география“. Като добавим и рамката на дневника (двамата 

братовчеди Тони и Марти, редувайки се, описват през погледа 

си всичко онова, което виждат и им се случва по време на 

пътешествието, плюс доста полезна информация) с упоменати 

точни дати, места, хора, текстът придобива характера и на 

пътепис. Предизвикателство е жанрово да се определи тази 

книга, но пък някои от читателите вече са си записали марш- 

рута, за да го преповторят. 

„Ваканция в средните векове или до Средец и назад“ 

(Точица, 2012) е друг подобен проект на Зорница Христова в 

съавторство с Иво Чолаков и с нейни  собствени  илюстрации. 

След успешния опит със  „Сладоледена  реторика“ летвата,  така 

да се каже, е вдигната още по-високо. Сега амбицията  на 

авторите е  да  докажат,  че  и  най-сложното  академично  зна- 

ние може да се предаде понятно и  „ваканционно“ на  децата, 

като се впрегнат повече сетива при възприемането му и се 

провокират допълнително различни, обвързващи ги с темата 

дейности. Написването на книгата се предхожда от предва- 

рително проучване на културата  на  Българското  средновеко- 

вие, което многократно надскача популяризациите по темата 

(включително учебниците), като пропускащи най-интересните 

детайли и обяснения за тази култура, и се насочва към изворо- 

вия научен материал, чийто респектиращ списък е приложен 

накрая като  библиография.  Практическите  приложни  задачи 

към всяка подтема цели превръщането на знанието в опит и 
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игра, пренасянето му, дори и игрово, в живота на днешните 

деца. И трите книги заслужава да се проучат и педагогически. 

 
VI. Заключителни думи. Това са само извадки от кар- 

тината на „първо четене“ на българската литература за деца 

от последните 10–15 години и опит процесите да се видят не 

отвън, а отвътре. Не може да става и дума за изчерпателност. 

Обърнахме внимание на новите издания на „класиците“ съв- 

ременници, които се утвърждават още през 70-те, 80-те и 90-те 

години на XX в., за да очертаем новата им роля на естети- 

чески коректив в днешната книжнина за деца и битката сре- 

щу това детето да се превърне във „всеяден“ (в естетическия 

смисъл) консуматор. Тя обаче може да  се  осъществи  само 

при условие, че съществува реагираща и респектираща лите- 

ратурна критика. Опитахме да приложим по-критичен подход 

при представянето на авторите от последното десетилетие. Ос- 

тавихме нарочно дискусионните тези – на тях им предстои да 

узряват, може би и да се преосмислят в хода на търсене на 

самата литература. 

В очертаващата  се  доминанта  на  арт  книгата  за  деца 

като че ли младите художници наистина имат по-решаващата 

дума: първо, защото техният предметно-изобразителен език е по-

близък до детското възприятие; второ, изглежда да си ху- дожник 

и да „пропишеш“ е по-лесно, отколкото обратното. Доколкото 

текстовете на художниците не претендират за „ли- тературност“, 

нешколуваният им  изказ  се  оказва  „по-детски“. По същия 

начин, когато писателите, без да са художници про- 

фесионалисти, се илюстрират сами, и техните непретенциозни 

рисунки изглеждат „детски“ (да си спомним  автоилюстрациите 

на Радичков  към  „Ние,  врабчетата“).  А ако  бъде  привлечено 

и детето да рисува  и  да  измисля  приказки,  тогава  и  писате- 

лят, и художникът имат най-точния коректив пред себе си. 

Реалното привличане  на  детето  в  една  обща  творческа  игра 

с възрастния (а не само на нивото на художествения текст от 

валерипетровски тип) може да се окаже един от начините за 
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стопяване на сериозната дистанция, която се забелязва между 

читателя и писателя за деца след края на XX в. Другият е 

интелигентно-закачливото общуване с читателя, но на базата 

на доброто му познаване (едни от най-добрите в диалога с 

днешното дете от по-новото поколение са Зорница Христова 

и Юлия Спиридонова). 

Днешното „бракосъчетание“ на писатели  и  художници 

на полето на книгата за деца много напомня на състоялото се 

между двете световни войни, довело до т.нар. „златен“ период 

на тази литература. Но само напомня. Тогава най-добрите ни 

писатели за възрастни творят за деца, и то в степен, равностой- 

на на творчеството им за възрастни. Илюстрират ги съответно 

най-добрите ни художници тогава. Днес също се забелязва 

утвърдени автори за възрастни да се „пробват“ в писането за 

деца (разгледахме някои примери), но първо, са неколцина и 

второ, не личи да поемат ангажимент към самата литература 

за деца. Има и по-важна разлика: между двете световни войни 

и писатели, и художници заедно претворяват идеите на „Родно 

изкуство“, опитвайки се да създадат модернизъм с родна спе- 

цифика (в идейната платформа на движението влизат също 

и детето, и детската книга). Днес писателите и художниците 

не са обединени от обща културна кауза. Факт е, че голяма 

част от най-добрите ни млади художници, които се занимават 

и с детска илюстрация, вече работят не само за българския 

пазар и в този смисъл са носители и на световни културни 

тенденции. Българската книга за деца днес също гони не тол- 

кова „родни“, колкото „световни“ стандарти (тук ще оставим 

настрана историческата динамика  на  въпроса  и  сравнение- 

то с литературата за възрастни). Детските културни граници 

не съвпадат напълно с националните. Самата днешна култура 

формира читатели, които искат да бъдат повече „световни“, 

отколкото „родни“. Оставяме темата отворена. 
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„От хитро, по-хитро ме мами небето...“ 

или Добри-Жотевите сънища наяве 

Росица Чернокожева, Литературен институт – БАН 

r_chernokozheva@abv.bg 

 
 

Добри Жотев. Един от върховете на  българското словесно из- 

куство. Талантът е Божа дарба. Добри Жотев е човек далеч от 

лекомисления, догматичен патос. Неговото кредо е емоционал- 

ното мислене, „мислещо сърце“,  а  не  „чувстващ мозък“.  Но  за 

да стигне до своите лирически прозрения в поемите „Буйният 

вятър“, „Кантата за слънцето“, „Поема за облаците“, „Хаосът“ 

всичко ще започне от онова езическо село Радуй, което дори 

няма църква, в центъра на така нареченото Граово.  Село  от 60-

ина паянтови къщи, оградени най-често с тръни,  а на  огради- те – 

забити на колове конски черепи. Това е овчарско село. Го- 

дините са 20-те, 30-те на миналия век. Хората тук си произвеж- 

дат всичко и ходят един път в годината до София за сол, игли, 

газ, която те наричат „видело“.  „Тоя  свят,  мъничък и  затворен, 

на моето село в детството ми за мен беше един голям свят, от 

който аз съм получил твърде много“ – ще каже по-късно Добри 

Жотев в анкетата, направена с него от Весела Янева1. Всичко, 

което изпълва поетическия свят на твореца Добри  Жотев идва 

от този детски свят, където песента и плачът  са почти еднакви 

и „въпросите, които стояха пред хората, макар и откъснати от 

света, бяха пак въпроси на  света“.  И  пак,  разказвайки  за  себе 

си, авторът ще каже: „Тях нося в себе си и досега“. 

 
1      Янева, Весела. Добри Жотев. Литературни анкети. – София, Изд. на БАН, 

1980. 

mailto:r_chernokozheva@abv.bg
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Да припомним, че Фройд  ни  насочи  как  на  четири  или 

пет години малкият човек (ще  видим  по-долу  как  Добри  Жо- 

тев употребява също израза „малкият човек“ наред с  „дете“) 

често е завършен и оттам нататък само постепенно проявява 

онова, което се съдържа у него. В целия си по-сетнешен живот 

ние разказваме, преекспонираме основно детството си. И  ко- 

гато създава първите си прозаични творби – това са 12 разказа 

за детските му години – книгата „Вълчи вървища“, или когато 

презглава се претъркулват приключенията в „Лесньо дири ле- 

снината“, или „Птичи хор“ огласява поетичното пространство, 

това са все Добри-Жотевите сънища наяве. 

В споменатата анкета авторът разказва как се е озовал в 

тази територия – творенето за деца. При различните му творби 

е различно. Например когато, травмиран от неразбирането и 

неприемането, този човек и творец, преминал като младеж 

през РМС-а, затвора, партизанската одисея и отстояващ вина- 

ги творческото прилагане на идеите, а не догматизъм, потърс- 

ва като отдушник веселите спомени и детски щуротии на село, 

пресътворени в хумористичната поема „Лесньо“. Подобно е и 

търсеното общение с птиците и животните, които са неделима 

част от детството му и това ражда стиховете в „За вас деца 

невинни от 5 до 105 години“. 

Ето как ни въвежда авторът в приключението „Лесньо 

дири леснината“: 

Нашият герой  живее 

в село неизвестно 

и се казва Спас Андреев, 

а му викат Лесньо. 
 

Но защо не се чудете – 

ей сега ще разберете! 
 

Всяка работа човешка 

му изглежда много тежка, 

затова той прави-струва, 

уж я върши, а хитрува! 
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Вечно дири леснината, 

пък… намира патилата! 

Патила безброй, безчет… 

Но да почнем ред поред! 
 

И се зареждат патилата на нашия герой – една неверо- 

ятна детска изобретателност, уви, все завършваща печално, от 

което, ако разполагахме с повече време, също можехме да 

изведем психоаналитичната обосновка на нашите грешки в 

ежедневието (вербални и поведенчески) като проява пак на из- 

тласканото несъзнавано. Хумористичният ефект тук се пораж- 

да главно от неловките положения на безпомощност на прота- 

гониста и всеки път смехът е последица от сравнението между  

Аза на възрастния и Аза като дете. А положени в по-общ и на- 

ционален контекст, Лесньовите патила се родеят с най-добрите 

класически образци като Вилхелм-Бушовите „Макс и Мориц“ 

и Ран-Босилековите „Сестрите на Макс и Мориц“. 

Мисля си, каква ли наблюдателност и изобретателност се 

изисква да изобразиш 30 животни и птици с най-характерното 

за тях! И тук на помощ пак идват детските усети, спомени, 

таланти. Добри Жотев разказва за тази своя любов и привър- 

заност към животните. Един път, целувайки по муцуната едно  

теленце, така е увлечен, че го ухапва до кръв. Пак психоа- 

нализата ни дава познания, че в ранните си години децата не 

правят разлика физиономично между хора и животни. Това е 

описано и от Фройд във великолепната анализа на една детска 

невроза, известна като случая „Малкият Ханс“, където четири- 

годишният Ханс на моменти уподобява в сънищата си образа 

на баща си и конете, които го плашат. Неслучайно Фройд 

казва, че „сънищата и неврозата не ни съобщават нищо глу- 

паво“. Общуването на малкото дете, когато неговият социален 

атом се състои главно от тесен роднински кръг, с домашните 

животни има и определен терапевтичен ефект. Едно дете, 

особено израствайки в суровия домашен бит на малкото село, 

много по-често споделя своите скърби и радости с обитателите 

на двора отколкото дори с родителите. 
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Искам да откроя и една особеност на таланта на Добри 

Жотев. Самият той твърди, че силната му страна са лириче- 

ските поеми. Това идва много отдалече. От бабините преда- 

ния, от песенните балади на баща му, от неговата проявена 

още като малко дете страст към музика и музикални инстру- 

менти: цигулки, кемане, дудуци. Сред близките му била из- 

вестна дарбата му да прави невероятни музикални портрети 

на хората чрез хармониката си. В този контекст цялата лирика 

на Добри Жотев е един музикопис. В самия си зародиш, по 

неговите думи, той е чувал стихотворенията си като някакво 

звучене. Затова на добродушния смях към чучулигата в едно- 

именното стихотворение: „Пустата му чучулига, с тез крилца 

къде се вдига“, следва възвисяващото: 

Аз тогава им отвръщам: 

„Хей, орли, орли могъщи, 

песента ми е крилата, 

тя ме вдига в небесата!“ 
 

По-късно същият мотив ще се превърне в  лирическа  по- 

ема „Химн за чучулига“. Само един роден поет, със сетива за 

божественото, може да създаде такива акорди: 

Събрана е безкрайната вселена / във сърчице на птица! 

Понесена е тежката вселена / върху крилца на птица! 

Взривена е могъщата вселена /във гърленце на птица! 
 

И това нямаше да го има, ако не беше споменът: „Спом- 

ням си с колко любов съм слушал щурците, славеите и дру- 

гите птици. А когато сутрин рано, на развиделяване, чувах в 

просъницата си тия незабравими жетварски песни, които се 

подемаха от човек на човек и се носеха от хълм на хълм и 

нямаха край, това за мене беше най-голямото блаженство“2. 

Какво е това в просъница на развиделяване, в това гранично 

време и пространство – спомен, фантазия, сънища наяве. В 

„Поетът  и  фантазирането“ (1908)  Фройд  пише:  „Едно  силно 

2      Пак там, с. 29. 





4 Янева, Весела. Цит. съч., с. 38. 
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настоящо преживяване събужда у писателя спомена за по- 

раншно, най-често лежащо в детството преживяване, а то по- 

ражда желание за превъплатяване в поетическа творба. В нея 

самата се откриват  елементи  както  на  пресния  повод,  така  и 

на стария спомен“3. 

Всъщност поетическите  прощъпулки  на  Добри  Жотев  са 

от 10–12-годишната му възраст. Тези стихове  имат  странна 

съдба. Като възрастен, един ден, връщайки се в родната къща, 

поетът намира  в  полога  на  кокошките  някакви  изпонацвъ- 

кани листове и познава в тях детските си стихове. После те 

излизат под заглавието „Прощъпулки“.  За  тях  той  казва:  „Те 

са били по-мои, по-оригинални (сравнявайки ги с юношеските 

подражателни любовни), тъй като в тях си бяха намерили мяс- 

то детската образност, детските виждания, детският наивитет“4. 

В този смисъл Добри Жотев  е  благодатен  случай  за  изслед- 

ване на психографския процес. Първото стихотворение тук е 

„Пролетният вятър“: 
 

Вятърът – немирник стар, 

блъска по вратите, 

крушата отвън го пъди 

и свисти сърдито…. 
 

А ето с какво започва  първата случка от „Лесньо“: 
 

Вятърът – немирник стар – 

хлопа по вратите, 

крушата го пъди с клони 

и шуми сърдито…. 
 

Да отидем по-нататък – началото на поемата „Алегро“: 

„Аз съм Вятърът! Вятърът! Вятърът!/ или друга поема „Буй- 

ният вятър“: „Буйният вятър над буйните ниви бушува / буй- 

ният, южният вятър бучи“. В анкетата Добри Жотев разказва 
 

3      Фройд, Зигмунд. Поетът и фантазирането // Зигмунд Фройд. Естетика, 
изкуство, литература, София, 1991, с. 341. 
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за това си специално усещане за вятъра. Както той казва, бил 

първият мотоциклетист-писател. Така, карайки с максимална 

скорост по Цариградско шосе с усещането, че  ще  полети  и 

под напора на южния вятър му се натрапват тези два стиха. 

Спира, повтаря ги, потретва и разбира, че е намерил гамата 

на поемата. 

Това  преливане,  доразвиване  на  мотиви,  теми  и  образи 

в различни творби и в различни жанрове е много характерно, 

както ще се убедим и по-нататък, за Добри Жотев. 

С какво са населени прощъпулките на поета. С върбите 

и реката, с облаците и месеца, с първия сняг. Тук са и глупа- 

вият Шаро, който лае месечината и хълмчето, с коса – ръже- 

ната нива. 

И за „Лесньо“, и за „Птичи хор“ важи това, което сре- 

щаме отново в „Поетът и фантазирането“: „Не забравяйте, че 

може би малко странното подчертаване на детския спомен 

в живота на поета води в края на краищата началото си от 

предпоставката, че поезията, както и „сънят наяве“ са продъл- 

жение и заместител на някогашната детска игра“5. 

Книгата „Вълчи вървища“ има друга история. Тя е най- 

автентична. Ето спомените на автора: „Моето село беше въл- 

ча пътека. Вълците от  Рила  и  Родопския  масив  преминава- 

ха през югославските планини през моето село. Спомням си 

зими, в които казваха, че селото е буквално обградено от 

вълци, които клечат по баирите... За борба с вълците имаше 

много страшни и силни кучета. Дете на осем-десет години, аз 

яздех някои от тях, които ме носеха спокойно“. Така се раждат 

12-те разказа. Това са разкази за оцеляването в една сурова 

природа и бит. Разкази в графичното черно-бяло. Белият сняг 

и черните вълци. Деца, които отиват до съседното село на 

училище и се държат за ръце сред снежната виелица. Разкази 

с лаконичен, строг изказ. Така, както Добри Жотев се е учил в 

прозата от Елин Пелин, за когото казва, че с десет думи може 

да изрази мисъл или идея, за което друг би написал десет 

5      Фройд, Зигмунд. Цит. съч., с. 143. 



6 Янева, Весела. Цит. съч., с. 40. 
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страници. Същото внушение за простота на израза. От Елин 

Пелин той е почувствал, че простотата е най-доброто средство 

за изобразяване. И пак от него е усетил сложността на пътя 

до тая простота. 

Това е първата прозаична книга  на  Добри  Жотев  и  той 

сам казва, че тя е упражнението му по белетристика. Особени 

са тези Добри-Жотеви „Вълчи вървища“. По джеклондоновски 

силни и мъжки. Но и по детски затрогващи. Не може да не се 

запомни малкият Добри, който дори  не  може  сам  да  се  качи 

на толкова умното магаре  Марко,  което  самњ  намира  пътя. 

Или кобилата Нелка, която го спасява от вълците, но след три 

дни умира. 

И отново мотиви от детските преживявания ще бъдат 

пресътворени в друг жанр – лирическата поема. Така зимите 

ще станат „Зимни стихове“, срещата с вълците ще родят фи- 

лософията на „Единак“, конят от детството ще стане метамор- 

фозата „Кентавър“. 

Тук искам да отворя една скоба. Отношението към деца- 

та и детското у Добри Жотев е много специфично. В анкетата 

писателят откровено заявява, че е равнодушен към децата, че 

споделя мислите на Монтен не за биологично, а духовно твор- 

чество, че дори към едно животно е по-любвеобилен. Това той 

обяснява с трудното си детство, с нарастващата си критични 

изисквания към човека и завършва така: „Понеже у малкия 

човек (ние го наричаме невинен, понеже той не се самосъз- 

нава) можем да видим всичко, което има у възрастния: и 

егоизма, и  завистта,  и  подмазвачеството,  и  клеветничеството, 

и всичко... при него тези недостатъци изпъкват по-болезнено“6. 

Не кореспондира ли това точно с психоаналитичния под- 

ход към малкия човек. Бетелхайм ще  каже:  „Детството  е  ки- 

пящ казан  от  страсти“.  Детството  не  е  безоблачно  време,  не 

е райска градина и зад вратата на детската стая има много 

фантазии и страхове. 
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Но да се върнем към спомена. Пак ще се позовем на 

Фройд, който твърди, че не щастливият човек фантазира, а 

неудовлетвореният. И как „миналото, настоящето и бъдеще- 

то сякаш са нанизани на шнура на протичащото през тях 

желание“7. Може би това са тайните, с които казваше Добри 

Жотев, че е обграден. Или са сънищата ни наяве. На въпроса 

на Емилиян Станев в един техен разговор какво го задържа в 

живота като не е вярата и как излиза от спадовете си, Добри 

Жотев отговаря: „…Ами – проклета виталност“. Като  ученик 

спи по пейките в Конното (сега комплекс „Лагера“) и се съ- 

бужда засипан от сняг, в затвора има дни, когато смуче един 

кокал, за да не умре от глад, в „Избрани произведения" не 

включват най-доброто му призведение „На гости у дявола“, 

сякаш то не съществува. 

Добри Жотев, който в края ще каже „Смъртта е почте- 

на... Животът е, който ни мами. Той ни създава непрекъснато 

уловки, милион илюзии, мята ни насам-натам, залисва ни с 

неща, които иска да ни докаже, че са от огромна важност...“8 

Същият този Добри Жотев е детето, което написва на 

10 години: 
 

Така ми е срамно 

и  мъчно,  задето 

от хитро, по-хитро 

ме мами небето. 

 
Опряно на бряста, 

със мен се закача. 

Река да го  пипна, 

то бързо отскача.... 

 
 
 
 
 

7      Фройд, Зигмунд. Цит. съч., с. 339. 
8      Янева, Весела. Цит. съч., с. 147. 
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Автобиографичните сюжети и „естетитизирането“ 

на темата за детството през междувоенния период 

 

Споменът за детството е част от автобиографичните сю- 

жети в българската проза за  деца  и  юноши.  Най-често  дет- 

ските спомени на героя разказвач представляват повести или 

сборници с разкази, а в по-редки случаи  те  са  част  от  ме- 

моарни трилогии или автобиографични романи. Обикновено 

повествованието е издържано в класическата аз-форма и  се 

стреми  към  пресъздаване на автентичните събития  от детство- 

то, съчетани с опит за възстановка на сетивните възприятия, 

емоции и умовъзрения на детето от спомена. Изключенията от 

тази форма са свързани най-вече с присъствието на историче- 

ската тематика като паралелна сюжетна линия, подчинена на 

определени идеологически норми. В по-голямата част от тек- 

стовете отминалото детство е художествено претворено чрез 

няколко устойчиви елемента: социално-историческите усло- 

mailto:galinaboris@abv.bg


358  

вия, в които са протекли детските години на разказвача; типа 

герой дете или детски колектив; взаимоотношенията деца – 

възрастни; времепространствената възстановка на миналото: 

празничните моменти и първите местообиталища от детството 

(родния дом, бащината къща, родното място или родния край, 

местата на детските игри и др.). 

Спецификата на тези елементи предопределя и доми- 

ниращите във всяко произведение повествователни „кодове“: 

психологически, образно-асоциативен, историко-идеологиче- 

ски, алегорично-пародиен, екзистенциално-философски и пр. 

В настоящото изложение се коментират предимно „текстови 

проби“ от фонда на детско-юношеската проза, относими към 

периода между 20-те и 80-те години на миналия век. Типоло- 

гията на въпросните автобиографични текстове е тясно свър- 

зана с литературноисторическия развой на българската детско- 

юношеската проза, с взаимодействията между поетическата и 

прозаическата писателски формация в „голямата литература“ 

и съответните за даденото десетилетие художествено-естети- 

чески тенденции. Авторите на подобни произведения са сред 

най-изявените български писатели на ХХ век и обикновено 

творят и за деца, и за възрастни. 

Между 20-те и средата на 40-те години се появяват едни от 

първите концептуални автобиографични книги за деца и юно- 

ши, които предлагат оригинални повествователни модели на 

спомена от детството. И това не е случайно. В своето изследва- 

не „Българската детско-юношеска проза“ (1979) Симеон Янев 

посочва, че етапът между двете световни войни представлява 

същинското начало на българската детско-юношеска художест- 

вена проза. Тогава завършва жанровата ѝ диференциация, както 

и процесът на осъзнаването ѝ като пълноценно изкуство със 

специфичен адресат. (Янев 1979: 3–8). Според изследователя 

именно в междувоенния период критериите за естетическо ка- 

чество на повествованията за възрастни и за подрастващи се 

изравняват. Творчеството за деца вече не се възприема като 

създаване на книжнина с „помощни“ функции (педагогически 
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и образователно-когнитивни), а дидактичността постепенно е 

преодоляна. Отхвърлят се отдавна остарелите, дори съмнител- 

но хуманни педагогически стереотипи и клишираните литера- 

турни модели. Осъзнава се важната роля на детската психика, 

въображение и гледна точка към заобикалящия свят при създа- 

ването на интригуващи за подрастващите текстове. 

Очевиден е стремежът на писателя възрастен да се отна- 

ся с детето читател като  равноправен  на  зрелия  човек  участ- 

ник в художествено-естетическата комуникация между автор и 

адресат. В междувоенния  период  тази  „особена“ комуникация 

за пръв път е изведена като целенасочена тенденция, допъл- 

ваща и надграждаща педагогическите цели на прозата за деца 

и юноши: чрез литературата у детето да се възпитават естети- 

чески вкусове, а не просто да му се налагат етични модели на 

поведение. Целта е детето да може да разпознае в преживява- 

нията на литературния герой собствените си мисли, чувства и 

език, да извлече от четивото и удоволствие, и когнитивни пол- 

зи. До голяма степен този прелом засяга и автобиографичните 

сюжети с главен тематичен акцент споменът от детството на 

повествователя. Променя се виждането за детето и  детството 

като литературни  образи,  появяват  се  метафорите  на  Дора 

Габе и Ран Босилек „детска душа“, „детски остров“, а споменът 

за детството  се  интерпретира  като  завръщане  в  „златния  век“ 

и „обетованата земя“ на човешкия живот. 

Носталгично-романтичният образ на детската възраст 

има своята мотивация не само в личния сантиментален порив 

към завръщане в миналото, но и в най-съществените жанрово- 

стилови тенденции в цялата българска проза от онова време. 

Този романтичен образ като модел на спомена от детството 

също е подложен на промени, трансформации, на идейно и 

жанрово-стилово надграждане. Според десетилетието на съз- 

даването си, според избора на по-модерна или по-традиционна 

комуникативна стратегия, въпросните автобиографични моде- 

ли в прозата ни за деца и юноши могат да се поставят и в 

рамките, очертани от Светлозар Игов в „История на българ- 
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ската литература“1 по отношение прозата за възрастни между 

войните. Тогава излизат както по-модерни текстове, с фраг- 

ментарна структура и силно лиризирано повествование, така 

и по-традиционни автобиографични произведения с изявено 

епическо и документално начало. 

През 20-те и 30-те години на миналия век примери за по- 

добни модели на спомена от детството са повести и сборници с 

разкази от Дора Габе („Някога“, 1924; „Когато бях малка“, 1939), 

Добри Немиров („Когато бях малък“, 1934), Стилиян Чилинги- 

ров („Детски дни“, 1938) и първият том от мемоарите на Тодор 

Влайков „Преживяното“ („Детски години“, 1934). В по-монолит- 

ните епически разкази, какъвто е мемоарният текст на Влай- 

ков2, преобладава интерпретацията на детските спомени през 

културноидентификационния код. Тук разказът за персоналното 

минало включва обзорното изображение на етнокултурните и 

религиозни традиции на патриархалния родослов, за да се изгра- 

ди връзката между културно-историческата памет на отделните 

поколения „предци“ и „наследници“. Затова и Влайковото по- 

вествование е интонирано в патетична стилистика, отразяваща 

възрожденския дух на времето и светогледа на разказвача, чи- 

ето ранно детство принадлежи на предосвобожденската епоха. 

Тъй като писателят е най-възрастният сред авторите в 

тази група, възрожденският модел на детския свят във Влайко- 

вия автобиографичен сюжет не се конфронтира със „заветите“ 

на предците, нито със социалния живот на героя дете. Повест- 

1 Ярките жанрово-стилови синтези, които се извършват в междувоенната 
литература, според Светлозар Игов са предопределени и от концептуал- 
но-стиловото преустройство на поетическата формация на символистите. 
Влиянието на символизма, водещото преди войните модерно литературно 
направление, е определящо и за постсимволистичната поезия от следвоен- 
ните години, а също и за взаимодействието между двете жанрови форма- 
ции – поетическа и прозаическа. Поетическата традиция отпреди войнните, 
както и авангардните следвоенни движения в българската лирика оказват 
значително влияние и върху прозата. През първото следовоенно десетиле- 
тие (20-те години на ХХ в.) се наблюдава силна тенденция към лиризация 
и фрагментаризация на повествователната проза, докато през 30-те настъп- 
ва ново завръщане към епическите структури (Игов 2010: 708–710). 

2    Трите тома на „Преживяното“ излизат между 1934 и 1942 г. 
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вователят е носител на патриархалния морал и приема него- 

вите педагогически модели. Той подтекстово припознава вре- 

мената на детството си като част от историческата памет на 

нацията, която е повод за патриотична гордост и носталгия по 

миналото. Оттам и „заветния“ тон на повествованието. Една 

от важните му „мисии“ е приемствеността на родословната 

традиция между поколенията. Ето защо в първия том от Влай- 

ковите мемоари „Детски години“ (1934) патриархално-възрож- 

денският бит е основа на детския спомен. Той е изобразен 

в изцяло позити вна, романтично-сантиментална светлина, с 

ярки етнографски детайли, с пълно успоредяване между „род- 

но“ и „детско“ времепространство, оценностени като опори на 

персоналната и на колективната памет. 

Съществени елементи от  културноидентификационния 

код съдържат също разказите  спомени  в  сборниците  на  До- 

бри Немиров („Когато бях малък“, 1934 г.) и Стилиян  Чилин- 

гиров („Детски  дни“,  1938  г.).  Все  пак,  въпреки  че  излизат 

през същото  десетилетие,  в  техните  повествования  историите 

за детството вече съдържат  и  някои  съществени  типологиче- 

ски различия в сравнинеие с Влайковия модел. Първо, двата 

сборника с автобиографични  разкази  не  са  толкова  монолит- 

ни епически сюжети, какъвто предлага Тодор Влайков.  Освен 

това етнокултурната традиция тук не е интерпретирана изцяло 

в позитивна светлина, тъй като детството на повествователя се 

отнася към променен културно-исторически и социално-битов 

фон – то протича в следосвобожденското българско време. До- 

бри Немиров и Стилиян Чилингиров принадлежат към след- 

ващата писателска генерация: родени са през 1881 и 1882 г., 

докато Влайков е роден през 1865 г. Затова не е учудващо, че 

в техните разкази спомени, въпреки все още доминиращото 

патриархално възпитание и на тогавашните поколения деца, 

анахроничните морални и битови ценности  от  предходната 

епоха вече са подложени на критическа преоценка. 

Те не съответстват на съвременните социални реалности, 

нито на психологическата установка на героите. В сборниците 
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на Добри Немиров и Стилиян Чилингиров подобни несъот- 

ветствия се проблематизират именно чрез модела на детския 

спомен. В него силно присъствие има социално-психологиче- 

ският пласт, а сюжетът за детството вече е неизбежно повли- 

ян от сблъсъка между традиция и модерност. Патриархалният 

морал и старите педагогически модели са в разрез не само с 

променените условия на живот, но и с видимо различната (в 

сравнение с детето у Влайков) психическа нагласа на детето от 

спомена.  Детското  изживяване,  възстановявано  през  спомена, 

е обвързано много по-тясно и със социалната принуда на тру- 

да, а не само с патриархалния култ към него. Социално-ико- 

номическите условия променят и трактовката на религиозно- 

празничната традиция. Това пък предпоставя нееднозначната 

интерпретация на времепространствата от детството. 

И в двата автобиографични модела (представени от Не- 

миров и Чилингиров) местата и празниците от детството вече 

не са толкова съкровени спомени за „златния век“ и „обетова- 

ната земя“ на миналото, както е у Влайков. Затова и повест- 

вованието звучи по-драматично, а детето изглежда измъчвано 

от съмнения. У Стилиян Чилингиров именно нехуманните, кон- 

сервативни педагогически методи на учителите, наследени от 

патриархата, проблематизират светлия образ на някои ембле- 

матични за предходната епоха институции и топоси, като на- 

пример сградата на училището. Такива места се превръщат и в 

извор на травматични спомени, чиито болезнени следи оставят 

отпечатък върху психиката на цялата детска група от връстници 

– съучениците на момчето. Посланието е недвусмислено: тяхно- 

то поколение не приема да бъде възпитавано единствено в духа 

на стария морал, тъй като новото време изисква друг мироглед 

и различен тип социална реализация. Подобен сблъсък същест- 

вува и между традиционните празнични ритуали, унаследени от 

предците, и невъзможността за спазването им в настоящето. 

Като част от личната жизнена история, подобна кон- 

фликтна ситуация между „старото“ и „новото“ време пробле- 

матизира цялата родословна традиция, включително християн- 
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ско-религиозните ценности, в които са възпитани поколения 

българи. Те също се оказват неприложими в променените 

социално-битови условия. Вместо да е сред опорите на па- 

триархалния семеен модел и да консолидира членовете на 

родословната общност, в разказите на Стилиян Чилингиров 

празничната традиция се превръща в  символ  на  неосъществе- 

на религиозна и културна инициация, заради ниския социален 

статус на семейството на повествователя. То не може да си 

позволи да празнува Великден, защото е бедно. Споменът за 

„отказания празник“ остава в детската памет като травмиращ 

белег. Напразното  очакване  от  децата  и  безплодните  усилия 

на родителите им да  го  осъществят  не  само  лишава  детето 

от малките радости на религиозните обреди, не само е  удар 

върху честолюбието му, но  помрачава  приютяващите  символи 

на „безопасната“ семейна среда, родителската закрила и тра- 

диционните морални ценности. 

У Добри Немиров интерпретацията на времепространствата 

от детството също е свързана със социалната принуда. От ранна 

възраст необходимостта да помага на възрастните в изкарването 

на прехраната принуждава детето да напусне родния си дом, 

което за него е равносилно на насилствено прекратяване на 

детството му. Тази случка не само променя живота на момчето, 

но и остава като символ на „отнетия детски рай“. Оттук и още 

по-драматичната конфронтация между традиция и модерност, 

като част от спомена за детството. У Чилингиров минорните 

интонации на детските спомени са причинени от частични случ- 

ки в живота на детето, които предизвикват съмнение в устоите 

на патриархалния модел. В автобиографичния сюжет на Добри 

Немиров тези съмнения засягат не само междупоколенческите 

противоречия, но и сблъсъка между детството и зрелостта, 

като житейски периоди, които са полюсно оценностени. Прину- 

дено да порасне преждевременно, детето несъзнателно се стре- 

ми да „доизживее“ детството си: понякога то загърбва тайно 

труда за прехраната, за да поиграе, но заради патриархалното си 

възпитание е измъчвано от угризения на съвестта. 
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Изобщо поведението на детето и възрастните в повест- 

вованието на Добри Немиров са представени с „обърнат ети- 

чен знак“. Детето изглежда по-устойчиво на моралните пре- 

дизвикателства, по-прозорливо, а в някои случаи – по-зряло 

и по-мъдро от възрастните. В цяла поредица от разкази тази 

позиция е представена през метафората за „слепотата“ на въз- 

растните и „будния поглед“ на детето. Той се оказва коректив 

на втренчения в дребнавите, меркантилни нагони взор на зре- 

лостта. Така още разказите спомени за деца на авторите от 

20-те и 30-те години включват в комуникативно-реторическата 

си стратегия важен повествователен код – възрастово-психоло- 

гическият. Той проблематизира не само етнокултурната иден- 

тификация и адаптацията на „принудително порасналото дете“ 

в една съвършено променена, безкомпромисна социална сре- 

да, но и междупоколенческите и междувъзрастовите взаимо- 

отношения деца – родители – предци. По този начин едно от 

основните „заветни“ послания във Влайковия художествено- 

автобиографичен модел – мисията на приемствеността между 

генерациите – също е подложено на критическа преоценка. 

Детството е видяно и като възможен коректив на зрелостта, 

и като „опозиция“ на традиционното възпитание на предците. 

Взаимоотношенията между родители и деца предста- 

вят само един елемент от модела на спомена у Немиров. За 

разлика от други автобиографични повествования, тук интер- 

претацията на времепространствата от детството представя 

спомена за родните места не само като приютяващ и предиз- 

викващ носталгия, но и като извор на отрицателни емоции. 

В разказа „Дунавът“ например този мотив е пресъздаден чрез 

спомена за някои драматични случки, свързани с  детските 

игри на връстниците на героя. Детската група тук е специ- 

фична и различна от всички останали: приятелите на Дочко 

и той самият са родени в Русе, те са децата на дунавското 

крайбрежие.3 Споменът за детството край Дунав обаче, вместо 
 

3      В автобиографичните книги за деца и юноши между 20-те и 80-те години 
на миналия век съществуват и други „разновидности“ на детските колек- 



365 
 

да е радостен, е особено травматичен, защото възобновява 

някогашните събития, белязали детската душа със сянката на 

смъртта. Трагичната гибел на приятеля от детинство във води- 

те на реката лишава детето от възможността безпроблемно да 

се идентифицира с родното си място – дунавското крайбрежие. 

Този болезнен спомен остава като следа в целия живот на 

повествователя. 

Друг повествователен код, откроим в част от коменти- 

раните текстове, е образно-асоциативният. През него възрас- 

тово-психологическите характеристики на детето и детството 

изглеждат особено автентични, не само от гледна точка на 

автобиографичния съдържателен пласт, но и като част от ко- 

муникативно-реторическата стратегия на автора. Те мотивират 

романтичния образ на този жизнен етап и придават особен 

поетико-лиричен заряд на повествованията. Интерпретираните 

през този код времепространства от детството са откриваеми 

в разказите и на Чилингиров, и на Немиров, но за пръв път 

са изведени като основен елемент от модела на спомена в 

автобиографичните текстове на Дора Габе. Естетизирането 

на сюжета за детството през психологическите особености на 

детската възраст е същностна част от нейната художествено- 

творческа концепция. Именно Дора Габе за пръв път предлага 

теоретични възгледи за детето, детството и спомена за него, 

основани на научни постановки. Писателката не просто „пре- 

 
тиви, като съществен елемент от моделите на спомена. Спецификата на  
всяка подобна група на връстниците на повествователя е свързана и с 
индивидуалната интерпретация на времепространствата от детството. Като 
устойчиви елементи от повечето автобиографични сюжети,  детската гру- 
па на връстниците и времепространствата от детството предоставят въз- 
можност за съпоставки между текстове, създавани в различни периоди от 
развоя на българската проза за деца и юноши. Така например възможни 
паралели съществуват между типа детски колективи у Добри Немиров 
(„децата, родени край Дунав“), Станислав Стратиев („децата от квартална- 
та уличка“), Паулина Станчева („децата на черноморското крайбрежие и 
на Бургас) и др. Такива текстове са представители на различни литератур- 
но-исторически десетилетия и на емблематични художествени тенденции 
или авторови поетики. 
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открива“ понятието „детска душа“4, като  специфичен  творче- 

ски и научен подход към психологията на детето, но чрез него 

обяснява същността на  детската  памет,  а  оттам  и  на  спомена 

за детството. В цялото си творчество за подрастващи, тя  из- 

хожда от грижата за крехката душевност на детето, много по- 

различна от тази на възрастния. 

Дора Габе е сред първите ни детски писатели, които 

поставят автобиографичния си сюжет върху „наднационални“, 

„надетнични“, „надсоциални“ и „надисторични“ художествени 

модели. Споменът от детството в нейните текстове не е пред- 

ставен само като тяхна фунция и не е поставен предимно на 

базата на процеси, обвързани с фактори от външната среда. 

Детският спомен е припознат и като съществена част от съ- 

кровения вътрешно-психически живот на детето, от неговата 

душевност. Той е видян като сложен синтез от сетивни въз- 

приятия, абстрактни асоциации, умовъззрения, фантазни пред- 

стави и емоции на детето. У Дора Габе разказът за детството 

се стеми да провокира подобни „синтетични“ рефлекси и у 

читателя, предлагайки специфична езикова стилистика, „ли- 

рични интонации“, а понякога и фрагментарна композиция на 

текста. Диалогичността и „парчетата“ от спомена, за сметка на 
 

4     През  1938  г.  в  сп.  „Изкуство  и  критика“ излиза  реферата  на  Дора  Габе 
„Детска душа и детска литература“. Ето какво пише  по  повод  на  нейните 
идеи една от изследователките ѝ – Светлана Стойчева: „Понятието „детска 
душа“ не е литературоведски, а психологически конструкт. Ако вземем 
дихотомията „индивидуална  душа“  –  „народна  душа“  (последното  понятие 
е въведено от неоромантиците и дефинирано от немския психолог Вунд в 
началото на ХХ в.), „детската душа“ се доближава до „народната душа“. 
Словосъчетанието „народна душа“ влиза в речника още на първия неоро- 
мантичен модернистки кръг „Мисъл“, но приляга не по-малко на езика на 
модернистите  между  двете  световни  войни,  най-вече  при  опитите  им  да 

„онародят“  модернизма  (движението  „Родно  изкуство“),  да  му  придадат 
„българска душа“. Разгръщайки творческия си талант през  20-те  и  30-те 
години на ХХ в., Дора Габе усвоява същите културни  доминанти,  усети, 
вкусове на времето. С избора на „детската душа“ тя предлага своята духов- 
на алтернатива за съвременния човек,  представена  от  ценностите,  които 
носи детето: неподправеност, близост до естеството, душевна чистота, на- 
ивност, фина сетивност, особена поделеност между небесното и земното“ 
(Стойчева, 2014: 15–16). 
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хронологичното повествование, целят оптимално доближаване 

до спецификата на детската памет, въображение и световъз- 

приемане. Авторката предлага „своя“ метафора на детството, 

наричайки го „родина на човешката душа“, и залага на един 

нов, силен поетико-романтичен образ, върху който гради сю- 

жетите си за спомена от детството: охудотворената, универ- 

сална детска душа. Този образ е основан на ярката личностна 

индивидуалност на всяко човешко същество, но и обусловен 

от архетипни характеристики. 

Според Дора Габе трансцеденталната същност на универ- 

салната детска душа не е обвързана единствено с определено 

историческо време, религиозна и етнокултурна традиция или 

географско местоположение. Тя е видяна като плод на балан- 

сираната природна енергия, на  която  се  основава  представата 

за човешкия дух. Като своеобразен аналог на „божествената 

искра“, той е изначално заложен у човека, силно  доминиращ 

през детството под формата на интуитивен порив, като ярка 

способност за асоциотивно-образно мислене, верен поглед към 

света и метафорична реч. Този порив сякаш „закърнява“ в 

зрелостта, засенчен  от  социалната  принуда  и  рационализма. 

Но детето винаги напомня на възрастния за неговата изгубена 

„божествена същност“, за потиснатата в зрелостта интуиция, 

която помага на невръстното дете да различава фалша, да виж- 

да, чувства и назовава красивото, истинното в живота. Така 

образът на детството е припознат още в поетиката на  Дора 

Габе като своеобразен коректив на зрелостта и на нейните 

представи за света – религиозни, етични, екзистенциални и со- 

циално-исторически. Детската психика притежава „статута“ на 

своеобразна духовна територия, която възрастните са преста- 

нали да изучават, въпреки необходимостта си от това „знание“. 

Именно     „одухотворяващото“     присъствие     на     детската 

душа носи енергията и яркия „лиризъм“ в прозата за деца и 

юноши на  Дора  Габе.  Този  романтико-поетичен  образ  е  част 

от специфичната стилистика на авторката и от нестандартния 

жанрово-стилов  синтез,  осъществен  в  нейните  автобиографич- 
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ни сюжети. Той ще бъде доразвит и обогатен като полифунк- 

ционален художествен символ от следващите писателски по- 

коления и от авторите на автобиографични текстове за деца 

и юноши в по-късните литературни десетилетия. Идеята за 

детството-коректив в тях засяга не само взаимоотношенията 

между поколенията, но и между традиция и модерност, лич- 

ност и общество, колективна и индивидуална памет. Те са и 

съществени елементи от художествено-естетическите модели 

на миналото. У Дора Габе този подход към автобиографичната 

тема се отличава с две, ясно разграничими и все пак монолит- 

но претворени, типологични особности на нейните текстове 

(случайно или не, съотносими към смяната на отделните пи- 

сателски формации и поколения, описана от Игов). И двете са 

отразени в автобиографичните повествования на писателката, 

създавани през 20-те и през 30-те години и насочени към раз- 

лични по възраст читатели. Различните послания към съответ- 

ната възрастова аудитория пораждат и оригинални типове на 

спомена в текстовете на Дора Габе. 

Така например в своята „детска книга за възрастни“, „Ня- 

кога“, излязла през 1924 г. (определяна ту като сборник с разка- 

зи, ту като повест), авторката залага на яркия лиризъм, на раз- 

чупената, фрагментаризирана структура на повествованието, 

на специфичния начин на мислене и изразяване у детето. Раз- 

казите тук бягат от сюжетността, търсейки импресионистичния 

етюд и поетичната стилистика, за да пресъздадат непосредстве- 

ните сетивни възприятия и психически състояния на малката 

героиня. Те достигат до сюрреалистични образи, до възстанов- 

ка на травматични картини при усвояване света на големите 

(особено ярки в изображението на празниците от детството). 

Маркират се възприятия и представи от най-ранна детска въз- 

раст, когато логично-следствените връзки в съзнанието на дете- 

то имат аморфна, трудно поддаваща се на вербално обяснение 

или на по-късна възстановка форма. Както посочва Светлана 

Стойчева в упоменатото ѝ изследване (Стойчева 2014: 15), не 

само с поезията, но и с прозата си за деца, Дора Габе за пръв 
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път в историята на детско-юношеската ни литература прави 

опит за „психография“ на детството и то – през автентичната 

речева стилистика на детето и нестандартното му, асоциативно- 

образно мислене. И това се случва именно в автобиографичен 

сюжет, очевидно насочен към възрастните читатели. 

Когато иска да бъде разбрана от децата, както е в случая 

с повестта „Когато бях малка“ (1939 г.), идентичните автобио- 

графични случки и сходните послания в разказа си Дора Габе 

представя чрез по-адекватна за възрастта на читателя формал- 

но-съдържателна и жанрова концепция, запазвайки характеро- 

логията на детското мислене и реч. В тази повест авторката 

залага на по-спокойното и хронологически подредено епиче- 

ско повествование, без да „излиза“ извън лирико-поетичните 

интонации на спомена, извън детските преживявания, съжде- 

ния, езикови алогизми и метафори. Тук случките от детство- 

то са доразвити истории и имат собствени сюжетни линии в 

общия автобиографичен разказ. Те вече не са „психологически 

етюди“ със сюрреалистични изображения, но отново залагат 

на сетивните възприятия, психологическите и умозрителни ха- 

рактеристики на растящото дете. Реактуализацията на времеп- 

ространствата от детството, „припомнянето“ на собствените 

детски възприятия вече не са така тягостно-травматични, те 

следват естествения ход на растежа и постъпателно усвоения 

житейски опит. 

Така, още в междувоенния  период,  на  малките  читатели 

се предлагат достатъчно разнообразни  повествователни  моде- 

ли  на  спомена  от  детството.  Типологичните  им  специфики 

явно са повлияни и от съществените за двете отделни десети- 

летия – на 20-те  и  на  30-те  години  –  художествено-естетиче- 

ски тенденции в общия литературно-исторически развой. Те 

маркират формалните и съдържателни взаимодействия между 

традиционни  и  модерни  литературни  направления,  оформящи 

„физиономията“ на българската повествователна  проза  през 

този период. През 20-те години това са лиризация и фрагмен- 

таризация, а през 30-те – нова епическа стабилизация на про- 
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зата. Светлозар Игов ги нарича „жанрово-стилови синтези“ и 

ги припознава като най-съществените литературни движения 

от междувоенните десетилетия, довели до художествено-есте- 

тическия прелом в цялата ни тогавашна литература. 

 

 
Идеология, история и политика 
в автобиографичните текстове между 40-те 
и 70-те години на ХХ век. Типология на спомена 
от детството 

 
Доста по-различни идейно-съдържателни модели и формал- но-

структурни притежават автобиографичните произведения за 

подрастващи, в които детските спомени са базирани на исто- 

рическа тематика. Подобни текстове все по-често започват да 

излизат от края на 30-те и през първата половина  на  40-те 

години на ХХ в. Моделите на спомена от детството тук са 

обвързани  в  различна  степен  със  значими  исторически  факти 

и събития, обхващащи голям времеви ареал: от  Освобожде- 

нието на България от османско владичество през 1978 г. до 

установяването на комунистическата власт и първите след- 

деветосептемврийски десетилетия. Преки причини за част от 

гражданските вълнения в страната през този период са поли- 

тическите договори (Берлински, 1878 г.; Букурещки, 1913 г.; 

Ньойски, 1919 г.), в  резултат  на  които  територията  на  Бълга- 

рия  е  силно  разпокъсана.  Това  предизвиква  масови  бунтове 

на населението от засегнатите области, последвано от перио- 

дични бежански вълни. Друг  съществен  фактологичен  пласт 

на „историчните“ сюжети на спомена от детството в тази ти- 

пологична трупа са войните (Балканска, Междусъюзническа, 

Първа световна),  гражданските  вълнения,  военните  преврати 

и политическите убийства през 20-те години на миналия век; 

антифашистката съпротива и партизанското движение, послед- 

ната фаза от Втората световна война. 
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Авторите на въпросните произведения, които са съвре- 

менници на съответните исторически събития, ги включват в 

сюжетите си за детството като съществен акцент от автоби- 

ографичния разказ. В зависимост от конкретния литератур- но-

исторически контекст и от търсените послания на текста, 

разказите за детството съчетават в различни конфигурации 

социално-историческия, идеологическия и автобиографичния 

пласт, предлагат нови типове герои и детски колективи, както 

и различен времепространствен модел на спомена.  Така  спо- 

ред външните условия и комуникативните стратегии  на  авто- 

рите в  самите  текстове  се  очертават  и  няколко  типа  сюжети 

в рамките на този „историчен“  модел.  Ако  в  текстовете  от 20-

те, 30-те и в първата половина на 40-те години обществено- 

политическите условия, при които е преминало детството на 

повествователя, обикновено са извън  полезрението  на  него- 

вата  художествена  автобиография  или  са  частично  засегнати, 

то от втората половина на 40-те и особено през 50-те, същите 

исторически събития са представени като паралелна сюжетна 

линия в много по-различни автобиографични модели. 

Промените са продиктувани от съвършено новия полити- 

чески курс, който поема страната с идването на власт на БКП 

и особено след 30.12.1953 г, когато излиза „Постановлението 

на Централния комитет на Българската комунистическа пар- 

тия за състоянието и задачите на детско-юношеската литера- 

тура“. С този програмен документ се „узаконява“ наложеният 

политически и идеологически диктат на новата власт върху 

творчеството за деца и юноши. От този момент нататък от- 

разяването на историческите реалии от близкото и по-далеч- 

ното минало на България в произведенията за подрастващите 

не е въпрос само на авторова воля,  на  творческо  виждане 

или надграждане на предходни художествено-повествователни 

традиции. Присъствието и тенденциозната интерпретация на 

историческите реалии (основно антифашистката съпротива, 

партизанското движение и нелегалната комунистическа дей- 

ност), като паралелна сюжетна линия на персоналния детски 
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спомен, спазва предписанията на политическата конюнктура 

и идеологическите клишета. Задължителният тип положите- 

лен герой (или детски колектив) е детето партизанин, ятак, 

нелегален партиен функционер, пионер, който рамо до рамо с 

възрастните участва в съпротивителната борба или в „строи- 

телството“ на новия обществен строй. 

Заради подобни задължителни шаблони голяма част от 

автобиографичните модели на спомена за детството, създава- 

ни в първите следдеветосептемврийски десетилетия (втората 

половина на 40-те и през 50-те), изглеждат по-скоро като би- 

ографични очерци или документални епически платна, пате- 

тично и едностранчиво изобразяващи историческите реалии в 

светлината на идеологическата манипулация. Разбира се, да- 

леч не всички произведения за деца, излизали през 40-те, 50-те, 

60-те години и след това, предоставят подобен, тенденциоз- 

но-пропаганден модел на спомена от детството, който фал- 

шифицира или подменя историческите факти. Същевременно 

и след 60-те години, белязали „новия прелом“ в прозата за 

деца и юноши, излизат силно идеологически текстове, които 

чудесно се вписват в установените вече традиции на очерко- 

вия биографизъм, историко-документалното начало и тенден- 

циозната пропагандна реторика. Сред текстовете, паралелно 

интерпретиращи националната история и собственото детство 

на разказвача, които са създавани между 30-те и края на 70-те 

години на ХХ в., биха могли да се обособят два основни типа 

сюжети със съответните модели на спомена от детството. 

Първата група повествования в огромната си част „оста- 

ват“ в класическата аз-форма на разказа и изглеждат идеоло- 

гически по-неутрални. Те се концентрират върху собственото 

детство на повествователя, изобразено в паралелна сюжетна 

линия – общата за големи групи българи историческа съдба. 

Такива са основно спомените на бежанци от Македония или 

Беломорска Тракия, или преселници от останалите извън гра- 

ниците на България територии от Северна и Южна Добруджа. 

Разказът за миналото тук се стреми (съзнателно или не) към 
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известно надграждане на моделите на спомена от междувоен- 

ния период с превес на епическия елемент. Следване на тра- 

дицията има най-вече по отношение постановката на времеп- 

ространствата от детството, като обвързани с детските възпри- 

ятия и емоции. Такива повествования търсят съчетанието на 

историческия сюжет и патриотичните интонации с „детския“ 

поглед към света на големите, съхранявайки до известна сте- 

пен възрастово-психологическата автентичност на героя дете. 

Историческият фон, върху който се разгръщат този тип 

сюжети на спомена от детството, засяга сравнително ранни 

периоди от следосвобожденската ни история, свързани с дра- 

матични за детето и семейството му събития. Интерпретацията 

на традиционните опори на детската памет – първите место- 

обиталища и времето на ранните детски години – най-често е 

обвързана с мотива за границите между земята на робството 

и обетованата родна земя или със сюжета за детството из- 

гнание. Такива са някои разкази на Константин Петканов от 

сборника „Слънчева роса“ (1938), които Дора Габе публикува 

в сп. „Прозорче“ между 1939 и 1941 г., а също повестите на 

Людмил Стоянов „Детство“ (1962) и на Бончо Несторов „По- 

вест за моето детство“ (1967). Комуникативно-реторическите 

стратегии на авторите предпочитат „епически“ тип повество- 

вания, акцентиращи върху личния жизнен път на фона на 

историческите превратности. Те се отличават с хронологично 

подредени събитийни епизоди, за да се откроят паралелните 

сюжетни линии на персоналната и на колективната история. 

Вторият голям тип повествования интерпретира съби- 

тия от по-късни исторически периоди: войните през второто 

десетилетие на ХХ в., Септемврийското въстание, антифа- 

шистката съпротива, Първата световна война, партизанското 

движение и Отечествената война. Тези произведения излизат 

основно след Девети септември 1944 г., но поради формата им 

и историческия фон, който обхващат разказите за детството, 

техните модели на спомена също могат да се разделят на две 

подгрупи. Такава подгрупа оформят повествованията в тре- 
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толична форма, появили се между средата на 40-те и средата 

на 50-те години, в които, според определението на Владимир 

Янев5, автобиографизмът е „приглушен“ и „социално-актуали- 

зиран“. Те обикновено се дистанцират от пряко изображение 

на историческите условия или акцентуват на бита и колек- 

тивното детство на поколението, чиито ранни детски години 

текат в десетилетието около Първата световна война. Други 

повествования предпочитат първоличната форма на разказа, 

акцентират върху историческия  фон  на  детството  (събития- 

та от септември 1923 г., нелегалната комунистическа дейност, 

партизанското движение) и в различна степен са повлияни 

от идеологическите клишета на времето. Детските колективи 

и централните персонажи също се вписват в наложените от 

цензурата типове. 

Като примери за подобни модели на спомена могат да се 

посочат децата от малкия еснафски град на Никола Маринов 

(„Каменската махала“) или „момчетата от сиромашката ма- 

хала“ на Тодор Харманджиев („Краят на едно детство“, 1956), 

„Училище за смелите“ (1951) от Емил Коралов, децата и юно- 

шите, участници в Септемврийското въстание и в нелегалната 

антифашистка борба: „Имаше едно момче“ (1964) от Анастас 

Стоянов, трилогията на Иван Мартинов „Момчето от малкия 

град“ (отделните книги в нея са писани и издавани между 1958 

и 1971), „Повест за моя Гаврош“ (1979) от Тодор Генов и др. 

Подобни текстове са особен вид модели на спомена за дет- 

ството, тъй като те невинаги имат първолични повествования, 

но автобиографичната основа е лесно откриваема или пряко 

назована. От друга страна, те излизат в различни десетилетия 

от социалистическия период, характеризиращи се в различна 

степен с проявленията на идеолгическия и политически натиск 

върху детско-юношеската литература. Паралелно с тях обаче 

 
5     Вж. Янев, В. Към историята на съвременната литература за деца и юноши 

(от средата на 40-те до 60-те години на XX век).  В: сб. Поглед към детска- 
та литература. Помагало за студенти, Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 
1993. 
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се появяват и автобиографични произведения, които с право 

се считат за „обновители“ не само на този жанрово-тематичен 

кръг или на детско-юношеската проза, но и на литературата 

за възрастни. 

 

 
Новият  художествено-естетически   прелом 
в българската проза. Моделите на спомена 
от детството в обновителните десетилетия 
между 60-те и 80-те години на ХХ в. 

 
Още в началото на 60-те  години  в  българската  повествовател- 

на проза започват да се забелязват  обновителни  процеси,  а 

един от механизмите за това еволюционно движение се оказ- 

ва тематичният кръг  на  сюжетите  за  спомена  от  детството. 

Този път преломът не е само художествено-естетически. Сво- 

еобразният творчески „бунт“ срещу обществено-политическия 

климат и идеологическите догми в обществото засяга целия 

културен живот в  България,  включително  литературния  раз- 

вой.  Както  посочва  Светлозар  Игов  в  „История  на  българска- 

та литература“, литературноисторическият процес в периода 

между 60-те и 80-те години е обусловен от „вълните“ на ли- 

берализация и разкрепостяване на културата  и  литературата  и 

от завръщането на периодите на „стагнация“ (Игов 2010: 804). 

Творческите реакции на  писателите  срещу  социалните  абсур- 

ди на съвременността и срещу клишетата в литературата се 

засилват в моментите на „отпускане на юздите“ от страна на 

режима, но не изчезват безследно и в периодите на по-радика- 

лен политически натиск. Такива интонации представят, макар 

иносказателно, дори текстовете на автори, симпатизиращи на 

идеята за „социално равенство и справедливост“, но омерзени 

от нейното „осакатяване“. 

Част от автобиографичните сюжети, категоризирани като 

детско-юношески текстове, също съдържат подобни иносказа- 
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телни изяви на порива към промяна. Образът на отминалото 

детство е припознат от някои автори като една от удачните 

„антитези“ и като „езоповски език“ на „бунта“  срещу  статук- 

вото. През алегорично-пародийния повествователен код се апо- 

строфират социалната реалност, идейно-съдържателните ша- 

блони, стандартните образи, идеологическия канон  и  казион- 

ния литературен „език“, които оформят типологичните харак- 

теристики на текстовете от 50-те години, свързани с детския 

спомен. Подтекстово се подлагат на критически обструкции 

фалшифицирането на историческите реалии, присвояването и 

тенденциозното им героизиране единствено  като  апологетика 

на революционния път на Партията. Чрез образите на  някои 

герои се изобличават знаците на конформизма, страха и несво- 

бодата в социалистическото общество. В други случаи се ос- 

миват и критикуват калъпите на колективните педагогически 

модели (включително литературни), обезличаващи човешката 

индивидуалност и манипулиращи съзнанието още в детските 

години. Пародират се и негативни страни от националния ни 

характер, представяни от  политическата  система  в  светлината 

на унаследени колективистични ценности,  върху  които  трябва 

да се гради социалистическият морал. 

Естествено, далеч не всички автобиографични повест- 

вования за деца и юноши от 60-те, 70-те и 80-те години са 

„протестни“ по замисъл. Някои от тях са персонален творче- 

ски порив да се остави следа от превалящия жизнен път на 

писателя, като се припомни „епохата“ на детството му. Други 

са опит за възкресяване на културно-историческата памет на 

българите, за запознаване на съвременните поколения деца с 

традициите и бита на предците ни. Но дори по-неутралните 

като гражданска позиция и по-традиционни като формална 

концепция на спомена повествования, съдържат порива към 

обновление и желанието за адекватна комуникация със съвре- 

менния читател. В тях сантиментът по детството и „детската“ 

гледна точка към света на възрастните също нерядко пред- 

ставят нестандартни сюжетни решения или образи на герои. 
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Те използват градивните възпитателни функции на детско- 

юношеската  литертурата,  за  да  акцентират  върху  универсал- 

ни страни от междупоколенческите взаимоотношения деца – 

възрастни. Споменът за собственото детство е и опит да се 

избегнат наложените литературни догми и да се реабилитират 

аз-формата на разказа-спомен, психологическата  достоверност 

на характерите и събитията, интригуващия сюжет, реалните 

измерения на детски свят. 

В сравнение с предходни литературно-исторически етапи, 

обновлението на детско-юношеската ни проза и естетическите 

ѝ достижения между 60-те и 80-те години на ХХ в. изглеждат 

още по-тясно обвързани с еволюционните художествени тен- 

денции в прозата за възрастни, чийто развой през този период 

Светлозар Игов определя като особено динамичен и прогре- 

сивен. Изследователят посочва доразвиването  и  надграждане- 

то на жанрово-стилови тенденции, познати от междувоенния 

период. След „бума“ на епическия роман през 50-те години 

на ХХ в., в прозата за възрастни  през  60-те  и  70-те  воде- 

щите художествени движения отоново са свързани с плодот- 

ворните взаимодействия между поетическата и прозаическата 

формации и поетапните, „приливни вълни“ на лиризация и 

фрагментаризация (60-те) или нова епическа стабилизация на 

прозаическите структури (70-те) (Игов, 2010: 815–816).  Тези 

две „вълни“ променят съотношенията между жанрово-стило- 

вите тенденции и в прозата за деца и юноши. Различна е вече 

и идейната насока в образа  на  детството.  А тъй  като  някои 

от авторите пишат и за подрастващи, и за възрастни, такива 

промени в различна степен създават дифузии между детско- 

юношеската проза и прозата за възрастни. 

За подобни явления споменават и изследователите. Така 

например и Светлозар Игов (Игов 2010: 833–834) във връзка 

с развитието на литературата за възрастни, и Михаил Василев 

(Василев 1987: 208–209) във връзка с историческия развой на 

детско-юношеската проза говорят за „поетите, щурмували про- 

зата“ през 60-те години. Типичен пример за такъв автор е Иван 
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Давидков, който пише прекрасна лирика за деца, но създава и 

автобиографични произведения с лиризирана и фрагментарна 

прозаическа структура (такава е автобиографичната му повест 

„Далечните бродове“, излязла през 1967 г.), които остават в 

златния фонд на цялата българска литература. Те трудно могат 

да бъдат категоризирани като принадлежащи към конкретна 

литературна конвенция, тъй като имат абсолютно нетради- 

ционна жанрово-стилистична концепция. От своя страна, всич- 

ки тези промени засягат и „жанрово-типологичния репертоар“ 

на автобиографичните сюжети за деца и юноши. Съществен 

аспект и от нейното обновление е, че ред общолитературни 

тенденции, белязали естетическия прелом от междувоенния 

период, се надграждат и дообогатяват през 60-те, 70-те и 80-те 

години, водейки до нови художествени открития. 

Метафорите за детето, детството и спомена за него от 20-

те и 30-те години – „детска душа“, „детски остров“, „златен 

век“, „обетована земя“ – придобиват нови семантични натруп- 

вания. Художественият образ на детството, като вдъхновител 

на общочовешки теми и мотиви, е част от новата естетика 

на спомена. Изграден върху фактологията на личната история 

и неизбежните ѝ лирико-носталгични интонации, през 60-те и 

70-те години  детският спомен  генерира  качествено нов  тип 

„романтични истории за детството“ и модерна психологическа 

установка на героя дете и на „детската група“. Отхвърлен е 

изкуственият и неубедетилен образ на „малкия възрастен“. В 

същото време, като литературен персонаж, детето отново е 

видяно в естествената си среда и през особеностите на само- 

битната си възраст. Паметта за детството е все по-здраво об- 

вързана с детската психика, сетивност и въображение, с игрите 

и ежедневието на детето, с автентичната детска реч и асо- 

циативно-образно мислене, които пораждат оригинални пое- 

тични метафори. Като участник в художествено-естетическата 

комуникация, детето е равноправна на възрастните читатели 

личност, също имаща отношение  към  сериозните  проблеми 

на битието. 
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В модерните модели на спомена от посочените десетиле- 

тия, под влияние и на художествено-естетическите търсения на 

„голямата“ литература, детството отново е естетизирано, опо- 

етизирано, но и психологически автентично като художествена 

проекция на реален житейски етап. „Детската душа“, виталното 

детско изживяване и неконвенционалното мислене при усвоя- 

ване на емблематични „патриотични“, исторически и културни 

времепространствени символи, са реабилитирани и усъвър- 

шенствани. Детството е все по-силен морален и екзистенциален 

коректив на зрелостта в нейните възрастово-психологически и 

социални лимити. Неговият романтичен образ е надграден с 

мотива за „духа на детето“, споменът за което е екзистенци- 

ално-философска опора в житейския път на възрастния. Така 

в автобиографичните текстове за деца и юноши се появяват 

образите на „вечното дете“, „вечното детство“, „непорасналия 

възрастен“, като опозиция на стандартните образи и модели. 

Техните многопластови измерения генерират общочовешки ас- 

пекти от темата за взаимоотношенията детство – зрялост. 

Съществена част от естетизацията на вечното дете и веч- 

ното детство в автобиографичните сюжети е, че тези роман- 

тични образи се възприемат и като неразделна част от пси- 

хическата и биографичната „цялостност“ на зрялата личност, 

служеща като „прототип“ на дадения литературен персонаж. 

Тази представа е изведена като „спасителна“ алтернатива на 

обезсиления с възрастта духовен взор и притъпените възпри- 

ятия на съвременния човек, чиито сетива и емоции са авто- 

матизирани, сляпо подчинени на социалните необходимости. 

Комуникацията с читателя се осъществява чрез хумористич- 

ните интонации, алегоричните и нонсенсови образи или чрез 

играта с езика – така, както комуникацията между възрастните 

и децата е най-успешна, когато се основава на игровото на- 

чало. Друг тип комуникативно-реторически стратегии са ня- 

кои „псевдоисторични“ и „псевдоетнични“ модели на спомена, 

трайно свързани с българската история, с културата и с наро- 

допсхилогията ни. Някои от тях разглеждат революционно- 



380  

борческите мотиви и националните традиции в светлината на 

универсални, екзистенциално-философски проблеми  и  човеш- 

ки взаимоотношения. 

Например саможертвата в името на политически и иде- 

ологически каузи е осъзната като пагубна, а не „издигаща“ 

морала, защото в крайна сметка подобен жест е безсмислен, 

алогичен и отричащ най-висшата ценност –  човешкия  живот. 

Като пример за подобна интерпретация, при това в силно 

нетрадиционен съдържателно-формален вариант, може да се 

посочи  „кинематографичният“  модел  на  спомена  от  детството 

у  Иван  Давидков  в  повестта  му  „Далечните  бродове“  (1967). 

„Кадрите“ на спомена от детството тук, като фактологичен ис- 

торически пласт, включват не само свидетелството на детските 

изживявания, но и „предисторични“ спрямо живота му „до- 

кументи“ (детето е родено три години след Септемврийското 

въстание, но трагичните интонации в повествованието са свър- 

зани именно с него). Темата за „смъртта на паметта“, мозаеч- 

ната композиция и ретроспекцията мотивират психологически 

житейските истории и избори на всички герои, а стилистиката 

и комуникативната стратегия на автора по уникален начин 

синтезират изразните средства на няколко различни изкуства. 

Друг пример за оригинален и многопластов модел  на 

спомена е завръщането в далечното време на детството през 

пародийното изображение на света и автошаржовата стилис- 

тика на Кольо Георгиев, зад които се крият сериозните му 

идейни послания. С духовния опит на истински мъдрец и чрез 

„детския прототип“ на собствената си личност, неговият по- 

вествовател в сборниците „Най-хубавото на този свят“ (1962) 

и „Лека нощ татко“ (1965) проницава фалшивата социална 

йерархия, клишираните педагогически модели, дребнавите чо- 

вешки страсти и отживелите битийни стереотипи. Чрез някои 

техни карикатурни образи, добронамерено и проникновено, е 

онагледена трагикомичната същност на човешкото битие. Се- 

риозната тема за войната е интерпретирана по неподражаем, 

кольогеоргиевски начин, в едноименния разказ от сборника 
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„Лека нощ, татко“. Авторът предлага покъртителен детски пер- 

сонаж, антитеза  на  героизираните  образи  на  жертващите  се 

в името на политически каузи мъже. Едва ли  безсмислената 

смърт на убития на фронта човек може да бъде по-въздейст- 

ваща, ако е осъществена чрез друг реторически похват,  както 

този ефект е постигнат чрез монолога на едно дете, което 

мислено разговаря със загиналия си баща. Така историческият 

фон на детството, без да бъде подплътен с конкретна фак- 

тология и батални сцени, остава като особено въздействащ 

повествователен пласт. 

Същевременно разказите на Кольо Геогиев от сборника 

„Най-хубавото от този свят“ се нареждат сред високо естетич- 

ните модели на спомена в прозата ни за деца и юноши. В тях 

случките от детството са неразривно свързани със сериозните 

житейски теми, представени с психологическа дълбочина, с 

философски размах и с неподражаемо чувство за хумор. Тук се 

долавят и фини гротескно-пародийни линии, които са актуал- 

ни като тип критическо отношение към социалните абсурди и 

в днешния модерен свят. Повествователят на Кольо Георгиев 

се отнася еднакво иронично към всички опити за политиче- 

ско възпитание на детето,  независимо  от  вида  на  система- 

та и от социкултурния контекст. Познава чудесно виталната 

детска душа и което е по-важно, не е забравил това знание. 

През автошаржовия елемент в автобиографичния сюжет за 

детството са представени и комичните  страни  от  сериозни- 

те, философско-екзистенциални теми на битието, като живота, 

смъртта, любовта, отношението между половете, семейните и 

социалните роли, вменявани на детето чрез семейната среда и 

възпитание, българската народопсхилогия, темите за войната, 

за социалното неравенство и др. 

Много характерен за прозата от 60-те и началото на 70-те 

години е един утопичен, но силно продуктивен образ на спо- 

мена от детството, превърнал се във  високо  художествен  мо- 

дел за естетическа комуникация. Това  е  „очудненият“ поглед 

към действителността, присъщ на детето, и романтичното 
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мечтание по вечните човешки ценности, характерно за  юно- 

шата, разделящ се с илюзиите си. Този „поглед“ е  представен 

като незакърнял, ирационален рефлекс за духовно самосъхра- 

нение и у някои възрастни. Той  универсализира  „инфантилна- 

та“ нагласа като коректив на традиционната рационалност на 

зрелостта, като  мисловен  и  художествено-естетически  модел 

с три отделни перспективи: иносказателна критика на соци- 

алните абсурди, начин да бъде разбрана „абсолютната детска 

самота сред възрастните“, а също като „памет“ за собствената 

детска душа и „чистия детски поглед“. Споменът за детството 

окуражава възрастния да изрази своята различност в съвре- 

менното общество, като по този начин  се  „бунтува“  срещу 

фалша и абсурдността му. Пак детските спомени предпазват 

възрастния от грешки във взаимоотношенията със собствените 

му деца, а също така чудотворно го спасяват от „житейските 

мелници“. 

Ярка изява на този тип модерна естетика на спомена от 

детството представлява направлението на т.нар. инфантилна 

проза6  (Михаил  Неделчев  го  нарича  „градска  младежка  из- 
 

6 Един от създателите на този термин е Светлозар Игов. Ето  какво  пише 
самият той във връзка с това направление, през 2002 г. в предговора си към 
първия том от издание на Стратиевите съчинения: „Повестта на Станислав  
Стратиев „Дива патица между дърветата“, превърнала се в една от ембле- 
матичните творби на българската литература от 70-те години, може  да 
бъде отнесена къв направлението на т.нар. „инфантилна проза“ (на която 
бях един от кръстниците) като интересна и значима художествена насока 
в българската литература от края на 60-те и през 70-те години и в която 
дебютираха и се разгърнаха дарованията на още ред от младите тогава 
писатели – Димитър Паунов, Кольо Николов, Янко Станоев, Росен Босев 
и др. Направлението, наречено „инфантилно“ и свързано с характерна тен- 
денция в световната проза, маркирана от популярни тогава имена като Дж. 
Селинджър и В. Аксьонов, бе назовано така не само защото героите бяха 
юноши, а преди всичко защото повествованията (най-често в първо лице) 
изразяваха една отстранена и очуднена гледна точка към света. Терминът 
„отстранение“ е въведен от руските формалисти  през  20-те  години  на  ХХ 
век, за да отрази виждането на света като новороден през съзиращи го за 
пръв път очи, с неизхабени, неавтоматизирани сетива. Този очуднен поглед  
дава възможност светът да бъде видян като свежо новороден, с лирическа  
одухотвореност на  битийната  му  красота  и  в  същото  време  с  отчужда- 
ваща   дистанция   към   социалните   абсурди   и   фалш,   към   „ненормалност- 
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поведна проза“). Именно затова тя е най-трудно определима 

спрямо  възрастово-рецептивния  критерий.   Нейните   образци 

не са замислени като повествователни типове, които да се 

разграничават от детско-юношеското или от съзнанието на 

възрастния, точно обратното – те търсят  „мостовете“ помежду 

им.  Фалшифицирането  и  абсурдите  в  света  на  възрастните  са 

„изобличени“  и  пародирани  през  алегоричните  образи-типове 

и през лирическата одухотвореност на детския свят,  през  „иг- 

рата с  огледалните  реалности“ в  световете  на  малки  и  големи 

и през „обърнатия“ смисъл на опозицията „нормалност – лу- 

дост“. „Инфантилната идея“ и небивалицата са интерпретирани 

като оригинални  сюжетни  елементи  на  спомена  от  детството 

в текстовете на Станислав Стратиев  от  края  на  60-те  и  нача- 

лото на 80-те години. Авторът представя своя  иновативен  мо- 

дел още в дебютната си книга „Самотните вятърни мелници“ 

(1969), развивайки го след това в цялото си повествователно и 

драматургичто  творчество,  включително  в  повестта  си  за  деца 

„Живот в небето“ (1983). 

Двата текста представят идеалистичен, почти приказен 

свят с две паралелни, „огледални“ лица на времето и прос- 

транството, между които героят възрастен трябва да избира. 

В безпрецентното „обръщане“ на истинските стойности, вклю- 

чително „нормалност“ – „анормалност“, детската гледна точ- 

ка е единственият коректив в напълно обърканата ценностна 

йерархия на зрелостта. В Стратиевия модел на спомена въз- 

можността за комуникация между деца и възрастни е „мисия 

възможна“ и то не само между световете на героите му, но 

и между тези на автор и читател. Тази възможност е проек- 

тирана в нестандартния образ на „непорасналия“ възрастен, 

алегория на  духовно извисената  човешка личност.  Макар  и 

 
та“ на действителността през призмата на една „естествено“ зрение. Тази 
напрегнатост между  романтично  стилизираната  битина  прелест  на  света 
и изострения усет към социалния фалш и абсурд е смисловообразуваща 
доминанта в творчеството на Станислав Стратиев и има своите жанрово- 
тематични измерения“ (Игов 2002: 8–9). 
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зрял човек, този персонаж има неавтоматизирани сетива и 

съхранена детска интуиция за истинските, а не за фалшивите 

ценности в живота. Той страни от обществото на другите въз- 

растни, но е точно на мястото си в детския свят. Не страда от 

„амнезиите“ на зрелостта, склонен е да „играе“ заедно с детето 

си, да мисли и чувства като него, да се присмива на „големи- 

те“, но и искрено да ги обича. 

Една от най-важните типологични характеристики на мо- 

дела на спомена в „Самотните вятърни мелници“ е, че той е 

посветен на детството на цялата  момчешка група от връстни- 

ци на спомнящия си, а не само на собствените му детски го- 

дини. Затова разказът се води в първо лице множествено чис- 

ло. Тук детските перснонажи съществено се различават като 

литературни типажи от „моделите“ на детските колективи в 

предходните десетилетия. Стратиевите квартални хлапаци са 

преди всичко естетическа, а не идеологическа или социално- 

психологическа проекция на идеята за „вечното детство“, за 

неговия „златен век“ и „обетована земя“. Те са донкихотовци, 

смели приключенци и благородни мечтатели по рождение, а 

не по „социална поръчка“, заради възрастта си или в изпъл- 

нение „заветите на предците“. Ето защо стоят еднакво далеч 

както от пакостливите патиланци на Ран Босилек, така от „че- 

дата на Дунав“ в спомена у Добри Немиров, от „поколението 

на връстниците“ у Стилиян Чилингиров и Тодор Влайков, а 

също от „децата антифашисти“, пионери, „малки възрастни“ в 

детско-юношеската проза след Девети септември. 

Децата в „Самотните вятърни мелници“ не приличат мно- 

го и на „градските“ момчета-приключенци от книгите за деца 

и юноши на Павел Вежинов, които наред с възрастните раз- 

решават криминални случаи; не са идентични и с „морските 

чеда“ (петкановците и робинзоновците) от Бургаските квартали 

в разказите на Паулина Станчева. Образите на Стратиевите 

момчета не се раждат с помощта на документ, травматичен 

спомен или идеологическо клише, а като поетична идея. Те са 

универсалните деца, които живеят в един „универсален, немате- 
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риален дом“ – вечното детство. Подобна нетрадиционна „ви- 

зитна картичка“ имат и героите възрастни в повествованията 

за детството на този автор. Ето защо в тях взаимоотношенията 

деца – възрастни са така открояващи се с неочаквани образи в 

сравнение с останалите модели на детския спомен. 

У Станислав Стратиев „очудненият“ поглед на дете и въз- 

растен, който ги сближава, е претворен чрез нонсенсовите си- 

туации, в които са поставени героите, и в „чудесата“, чрез кои- 

то те побеждават „стадните“ реакции на тълпата. Този мотив 

за осъществената комуникация между поколенията на баши 

и синове през идеята за „вечното дете, живеещо в човешката 

душа“, е представен също и през притчовия или „игровия език“ 

на Стратиевите текстове. Времепространствата от детството, 

образите на детския колектив и подтекстовите послания тук 

са осъществени през диалогичния дискурс, а не през „хро- 

нологичната“ ретроспекция или епическия разказ. Времето, 

като знак на спомена в текстовете на Стратиев има обобщено, 

символично присъствие. В „Самотните вятърни мелници“ то 

маркира най-вече прехода от детство към юношество на мом- 

четата от една генерация. Преход, неизбежно съпътстван от 

сбогуването с красивите мечти и илюзии. Освен чрез устойчи- 

вия образ на глухарчето, като метафора на крехката човешка 

същност, разпиляваща се във времето, усещането за безвъзрат- 

но отминалото детство се изявява в лирично-меланхоличното 

усещане на спомнящия си възрастен за смяната на сезоните 

– от пролет и лято към есен и зима, – като алегория на пре- 

хода между човешките възрасти. Този витален образ е сред 

факторите, които пораждат лирико-носталгичните интонации 

в повестта „Живот в небето“. 

Споменът за детството в текстовете на Стратиев не об- 

хваща „класическите“ опори на автобиографичното повест- 

вование, извор на сантименталното чувство. Завръщането в 

миналото не се ограничава в празничното време, реактуали- 

зиращо етнокултурните или семейните традиции, а предпочи- 

та детското ежедневие, приключенията и игрите на детската 
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група или „чудесата“ от всекидневието на баща и син.  Тук  ги 

няма колективните или персонални места-емблеми от детство- 

то, като бащината къща, родния край, родния град или село. В 

„Живот в небето“ „домът“ на детето е историята на куфара от 

детството на баща му. В „Самотните вятърни мелници“ споме- 

нът за детството предлага една-единствена локация, символ на 

детското обиталище  –  кварталната уличка,  на  която  пораст- 

ва едно поколение деца. Тя олицетворява дома от детството, 

върху който са проектирани „идеални“ човешки образи – и на 

деца, и на възрастни. Освен че е „детска територия“, улицата 

у Стратиев има и своите „пазители на детството“ в лицето на 

възрастните си обитатели. 

Те не са „антагонисти“ на детските образи, както би мог- 

ло да се очаква, точно обратното – също са носители на витал- 

ната сила на детето, което ги прави идеалисти или нереалис- 

тични житейски типове. В контекста на сюжета за детството 

у Стратиев тези утопични проекции на образа на „непорасна- 

лия възрастен“ са най-подходящите личности-емблеми, симво- 

лизиращи съхранената чистота на човешки дух. В дебютния 

сборник на автора се открояват три алегорични персонажни 

типа, които символизират детската същност и същевремен- 

но са медиатори между световете на малки и големи.. Това 

са Атанас Лудия (който единствен остава вечно младият ри- 

цар, надживявайки  детствата на  малките герои),  символ на 

„безсмъртното“ вечно дете, Чичо Николай – идеалистът, който 

заразява околните с дарбата си да вижда само красивото и до- 

брото в света, и Човекът, който никога не лъже – проекция на 

романтичната утопия за детската откровеност и чистота, съх- 

ранени у възрастния. През тази триада от абстрактно-утопични 

образи и човешки присъствия е изведена съкровената визия 

на универсалния детския образ на света. Тяхното присъствие и 

съпричастност към детския колектив подсилва и лирико-ро- 

мантичните интонации в повествованието. 

Надграждането на подобни съдържателни акценти про- 

дължава и в повестта „Живот в небето“ чрез небивалицата, 
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започнала като  обикновена  житейска  история.  Тя  се  ражда 

като опит да бъде утешено плачещото дете, няма готов вид, а 

се доизмисля от бащата в процеса на припомняне на собстве- 

ното детство. Тази история сближава детето и възрастния чрез 

една основна романтична идея за житейския път на човека. 

Обикновено детето мечтае да порасне, за да се освободи от 

властта на  големите  хора,  да  взима  самостоятелни  решения. 

То смята, че зрелостта ще му предостави подобна възможност, 

че тя не е свързана с ограничения,  че  е  времето,  когато  мо- 

жеш да сбъднеш мечтите си. Всъщност истината е различна и 

тя е „разказана“ в текста на Стратиев на разбираем за детето 

читател език – чрез нонсенсовия сюжет и спомена на бащата. 

Разказът му „поделя“ времепространството на миналото и на- 

стоящето между духа и материята, между небесно-приказния 

образ на детството и „приземяващия“ свят на зрелостта. 

В началото на живота си детето е „небесно“ същество 

поради невинността на  незнанието  си.  „Учейки“ и  опознавай- 

ки света на възрастните,  малко  по  малко  любопитството  тлас- 

ка  детето  към  порастването,  но  познанието  в  крайна  сметка 

го отвежда до зрялата възраст и то разбира, че крилата на 

въображението му трябва да се „свият“, че светът е сив и ра- 

ционален, а не цветен и вълшебен. Принципното разминаване 

между двата свята е „разположено“ в една мисловна коорди- 

натна система, чиито хоризонтална и вертикална оси симво- 

лизират „екзистенциалния кръст“, образуван между телесната 

субстанция и човешката душа. Докато не направи първи крач- 

ки, малкото дете  е  хоризонтално  положено  в  пространството 

по принуда, то лежи и наблюдава, но всичко, което вижда, 

всъщност създава вертикално усещане: истинската витална 

същност на битието се намира  по-високо  от  „земното“ равни- 

ще – на небето. Проходи ли, положи ли реално тялото си във 

вертикалността на пространството, колкото и да е парадоксал- 

но, детето е принудено да гледа повече в земята, за да пази 

равновесие, постепенно отдалечавайки се  от  „небесната  къща 

на детството си“. 
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Ето защо най-важният нонсенсов елемент тук е мукаве- 

ният куфар – пространство, достатъчно необичайно, за да бъде 

невъзможно и неизкусително за пребиваване от възрастния. В 

куфара-дом Стратиевите герои „скриват“ и съхраняват от „зем- 

ния“ свят „небесата“ на детството, неговият исконен модел. 

Капакът на куфара е щит срещу слепите очи на обществото, 

срещу социалните абсурди и личностните недъзи в света на 

възрастните, а на дъното му детето може да се усамоти в очуд- 

нения си, витален вътрешен свят. С напредването на необик- 

новената история, от нонсенсов предмет куфарът в текста на 

Стратиев се превръща в убежище за различния, нежелаещия 

да порасне възрастен, който „помни“ детската си душа. Това 

е „домът на лудия“, който желае да живее в детския свят, на 

вечното дете, „укриващо се“ от обществените стандарти, от 

фалшифивата „нормалност“ и несвободата на зрелостта поне 

до „прохождането си“. 

И в останалите автобиографични образци,  излизали меж- 

ду 1962 и 1983 г. моделът на спомена за детството е многопла- 

стов. Синтезирайки по  самобитен  начин  многообразните  по 

това време художествено-естетически тенденции и литературни 

направления, поетиките на авторите  съвместяват  модерните 

си изразни средства и идейни акценти с различни повествова- 

телни кодове. В  зависимост  от  типологичните  характеристики 

на съответното направление и конкретната комуникативно-по- 

вествователна стратегия, в отделните повествования доминират 

и съответните изразни средства: лиризирана и фрагментаризи- 

рана прозаическа структура, акценти върху психологическото 

изображение, пародийни или философско-разсъдъчни интона- 

ции и т.н. Повествованията обаче са обединени от сравнително 

единна художествена визия на детството, от новия тип естетика 

на спомена за него, а също от някои биографични и творчески 

„прилики“ между авторите на отделните текстове. 

Както и в предишните десетилетия, през този период 

автобиографични книги създават няколко поколения писатели, 

чието творчество е отнасяно към различен възрастов адресат. 
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Любопитно е, че авторите и  техните  поетики  могат  условно 

да  се  „групират“  и  на  генерационен  принцип,  и  в  контекста 

на специфичните им съдържателно-формални концепции.  От 

своя страна, последните са свързани с традиционните или по- 

модерни жанрово-стилови формации, характерни за литера- 

турните десетилетия между 60-те и 80-те години.  Така  напри- 

мер Пелин Велков и Паулина Станчева са родени в една и съща 

година – 1907. Те са съвременници на драматичните първи 

десетилетия на новия век, белязани от кървави войни, полити- 

чески и граждански метежи и тежки социално-битови условия. 

В автобиографичните си книги обаче те  не  акцентират  върху 

тези събития, като изключим няколкото разказа, свързани с 

мобилизацията, воюването и завръщането на бащите от фрон- 

товете на Първата световна война. 

Друго съвпадение е,  че  двамата  автори  издават  книгите 

си за детството в една и съща година – 1981 г. Това са повестта 

„Брод“ от Пелин Велков и сборникът с разкази на Паулина 

Станчева „Шарено детство“. Въпреки различните повествова- 

телни кодове в текстовете на двамата писатели, детството е 

видяно в традиционния си романтичен образ: като остров- 

че сред океана на зрелостта, а споменът за него, позитивен 

или травматичен, е съществен „белег“ в паметта и собствена 

диря в света. И в двете произведения образът на детството 

е одухотворен, носи лирико-романтичен ореол и естествени 

носталгични интонации, но не и доминиращ сантиментален 

патос. Повествованията на Велков и Станчева са издържани в 

традиционни жанрово-стилистични форми и изразни средства, 

макар че в по-общ типологически план те не са идентични с 

класическите епически модели на спомена. У Паулина Стан- 

чева причина за това са по-нетрадиционните „детски“ колек- 

тиви и пространства от детството, а у Пелин Велков – неедно- 

значната трактовка на културноидентификационния код през 

сюжета за детските спомени. 

В повестта „Брод“ разказът е ретроспективен, като нача- 

лото на повествоването е свързано с „предисторията“ на дет- 
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ството и най-ранните, смътни детски спомени. Всички случки 

от детството са представени като сетивни „белези“ и като ду- 

ховни следи, а реален сблъсък между поколенията на предци 

и наследници няма. Автентичното време на детството съот- 

ветства документално-исторически на реалностите и бита на 

поколението на автора, затова съдържа и някои етнокултурни 

елементи, изобразяващи тогавашната действителност. Такива 

са образите на дядото и семейството, предисторията на ражда- 

нето на детето, както и колоритните образи на съселяните му. 

В същото време повествованието се отличава с ярки автоиро- 

нични интонации и иносказателна критика на някои социални 

и етнопсихологически черти от националния ни характер. Се- 

тивните възприятия на детето в спомена у Пелин Велков също 

са свързани много повече с персоналното детско изживяване 

и умовъззрение, отколкото с колективистичните ценности или 

с усвоената религиозно-празнична традиция. Затова, въпреки 

далечните времена, за които се говори, тук няма етнографски 

детайли в описанието на дома, къщата, улицата, махалата, 

родното място, родния край, родната природа. 

Сборникът с разкази на Паулина Станчева „Шарено дет- 

ство“ също представя традиционно-ретроспективно повество- 

вание, със силен акцент върху детското изживяване, провоки- 

рано от сетивни възприятия и драматични събития. Тук под- 

чертан превес над художествената условност има автентичният 

автобиографичен пласт. Макар и композиран като сборник с 

отделни разкази, често създаващи алюзия за „фотографирани“ 

места, моменти и детски емоции, сюжетът за детството е дос- 

та компактен и оригинален в идейно отношение. Сред нетра- 

диционните му елементи е образът на родното пространство 

и на групата от деца, връстници на героинята. Историята за 

детските години на Попи се върти около крайморското дет- 

ство на приятелите ѝ от един бургаски квартал. Специфично- 

то пространство  оразличава  и  детството  на  кварталните  деца 

от други подобни герои и модели на спомена. Алегорично- 

поетичните интонации тук са породени от образа на морето, 
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който не се среща често на фона на общата традиция на авто- 

биографичните сюжети в детско-юношеската повествователна 

проза от този период. Той е съизмерим едва с няколко подоб- 

ни образа от други съвременни жанрови формации (в поезията 

на Петя Дубарова, с приказната проза на Валери  Петров), 

както и с модели на спомена, създавани от предходни писа- 

телски поколения или отделни автори (крайдунавското детство 

от разказите на Добри Немиров, детството на момичето в 

Балчик у Дора Габе, детството на момчетата от кварталната 

улица и живота в куфара-дом у Станислав Стратиев). 

Друг образ, нов за повествователната традиция, свързана 

с темата за детския спомен, е този на главната героиня на 

Паулина Станчева. Той напомня за подобни детски типове от 

чуждестранната литература за деца (например героите на Аст- 

рид Линдгрен Пипи Дългото чорапче и Емил от Льонеберя), 

но е твърде нестандартен с оглед пола, българската национал- 

ност на героинята и социално-историческите условия, в които 

протича детството ѝ. Малката Попи е роден лидер и бунтар, 

притежава смелост, красноречие, харизма, инициатор е на при- 

ключенията и пакостите на своите връстници. Това са черти, 

нехарактерни за един „женски“ персонаж с доминиращо па- 

триархално възпитание, чиято жизнена история се отнася към 

първите десетилетия от миналия век. От друга страна, спрямо 

времето на излизане на текста, подобен детски образ вече не е 

непознат за съвременинте деца читатели. Детството на моми- 

чето е представено в актуален на съвременността естетически 

контекст – то е реален коректив на зрелостта и негова опози- 

ция, макар и в рамките на един анахроничен бит и морал. 

Същото важи и за междупоколенческите  взаимоотноше- 

ния в тази история за детството. Проблемите, около които се 

върти животът на деца и родители тук изглеждат твърде далеч- 

ни за съвременните малки  читатели,  но  противоречията  меж- 

ду героите се оказват сходни, въпреки различните епохи. Ако 

бъдат съпоставени едни с други, персонажите деца и възрастни 

в повествованието на Станчева могат образно да се сравнят с 
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Петкан и Робинзон. Едините са „туземеци-обитатели“ на дет- 

ския остров, които посрещат „новодошлите“ с детско благород- 

ство. Другите пре/откриват това спасително парченце суша, 

„заселват се“ отново на него, „учат се от островитяните“ или 

си припомнят собственото „знание“. Като се добави привлека- 

телното приключенско начало на историята за детството, както 

и нетрадиционното, „детско“ и „родно“ морско пространство, 

моделът на Паулина Станчева изглежда достатъчно интригу- 

ващ и нелишен от художествена „екзотика“ спрямо вкусовете 

и характерологията на съвременната си читателска аудитория. 

Следващото писателско поколение е представено от Иван 

Давидков и Кольо Георгиев, също родени в една и съща година – 

1926, т.е. непосредствено след упоменатите, драматични об- 

ществено-политически събития, случили се до средата на 20-те 

години. Техни съвременници са авторите от предходната гене- 

рация, но това не пречи на двамата автори да представят едни 

от най-оригиналните и запомнящи се модели на спомена за 

детството, своеобразно „озвучени от детския глас“ и изхождщи 

от виталността на детската душа. 

Трето писателско поколение оформят Станислав Стра- 

тиев, роден през 1941 г., Георги Марковски и Симеон Янев – и 

двамата родени родени през 1942 г. Компактните творчески 

идеи на Стратиев са свързани с доминиращите в литература- 

та ни от тези десетилетия социално-критически интонации, а 

също с новата трактовка на екзистенциално-философски въпро- 

си през сюжети за детството, чийто реален адресат не би могъл 

да се „дели“ по възраст. Авторът пародира мисловните стерео- 

типи на своята съвременност през нонсенсовия сюжет за уни- 

версалното детство като разновидност на езоповския език. Така 

той се надява да „реанимира“ съпротивителните сили на ми- 

слещите хора срещу абсурдите не само в социалния живот, но 

и в собствените им умове. Същевременно, в неговите истории 

за „вечното детство“ са съхранени ностлагията на възрастния 

по детската чистота, очуднения, витален поглед към света и ро- 

мантиката на един утопичен, донкихотовски житейски модел. 
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Сборникът с разкази на Симеон Янев „Прочетено кра- 

дешком“ излиза през 1973 г. Тук културноидентификационният 

повествователен код е надграден от възрастово-психологиче- 

ския. Повествованието представлява дневникът на един баща, 

който записва важни случки от живота на децата си и съще- 

временно си припомня своето детство и младост. Може би 

най-съществената характеристика на комуникативната страте- 

гия в „Прочетено крадешком“, е че възрастният летописец на 

детството споделя наблюденията си върху него повече като 

родител, а не като пряк участник в случилото се. Но именно 

защото не говори от свое име, детето в спомена, посредством 

универсалната гледна точка на всички деца, сякаш е по-силен 

коректив на възрастните. Тази му функция е представена бла- 

годарение способността на летописеца възрастен да приеме 

отстранената детска позиция към света на възрастните, колко- 

то и трудно да е това в зрелостта. 

Повествователят на Янев „записва“ общите спомени, 

опитвайки се да успоредява колкото се може по-обективно 

светогледите на  родители  и  деца,  разнопосочните  им  светове 

и изживявания. Именно в стремежа към реконструкция на 

проблемните точки в  междупоколенческите  взаимоотношения 

се раждат минорните носталгични интонации и романтико-ли- 

рическия нюанс в повествованието. Този тип комуникация с 

възприемателя би трябвало да „срещне“ поколения с различно 

съзнание, бит и ценности (аргарно-религиозни и индустриал- но-

урбанистични) чрез завръщането към „корените“ на рода, етноса, 

нацията и към приютяващото лоно на семейството. Сюжетът и 

стилистиката в повестта на Янев не са обвързани с патриархално-

родословния свят, но не забравят нито съкрове- ните етични 

опори на паметта за родословната традиция, нито неизбежните 

промени в настоящето. Макар да не засяга со- циално-

историческия пласт, нито акцентува върху критическа преоценка 

на съвременността, посредством общуването между деца  и  

възрастни  в  актуалните  социални  условия,  сборникът на Янев 

съдържа и тези повествователни планове. Междупо- 
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коленческите взаимоотношения са поставени на по-универсал- 

на, общочовешка основа. 

Спрямо останалите идейно-формални модели на детския 

спомен у коментираните автори, концепцията на спомена у 

Георги Марковски на пръв поглед изглежда доста традиционна, 

дори анахронична. Всъщност въпреки някои чисто възпита- 

телни мотиви, които са водили автора при създаване на про- 

изведението (без да стигат до патетизъм), неговият сборник с 

разкази за деца „Селски календар“ (1980) е не по-малко нео- 

бичайно и нетипично повествование. Неговият модел на спо- 

мена е своеобразна „мистификация“ на един фиктивен автоби- 

ографичен сюжет, който се стреми да събуди и патриотичното 

чувство, и фантазията, и любопитството на детето читател. На 

пръв поглед, стилизацията на повествованието в духа на въз- 

рожденската поетика и притчово-заветните послания в текста 

са анахроничен рефрен, преповтарящ идеята за междупоко- 

ленческата приемственост, познат още от мемоарния модел 

на Тодор Влайков. Но не само патриотично-възпитателните 

интонации (при това под фина форма) и играта със стила са 

съществените акценти в модела на Марковски. В оптиката на 

повествователя, конкретиката на „българското“ и „родното“ 

време и място не е от значение, по-важни са древните корени 

на националните традиции и позитивните образи на патри- 

архалния  български  родословен  свят.  В  този  смисъл,  както 

и авторът заявява в предговора си, всички места, където са 

родени български деца, са „наши и родни“, всички български 

домове и празници са еднакво съкровени за българската душа 

и трябва да се помнят и уважават от новите поколения. Без 

тях идентификацията ни във все по-глобализиращия се свят 

би била трудна. 

Идеята тук е, че днешните деца има с какво да се горде- 

ят, те са наследници на драматична, но величава национална 

история, а също и на уникална етнокултурна традиция, основа- 

на на християнските религиозни ценности, в които вярват ми- 

лиони хора по света. Повествованието е в аз-форма, от името 
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на детето, през чийто обобщен образ се възражда споменът за 

миналото. Речта му е стилизирана в духа на фолклорната тра- 

диция, като тези „декортивни“ етнографски елементи засягат 

и битовия свят на детството. Реалистичен детайл е сблъсъкът 

между световъзприятието на предците:  суеверната  набожност 

на бабата и агностицизмът на дядото. Оригинален е подхо- 

дът към композицията: с оглед възрастово-писхологическите 

особеноси на адресата и когнитивните цели на текста, той е 

разделен на дванадесет глави, съответстващи на дванадесетте 

месеца и четирите годишни сезона със съответните им кален- 

дарни празници. В стила на библейската символика, тези гла- 

ви са наречени „книги“. Празничните ритуали са представени 

както от гледна точка на аграрния цикъл, така и през детския 

поглед и изживяване. Така споменът за детството, макар и 

фикционален сюжет, не е лишен от самобитна художествена 

визия, а стилизацията му има своята логика. 

 

 
„Детският остров“, „детската душа“ и „вечното 
детство“ – знаци на художествено-естетическата 
еволюция на автобиографичните сюжети за деца 
и юноши между 20-те и 80-те години на ХХ в. 

 

Предложените страници представят в сгъстен вид опит за ли- 

тературно-исторически и тематичен обзор върху типологията 

на автобиографичните сюжети в българската проза за деца и 

юноши, създавани между 20-те и 80-те години на миналия век. 

Прегледът е осъществен чрез анализ и съпоставка на „текстови 

проби“ от фонда на детско-юношеската ни литература, пред- 

ставителни за съответния развоен етап и съдържащи устойчи- 

ви елементи (жанрова специфика, типове герои, интерпрета- 

ция на времепространството и др.). Отчетено е и влиянието 

на актуалните за съответното десетилетие художествено-ес- 

тетически тенденции, литературни направления, социокултур- 
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ни условия и обществено-политически климат. Литературно- 

историческата процесуалност и типологичните особености на 

коментираните автобиографични модели за деца и юноши са 

разгледани и като част от своеобразната им художествено- 

естетическа еволюция. Този естествен процес протича пара- 

лелно с промяната на педагогическата и творческата оптика 

към детската психология и рецепция, към писането за деца и 

юноши, а оттам – на подхода към детството – и като „доку- 

ментално“ фиксиран житейски етап, и като художествен образ. 

На два пъти през коментираните шест десетилетия в ав- 

тобиографичните текстове за подрастващи читатели се осъ- 

ществяват литературно-исторически и художествено-естетиче- 

ски преломи, подобни на тези в прозата за възрастни. Първият 

от тях се отнася към междувоенния период, 20-те и 30-те 

години на ХХ- и век, когато творчеството за деца е силно по- 

влияно от двете основни русла в българската повествователна 

проза – традиционно и модерно, както и и от жанрово-сти- 

ловите дифузии между двете формации – прозаическа и пое- 

тическа. По това време автобиографични текстове за деца и 

юноши създават автори като Тодор Влайков, Добри Немиров, 

Стилиян Чилингиров и Дора Габе. В съответствие с актуал- 

ните художествени тенденции, техните истории за детството 

предлагат няколко съдържателно-структурни модела на споме- 

на, в които преобладава различен идейно-повествователен код. 

У Влайков това е културноидентификационният код: ти- 

път герой, времепространствата от детството и сантиментал- 

ната идеализация на миналото носят белега на унаследената 

религиозна и етнокултурна традиции, а също на патриархалния 

морал от предосвобожденското българско време. Негововото 

повествование е от класически мемоарен тип – монолитен епи- 

чески разказ, с етнографски детайли и изцяло позитивен образ 

на патриархата. В текстовете на Немиров и Чилингиров, пред- 

ставители на следващото поколение, епическото повествова- 

ние е по-скоро запазено, въпреки че техните автобиографични 

истории предпочитат по-кратка жанрова форма – сборника с 
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разкази. Психологическата установка на героя дете, въпреки 

патриархалното му възпитание, е повлияна от новите социал- 

но-икономически условия след Освобождението. Тук вече ясно 

личи сблъсъкът традиция – модерност, както в социокултурен, 

така и във възрастово-психологически план. Патриархалният 

мироглед и родословната традиция са подложени на преоценка, 

забелязва се засилен интерес към етичните и социално-битови 

конфликти между предци и наследници, появява се опозицията 

детство – зрялост. Времепространството е интерпретирано и 

през автентичния вътрешен детски свят, включително специ- 

фиката на детската памет, емоции, въображение. 

По това време детето, детството и споменът за него, 

започват да се разглеждат като пълноценни художествени 

образи, а не само като основа на документалния разказ за 

собствения жизнен път. След метафората на Ран Босилек за 

„детския остров“, опоетизираният образ на „трансцеденталната 

детска душа“, предложен от Дора Габе, се превръща в един от 

белезите на естетизацията на детето и детството в българска- 

та  детско-юношеска  проза.  Писателката  използва  за  пръв  път 

и асоциативно-образния повествователен код като основа на 

своите автобиографични сюжети и като адекватно средство за 

доближаване до автентичната  детска  мисъл,  емоция  и  начин 

на изразяване. В нейните повести и сборници с разкази с раз- 

личен възрастов адресат са ясно откроими и модернистичните 

жанрово-стилови тенденции в цялата българска повествова- 

телна проза от периода: засилена психологизация, разчупена, 

фрагментарна структура на разказа,  ярки  лирически  интона- 

ции, метафорично-образен и притчово-алегоричен език. 

Вторият естетически прелом, засягащ моделите на спо- 

мена за детството в българската проза за деца и юноши е 

относим към времето на 60-те и 70-те години на века. Той е 

предопределен не само от завръщането към и от надграждане- 

то на прогресивните литературни тенденции от междувоенния 

период, но се явава и реакция срещу социалната и културна 

стагнация в страната по време на прехода към нов общестен 
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строй. Под натиска на политическата власт и идеологически- 

те предписания, детско-юношеската литература през втората 

половина на 40-те и през 50-те години на миналия век се пре- 

връща в един от инструментите за манипулация на детското 

съзнание, за тенденциозна интерпретация на историческата 

тематика и целенасочена подмяна на фактите от близкото 

минало. Този натиск е упражняван и върху творчеството за 

възрастни, поради което споменатите  „реформаторски“ проце- 

си засягат в еднаква степен и двете литературни конвенции. 

Един от резултатите е сближаване на творческите подходи и 

изразните средства в писането за различните възрастови гру- 

пи. Прозата за деца и юноши се оказва възможен „езоповски 

език“ за иносказателно изразяване на творчески и граждански 

позиции. Освен чрез социалната алегория и сатира, тези пози- 

ции намират изява и в лицето на автобиографичните сюжети, 

свързани с детството. Те също биват обновени и на съдържа- 

телно, и на структурно-композиционно ниво, чрез надгражда- 

не на модернистичните тенденции от междувоенния период. 

Моделите на спомена предлагат все по-задълбочено 

вглеждане в психологията на персонажите, все по-нетради- 

ционна композиция, лирическа одухотвореност на детето и 

детството и нови художествени елементи за иносказателна со- 

циална  критика.  Такива  са  нонсенсовият сюжет, образът на 

„непорасналия възрастен“, очудненият, „инфантилно-утопичен“ 

поглед към света, алегоричното „преобръщане“ на опозицията 

„нормалност – лудост“, стилизацията или автошаржовото 

изображение на миналото, мистификацията на подтекстови- 

те послания чрез „псевдоисторични“ сюжети и др. Дори в по- 

традиционните като съдържание и структура повествования, 

които не са реакция срещу ограниченията на режима и ли- 

тературните шаблони, времепространствената възстановка на 

детството, типовете детски колективи  и  жанровите  специфики 

на разказа претърпяват съществени  трансформации.  Споменът 

за детството в  българската  детско-юношеска  проза,  за  втори 

път след междувоенния период, е естетизиран, одухотворен и 
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надграден като художествен образ чрез разбирането за универ- 

салните душевни и умозрителни измерения на детския свят, 

като различна гледна точка към „линията на живота“: минало, 

настояще, бъдеще. 

Между 60-те и 80-те години на миналия век тези ка- 

чествени промени са илюстрирани чрез по-традиционни или 

по-модерни съдържателно-формални модели и стилизации в 

автобиографичните текстове на Кольо Георгиев, Иван Дави- 

дков, Станислав Стратиев, Симеон Янев, Георги Марковски, 

Пелин Велков, Паулина Станчева. Така, от средство за етно- 

културна, социална и възрастово-психологическа идентифика- 

ция, от „художествен експеримент“ в началото на изследвания 

период (20-те, 30-те години), от инструмент за идеологическа 

манипулация (през 40-те и 50-те), паметта на възрастния за 

живеещото в него „вечно дете“ се превръща в автономен и 

многопластов повествователен модел, в етичен, духовен и ек- 

зистенциален коректив на зрелостта, както и в „мяра“ за ево- 

люцията на словесното изкуство за подрастващи. 
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Зорница Христова за книгите за деца 
и думите, с които може да се играе 

 
С мъдро написаните си и красиво нарисувани книги за деца изда- 

телство „Точица“ порасна. Кое според вас е разковничето при 

създаването или подбирането на книги за съвременните малки 

читатели? 

Точицата не е линия, не следва задължителна посока. 

Ако се позова на прочутото есе на Кандински „Линия и точка 

в равнината“, то точката е тази, която създава баланса, която 

променя играта на пространството. Да го кажем така: надявам 

се „Точица“ да привлече децата към нови игри. 

Вие сте както издател, така и автор на книги за деца. Къде 

откривате историите си и колко дълго ги „отглеждате“, преди 

да ги публикувате? 

Това са теми, които ме  интересуват  с  години,  обикнове- 

но теми, които ме тревожат и на които съм търсила отговор. 

Трябват ми години, за да намеря подходящ израз, да ги вклю- 

ча в история, да намеря начин да говоря за тях  на  днешните 

деца, да е забавно, да не досажда и да не поучава. 

В „Игри на глас (курс по творческо писане за деца)“ препоръчвате 

на малките редактори не да критикуват, а да задават въпроси 

към авторите. Какви въпроси задавате вие като редактор? 

Това е много трудна  работа  и  не  съм  сигурна  доколко 

съм добра. Опитвам се да  говоря  за  замисъла,  да  разбера 

какво всъщност е важно за детето в неговата история и да му 

дам възможност да размишлява на глас върху нея. Надявам се 
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така да предразположа малкия автор сам да стигне до идеи за 

подобрение. Ползването на речници също е важно. 

Вашата книга „Когато искам да мълча“ започва с думите: „Ко- 

гато бях малък/ възрастните ми показаха думите...“. Как тряб- 

ва да бъдат показвани думите на малките читатели? 

Като част от света. Децата се научават да ги ползват сами, 

като ни слушат. Ако смятаме, че дадена дума пари, боде, на- 

тежава или обратно, успокоява и развеселява, можем да им го 

покажем нагледно – така, както им показваме как се ползват 

електроуредите вкъщи. Но освен полезни, думите могат да бъ- 

дат красиви и е приятно да отбелязваш заедно с детето си този 

факт – децата имат усет за това, също както се радват на кра- 

сиви камъчета и листа. Освен това с думите може да се играе! 

Колко трудно е в съвременното българско общество да се въз- 

питават младите читатели в свобода на мисълта и свобода 

на изразяването? 

В училище по традиция се приема, че и  в  литературата, 

като в математиката, има „верни отговори“. Тестовата система 

например се гради изцяло на това, а тя определя преминаването 

в по-горен курс. Само че в литературата не е така – „верният“ 

прочит може да бъде единствено идеологическият. Усилията на 

много от  най-добрите  учители  –  във  и  извън  класната  стая  – 

са посветени на това децата да търсят своите верни отговори, 

без да се опитват да налучкват какво се очаква от тях и без да 

решават, от друга страна, че личното мнение не се нуждае от 

последователност и аргументация. И двете тенденции – да пов- 

ториш угоднически чуждото мнение и да настояваш на своето, 

защото „така мислиш и точка“, са еднакво видими и вредни. 

Това се вижда всеки път, когато трябва да имаме „общест- 

вен дебат“ по някаква важна тема. Как да стигнем заедно до по-

добро решение без навика да изграждаме и аргументираме 

собственото си мнение – и да отстъпваме от него едва след като 

преценим, че доводите на отсрещната страна са по-силни? 
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До голяма степен идеята на „Сладоледена реторика“ е да 

насърчи децата да правят тъкмо това – макар че междувремен- 

но може да подложат на изпитание нервите на родителите си! 

В книжката „Блок № 4“ Митко предполага, че в съседната сгра- 

да не живеят хора, а един добронамерен многоглав змей, който 

пази децата от тигрите, „ако станат непредсказуеми“. Има 

ли в издателската дейност в днешно време змейове приятели 

и колко непредсказуеми са тигрите, когато искаш да създаваш 

модерни и естетически издържани книги за деца? 

У нас има много талантливи автори и художници, и по- 

вечето откликват с радост на покана за съвместна работа. Раз- 

бира се, правенето на една книга стъпка по стъпка е много по-

трудно от издаването на преводно заглавие, където всич- ко е 

вече измислено и знаеш как изглежда крайният продукт. 

Когато книгата се създава в сътрудничество между няколко 

души с високи, но различни критерии за крайния резултат, 

процесът е много по-бавен и труден. Но пък и по-вълнуващ. 

Трудно е също да не отстъпваш от представата си за полигра- 

фически издържана книга и в същото време да се пребориш 

тя да излезе в точния момент и да бъде достъпна като цена – 

критерий, към който се отнасяме с пълно разбиране, но пък ни 

се ще изданията ни да не изглеждат като еднодневки, които са 

заместители на нещо друго, което ще продължава да липсва. 

Каква е вашата версия за историята на Червената шапчица, 

която се разминава с вълка? 

Имало едно момиченце, което обичало да си доизмисля 

приказки. И понеже имало червена шапчица, много пъти си 

представяло как  ще  срещне  Вълка,  какво  ще  му  каже  и  как 

ще свърши приказката оттам нататък. И  всеки  път,  когато 

минело през гората, Вълкът сядал и то му разказвало тези 

истории. И все се надявал някой път приказката да завърши 

щастливо и за него! 

Разговора води: Надежда Стоянова 
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Въведение 

 

Ореол от тайнственост обгръща личността на Димитър 

Шишманов, сина на проф. Иван Шишманов, осъден и ек- 

зекутиран  в  качеството  си  на   министър  на   външните  работи 

в  правителството   на   Добри   Божилов.   От   една   страна,   той 

е интелектуалец, писател, литературен критик, а  от  друга  – 

юрист и професионален дипломат. Политическата си кариера 

умело съчетава  с  множество  публикации  в  периода  между 

двете световни войни – сборници с разкази, повести, романът 

„Бунтовник“. Изявява се в областта  на  драматургията  с  дра- 

мата „Кошмар“ и комедията „Панаирът в Стародол“. Връх на 

неговото творчество се явява сборникът „Блянове край Акро- 

пола“, издаден през 1938 г. в периода, когато Д. Шишманов е 

пълномощен министър в Атина. В него  са  заложени  пробле- 

мите за творческата личност и измеренията на любовта, за 

отношението между земното и отвъдното, материята и духа. 

Текстът  е документ  за високата ерудираност на писателя, оце- 

нен по достойнство както в България, така  и в Гърция  – Ди- 

митър Шишманов бива приет за член на Съюза на гръцките 

писатели. 

През същата година – 1938, в писмо до Петър   Славин- 

ски Димитър Шишманов пише: „Днес не съм съвсем уверен, 
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[...] че писателят непременно трябва да се стреми да отразя- 

ва действителността в произведенията си“ (Шишманов 2009). 

Потвърждение на това твърдение откриваме в „Блянове край 

Акропола“ – текстът е извънпоставен спрямо българския лите- 

ратурен контекст през 30-те години на XX в. В него се отра- 

зяват не колективни реалности, а чисто индивидуални, пречу- 

пени през погледа и вътрешното светоусещане на писателя. В 

тях се преплитат в сложна кохерентност множество времена 

и пространства, които ще бъдат обект на изследване в насто- 

ящата разработка. 

Времето в „Блянове край Акропола“ е извадено от своя 

хронологичен порядък. То не тече линейно, както е прието 

според библейската концепция, нито циклично, както е разби- 

рано през древността. Времето е многопластово, „едно колек- 

тивно единствено число“ (Рикьор 1999). „Различните времена 

са само части от същото време“ (Кантова аксиома, цитирана 

в Рикьор 1999.) Такова е времето, позиционирано в траекто- 

рията на бляна. 

Времето и пространството образуват неразчленима двой- 

ка. Те са взаимосвързани – едното се променя спрямо другото 

и се  задават  в  синхрон.  Движението  винаги  се  осъществява 

във времето. Пространството е условно статично, но то никога 

не остава тъждествено на себе си. Множеството от времена и 

техните пространства се наслагват едно върху друго. 

Модератор на времената и пространствата е Ахасвер. 

Скитникът евреин е гост в бляновете на писателя. На практи- 

ка бленуващ е Азът на Д. Шишманов, но дефакто времената и 

пространствата, които Азът посещава, са зададени от Ахасвер. 

Подредбата и логиката на случванията са заложени в измере- 

нията на бляна. 

В крайна сметка обаче не са толкова важни времената 

и пространствата, колкото духът, който те пазят. На преден 

план в текста е изведен човекът като носител на своето време. 

Ценностите, колективните и индивидуални човешки разбира- 

ния задават духа на всяка епоха. Движението през времената и 
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пространствата е начинът, по който героят осъществява своето 

докосване с вечните ценности и истории на света. 

 

 
Проблематика на жанра 

 

„Блянове край Акропола“ бива определян  като  сборник  с  път- 

ни бележки и разкази-есета. Структурата  на  творбата  позво- 

лява  подобно  определение,  тъй  като  се  състои  от  23  отдел- 

ни цялости, смислово обвързани помежду си. Творбата има 

сходства с пътеписа, доколкото  пътеписът  представя  пътуване 

до определено географско място и е разказ от името на пъ- 

туващия човек, описващ видяното. От друга страна,  „Блянове 

край Акропола“ се отдалечава от жанра на пътеписа поради 

спецификите на сюжета, в които са заложени елементи на 

фантастичното, магичното и трансцендентното. 

Извън традиционните граници на жанровете Димитър 

Бабев пише, че „Книгата на Д. Шишманова не е нито пътни 

бележки, нито писма от чужбина, нито екзотични разкази. Тя 

е сякаш филм от снимки на древността и сегашното, където 

кинооператорът бързо сменя декорите, за да не се забеле- 

жи пулсът на времето“ (в. „Мир“ от 3.02.1938 г., цитиран в 

Шишманов 2009). Аналогията с киното е изключително спо- 

лучлива, тъй като книгата „Блянове край Акропола“ представя 

пътешествието на писателя, но няма как да не се усети пулса- 

цията на времето, тъй като то се променя прекалено динамич- 

но и се превръща в акцент. 

Като жанр може да бъде прието определението, зададено 

от самия Д. Шишманов в заглавието на  текста  –  „Блянове 

край Акропола“. То е отбелязано от критиката още в годината 

на издаване на творбата: „Блянове! Само така наистина могат 

да се нарекат тези полу-разкази, полу-есета, полу-исторически 

наброски“ (в. „Вечерна Бургаска поща“, 1938 г., цитиран в 

Шишманов 2009). 
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Символика на  заглавието 
 

Заглавието на произведението задава основната тоналност на 

текста. Блянът може да бъде възприет в неговата функция на 

случване, той задава движението на времето, а Акрополът e 

основен топос на действието. 

Блянът е разбиран като контрастно противопоставен на 

реално случващото се. Блянът е измислица, въобразено, неис- 

тинно, може да се разчете и през логиката на неслучилото се. 

По своята същност блянът отпраща към паралелни светове. 

Блянът е средство, вход към другото, което не може да се види 

с просто око. 

Както вече отбелязахме,  Акрополът  е  основен  топос, 

около който се случва животът в произведението на Д. 

Шишманов. Акрополът може да  бъде  разчетен  като  корпус 

от сгради и монументи, който е запечатал в стените и памет- 

ниците си  над  двехилядолетна  история  на  животи.  Акрополът 

е географско пространство, на  което  се  наслагват  времена- 

та – настоящото и отминалите, и се конструират бъдещите. 

Акрополът е пазител на историята, артефакт, който съхранява 

спомените за това, което е било. Акрополът  според  разбира- 

нето на Д. Шишманов е ключ към други  светове,  на  които 

можем да бъдем свидетели чрез акта на бленуването. А бле- 

нуването не е тъждествено на себе си. То няма веществен из- 

мерител, осъществява се в  действието,  което  никога  не  може 

да бъде точно репликирано. 

Заглавието „Блянове край Акропола“ отпраща към раз- 

лични истории за други времена и пространства. Това са 

блянове за случките, които се наслагват една върху друга, а 

чрез наратива читателят получава шанс за тяхното съпрежи- 

вяване. 
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Посоки на движение през времето 
 

Ако приемем този модел за прочит на времената през бляно- 

вете, то скоковете през епохите, които наблюдаваме в  отдел- 

ните глави, стават възможни и логично обясними. Времето 

притежава кумулативна способност; характеризира се с при- 

знаците натрупване, еволюция (Стефанов 2015). Времето на 

случване в разказа има три типа отношение – едновременност 

(настояще), предходност  (минало)  и  следходност  (бъдеще). 

През тази проекция преходите през оста  на  времето  в  „Бля- 

нове край Акропола“ се осъществяват в следните три посоки: 

• Движение от настояще към минало 

От една страна, писателят  и  неговият  спътник  Ахасвер 

се връщат назад от едно време и пространство в други: пре- 

минават през арката на Адриан и стават свидетели на силата 

на любовта на Хрисула към Байрон, която се характеризира 

дуално – донася спасение за английския поет, но носи смърт за 

самата девойка. Движение през времето към миналото наблю- 

даваме и при посещението на героите в дома на Сократ през 

V в. пр.Хр., където на преден план е изведена саможертвата на 

жената в името на просперитета и добруването на мъжа; как- 

то и при срещата със скулптора Евзебий през XIII в. – автора 

на статуята Христос Пантократор, с когото героите разискват 

проблема за езичеството и християнството. 

• Движение от минало към настояще 

От друга страна, имаме и движение напред във времето 

на отделни исторически личности от миналото към настоя- 

щето. Такава е срещата с архитекта Фидий и със скулптора 

Дамон, ученик на Праксител. В тези два бляна е заложен про- 

блемът за твореца и творчеството и въпросът за естетическата 

наслада на наблюдаващия сътвореното. Авторът на мраморна- 

та глава на Хигия късно осъзнава смисъла на творенето, което 
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изисква не само вроден талант, но и  усвояване  на  умения  в 

хода на развитието на този талант. Всеки един герой е предста- 

вител на своето време, носител  на  мисленето  и  разбиранията 

на съответната епоха: на V в. пр.Хр. и съответно IV в. пр.Хр. 

• Движение от настояще към бъдеще 

Движение в посока към бъдещето наблюдаваме два пъти 

в хода на целия текст. Само единия път обаче е осъществено 

с магическата намеса на Ахасвер, когато двамата стават сви- 

детели на красивата любов между българина Михаил и Ксени. 

Продължението на тяхната история в бъдещето е доказател- 

ство за невъзможността ходът на съдбата да бъде предсказан 

от човека. Второто движение в посока към бъдещето се осъ- 

ществява от героя писател и играе функцията на епилог на 

творбата. 

В отделни глави-блянове наблюдаваме и движение през 

времето чрез силата на словото и спомена на съответния раз- 

казвач. Такъв е разговорът с тавернаря, в който оживява ис- 

торията на българина Стоян и кира Арети, разиграла се 10 

години по-рано. През разказа на Ахасвер научаваме за трагич- 

ната съдба на откраднатата от албански бег Фросула, случила 

се 150 години по-рано. Ахасвер отново ще ни завладее със 

словото си за безграничната сила на любовта на Елена към 

Диониси – случка, разиграла се година по-рано от базовата 

реалност на героите (виж Приложение № 1). 

 

 
Пространство на Акропола 

 

В  началото  на  творбата  се  открива  картина  на  лунна  нощ 

„една от горещите нощи на атинското лято“. Следва конкре- 

тизация на пространство: „таверната между Пникс и хълма на 

Музите, срещу Акропола“. Фокусът на внимание постепенно 

се измества от общо към частно: „в горичката, под паметника 
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на Филопапос“  е  разположена  „градината  на  таверната“.  В 

хода на целия текст на „Блянове край Акропола“ има натруп- 

вания на епитети, които характеризират живота в Атина – 

конкретни културни паметници и географски пространства. 

Първият  параграф   въвежда   в   темата   за   бленуването: 

„всички бяха унесени мълчаливо в сребърния силует на Пар- 

тенона, който изглеждаше изваян не от мрамор, а от някаква 

друга – неизвестна и свежа, скъпоценна материя“. Партенонът 

като главен монумент на Акропола се превръща и в идеен 

център на бленувания свят. Времето-реалност се изкривява 

при досега с паметниците на територията на Акропола и край 

него – колоните оживяват, Партенонът проговаря. Монументи- 

те рисуват видения, те са източник на блянове, копнежи. 

Карл Густав Юнг дава на своите читатели следното срав- 

нение: „Предстои ни да открием и обясним архитектурата на 

една сграда: горният ѝ етаж е бил построен през XIX век, 

партерът – през XVI, а едно съвестно проучване показва, че 

най-отдолу е вградена кулата от II век. В мазето ѝ откриваме 

римски основи, а под него – запълнена пещера със сечива от 

кремък в горния пласт и останките от ледниковата фауна в по- 

долните слоеве. Приблизително така е устроена и душата ни“ 

(есето „Земната обусловеност на душата“, включено в „Есета 

по аналитична психология“, цитирано в Башлар 1988). 

Приблизително по същия начин изглежда устройството 

на Акропола. Той датира от Микенската епоха (II хил. пр.Хр.), 

като се предполага, че на него е бил разположен царски дво- 

рец. През 447 г. пр.Хр. по инициатива на Перикъл започва 

ново строителство – това време е определено като „златен 

век“ в историята на Атина. Работата е възложена на прочу- 

тия архитект Фидий, с когото писателят разговаря в един от 

своите блянове. Една част от Акропола е построена през V в. 

пр.Хр., друга през IV в. пр.Хр., а трета част – Одеон на Ирод 

Атически – през 161 г. сл.Хр. (виж Приложение № 2). 

Пропилеите, Партенонът, Храмът на безкрилата победа 

и Ерехтейонът, които писателят описва по-подробно в V гла- 
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ва на своя текст, са построени най-рано – поетапно през V в. 

пр.Хр. А музеят на Акропола, в който героят се среща с учени- 

ка на Праксител, е построен най-късно – между 1865 и 1874 г. 

Акрополът  по  същество  представлява  светилище  с  хра- 

мове и олтари, укрепление и божествен център. По време на 

празненствата в чест на Атина (Панатенеи) всенародно шест- 

вие се отправяло към Акропола и носело дар на богинята – 

покровителка на града – пеплос (дреха покривало), изтъкан 

от ръцете на атински девойки. Главният олтар на Акропола 

е разположен в Ерехтейона – крайна цел на панатенейското 

шествие. Вътре в него се съхранявала дървена статуя на боги- 

нята – обект на култова почит – всяка година я преобличали с 

изтъкания пеплос. Писателят е запленен от тайнството на тези 

шествия, което пази Акрополът, ето защо всеки път минава по 

Свещения път – Иера Одос, по който е преминавало самото 

шествие. 

Иера Одос сам по себе си е събитие, както за хората от 

Древна Елада, за които Панатенеите задават ново начало на 

времето всяка година, така и за поклонниците и до днес. Из- 

вървяването му  е  свещено  тайнство,  което  преражда  душата 

и променя светоусещането на човека. Такъв е и  пътят  към 

Сантяго в християнски контекст – достигането до катедралата, 

където са погребани останките на свети Яков Зеведеев. 

Арката на Адриан, през която писателят и Ахасвер пре- 

минават към времето, в което Байрон за първи път посещава 

Атина, функционира в значението си на портал през времена- 

та и пространствата, но служи и като разделител на стария и 

новия град. Двата надписа на нея обозначават Атина, бившия 

град на Тезей, където се намира Акрополът, и новия град на 

Адриан, от който в базовата реалност на героя са останали 

само колоните от храма на Зевс Олимпийски. 

Виденията на писателя, в които говори с Партенона, а 

колоните от страната на Адриан оживяват като „тънки и изя- 

щни“ жени, задават нови измерения на пространството на бля- 

на. Това е досегът с безсмъртното творчество, излъчвано от 
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Акропола. Този контакт изисква уединение с величието на 

храмовете. Ето защо в тези моменти от текста Ахасвер отсъст- 

ва, а времето е спряло. Акрополът е източник на вдъхновение, 

на магия. По думите на  непознат  спътник:  „човек  не  може 

да я улови... Чувства я само, гони я и постоянно я изпуска! 

Страшна мъка е това!“ 

В тази връзка се разразява спорът между Фидий и пи- 

сателя, докато наблюдават заедно Акропола през нощта. Тази 

среща се случва в настоящето, като движението се осъществя- 

ва напред през времето и пространството от V в. пр.Хр.: „едно 

белезникаво облаче“ „порастна и след миг до мене застана 

един възрастен нисичък човек, увит в бял, доста стар хитон“. 

Дискусията  по  чисто  принципен  въпрос  –  за  естетиката 

и творчеството, в тази среща е предизвикана от простичкото 

функционално решение за поставяне на лампи, които да осве- 

тяват Акропола през нощта. Фидий е възхитен от това обно- 

вление, тъй като не е могъл да се възползва от него по свое 

време. От  своя  страна,  писателят  приема  сблъсъка  на  старото 

с  новото  като  евтина  безвкусица.  Електричеството  е  продукт 

на модерното време, което убива и заглушава красотата и 

енергията, която излъчва Акрополът. Затова и неговата древна 

магия става все  по-недосегаема,  тъй  като  тя  бива  заличена 

през времето чрез поставените лампи,  които  стоят  като  съши- 

ти кръпки на новото върху величието на старото. 

 

 
Пътуващият човек 

 

Героят на „Блянове край Акропола“ е пътуващият човек, из- 

вънпоставен спрямо рамките на делничното. Човекът е съ- 

щество, което живее със същото за себе си, но и с копнежа 

по нещо друго – писателят търси своето вдъхновение, порив 

за творчество. Пътуването предполага събитийност, случване. 

Изведен на пътя, героят се сблъсква с другото, различното и 
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по този начин натрупва опит и познание. Писателят обаче в 

повечето блянове не е активен участник в събитията, а е изве- 

ден в позицията на наблюдател. Преходът между пространства 

и времена позволява срещата на Същото (Аза) с Другото и 

равносметката на видяното чрез  саморефлексия  и  резултатно- 

то преоткриване на Аза. 

Героят на „Блянове край Акропола“ може да бъде разче- 

тен като бленуващия човек. Отдаването на бляна е лукс, който 

не всеки може да си позволи. Блянът е състояние – извънпрос- 

транствено и извънвремево. Бленуването ще разгледаме като 

изпадане в света на въображението. Това е свят, на който бле- 

нуващият е създател, Бог. Свят на неограничените възможности 

и свят, в който Ахасвер може да бъде въобразен. Доказателства 

за това въобразяване откриваме на много места в текста: „ко- 

гато моята мечта ви е създала – защото знам, че няма никой 

на съседната маса“. А в XVI глава четем: „Отде идеш? – попи- 

тах аз учуден. От тебе! – отговори тихо Ахасвер...“ Образът на 

Ахасвер като продукт на въображението на героя писател може 

да бъде разбиран като проекция на желаното Аз, което носи 

характеристиките, които самият писател желае да притежава. 

 

 
Сюжетът за  скитащата  душа  през  времето 

 

За спътник на Аза в пространството на бляна Шишманов из- 

бира библейската фигура на Ахасфер. Според разказа на ан- 

глийския монах Роджер Уиндзорски от XIII в. (Данова 2006) 

евреинът Ахасфер отказва почивка на Исус по време на не- 

говия път към разпъването на Голгота и го обижда, като му 

заповядва да върви напред. За това оскърбление Христос го 

осъжда на вечно странстване през вековете до своето Второ 

пришествие. 

Интерпретация на този сюжет през символизма наблю- 

даваме в едноименната поема на Николай Лилиев – „Ахасфер“ 
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(1924). Сирма Данова (2006) пише, че в разработката на моти- 

ва при Лилиев откриваме изместване на идеята за вечно дви- 

жещия се скитник от по-силното наблягане на невъзможност- 

та за умиране. И действително в поемата откриваме статич- 

ната фигура на молещия се човек. Молитвата, отправена към 

Бог, в поемата говори за надеждата като последен пристан на 

душата на Ахасфер. В края на поемата обаче тя е развенчана 

в отчаяние и безнадеждност. Откроява се натрупването на 

глаголи: „падам“, „моля“, „греша“, „чакам“, „страдам“, „тър- 

пя“. Те отпращат към идеята за затворничество  на  евреина 

във вековете на своето вечно съществуване. В поемата се 

акцентира върху движението на времето, изразено както чрез 

изтичането на вековете, така и чрез природната цикличност. 

В традиционно символистичен план описанието на топосите, 

които означават пространството и времето, кореспондира с 

вътрешните преживявания на Аза. Той е заключеник в теча- 

щото време и в непрестанно изменящото се пространство, но 

неговият истински затвор и наказание се оказват вътрешното 

терзание на непрестанно съпреживяване на извършеното пре- 

грешение, опитът за изкупление и молитвата за неслучващото 

се умиране. 

В коренно противоположна светлина е представен скит- 

никът евреин в интерпретацията на Димитър Шишманов. В 

първа глава е описан като „един млад човек, с бели дрехи“. 

Неговото лице е „извънредно хубаво, с големи огнени очи, със 

страстни, полуотворени устни, с тънък орлов нос. А високото 

му чело, което блестеше под месеца като изваян мрамор, из- 

лъчваше тайнствена сила. Имаше нещо общо между лицето 

на  младия  човек  и  чара  на  Аполона  и  на  Партенона“.  Ако 

в поемата на Н. Лилиев евреинът е представен в позицията 

на слабия човек, молещия се, безсилния, то в „Блянове край 

Акропола“ той е жизнен, силен и от него струи енергия и 

магнетизъм. Той представя на писателя своята история невъз- 

мутимо, приел обречеността на вечното си странстване: „ко- 

гато се подиграх на Христа по пътя му за Голгота, бях млад 
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ерусалимски богаташ, пълен със сили, с копнежи, със страсти, 

които и днес още кипят в жилите ми...“ 

Разгледани поетапно – тези три текста – на английския 

монах, на Николай Лилиев и на Димитър Шишманов, пред- 

ставят фазите на еволюиране в разбирането на сюжета за 

скитника евреин през времето. През XIII в. акцент на ин- 

терпретация е прегрешението на  Ахасфер,  неговата  проява 

на безсърдечност, липса на състрадание към другия, както и 

извънпоставеност на героя спрямо християнската религия. В 

поемата на Лилиев чрез символистичния прочит наблюдаваме 

процеса на изкупление на прегрешението, разгледано от пози- 

цията на героя не толкова като евреин и нехристиянин, кол- 

кото в качеството му на човешко същество. В „Блянове край 

Акропола“ душата на Ахасвер е открила покой и смирение на 

своите вътрешни терзания. Процесът на покаяние е завършен. 

Погледът към престъплението в миналото тук е извърнат на- 

пред към бъдещето. Отново е налице очакването на смъртта, 

но героят е реабилитирал своето достойнство. 

Общ за трите текста остава образът на скитника. На 

Ахасфер му принадлежат всички времена и пространства 

(„Каква чудесна нощ. Вечна нощ!“ ... „Една от моите нощи!“), 

но той не принадлежи на нито едно време и пространство, 

освен на онова, в което се е родил и е трябвало да умре. 

 
 

Осъществената среща  с  Другото 

 
Фигурата на Ахасвер в творбата на Д. Шишманов е свързана 

с активната роля на луната. Луната има две зони – на тукаш- 

ното и на отвъдното (Бидерман 2003). Такова е и битуването 

на Ахасвер в пространството и времето. Първата среща на 

писателя с Ахасвер започва и завършва с луната: „Луната от- 

ново бе изминала част от пътя си и сега осветяваше целия 

Акропол“ – тя е вложена в кръговата композиция, зададена от 

образа на Луната. 
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Чрез фигурата на Ахасвер се задава проблемът за мла- 

достта и стареенето, но не в неговите физически измерения, а 

стареенето, осмислено като натрупване на опит. Младостта не 

върви ръка за ръка с мъдростта и изживения живот. 

Двамата герои са диаметрално противопоставени един 

на друг. И за двамата тази среща е среща на Същото с Дру- 

гото. Ахасвер е безсмъртен, той носи заключена в себе си 

тайната на живота. Има дарбата да въззира както назад в 

миналото, така и напред в бъдещето. Писателят, от друга стра- 

на, е смъртен, търсещ истините на живота. От негова гледна 

точка „вечната милост на Божия син“ е наложила наказание 

на Ахасвер, „на което целият свят би завидял“. От гледната 

точка на скитника евреин обаче нещата изглеждат по друг 

начин: за да получиш дара на познанието, трябва да заплатиш 

висока цена. Възможността да предусетиш наредбата на бъде- 

щите събития отнема шанса да ги изживееш пълноценно. Хи- 

лядолетният опит е превърнал Ахасвер в свой заложник. Той е 

пленник на изживяното, на миналото, но и на собствената си 

мъдрост, която го е затворила в рамките на винаги известното. 

Поради тази причина съвсем естествени негови спътници са 

скуката и отегчението. 

Срещата на писателя с Ахасвер е среща изпитание. „Моят 

вечен опит, моят навик да срещам толкова хора на  пътя  си, 

моето познание на всички земни пътища и народи вече ми 

подсказва какво бих могъл да чуя от вас, да получа от вас!“ 

Писателят  приема  поставеното  предизвикателство  да  впечат- 

ли и изненада своя  събеседник:  „Вековете  минават,  хората 

се менят, а  заедно  с  тях  се  мени  и  начинът  на  творчеството“. 

В словесен двубой писателят доказва на странника  Ахасвер 

своето различие. И двамата  герои  имат  какво  да  научат  един 

от  друг.  Ахасвер,  от  една  страна,  заема  позицията  на  човека 

от миналото и в аргументите  си  изтъква  ценности,  които  са 

били знакови преди. Те са натоварени с отрицателен  знак, 

защото принадлежат на миналото. Писателят, от друга страна, 

заема позицията на човек от настоящето, който осъзнава тези 
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ценности, но ги е надградил. Поради тази причина и печели 

битката с времето. Може да не е на две хиляди години, но е 

получил опита на Ахасвер като знание, натрупано и изстра- 

дано от смъртните преди него. Чрез книгите и творчеството 

биват извлечени поуките, с които героят успява да надвие 

аргументите на Ахасвер. 

Мъдростта на Ахасвер като свидетел на времето е ста- 

тична, пасивна. Тя  заключва  в  себе  си  информация  в  суров 

вид. Ако Ахасвер си служи с доводи, които са необорими в 

рамките на времето, в които са били водещи ценности, то 

смъртният  герой  разсъждава  и  извлича  поуките  на  същите 

тези древни ценности, но от позицията и дистанцията на свое- 

то време. 

И Ахасвер, и писателят са чужденци на територията на 

Атина. Те са свързани чрез своята извънположеност спрямо 

родното, както и чрез своята знакова противопоставеност. 

Ахасвер влиза в ролята на водач на писателя през вековете и 

случките, които наблюдават. По подобен начин римският поет 

Вергилий повежда персонажа Данте в „Ад“, където той се сре- 

ща и разговаря с душите на грешниците, сред които прочути 

мъже като Александър Велики, Атила и др (Акселрод 2005). 

От своя страна, писателят в „Блянове край Акропола“ преми- 

нава през епохите, докосва се до отвъдното, воден от Ахасвер, 

и се среща с Електра, Сократ, Фидий, Евзебий и др. – лично- 

сти, които ще оставят своя отпечатък в живота му. 

 

 
Ходът на времето през призмата на живота 

 

Скитащата душа на Ахасвер извървява пътя на безсмъртието 

и се ползва от огромния ресурс, който му предоставя времето. 

Душата на писателя извървява тежкия път на смъртен, но с 

всяко свое прераждане добива знанията на преходността как- 

то на съществуването, така и на ценностите. Срещата между 
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Ахасвер и писателя може да бъде разгледана като среща меж- 

ду два отделни типа времена – времето според Кант (Рикьор 

1999) – разбирано като безкрайност, и времето според теория- 

та на Хайдегер (пак там) – като характеристика на крайност, 

смъртност.  Смъртността  като  „предназначеността   на   всеки 

към неговата собствена смърт – обозначава вътрешното при- 

ключване  на  примордиалната  времевост“.  Така  тече  времето 

за всеки смъртен – включително и за всички герои по пери- 

ферията, с които писателят и Ахасвер се срещат. Същото се е 

случило и с призраците на Теано, Електра, Орест и  Клитемне- 

стра – тяхното лично време като движение изтича при среща- 

та със смъртта и след това героите изпадат във вечността. Би- 

тието-цялост и битието-към-смърт, над които разсъждава Пол 

Рикьор (1999), се срещат в „Блянове край Акропола“. Така се 

обяснява и множественият характер на времето единство – 

индивидуалното преживяване на времевостта се обединява в 

колективно единствено число. 

 

 
Облеклото като израз на времената 
и пространствата 

 

Знаково за прехода от едно време и пространство към друго е 

промяната в облеклото на героите. В първа глава Ахасвер носи 

бели дрехи, които кореспондират с луната, разкриваща силуета 

му. При завръщането във времето на Тиберий, когато е  била 

жива неговата  любима  жена,  и  Ахасвер,  и  Теано  са  облечени 

с хитони – традиционно облекло на гърците от I в. Когато пи- 

сателят и Ахасвер се връщат във V в.  пр.Хр.,  за  да  се  срещнат 

със Сократ, и двамата са облечени отново с хитони. В IX глава 

скитникът евреин е преоблечен като немски  археолог  –  със 

стари туристически дрехи, дебели селски обуща, тъмни очила. 

В XII глава при връщането им назад до 1218 г. той носи дълга 

византийска дреха и златовезан тъмночервен елек. Всеки един 
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блян може да бъде разгледан като сцена – разрез от съответно- 

то време и пространство, което налага героите да се пременят, 

за да бъдат в тон с епохата и ситуацията, в които се намират. 

В VI глава, когато двамата герои се срещат край Парте- 

нона, Ахасвер е облечен като фотограф – със стари изтъркани 

черни панталони, сиво оръфано сетре и изкривена сламена 

шапка. Преобличането си Ахасвер (разгледано в базовата ре- 

алност на героите) обяснява с думите: „само „моменталните 

фотографии“ имат работа на Акропола“. Тези фотографии мо- 

гат да бъдат разчетени в смисъла на краткотрайните животи 

на хората, за които срещата с Акропола е събитие, а не част 

от делничното. Тук откриваме мотива за изморената от света 

душа, която чрез акта на преобличането става различна на 

себе си и намира утеха в другостта. 

 

 
Пространство на отвъдното 

 

Движението през времето и пространството в повечето бля- 

нове се случва мигновено: „пътьом направи тайнствен знак и 

аз усетих, че губя плът. Луната свободно прониза тялото ми и 

никаква сянка не падна върху посребрената земя“; „Като дим, 

духнат от вихрушка, се понесохме ние над Атина“; „и още не- 

довършил мисълта си, усетих се пренесен горе зад двойката“. 

Ахасвер има способността да променя времето за части от се- 

кундата. Това не ни изненадва, не изненадва и самия писател. 

Ето защо особен интерес предизвиква срещата с Теано, където 

наблюдаваме трансформацията на времето и пространството 

през нейното лично преобразяване. Действието се развива в 

Некропола – старите атински гробища, където са погребани 

езичници. В Керамикос си дават среща две пространства – на 

реалността и на отвъдното. Ахасвер изважда от гробницата 

своята любима: „бледна и изнемощяла сянка. Две изсъхнали 

ръце се протегнаха нагоре, едно лице, жълто като восък, с 
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хлътнали бузи, с очи, потънали дълбоко в сглобовете“. Това е 

сянката от отвъдното, пребиваваща във вечна тъмнина и  са- 

мота, затворник в своята гробница. 

Срещата на Ахасвер и Теано представлява събитие за 

героите, тя възкресява спомени и чувства. Чрез силата на спо- 

мена се задейства преображението на сянката на Теано. В. 

Стефанов (2003) пише, че споменът е форма на съпричастие 

към вече отминалото, той има не само рационален компонент 

(зная нещо), но и емоционален (вълнувам се от нещо). Без 

съмнение трансформацията е налична в душата на Теано, но 

преображение наблюдаваме и в образа на Ахасвер. Ако във 

всички останали блянове той действа чисто рационално, тук 

магията му е водена от емоционални пориви. 

Възраждането на отминалата любов събужда и надеж- 

дата за нейното дослучване, на което вече няма да могат да 

попречат нито болестите, нито смъртта. Любовта е извънвре- 

мева. Тя устоява на времето от I в. – властването на импера- 

тор Тиберий и времето на тяхната първа среща, до базовата 

реалност на пътешествието на героя писател до Керамикос. 

Смехът  на  Теано  е  сравнен  със  сребърни  камбанки,  чийто 

„звучен трепет“ възражда спомена за старите атински гроби- 

ща, такива, каквито са били „някога“. Връщането в това ми- 

нало чрез силата на спомена и любовта възкресява не просто 

външния облик на Теано, но излъчването на нейната душа: 

„очите вече не се криеха в тъмни сглобове, а сияеха като два 

сини откъслека от атинското небе“. 

Ахасвер се е опитал да запази покоя и вечния сън на 

своята любима, като предпази гробницата от разкопките на 

археолозите, но душите в пространството на отвъдното в „Бля- 

нове край Акропола“ са вечно блуждаещи и неспокойни. С 

техните неспирни терзания писателят се сблъсква и при посе- 

щението си на гробницата на Клитемнестра. Пространството 

на отвъдното е пространство на вечни мъки за Клитемнестра 

и децата ѝ – Електра и Орест. Опитите им да изкупят извърше- 

ните злодеяния никога няма да бъдат увенчани с успех. 
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Към бъдещето 

 
В последната XXIII  глава  движението  се  осъществява  както 

през времето – от настоящето към бъдещето; така и през прос- 

транството – от чуждото към родното. Завръщането към роди- 

ната реабилитира героя в неговата принадлежност и вътрешна 

идентификация. Усвоеният опит и познания от случилите се 

събития в пространството на чуждото ще бъдат пренесени в 

рамките на всекидневното от пространството на родното. Чо- 

векът от всекидневието, прекрачил пространството на  пътя  в 

опит  да  дефинира  и  осмисли  себе  си  чрез  срещата  с  Другия, 

в повечето текстове от 30-те години остава неосъществена. В 

„Блянове край Акропола“ тази среща намира своята реализа- 

ция извън границите на родината. 

Движението в заключителната част може да се интер- 

претира и като преход от пространството на древността към 

света на модерността. Модерното е разчетено през образа на 

самолета: „стоманените птици, накацали по бетонираната пло- 

щадка“. Машината и техническият прогрес задават новата оп- 

тимистична визия за бъдещето, а в текстовете от 30-те години 

машината се вписва като естествена част от ежедневието на 

човека. Но в този свят на модерното няма нито място, нито 

време за бленуване. 

Преходът между пространствата и времето вече ще се 

разчита не през кода на фантастичното и магичното, а през 

завъртането на колелата на машината, които задвижват тех- 

ническия напредък. От самолета писателят отново влиза в 

ролята на наблюдател, но той вижда само реално случващата 

се картина, „тук и сега“. Единствено тънкият гласец на Аха- 

свер му напомня за многопластовите измерения на времената 

и пространствата, които са заключени в географските топоси. 

Търсещият вдъхновение и познание писател отнася към Бъл- 

гария не само записките си от срещите с Ахасвер, но и зна- 

нието, че същината на творчеството се крие в това да въззреш 

отвъд видимото с просто око. 



 

Приложение № 1: Посоки на времевото движение в подредбата на бляновете 
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Приложение № 2: Карта на Акропола 
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О  т з и  в и  

 
 

За пpевода и неговите подводни камъни 

Весела Генова 
 
 

Дария Карапеткова. За пrевода. „Колибри“, 2016 

 
Теоретичните изследвания на превода сравнително рядко се 

срещат и пресичат с богатството на преводаческата практика. 

Монографията на Дария Карапеткова За prевода, в която пло- 

дотворно се съчетават аспекти от теорията, прагматиката и 

практиката на превода между италианския и българския език – 

една слабо изследвана в полето на превода езикова двойка, – 

успешно осъществява тази обогатяваща среща и заслужено се 

вписва като приносно събитие в българското преводознание. 

Дария Карапеткова  е  преподавател  по  съвременен  ита- 

лиански език, теория и практика на превода в Софийския 

университет и известен писмен и устен  преводач  от  италиан- 

ски с трайни и задълбочени интереси в полетата на теорията, 

прагматиката и практиката на  превода.  Нейното  изследване 

За prевода се опира преимуществено върху двойката италиан- 

ски – български език и използва интердисциплинарни методи, 

почерпани от полето на литературознанието, преводознанието, 

културологията и социолингвистиката, които прилага творче- 

ски към разглеждането на важни проблеми на теорията на 

превода от ключова важност за неговата практика, прагматика 

и етика. Така За prевода недвусмислено заявява и доказва своя 

теоретично-приложен  характер. 
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Спектърът на  преводаческите  проблеми,  анализирани 

в книгата, е впечатляващо обхватен. Сред тях са важни въ- 

проси като значение и динамични промени в употребите на 

стиловите регистри, проблематика и трудности в превода на 

реалии, диалекти, архаизми, бюрократизми, деепричастия, сти- 

листично обусловени повторения и др. Специално внимание 

е отделено на опасностите на буквалния превод и на превода 

на спонтанна устна реч. Не са оставени без внимание някои 

важни и значими за превода правописни, пунктуационни и 

транскрипционни проблеми. Съществено и новаторско е мяс- 

тото, отредено на анализите на социолингвистичните измере- 

ния на превода в неговата обусловеност от социалния строй и 

господстващия му дискурс. Книгата е предназначена както за 

специалисти, студенти и практици на превода, така и за най- 

широка четяща публика. 

За prевода е първото цялостно изследване в България на 

проблеми на превода между италианския и българския език. 

Монографията запълва досегашната липса на подобен обзорен 

труд и представлява важен принос в българското преводозна- 

ние. С това тясно се свързва и още един неин немаловажен 

принос: книгата представя, отново за първи път на български 

език и в контекста на съответните изследвани проблеми, клю- 

човите схващания на най-видните представители на теоретич- 

ната мисъл на италианското преводознание, които са слабо 

или съвсем непознати у нас. Това представяне не е констатив- 

но, а критично: авторката мотивирано подкрепя приведените 

теоретични позиции или полемизира с тях, като убедително 

отстоява и илюстрира своите гледни точки. 

Монографията За prевода е особено ценна и със своето 

съчетано теоретично-приложно измерение. Широкият кръг от 

проблеми на превода, конкретизирани в разгледаните прево- 

дачески казуси, намират в нея не просто теоретично и кри- 

тическо осветляване, но и практически варианти и решения, 

анализирани и предложени въз основа на богат набор от при- 

мери. Не са много трудовете, които не само излагат теоретич- 
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ни проблеми на превода, но и предлагат, обсъждат и съпоста- 

вят начини за практическото им решаване. По този начин се 

разширяват и възможните употреби на тази книга. Тя може 

да се използва като учебник по теория и практика на превода 

не само между италиански и български, но и за други двойки 

езици. За prевода може и би трябвало да служи и като ценно 

помагало за практици на превода, още повече че немалко от 

практическите решения в нея могат да бъдат  приложени  и 

към други езикови двойки. В този смисъл монографията на- 

пълно заслужава да бъде вписана в поредицата от ценни тео- 

ретично-приложни изследвания на превода, в която фигурират 

книги като Непреводимото в превода на Влахов и Флорин и 

Изкуството на превода на Васева, които, макар и публикувани 

вече доста отдавна, продължават да са ценни и да се използват 

в обучението и в практиката на преводачите. 

Актуалните, интересни и задълбочени разсъждения, ана- 

лизи  и  изводи  на  Дария  Карапеткова  се  опират  на  отлич- 

ното познаване на теоретичната база, критично осмислено и 

приложено към богат илюстративен  материал  от  различни 

(стари и съвременни) преводи и от  редица  други  източни- 

ци, включително документални. Съчетаването на теоретични 

познания и практически опит от преподавателската, но и от 

преводаческата практика на авторката води до обосновани и 

интересни заключения по отделните проблеми. Особено успе- 

шен и убедителен е критическият анализ на писмения превод 

на разговорен устен текст, предложен в глава 4 (За превода и 

буквализма). За него Дария Карапеткова с право се е насочила 

към езика на медиите, тъй като именно  там  се  срещат  най- 

често и най-видимо проблеми при превода, които често нами- 

рат изражение в изкривяващи смисъла калки и буквализми. 

Богатият и правилен български език на работата придава 

на изказа яснота без опростенчество. В него научната точност 

се съчетава с чисто и изразително слово, а коментарите и кри- 

тиките са отправени по недвусмислен, но винаги сдържан и 

коректен начин. Всичко това свидетелства за научната зрялост 
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и добросъвестност на Дария Карапеткова, както и за нейния 

отличен усет и  интерес  към  българския  език.  Още  един  це- 

нен аспект на монографията ѝ пряко се свързва с вниманието, 

което авторката отделя на тенденциите в развитието на съвре- 

менния книжовен български език. Тя напълно основателно 

подчертава, че това развитие е обусловено от множество фак- 

тори, сред които е и преводът, и че важността и залозите на 

тяхното взаимодействие не бива да  се  подценяват.  В  рамките 

на българското преводознание  този  акцент  върху  динамиката 

на отразеното в превода и повлияното от превода развитие на 

родния език има категорично приносен характер. 

Като предлага видимо заиграване с изписването на част 

от ключовото и централно за книгата понятие – преводът – с 

латиница, многозначителното и многозначно заглавие За prе- 

вода умело и изящно обозначава ядрата на проблематиката, 

калейдоскопично обхваната в нея: недобрият превод в раз- 

лични негови форми и проявления, но и широкия спектър на 

трудностите в процеса на постигането на адекватен превод. 

Игровото заглавие визуализира и самата същност на превода 

като словесно и културно преоформяне от единия език в дру- 

гия, съпроводено с неизбежно вливане на част от чуждото в 

своето, и утвърждава плодотворното схващане на авторката за 

превода като динамика на творческия процес далеч преди и 

отвъд застиналата неизменност на резултата. 
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Освобождаване на значения 

Огняна Георгиева-Тенева 
 
 

Светлана Стойчева, „Литературата за деца – 
промени в завещаното“, СОНМ, 2014 

 
Книгата на Светлана Стойчева обезсилва и последния упорит 

предразсъдък, че изследовател с „големи“ цели не се занимава 

с литературата за „малкия“ човек. Пред нас е едно от най-убе- 

дителните доказателства, че пълноценното словесно изкуство – 

от приказката и лирическото стихотворение до игрословицата 

и залъгалката, заслужава пълноценно опознаване. Трудът е 

значим както с прочита на важни текстове и на интересни 

междутекстови диалози, така и със създаването на собствен 

литературноисторически сюжет. 

Третата по ред книга на Св. Стойчева1 за детската ли- 

тература е „сборник статии“, както е посочено изрично,  т.е. 

трудът е приобщен към т.нар. „култура на сборника“,  станала 

през последните години популярна форма на научния дискурс. 

В случая обаче не става дума за механична сглобка на тексто- 

ве с общ изследователски предмет, а за изграждане на цялост, 

чиито части са не слепени, а сплавени. 

 

 
1 Нека припомним предходните: Приказките на Николай Райнов – между 

магиката и декорацията, София, УИ „Св. Климент Охридски“, 1995, и 
Приказката в българската литература през ХІХ век. Опит върху емпирията 
на приказката, София, ИК „Карина – Мариана Тодорова“, 2009. 
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Ще започна от следния факт: книгата събира, избирай- 

ки – избира измежду многото публикувани статии, които Св. 

Стойчева е посвещавала на детската  литература.  Сборникът 

не трупа под общия си свод всичко пръснато из периодиката, 

а селектира онова, което може да бъде градиво на цялостно 

построение, съхраняващо автономността на отделния текст и 

едновременно с това изразяващо единен замисъл. 

Кои автори обхващат проучванията на Св. Стойчева? 

Обобщено казано – „генералитета“ (по Ю. Тинянов) в лите- 

ратурата за деца. Всеки от представените поети и разказвачи 

е бележит творец. Случайни насочвания няма, няма „дребни“ 

фигури или интерес към маргинални явления. Изследванията 

са посветени както на автори, които отдавна  са  утвърдени 

като „класици“ (А. Каралийчев, Д. Габе, Ас. Разцветников, Н. 

Райнов,  Й.  Радичков,  В.  Петров,  Андерсен,  Я.  Корчак),  така 

и на имена, станали популярни през последните десетилетия 

на ХХ век, които от днешна гледна точка също принадлежат 

на „класиката“ – за което съдейства и книгата на  Св.  Стой- 

чева (Б. Априлов, Ст. Стратиев, Г. Марковски, Ив. Цанев). 

Насочването към разнообразни литературни езици и послания 

е израз на изследователска свобода, благодарение на която 

представите за детската литература се уплътняват и нюанси- 

рат – рамките на канона биват разтворени, лѝстата на „кла- 

сиците“ се дописва. Нека си припомним тезата на Борхес за 

подвижността на понятието „класическо“ и за преходността на 

текстовете, разполагани в неговото поле. 

Близкото четене  улавя  онова  съществено  и  специфично 

у автора, което го превръща в неповторима литературна фигу- 

ра: у Ас. Разцветников –  одухотворената  предметна  образност 

на „малките неща“, фолклорнодекоративната стилистика, ху- 

мористичните стилизации, нонсенсът, игрословиците („особен 

негов „патент“); у Б. Априлов – хумора, самокоментарите на 

повествованието, идеята за екзистенциалната значимост на 

илюзиите; у Радичков –  присмехулството,  анимистичния  по- 

глед към света, социалната сатира; у Ст. Стратиев – моралните 
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човешки казуси като двигател на интригата, у В. Петров – ме- 

котата и тъгата, у Ив. Цанев – словесната игра, у Я. Корчак – 

израстването на личността, у Андерсен – архетипността и 

персонализма. Умението да се открои характерното в худо- 

жествената концепция на даден автор е може би най-силната 

страна на изследването. Всяка статия, посветена на индиви- 

дуално творчество, отговаря на въпроса кое е важното за не- 

говия език и послание, какъв образ на детето читател носи 

той. Разкриват се непроучвани страни на изказа, обговаряни 

текстове придобиват нови значения. В тази изследователска 

перспектива може да бъдат дадени още много примери: на- 

блюденията за „игровата конвенция между разказвач и чита- 

тел, която Каралийчев се стреми да създаде“ – непосочвана 

досега особеност в поетиката на негови авторски приказки; за 

модернистичния код на „Някога“ от Дора Габе, постигнат чрез 

асоциативното фигуриране на разказа, чрез образите на дет- 

ските страхове, чрез фрагментарността и експресионистичното 

звучене; за способността на Разцветников да „зумира“ малки- 

те неща и да представя тяхната „съчетаемост“ с космически 

едрото. За първи път се противопоставят А. Каралийчев и Н. 

Райнов като две напълно различни концепции за фолклорната 

и авторската приказка: Каралийчев се интересува от стили- 

зацията на родното през традиционната приказка, а Райнов 

представя универсалната магика на приказката през „томове“ 

сюжети (31 тома „Приказки от цял свят“); Каралийчев гребе 

от народната фантазия, въображението на Райнов е „водач“ в 

езотерични светове. Тук не е възможно да изчерпя дългия ред 

изследователски находки на Св. Стойчева – вместо това ще 

направя обобщение за способността ѝ да чете по нов начин 

дори текстове, за които са „изказани почти непоклатими кри- 

тически клишета“. Изречени по повод на Емилиян-Станевата 

анималистична проза, тези думи пряко разкриват изследова- 

телската самостоятелност, която движи всяко едно изследване. 

Всъщност трудът включва множество критически мне- 

ния, които идват от различни посоки и исторически моменти. 
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По повод само на едно творчество, примерно на Разцветни- 

ков, се чуват критически реплики  от  Ив.  Станков,  Г.  Цанев, 

М. Неделчев, П. Стефанов, П. Пондев, В.  Акьов,  М.  Наи- 

мович, А. Барух, Н. Фурнаджиев. Създава се дикскусионно 

критическо пространство, в което Св. Стойчева е не просто 

„модератор“ – всеки от изслушаните гласове тя осмисля и оце- 

нява с оглед на собствената критическа концепция. 

Критическият референциален план в  изследването  на 

Св. Стойчева съжителства с ред други, сред които особено 

важни са философският, културологичният и литературовед- 

ският. Чрез тях се гради теоретичният фундамент на изслед- 

ването, който има решаващо значение при разглеждането на 

въпроси на историята на критическите течения, жанрология- 

та, художествената структура, поетиката, авторовия дискурс, 

рецепцията. Мрежата, която сплитат различните теоретични 

линии, прави възможно да се характеризират жанрово твор- 

би, които не се вместват в традиционните класификации (на 

А. Каралийчев), да се борави коректно с психоаналитичния 

инструментариум (при Андерсен), да се правят съотнасяния с 

различни философски, културологични и психологически идеи 

(на Кант, Фуко, Мелетински, Вунд и много други) – един сло- 

жен и богат, в същото време проходим и интересен изследова- 

телски релеф, върху чиято почва изниква оригинално виждане 

за художествения смисъл. 

Всички български автори, обхванати в статиите, имат 

творчество и за деца, и за възрастни. Това двойно поданство 

е отличителна черта на използвания в книгата селективен 

филтър. С помощта на интертекстуалния подход се постигат 

важни изводи по отношение на теми, идеи и образи, „мигри- 

ращи“ между читатели в детска и в зряла възраст. Подобно съ- 

средоточено и последователно проследяване на връзки между 

текстове от един автор, адресирани към читатели от различна 

възраст, у нас не е правено, без да пренебрегваме някои епизо- 

дични анализи (например на Мих. Неделчев за Ас. Разцветни- 

ков). Наблюденията на Св. Стойчева над „пропастите и мос- 
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товете на междутекстовостта“ водят до провокиращи заключе- 

ния: че поетическите светове на Ас. Разцветников за деца и за 

възрастни  „скрито“ нарушават  плътната  емоционална  бариера, 

с която са разделени; че сборникът „Когато бях  малка“ на 

Дора Габе е опит за адаптация на „Някога“ към по-малкия 

читател в друго време; че текстовете за деца и за възрастни 

у В. Петров са универсално зададени не само на стилистично 

равнище, но и чрез общото им художествено отношение към 

света; че върху канавата на социалната сатира в „Ние, враб- 

четата“ се откриват отчетливи следи от „Коженият пъпеш“; че 

първата стихосбирка на Ив. Цанев („Дневно щурче“) „сякаш 

буквално излиза от поезията му за възрастни“. Разчитането на 

подобни междутекстови диалози, пригласяния и противоречия 

съдейства за онова освобождаване на художествени значения, 

към което е насочена всяка една от статиите. 

Книгата има и друго важно измерение – това на исто- 

ризациите.  То  включва  факти  за  социокултурната  ситуация, 

в която се появява художественият текст, за метатекстовия 

дискурс, създаван както от самите писатели, така и от лите- 

ратурните критици, за периодични издания и литературни 

групи, за важни събития от живота на автора – едно умело 

следотърсачество, данните от което конструират общата пред- 

става за литературния живот и за пътищата, по които той се 

движи. Така се стига до щрихиране на литературноисториче- 

ски сюжет, който в рамките на всяка статия е относително 

самостоен, а в перспективата на цялата книга е ос, която под- 

крепя смисловото единство. Всъщност всяка отделна истори- 

зация може да се разглежда като част от прокарана в пунктир 

хоронологическа линия, нанизваща явленията и процесите в 

българската литература за деца от 20-те години на ХХ в. до 

днес. Сред тях се откроява и разчитането на недетския, идео- 

логически скован език на литературата за деца от епохата на 

социализма – една изключително стойностна част от книгата, 

която проследява репертоара от партийни клишета, изкован в 

края на 40-те и през 50-те години на ХХ в. – един „малък ка- 
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ноничен речник“,  станал  механизъм  за  всмукване  на  словото 

от партията-държава и за превръщането му в инструмент на 

властта. Следващите  литературни  десетилетия  са  представени 

с емблематични художествени гласове – алтернативи  на  ка- 

нона, а последните статии проблематизират художествените 

езици днес. 

Надяваме се, че в недалечно бъдеще посочените отделни 

историзации ще прераснат в цялостен разказ за българската 

литература за деца. 

Наблюдения на Св. Стойчева обхващат не само конкрет- 

ни авторски дискурси, а и множество „горещи“ отпечатъци на 

многоликото и изменчиво днешно писане за деца: жанрови 

тенденции, издателски приоритети и търговски спекулации, 

комерсиализирани периодични издания, фриволности, прек- 

рачващи традиционни езикови табута, т.е. всичко намиращо 

се в окото на урагана, на който може да оприличим съвре- 

менната книжна индустрия. За да се ориентира в този объркан 

текстов свят, читателят все по-често се нуждае от водач. Кни- 

гата на Св. Стойчева може да изпълни и тази функция, защото 

не бяга от ситуациите на странности, затруднения и конфликти 

в литературния разноговор, адресиран към детето. Книгата-иг- 

ра, комиксът, фентъзи-приказката, фентъзи-романът, фентъзи- 

чалгата са част от картината на експанзивния книжен пазар, 

който изправя „детския читател днес срещу детския писател“, 

по сполучливия наслов на една от статиите. 

Като модерен и чувствителен към промените изследо- 

вател, Св. Стойчева улавя новото в художествени подходи, 

интонации и почерци – и в диахронен, и в актуален план. При 

съотнасянето на завещаните образни форми и послания със 

сегашната ситуация в литературата за деца, белязана от ин- 

вазията на чужди литературни матрици и на родни художест- 

вени ерзаци, логично идват въпросите „не се ли срутва днес най-

здравият мост за предаване на родовите и националните 

ценности и доколко изобщо е жива въздействащата сила на 

посланието“. 
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Цитираните въпроси, които изразяват усещането за раз- 

лом между „завещаното“ и „днешното“, са от предговора на 

книгата. Те намират проекции буквално във всяка статия, да- 

вайки израз на една необичайна чувствителност към проме- 

ните в литературата за деца, особено остра към тези, които 

идват с кризата на ценностите. В края на книгата –  друго 

силно, знаково място в общата композиция, стои статията за 

Ив. Цанев, може би най-вдъхновено написаният критически 

текст. Случайно ли тъкмо той „затваря“ сборника? Не носи ли 

той особено важен дял от цялостния отговор на въпроса дали 

мостът за предаване на родовите и националните ценности 

не се срутва? Тази статия наблюдава неподражаемото съчета- 

ние между деликатна лиричност и словесна игровост, а през 

него и различни образи на съзидателното и доброто в наши 

дни – творящата жизненост, експериментаторството, изобре- 

тателността. Финалът на сборника отеква като етюд за едно 

творчество, което, без да повтаря „родовите и националните 

ценности“, завещани от предците, с особен литературен финес 

приобщава към доброто, като превръща малките си читатели 

в „съиграчи“. Изчезва ли завещаното? Или продължава да жи- 

вее, но с променен лик? 

Ще завърша с цитат от книгата. В конкретния си  кон- 

текст той е свързан с творчеството на Ст. Стратиев, но тук е 

важна афористичната му обобщителност: „... ние живеем в 

това, което виждаме и отразяваме: живеем на небето, когато 

погледът ни е обърнат към него“. 
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Учебник или своеобразно начало 
на модерна литературна история? 

Ноеми Стоичкова 
 
 

Милена Кирова. Българската литература 
от Освобождението до Първата световна война. 
Част I. „Колибри“, 2016 

 
Често съм мислила за нуждата от съвременен учебник по бъл- 

гарска литература за студентите. Негодувала съм от ползване- 

то на архаични, открито съм говорила за нефункционалността 

на някои налични. Но не съм си представяла как би изглеждал 

съдържателно (по)желателният. 

В този смисъл университетският курс лекции по българ- 

ска литература от Освобождението до Първата световна вой- 

на на Милена Кирова ме зарадва и провокира. Оказа се, че 

присъщата ѝ ерудираност в българската литературна история и 

мъдростта да съчетае личните си научни афинитети към пси- 

хоанализата, феминизма и библеистиката са създали компен- 

диум от знания – интересни и важни, утвърждаващи и пробле- 

матизиращи. Първият том показва едно от най-презентативни- 

те имена във филологическата ни колегия като вярна на себе 

си, без да зачерква нищо от своето богато изследователско 

творчество. Тук ще видим приложени и жанровите квалифика- 

тиви, валидизиращи едри водещи нишки в развойния процес, 

както в първата ѝ книга „Българската поема от Освобожде- 

нието до Първата световна война“ от края на 80-те години на 
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ХХ в. Ще доловим следи от твърде новаторския ѝ сборник за 

края на миналото столетие – „Проблематичният реализъм“. 

Ще се докоснем и до струва ми се, актуалния ѝ интерес към 

един тип импулсивна документалистика като дневниците на 

Константин Иречек,  кореспонденцията  на  Ст.  Михайловски 

с княгина Вишневска или писмата между д-р Кръстев и Ки- 

рил Христов. Книгата умело и дозирано съчетава любопитни 

подробности, малко известни или непознати, с концептуална 

визия за развитието на българската държавност и култура от 

80-те години на XIX в. до началото на двайсетия. Текстът 

умерено подкопава митове, без да създава нови, и се опитва 

да обясни причините за тяхното продължително битуване в 

публичното пространство. Милена Кирова прави нещо, за мен 

много сполучливо, съполага синхронната за съответната епоха 

метатекстова традиция със знакови имена от диахронната и 

до днес. Колегиално либерално, но и строго подборно посочва 

допълнителна библиография след всяка тематична част. 

Мащабното като обем и многогласно като индердисци- 

плинарност научно произведение на Милена Кирова създава 

представа за наследственост и еволюционност, за дифузност 

на процесите и интертекстуалност. В строго фиксираната пе- 

риодизираща рамка на заглавието текстът фино и убедително 

събира късновъзрожденските усети за литературност и се прех- 

върля към най-модерния литературен период между двете све- 

товни войни. „Отрязъците“ са видени като кадри от цялостна- 

та национална специфичност, вгледани в европейския образец, 

но и с желание да се еманципират от неговата тираничност. С 

пълното съзнание, че пише литературна история (а не история 

на литературата, по Н. Георгиев), М. Кирова ясно, но нена- 

трапчиво работи с различни теоретични подходи – философ- 

ски, културологически, исторически, литературоведски, заради 

категоричността си, че само чрез такова разнообразие може 

да съществува съвременна литературна история. 

Основната линия, която авторката отстоява, е наречана 

от нея „компромисна“, тъй като се движи между „генералската 
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линия“ – конструктивна за литературознанието ни и аргумен- 

тираното показване на някои нейни слаби  страни.  Наистина, 

един академичен учебник не може без канона, признава самата 

тя, защото тази идея доминира в представите за професионална 

литературна подготвеност, но всъщност настоящият издърпва 

като открояващи се и забравени произведения. Някои от тях са 

незаслужено изпаднали като емблематични за творците, а дру- 

ги – „средни“ в собствено  естетическо  отношение,  –  са  важни 

за общите тенденции на периода. Красноречив пример за пър- 

вото е поемата „Точиларят“ на Стоян Михайловски от 1902 г., 

която, от една страна, показва системната невградимост на 

писателя в представителното литературно русло за различните 

десетилетия. А от друга, неговото ненавременно или незабеля- 

зано новаторство. Бих казала, че статията за Михайловски  е 

много важна и с неексплицираното оборване на позицията, из- 

ведена от Светлозар Игов в неговата История на литературата, 

че този автор „няма особен принос в развитието на българско- 

то художествено слово, че сатирите му са повече документ за 

нравствената патология  на  един  обществен  живот,  отколкото 

да са значими за история на литературата“1. Милена Кирова 

доказва, че още през 1892 г. в „Книга  без  заглавие“ „удиви- 

телно се срещат идеи и образи, които предхождат програмата 

на ранния български модернизъм,  но  дори  д-р  Кръстев  не 

ги разпознава“. Тя дава и още по-фрапантен пример със сти- 

хотворението  „Нощ  тежка  като  надгробен  паметник“,  което 

„пряко съдържа лирическата ситуация и проблематизма на 

Яворовото преживяване в „Нощ“ (с. 267). Въобще метатекстът 

за Ст. Михайловски продължава и доразвива една сравнително 

нова оценъчност2, обвързваща го по-категорично с „младите“, 

с  които  поддържа  типични  за  него  обратливи  и  малко  из- 
 

1    Игов, Св. История на българската литература 1878-1944, С., 1990, с. 73. 
2 Зададена в предговора на Атанас Натев и в следговорната статия на Ал. 

Кьосев към сб. „Божествен размирник“ от 1987 г. и вербализирана по- 
системно в периода 2009–2012 г. със сборника „Ст. Михайловски, Пенчо 
Славейков – ракурси на модерното“ и монографията на Димитър Михайлов 
„Ст. Михайловски. Поетически текст и национален контекст“. 
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вестни, но епистоларно документирани приятелски/роднински 

отношения. Статията е важна и в рехавия критически интерес 

за този твърде провокативен и противоречив писател, при това 

в годината на 150-ия му юбилей. В преобладаващата крити- 

ческа рецепция до 80-те години на ХХ в. сатиричното, фило- 

софското и просвещенското са мислени като отделни ракурси 

в богатото творческо дело на Михайловски. Проф. Кирова 

разпознава всеизтъквания негативизъм и песимизмът на него- 

вите сатирични творби като явление с философски характер и 

деликатно го вписва в утопията, „съкровена за всеки модерен 

мислител, най-общо наречена спасение в царството на духа... 

и осъществимо по пътя на просветата“ (с. 275).  Ще  спестя 

поне още две важни иновативни откроявания за тази сложна 

фигура на хребета на два века, но ще завърша с прозрението, 

че Михайловски е „един модерен пророк, чиято мисия е пред- 

варително обречена на провал“ (с. 275). 

Освен че изследването показва системни и откроени ин- 

дикации на модерност още преди формирането на кръга „Ми- 

съл“ в началото на 90-те, то стига и още по-далеч – провижда 

ги в предходното десетилетие, и то през поемите на емблемата 

на „старите“. Авторката заявява, че Патриархът Вазов е „из- 

ключително чувствителен към кълновете на новото“ (с. 141) и 

илюстрира това с тенденциите на психологизиране на образите 

още в „Трайко и Риза“ (1881), с „началната крачка в дълга 

поредица от по-късни опити  да  създаде  българска  Кармен“ 

(с. 142) и с опита  „да  избяга  от  едноплановото  демонизиране 

на турския поробител“ (с. 142).  Кирова  посочва  и  причината 

за това – „поради едновременното случване в  България  на 

късния романтизъм и ранния модернизъм, често без раздели- 

телна линия през 80-те години, Вазов парадоксално се оказва 

начало на борбата за модернизиране на светоусещането и за 

европеизиране на българската литература“ (с. 149). Народният 

поет огласява през 80-те години – къде интуитивно, къде по- 

съзнателно – литературни идеи, особено свързани с образа на 

Твореца, които българската интелигенция ще чуе и усвои де- 
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сетина-петнадесет години по-късно, защото не е дозряла за тях 

в настоящия момент. Това са все индиректно и(ли) периферно 

загатвани изследователски позиции до настоящия момент, но 

като концептуално и аргументирано ядро се случват сега. 

В моя прочит на  този  „учебник“ най-важни  са  три  неща. 

На първо място, умелостта на текста да превърта и превръща 

диахронния (времево хронологическия) принцип в синхронен – 

исторически и надвременен. За  първи  път  като  концептуал- 

на позиция се извеждат зацепванията в литературноразвойния 

процес, въпреки че привидно се редят отделни последователни 

писателски портрети. Безспорно се разпадат едни все още ра- 

ботещи клишета за  отварянията  на  нови  радикални  страници, 

за твърди периодизации и ясни квалификации на отделните 

творчески имена и явления. Книгата практически показва по- 

зицията на Гадамер за способността на класическото да се 

саморефлексира и саморегулира. 

На второ място бих отбелязала една по-ранна позиция 

на М. Кирова, която сега се поставя с особена директност – 

за същността на реализма в българската литература (с. 163). 

Тази теза води до преосмисляне на основен корпус текстове 

от различни литературни епохи. С лекота и непринуденост се 

обяснява, че това са по-скоро популярни възгледи, изглежда- 

щи като „естествени“, базирани на тематичен социален ре- 

пертоар, на типизиране на характери и на силен нравствен 

императив като изобличаване и(ли) утвърждаване. Надявам 

се все повече млади хора интелектуално да асимилират, че и 

реализмът е матрица, а не разнообразие и богатство, независи- 

мо дали ще го наричаме социален или социалистически. Тук 

особено силна е обобщаващата глава „Изобретяване на селото 

в българската литература“ (подготвена и от прегледа на лите- 

ратурния живот през 90-те години) през застъпването на двете 

идеологии – народничеството и социализма, през носталгията 

и утопията, които се „преплитат в едно голямо общо кълбо 

– неразплетено, неразсечено в  десетилетията  напред  и  стана- 

ли  извор  на  множество  парадокси  и  странни  противоречия“ 
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(с. 300). Всъщност е направен опит класическият канон  да 

бъде видян като конструиран от множество паралелни иде- 

ологии, без господството на една от тях, но и с безспорната 

национална конституционализираност. 

На трето място бих отбелязала сполуката от „оживява- 

нето“ на такива фигури като Захари Стоянов и д-р Кръстев. 

Психологическите им щрихи ги изваждат от стереотипността 

и сухотата на досегашните им книжни образи. От страниците, 

посветени на първия, се надпреварват метаморфозите от ов- 

чарчето до председателя на Народното събрание, от револю- 

ционния апостол до властника, от яростния републиканец до 

„коронования съветник“. Според интерпретацията  на  М.  Киро- 

ва травмата от липса  на  добро  образование  ражда  комплекса 

за малоценност, а  жаждата  и  волята  за  знания  –  омраза/ 

завист към „учените глави“. Яростните обругавания на довче- 

рашните съмишленици сякаш излизат „отвътре“ и са опит да 

заглушат някакъв собствен  непобедим  глас.  Всичко  това  обаче 

е разказано и коментирано интригуващо, за да заработи за 

автономността на писателя, сякаш не е преживял всички тези 

обрати. Разбира се, средищен център (между първата му книга 

за Левски и последната за Ботев) са „Записки по българските 

въстания“.  Маркирани  са  обратливите  рецептивни  хоризонти 

на произведението при непосредственото му излизане,  през 20-

те години, в епохата на държавния комунизъм, и през 90-те 

години на ХХ в.  Направен  е  културологичен  опит  „Записките“ 

да осигурят нова парадигма на хуманитарното знание и да се 

синтезират чертите на поетиката им,  събираща  по  неподража- 

ем начин изобилие и многообразие от  повествователни  мо- 

дели. „Странният синкретизъм“ – жанров, идеен, стилов  –  от 

една страна, е същност на мемоарната проза непосредствено 

след Освобождението, но  едновременно  с  това  е  и  принцип, 

по който се прави история дори в големите  европейски  кул- 

турни центрове – обобщава Милена Кирова. 

Статията за д-р Кръстев започва с това, че той е сред най-

неразбраните личности в българската литературна исто- 
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рия. И сякаш за да подкрепи твърдението, авторката наслагва 

противоречиви черти на първия професионален литературен 

критик: сурово и надменно държание, студени пъстри очи, 

които гледат сякаш без милост; човек, извършил услуги на 

познати и непознати хора, за които никой не му благодари. 

„Сивият строг професор“ и грижовният редактор, отглеждащ 

всяко зрънце талант. Високият, безкомпромисен естетет и ак- 

тивният гражданин в мирно и военно време, който дори по- 

беждава на моменти първия. Безпощадният критик на всичко, 

което смята остаряло в литературата и толерантният събе- 

седник в дискусиите, който удържа те да останат единствено 

в сферата на изкуството. Енергичният, но и самотен човек. 

Радетелят за допускане на момичетата в университета и горе- 

щият критик на казармените порядки в родната алма матер. 

Преданият приятел на „самоубиеца“ Яворов, споделил може 

би с него и същото шишенце с отрова към мечтаното „от- 

въд“... Този хващащ читателя биографичен сюжет се оказва 

път за демонстриране на д-р Кръстевите литературни възгле- 

ди за близо четири десетилетия. По своеобразен начин той 

опровергава популярните упреци към критика за  неговото 

сухо и йерархично подреждане на литературните факти, за 

догматизъм в интерпретациите му, за липса на тънка чувстви- 

телност в естетическите оценки. Пред нас застава един друг д-

р Кръстев – отворен да се променя, склонен на преоценки, 

нюансиран в творческата си и житейска равносметка. Привид- 

но позитивистичната презентативност (в която на места има 

фактологически неточности) се оказва добре завързана част от 

методологическата хетерогенност,  подсигуряваща  любопитство 

в четенето на академичния текст. 

Като допълнение към смисъла и посланията му са добре 

подбраните черно-бели фотографии,  факсимилета,  илюстра- 

ции, карикатури. Освен автентика те създават допълнителен 

контекстуален живот на тази динамична  и  пъстра  икономиче- 

ска и културна картина, в която, освен задължителните високи 

имена и събития, се прокрадват факултативни и маргинални. 
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Освен д-р Кръстевата „Мисъл“ срещаме и първата силистрен- 

ска „Мисъл“, десет години преди знаменитата. Освен за кръга 

„Мисъл“ се заговаря настойчиво и обособено и за първия ли- 

тературен кръг у нас около Петко и Екатерина Каравелови с 

периодичното им издание „Библиотека св. Климент“. Освен 

политика и министър Христо Белчев се въвежда и поетът 

Христо Белчев.  Освен  на  Димитър  Благоев  се  отделя  място 

и на Вела Благоева – включила за първи път след Освобож- 

дението в литературно обращение далечния 14. в. и написа- 

ла първия политически роман две години преди началото на 

двайсетото столетие. Макар и частично, заговарят женски и 

периферни гласове, съпротичат несъвместими явления, появя- 

ват се разнолики лица от живата практика на литературата. 

Немалко неща, заради които българската литературна история 

вече се доближава до опита на европейските школи на Новия 

историзъм и на Микроисторията. Тази констатирана липса в 

началото на лекционния курс (с. 17) в края се оказва в опре- 

делена степен преодоляна. Всичко това ни кара да очакваме 

с нетърпение продължението му, което за нас е и своеобразно 

начало на модерна литературна история. 
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Етосите на любовта 

Кристина Йорданова 
 
 

Валери Стефанов. Поетика на любовта, 
ИК „Авлига“, 2016 

 

Какви са историите на любовното сърце? Кои са големите 

персони в любовта, а кои са вечните любовни маргинали? 

Поетика на любовта на Валери Стефанов обхожда разказите 

за любовта от митологията, религията, литературата до психо- 

анализата и модерната философия, за да направи свой собст- 

вен сюжет с континууми и пробиви във вечната история за 

любовта. Философията на творбата стои срещу течението на 

консумативизма и „стоковия фетишизъм“ на постлюбовното 

време, в което живеем.  Именно  на  времето  на  настоящето 

тя противопоставя времето на разказа, на любовното въобра- 

жение и битието в любовта, което в логиките на текста е и 

прибиране в себе си, преоткриване на вътрешните дълбини на 

Аза, проглеждане в дълбокото, в невидимото, в същностното. 

Поради тази причина Поетика на любовта е колкото книга 

енциклопедия, която разказва през множество истории и сю- 

жети, толкова и книга за идентичността ни, за потребността 

от преоткриването на себе си, в което любовта изпълнява ме- 

талептическа функция. 

През андрогините и ангелите, девите и амазонките, во- 

ините и монасите, през Нарцис и Вертер, малката русалка и 

Цветаева..., Поетиката на Валери Стефанов прилича на ком- 
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пендиум от  любовни  роли,  типологии,  времена,  идентичности 

и разпознавания. Добре структуриран, текстът изпълнява роля- 

та си да прекосява културните образи и социалните очаквания, 

да ги сблъсква, да  ги  напряга.  От  многото  места  и  образи 

обаче книгата успява да произведе цялостен сюжет, свързан 

разказ именно защото през цялото време говори pro domo sua, 

от името на автора, през чистотата на вътрешния глас, който 

непрекъснато казва: ето това е да се живее в  любовта.  Напи- 

сана като есе, тя се чете като роман. 

Именно през силата на авторовия глас в текста звучи и 

силна, ерудирана ирония, съчетана с параболичност, елиптич- 

ност и фрагментарност на  текста.  Под  реката  на  прецизна- 

та подредба на главите и внимателната последователност на 

сюжетите вътре в тях текат безкрайни вътрешни потоци от 

препратки и дописвания между отделните части, които непре- 

къснато се вливат и съполагат в голямото течение на текста. 

Любовта е една  от  най-старите  митологични,  културни 

и литературни теми. За разлика от множество други (прото) 

сюжети, разказът за любовта е един от най-ригидните и през 

различните епохи той настойчиво пази еднакви голяма част 

от своите елементи. Поетика на любовта знае това и в нея 

възхвалата на еротизма и любовното сърце върви успоредно с 

разказите за дебненето и похищението, очакването и отхвър- 

лянето, предаността и прелъстяването/изоставянето, вечното 

напрежение между тялото и душата, между копнежа и морал- 

ния закон. Заедно с познатото книгата обаче показва, че лю- 

бовта винаги се явява като нова, неочаквана и непозната. Тя е 

свят отвъд света, влизаща в конфликт с нормите и очаквания- 

та на тривиалното. Тя акумулира и екстатизира трансгресиите, 

търси непредвидени посоки и хитрува, за да постигне реали- 

зацията си. В нея заедно със здравите, културно-разписани 

персонажи (съпрузи и съпруги, дами, царе и влюбени) живеят 

и морбидните и осакатените, странните и трикстерите, възви- 

шените и чудовищните персони (прелъстители, хетери, вещи- 

ци, ангели, андрогини, хермафродити). В каталога на Валери 
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Стефанов има място за всички тях. Любовта е елитарна, но тя 

не познава и социалните граници, за нея йерархиите не важат. 

Дон Кихот може да види в Дулсинея благородната дама и гос- 

подарката на сърцето си, защото както Поетика на любовта 

много добре показва, любовта е място на образите много по- 

вече отколкото място на действителността. И независимо дали 

става дума за нимфата Ехо или за Изповедите на свети Авгу- 

стин, ако перифразираме последния, сърцето винаги копнее да 

остане вярно на сърцето, на самото себе си. Именно затова, 

ако следваме логиките на Поетиката, любовта е модел на 

свят, на копнеж по свят, който в много от разказаните истории 

вътре в книгата остава затворен в самите герои, без да намери 

излаз навън. Като удвоим тази невъзможност с усещането на 

книгата за етиологията на сегашното като нелюбовно време, 

можем да кажем, че Поетика на любовта разкрива пред нас 

и един силен, устойчив етос, винаги вървял, както сянката при 

човека, заедно със сбъднатата любов, този на любовната ме- 

ланхолия. На безкрайното, съдбоносно, травматично и вечно 

оставащо празно очакване на срещата. Тази меланхолия обаче 

в книгата винаги е отворена към своето друго, към очакване- 

то-любов, защото любовната меланхолия също е рана, която 

само другият може да затвори. Именно затова книгата на Ва- 

лери Стефанов показва и нейната опака сияйна страна – тази 

на пълнотата, на осезаемо идната среща, на плодовитостта, на 

разтварянето в другия. В диалектиката на Поетика на любовта 

срещата може да се случи и в границите между реалното и 

въображаемото, между вътрешното и външното – в любовната 

реч, в мигновението на откраднатия поглед, в очакването на 

идващата любима..., дори в разказа за самата любов и негова- 

та лечебна сила, който текстът предлага. 
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Дигитализираната „Алиса“1 

Юлия Йорданова 

 
Алберт Бенбасат. Алиса в дигиталния свят, 
„Кралица Маб“, 2013 

 
Думата ми е за Алиса – но не за Алиса като  литературна  ге- 

роиня от романа за деца на Луис Карол, а за Алиса като на- 

рицателно на дигитализирана книга, на книга, която – според 

мнението на професора по книгоиздаване Алберт Бенбасат  – 

вече не е книга или по-точно е „не-книга“ (с. 72). Нека да не 

забравяме, че романът за Алиса от Чарлз Латуидж Доджсън, 

известен с псевдонима си Луис Карол, е първата  дигитализи- 

рана литературно-художествена книга, по сведение на самия 

Бенбасат в неговото съчинение (с. 117). 

Според  този  възглед,  който  откриваме  в  изследването 

„Алиса в дигиталния свят“, обезтелесената, некнижна, превър- 

ната във файл и прикачена към световната виртуална мрежа 

книга загубва всички белези на Гутенберговата си предходни- 

ца – тя престава да бъде вещ, губи триизмерността си, няма 

обем; престава да бъде печатно копие на ръкописен оригинал 

и мултиплицира текста в аритметична прогресия на копие на 

копието; тя къса пъпната връзка с автора и се овързва в хи- 

пертекстовото поле на новата вавилонска библиотека; разставя 

твърдите граници на кориците и като пеперуда, излязла от паш- 
 

1  Текстът е подготвен за кадемични четения под надслов „Между кориците и 
отвъд тях“, посветени на 65-годишнината на проф. д-р Алберт Бенбасат, 
състояли се на 18.05.2016 г. във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“. 
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кула си, политва в безграничното пространство на знаците – 

цифрови, вербални и графични. Отказва се от цялостността и 

завършеността на текста, форматиран тъкмо като книга, и из- 

бира фрагментарността и инфинитността на разноплатформени 

новообразувания, предимно в каскадообразна форма на тексто- 

во представяне. Изобщо случва се нещо революционно, което 

взривява старите навици на писане-четене и създава нови пове- 

денчески модели на общуване с текста, нови модуси на култур- 

ността. Появява се т. нар. от Милад Дуеи „дигитална култура“. 

Тук няма да реферирам теоретичните възгледи на канад- 

ския философ на културата, въпреки че не би било излишно. 

Само ще изтъкна мнението му, че „щом четенето се проме- 

ня, променят се и  професиите,  свързани  с  него  –  писането 

на книги, пресата, издателският бизнес и книжната търговия“ 

(с. 52)2. Сега ще насоча вниманието си директно към постула- 

тите от изследването на Алберт Бенбасат за дигитализираната 

„Алиса“. Накратко, ако трябва да резюмирам в едно изречение 

тази негова книга от 123 страници, ще кажа следното – че с 

налагането на интернет идва предусещането за края на книга- 

та или по-точно на „хартиената старина“ (с. 70), както умест- 

но е уточнил самият автор: книга, ръкопис, писмо и снимка. 

Изследването на Алберт Бенбасат разглежда подробно цялата 

апокалиптика на Гутенберговата вселена и говори последова- 

телно за всички аспекти на книгоиздателското преобразуване 

от началото на ХХІ век: за „смъртта на автора“, за „изчезва- 

нето на ръкописа“, за „елиминирането на издателството“, за 

„безтелесната книга“, за „невидимия книжар“, за „безплатното 

четене“, за „не-четящия човек“ и за „излишната библиотека“. 

Това са все заглавия от  поредни  части  на  съчинението  му. 

Както виждаме, негацията е постоянен реторически маркер на 

описваните събития, случващи се в различни звена от книго- 

издателската верига днес  –  от  авторовия  ръкопис,  който  спи- 

ра да бъде вече  овеществяван  в  реликтите  на  черновите,  до 

все  по-музеифициращата  се  библиотека,  която  подпъхва  под 

2      Дуеи, Милад, Големият дигитален обрат, НБУ, 2011. 
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стъкления похлупак на витрината тлеещите останки на една 

мъртва реалия, забранена за пипане. 

Разбира се, смяната на световете, настъпването на пост- 

гутенберговата епоха не идва  тъй  радикално  –  понастоящем 

ние живеем както „в света на чудесата“ на добрата стара (най-

стара?)   медия,   хартиената,   физическата   книга,   така   и 

„в огледалния свят“ на дигиталните симулации, на цифрови- 

зираната, дематериализирана, виртуализирана книга, т. нар. 

електронна книга и нейното разтваряне в Мрежата в разно- 

форматното електронно публикуване. Днес ние разполагаме 

еднакво добре и с изобретението на Гутенберг, и с техниче- 

ските нововъведения на Винтън Сърф и Робърт Кан (авторите 

на интернет, разбиран буквално като мрежа  от  машини  – 

1969 г.) и на Тим Бърнърс-Лий и Роберт Кейо (авторите на 

worldwideweb, „голямата световна паяжина“ – 1989 г.). И  в 

това като че ли е драмата на съвременния изследовател на 

книгата, който обичайно представлява – по думите на Алберт 

Бенбасат – „креатура  на  „традиционната“ хуманитаристика“ 

(с. 51), изправен пред предизвикателствата на новите техноло- 

гии. Този традиционен хуманитарист, или да го нарека така – 

този културен динозавър3 в дигиталната джунгла, преживява 

нечовешка драма: от една страна, изпитва лирична носталгия 

по пълнотата на отминалия опит, а от друга – ревностен страх 

пред лишеността от сигурност в бъдещите комуникационни 

практики. В книгата на Алберт Бенбасат за „Алиса“ в диги- 

талния свят, ние можем да открием редица верни констата- 

ции за съвременното състояние на „традиционната парадигма 

на книжното правене и разпространение“ (с. 11), която според 

автора се намира в период на криза, дори нещо повече – в 

етап на нестихващ разпад и анихилация на системния ред в 

книгоиздаването. Но страхът от волунтаризма на новите тех- 

нологии и от прагматизма на т.нар. от автора „юзърски“ (си- 

реч потребителски) морал, неспокойството пред непознатия 

мизансцен  на  виртуалната  технология  като  че  ли  натежава 

3      „Книгозавър“, както обича да се самоопределя Бенбасат. 
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над непредубедения поглед и препятства възможността да се 

търси приемственост между феномените на отминалия култу- 

рен опит и артефактите на новата дигитална култура. Подоб- 

ни „консервативни разсъждения“ (с. 49), както честно ги оп- 

ределя българският автор, не са нещо ново в интелектуалната 

история и те много напомнят някои възгледи на някогашните 

културолози от Франкфуртската философска  школа,  които 

през първата половина на миналия век вече скърбят за от- 

мирането на света на автентичното, погазено от инвазията на 

механичното. Днес като че ли наблюдаваме нещо подобно – 

тъгуване по механичното пред нашествието на дигиталното, 

опасение, че симулакрумът ще погуби символа, ако си пос- 

лужим с теорията на Жан Бодрияр относно загубата на ав- 

тентичността. Но! Нашето неизменно и неотложно „но“ – не 

се безпокойте, новината за края на света на книгата е силно 

преувеличена. Мишката няма да убие книжката! 

Кои по-точно са няколкото тезиса, вдъхновени от бла- 

городния, дори бих казала благородническия, аристократичен 

негативизъм на Алберт Бенбасат по отношение на дигитално- 

то популистко публикуване днес? Самият автор в изследването 

си признава, че се чувства принуден като професионалист да 

обори „утопиите, свързани с настоящето и бъдещето на книга- 

та във виртуалния свят“ (с. 51). Изследователската му позиция 

тук е на строг демистифакатор, на идеологически дешифра- 

тор, който бърза да превари мрачните сценарии на артистите 

антиутописти. Ще цитирам неговите контраутопийни тезиси, 

оборващи с консерваторска страст анархистичните митове на 

новите публикатори в интернет: 

1. „утопията, че практически всеки индивид може да 

бъде Автор“ (с. 14); 

2. илюзията, че на компютърния екран текстът изглежда 

вече „отпечатан“, „издаден“, т.е. завършен и в този 

смисъл съвършен, ненуждаещ се от намесата на ре- 

дактор и коректор (с. 15); 
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3. „утопията, че авторът и читателят могат спокойно да 

се оправят и без издателя“ (с. 16); 

4. идеята, че „изчезването на полиграфията – поне засе- 

га – си е жива утопия“ (с. 24); 

5. утопията „да се мисли, че в близко бъдеще ще се наме- 

ри друг модел за организиране на книжното съдържа- 

ние, който да бъде по-съвършен от кодексовия“ (с. 25); 

6. утопията „че безтелесната  книга  е  екологична  или 

поне по-екологична от традиционната, която унищо- 

жава горските насаждения“ (с. 29); 

7. утопията, че може да се мине без книжаря в качест- 

вото му на продавач-консултант (с. 32); 

8. утопията, че „библиотеката [може да] се идентифи- 

цира с Интернет или в краен случай с паметта на 

четящото […] устройство“ (с. 40); 

9. и накрая „най-безумната утопия“ (с. 33) – че четенето 

в интернет е безплатно. 

За всички тези популярни митове относно либерализа- 

цията на публикационните практики във виртуална среда ав- 

торът на „Алиса в дигиталния свят“ предлага аргументирана 

критика, с която, разбира се, в повечето случаи ще се съглася 

безпрекословно. Тук ще си позволя само да добавя някои не- 

обходими уточнения: 

1. Не, не е утопия, а жива реалност, че всеки, практичес- 

ки всеки може да бъде автор – макар и не с главна буква, а с 

редовна, но все пак „автор“. Защото в традиционната печатна 

култура (забележете: вече под „традиционна“ не разбираме уст- 

ната, а писмената печатна култура!) не всеки има това право и 

не всеки се ползва от тази възможност, запазени само за обра- 

зованите елити. Днес образованите не са елит. А новите варвари 

са други – това са нямащите компютърна грамотност и невписа- 

ните в Мрежата, отсъстващите от големия виртуален разговор. 

2. Авторското право е застрашено, но как да бъде уре- 

гулирано то в променените условия на „отворения код“ и на 

т.нар. „култура на споделянето“? Това е важният въпрос. И 
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Милад Дуеи предлага един много разумен начин, свързан с 

артикулиране на потребителското право. Тъкмо с правото на 

потребителя! Трябва добре да се замислим върху този съвет. 

3. Дали е утопия или антиутопия, не зная, но във всеки 

случай е безспорен факт:  издателската  институция  все  по-чес- 

то се заобикаля от желаещите да бъдат автори. „Пазачите на 

входа“ са неглижирани, преоценени. Принципът  на  качестве- 

ния контрол и направляващата селекция е подменен от прин- 

ципа на публикуване преди филтриране на информацията в 

Мрежата. Издателският контрол a priori е  изместен  към  кон- 

трол a posteriori. Тоест квалифицираните  читатели  ранжират 

вече направените публикации, а не потенциалните да бъдат 

публикувани текстове. Което означава едно – че подбор е има- 

ло и винаги ще има, че селектори е имало и винаги ще има, 

независимо от момента на тяхното включване. 

4. Да, утопия е, или по-скоро автоизмама, че четенето в 

интернет е безплатно. Според френските учени Валери Шафер 

и Ерве льо Кроние4 появата на онлайн плащанията отваря 

един нов вид пазарна икономика – икономиката на т.нар. „ди- 

гитален капитализъм“, който респективно налага нови ценнос- 

ти, цени и механизми на оценностяване. Четенето в интернет 

не е без пари, защото такива се предават, но те не отиват в 

ръцете на книготърговеца, който в обратен ред ги връща на 

издателя, който пък на свой ред ги препраща към автора и 

т.н., а минават през един нов играч: на доставчика на интер- 

нет, на посредника между книготърговеца и читателя, на вир- 

туалния брокер. Проблемът е, ако има такъв, че виртуалните 

пари могат да се въртят, без да досягат традиционните играчи. 

И не на последно място – предпочитам да мисля история- 

та на културата като кумулативен процес, при който всяко ново 

изобретение не измества непременно старата технология, а я 

допълва или разширява. В този смисъл нека да дам един съвсем 

простичък пример: и днес продължаваме да пишем на ръка, 

въпреки че можем да пишем и на компютър. Просто за всяка 

4      Шафер, В., Е. льо Кроние, Неутралността на интернет, НБУ, 2013. 
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практика има подходящ повод и изборът на действие маркира 

културната стилистика на социалния актьор. Ще кажете – въ- 

прос на приоритети във всяка следваща епоха и ще бъдете пра- 

ви. Все по-късните рожби на историята имат все по-голям избор 

на културни практики и свободно могат да заменят мейнстрийм 

стилистиката с някоя загубила моралната си стойност норма на 

поведение или начин на общуване. Затова не се притеснявайте, 

масовата книга на хартиен носител може да изчезне, но тя не- 

пременно ще остави след себе си бутиковата книга. 

Накрая  искам  да  посоча  нещо,  което  може  би  не  се 

знае от повечето  читатели  на  романа  за  Алиса.  Истинската 

Алис Лидл, която служи за прототип на героинята на Чарлз 

Латуидж Доджсън, през 1858 г. претърпява най-напред вирту- 

ална проекция във фотографията5, направена от самия писател 

като любител фотограф, преди да бъде фикционализирана  от 

него в контекста на художествената литература. Същата Алис, 

когато пораства, става обикнат модел  и  на  други  фотографи 

като  например  известната  портретистка  от  втората  половина 

на ХІХ в. Джулия Камерън6, благодарение  на  която  с  изум- 

ление откриваме, че у зрялата Алис като млада жена не е 

останало почти нищо от чара на малката нимфетка на Карол. 

Същественото е друго, че самото  механично  възпроизвеждане 

на действителността от страна на фотографията също е форма 

на виртуализиране, доколкото  тя  създава  идентичен  двойник 

на  обекта  посредством  техническо  устройство.  Според  итали- 

 
5 Alice Liddell as "The Beggar Maid". Artist: Lewis Carroll (British, Daresbury, 

Cheshire 1832–1898 Guildford). Subject: Alice Pleasance Liddell (British, 1852– 
1934). Date: 1858. Medium: Albumen silver print from glass negative. Dimensions: 
16.3 x 10.9 cm (6 7/16 x 4 5/16 in.). Classification: Photographs. Credit Line: 
Gilman Collection, Gift of The Howard Gilman Foundation, 2005. Accession 
Number: 2005.100.20. 

6 Alice Liddell as “Pomona“. Artist: Julia Margaret Cameron (British (born India), 
Calcutta 1815–1879 Kalutara, Ceylon). Subject: Alice Pleasance Liddell (British, 
1852–1934). Date: 1872. Medium: Albumen silver print from glass negative. 
Dimensions: Image: 36.4 x 26.3 cm (14 5/16 x 10 3/8 in.); Mount: 49.7 x 37.4 cm 
(19 9/16 x 14 3/4 in.). Classification: Photographs. Credit Line: David Hunter 
McAlpin Fund, 1963. Accession Number: 63.545. 
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анския философ Марчело Розати7 виртуална реалност е онази, 

която бива произведена и управлявана от машина, независимо 

дали механична, или електронна. Дори първичният му пример 

за оптическа виртуалност е свързан с  огледалото  като  изкуст- 

вен инструмент за създаване на дублиращо изображение, кое- 

то имитира  естествената  огледална  повърхност  на  водата,  но 

за разлика от  нея,  която  е  природа,  то  е  артефакт,  „машина“ 

за отражения.  Изводът,  който  искам  да  направя  от  всичко 

това, е, че виртуалната действителност далеч предхожда ерата 

на  цифровизацията  и  следователно  печатната  книга  по  своя- 

та машинна природа също е виртуална.  Електронната  книга 

обаче проявява  виртуалност  от  втора  степен  спрямо  ръкописа 

и така  удвоява  силата  на  симулацията.  Докъде  ще  стигнем  – 

в огледалния свят на Алиса, или в дигиталния свят на книго- 

издаването – това бъдещето ще покаже. 
 

Алис Лидл като дете, заснета от Луис Карол, 

и като млада жена, заснета от Джулия Камерън 

 
 

7      Розати, Марчело, Да се ориентираме във виртуалното, НБУ, 2013. 
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Мария Русева завършва специалност „Българска филология“ и 
магистърска програма „Литературознание“ в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Интересите ѝ се простират в областта на новата и 
най-новата българска литература
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Brian Alderson (b. 1930) is a British author, translator, critic and 
historian of children's literature. He is a translator of fairy tales and 
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Polytechnic, and from 1967 to 1995 he was Literature Editor of The 
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Bruno Bettelheim (1903-1990) was born in Vienna, Austria, where he 
studied psychology and psychiatry, and later complemented his 
university studies with psychoanalysis. In 1938 he was deported to 
Dachau and Buchenwald and spent a year there. During the months he 
spent in the concentration camps, he observed the behaviour of the 
detainees and introduced the concept of 'extreme situation'. He owes his 
worldwide fame to a number of publications describing human behavior 
in concentration camp conditions.Bettelheim emigrated to the United 
States in 1939, where he taught psychology and psychiatry at the 
University of Chicago. In 1944 he directed one of the university's 
institutes, reforming it in 1947, and this institute became famous as the 
Orthogenetic School, specializing in the therapies of autistic children. 
Bettelheim's contributions to child psychology and theories of autism are 
particularly significant. His experiences with psychotic children are 
described in The Empty Fortress (1969), Love Alone Is Not Enough 
(1970), and Fugitives from Life (1973). The Uses of Enchantment: The 
Meaning and Importance of Fairy Tales was published in 1976 as part of 
Bettelheim's advice to mothers on developmental and child-rearing 
issues. 
 
Françoise Dolteau (1908-1988) was one of the great figures of French 
and world psychoanalytic science. Dolteau graduated in medicine and 
specialized in child psychiatry. He underwent psychoanalysis even before 
he married and had his three children, after which he devoted his life 
and career to everything related to the treatment, prevention, and 
education of children, while practicing, writing, and actively supporting 
the "children's cause." A follower of Freud and a collaborator and friend 
of Jacques Lacan, although she was one of the founders of the Paris 
School of psychoanalysis, Dolteau can hardly be assigned to a particular 
trend - she occupies her own distinctive place in science. The books The 
Unconscious Body Image, Everything is Language, The Main Stages of 
Childhood, When the Child Appears have been published in Bulgarian, 
"Female Sexuality and Teenagers. 
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Marisa Decastro (Athens, 1953) is an educator, writer, and critic of 
children's and young adult literature. She studied pedagogy and 
literature for children and adolescents at the Sorbonne. Since 1982, she 
has worked in private educational institutes as an educator and has 
taught literature at the primary level, designing educational programs for 
archaeological spaces, sites and museums. She is the author of 
numerous books for children on history and art, and has translated 
children's and young adult titles by foreign authors. Collaborator of the 
National Book Centre of Greece on programs to promote reading 
interest. 

In 2006 she was awarded the Greek State Prize for the best book with 
educational content in Greece for "Little Stories from the Museum", co-
authored with archaeologist Panos Valavanis.  In 2012, she was awarded 
the Best Cognitive Book Award by the Greek Children's Book Circle "Vito 
Angelopoulou" for her book "Walks through the Byzantine Age". Prize for 
the Translation of Young People's Literature (2014), established by the 
Hellenic Postal Union and the Union of Literary Translators for The 
Miracle. Since 1998 he has been writing criticism on children's and youth 
literature in the Athenian dailies "To Vima", "Ta Nea", the magazine 
"Diavazo" (Gr. "read") and in the electronic magazine "Anagnostis" (Gr. 
"reader"). 

 

Maria Pipeva. PhD, associate professor of British literature and culture 
at Sofia University. She is a professor of British literature at the Sofia 
University "St. Kliment Ohridski". Translator and editor in the field of 
humanities, adult fiction and children's literature. She teaches courses 
on British culture, criticism and translation of children's literature, 
images of childhood in Anglo-American culture, and fiction translation 
from English. He is the author of the book "The own in the foreign, the 
foreign in its own: Bulgarian translations of English children's literature" 
(2014). 
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Maria Pileva holds a PhD from the Department of Bulgarian Literature at 
the Faculty of Slavonic Philologies of Sofia University. She graduated 
from the MA programme Translator-Editor at the same university. Her 
research interests are in the field of literary studies, religion, translation 
theory. She is involved in editing and translation and has written articles 
in Literary Journal, Literaturnaya Mysl, Literatura, various collections, 
etc. 

 

 

Raina Denittsova graduated in Bulgarian Philology from the Sofia 
University. She graduated from the Sofia University "St. Kliment 
Ohridski" in 2001. Subsequently, she worked in the field of Internet 
communications and lifestyle journalism. Her articles are published in 
publications such as "Woman Today", "Eva", "Hello!", "Digital", "Go Bio" 
and the largest Bulgarian internet portal Dir.BG. In 2013 she went to 
London, where she studied psychotherapy at WPF Therapy. Her varied 
interests and activities gave her the opportunity to take an original look 
at the myth of the hero and its development from antiquity to the 
present day in her dissertation "The modern fairy tale superhero and his 
modern reader". In it, Raina explores how "conglomerate works" such as 
Star Wars, The Matrix, Harry Potter, Twilight, and Avatar rework the 
hero's journey from a coming-of-age story into an invitation to readers 
to stay in the world of childhood forever. 

 

Svetlana Stoycheva - she graduated in Bulgarian philology at the "Ep. 
Konstantin Preslavski", then a full-time PhD at the Department of 
Bulgarian Literature, Faculty of Bulgarian Literature, Sofia University "St. 
Kliment Ohridski".She completed a PhD in Bulgarian Studies at the 
University of Sofia. From 1989 to 2010 she worked as a full-time 
assistant and associate professor at Sofia University. In 2000-2004 and 
2009-2011 he worked as a lecturer in Bulgarian language and culture at 
Beijing Foreign Languages University, PRC. Since 2011, he has been a full 
professor of theory and history of literature at the National Academy 
"Krastyo Sarafov”’. Her research interests are in the fields of Bulgarian 
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and European modernism, psychoanalysis and the structure of the fairy 
tale, mythology, dialogue between cultures and arts. She has over 100 
scientific publications. 

 

Rositsa Chernokozheva is a literary scholar at the Institute of Literature - 
BAS. Her research interests include theory and history of literature for 
children, applied psychoanalysis - psychoanalysis of literature and 
literature for children; philosophy, psychodrama. Doctoral student at the 
Institute of Literature at the Bulgarian Academy of Sciences - "Bulgarian 
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in the world" /2002/, 
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"Anthology of Bulgarian Laughter" /1995/, "Bulgarian Literary Criticism. 
Т. 1" /2000/, "The Right to Be Disappointed" by Radoy Ralin / 2003/. 

 

Galina Ivanova Valcheva-Dimitrova is a full-time PhD student in the field 
of "Literature for Children and Adolescents" at the Department of 
History of Literature and Comparative Literary Studies of the Faculty of 
Philology at Plovdiv University "Paisii Hilendarski. The topic of the 
dissertation is "Patterns of Memory in Bulgarian Prose for Children and 
Adolescents", and the scientific supervisor is Profs. Prof. Svetlana 
Stoicheva. Galina Dimitrova's scientific interests are related to the 
history of Bulgarian literature for children and adolescents, stylistics and 
cultural studies. She has 14 scientific publications in specialized Bulgarian 
and international journals, including "Proglas", Serbian Journal of 
Languages, Cultures and Literatures "Lipar", "Biblioteka", electronic 
journal "Littera et Lingua", "International Philological Forum", electoral 
journal "Literary World", etc. Participates in the organization of national 
and international scientific forums. She has published several books, has 
dozens of journalistic publications and literary awards. 

 

Maria Rouseva graduated from the Bulgarian Philology and Literary 
Studies Master's programmes at the Sofia University "Kliment Ohridski". 
Her interests lie in the field of new and recent Bulgarian literature. 
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Abstracts 
 

Andrea Immel, Children’s Books and Constructions of Childhood 

The text examines the close link between the concepts of children's books 

and the cultural constructs of childhood. The construct does not pretend 

for authority or model, paradigm or rule, but can exercise a significant 

influence on people's thinking and their actions. "The construct of 

quarantine" comes from the conviction which is based on the observation 

that enlightened action of the isolation from adults serves to the children's 

needs. The construct of development is based  on  criteria  comforted with 

the skills of children  at  every  stage  of  their  development.  The  notion 

of "easy entertaining book, appropriate to their abilities" still acts as a 

standard of evaluation of contemporary children's books. If  we  clearly 

realize how constructs direct our evaluation of children’s books, we will be  

able to interpret them accurately, competently and intelligently. 

 
Deborah Stevenson, Classics and canons 

As its front-line representatives classics publicly define the genre – but how 

does the genre define its classics? The author tries to answer the question 

by tracing the history of critical assessment and discussing the role of 

academics, librarians, children, and their parents in creating the canon of 

children’s literature. The essay was included in The Cambridge Companion 

to Children’s Literature (2009). 

 
Brian Alderson, The making of children’s books 

This academic essay traces the evolution of the technology of making 

children’s books, and focuses on the example of Beatrix Potter’s success 

story. The author argues that the form in which authors’ works reach their  

readers is the result of activities of persons beyond the solitary figure 

crouched over the writing-desk or the keyboard. The essay was included in 

The Cambridge Companion to Children’s Literature (2009). 
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Lynne Vallone, Concepts of Difference in Children's Literature 

The text examines the close link between the concepts of children's books 

and the cultural constructs of childhood. The construct does not pretend 

for authority or model, paradigm or rule, but can exercise a significant 

influence on people's thinking and their actions. "The construct of 

quarantine" comes from the conviction which is based on the observation 

that enlightened action of the isolation from adults serves to the children's  

needs. The construct of development is based  on  criteria  comforted with 

the skills of children  at  every  stage  of  their  development.  The  notion 

of "easy entertaining book, appropriate to their abilities" still acts as a 

standard of evaluation of contemporary children's books. If  we  clearly 

realize how constructs direct our evaluation of children’s books, we will be 

able to interpret them accurately, competently and intelligently. 
 

Bruno Bettelheim, extracts of The Uses of Enchantment: The Meaning and 

Importance of Fairy Tales 

Bettelheim writes aboutthe emotional and symbolic importance of fairy tales 

for children, such as those collected and published by the Grimm Brothers.  

Bettelheim thought that by engaging with these socially evolved stories, 

children would go through emotional growth and this would better prepare 

them for  their  own  future  life.  The  text„The  Child’s  Need  for  Magic“,  

part of the first section „A Pocketful of Magic“, outlines  Bettelheim's 

thoughts on the value of fairy tales for children. The author demonstrates a 

correspondence between the fairy-tale world and the experience and thinking 

of children. The second part, „In Fairy Land“ presents psychoanalytical 

readings of several popular fairy tales. In „Hansel and Gretel“ and „The 

Sleeping Beauty“Bettelheim suggested that traditional fairy tales, with the 

darkness of abandonment, death, witches, and injuries, allowed children to 

grapple with their fears in remote, symbolic terms. If they could read and 

interpret these fairy tales in their own way, he believed, they would get a 

greater sense of meaning and purpose. 
 

Françoise Dolto, Angel, dwarf, and slave, or the child in literature 

The essay is part of Dolto’s major work La Cause des enfants. It is an overview 

of the way children are represented in western European literature from a 

psychoanalytical point of view – from Rabelais, through  Mark Twain  and 

Tom Hardy to José Mauro de Vasconcelos. Françoise Dolto makes striking 

observations on issues of paramount importance to the ‘children’s cause’. 
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Mariza DeKastro, Fantasy for Children and Adolescents 

Fantasy literature in Greece is in a period of progress. Its tradition is 

inspired by world famous English-language writers, but the generation of 20-

year Greek young men recently has taken its steps in the genre. The text 

of Mariza DeKastro is an overview of current developments of the issue in 

Greece . 

 

Maria Pipeva, Children’s Literature, Intercultural Competence and Translation 

Sofia University, mariapipeva@gmx.net 

Drawing on contemporary research in education, Cultural Studies and 

Translation Studies,   the   paper   examines   the   role   of   children’s   literature 

in building   intercultural competence – something   rarely discussed   outside 

the sphere of ELT. In the Bulgarian context, where the overwhelming 

number of children’s books reaches their audience in translation, the 

translator’s   intercultural   competenceis   of   theessence. The    paper    analyses 

a corpus of examples from translations of children’s books in English 

published   in Bulgaria   over the past   two decades.   Outlining   some   trends 

in the approaches to cultural otherness, it identifies a range of problems 

related   to the translators’   competence and   highlights their possible impact 

on   intercultural communication and   the   reception   of the   translated   texts. 

In conclusion, the paper argues that the study of children’s literature 

translation and reception should be taught more systematically in translator 

training. 

Maria Pileva, Bulgarian Translations of „Robinson Crusoe” – Childhood, 

Adolescence, Stagnation and Maturity 

Bulgarian Translators’ Union, marywinny@abv.bg 

The present paper, which is part of a larger study, attempts to determine the 

significance of Bulgarian translations of Robinson Crusoeand the trends in 

different periods. The paper places emphasis on the use of religious themes 

and motifs in translations, which are important part of original work. It also 

draws attention to other achievements and failures made by some Bulgarian 

translators of the work and presents some lexical and syntactical analyses of 

different editions. It considers the fact that reception of the work is carried 

out through adaptations and shortened versionsfor very long period. 

 
Rayna Denitsova, 'Once Upon a Time' in the Present 

Sofia University, raina.denitsova@gmail.com 

The article compares contemporary films based on motives from fairytales 

(Shrek, Tangled, Maleficent, Frozen) to the Brothers Grimm's originals. 
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It  demonstrates  that the  way  storylines and morals   are   presented  in 

these films is not beneficial either to the old  fairytales  or  the  modern 

viewers. The transformation – through the addition of a psychological 

dimension to archetypal images such  as  the  witch  and the  monster; 

through undermining  and  irony  of  the  fairytale  world;  through  reshaping 

of the good  and  bad  characters – denies  modern  young viewers the  ability 

to find answers and consolation which fairytales traditionally offer. The 

changes in content and the psychological effects from that process  are 

analysed through Bruno Bettelheim's psychoanalytical  framework. The 

article  concludes that  the  described trends   facilitate   commercialisation 

and  merchandising,  and  aim  to  turn  modern   children  into  consumers   at 

a young age. 

 

Svetlana Stoycheva, On the New Art Clothes of Children’s Literature 

National Academy for Theatre and Film Arts, stoicheva@gmail.com 

The article On the New Art Clothes of Children’s Literature presents the up-to-

date tendencies of   Bulgarian   contemporary   children’s   literature. In line 

with visual code domination in contemporary Children’s   culture,   the role of 

the artist in the creation of children’s book substantially increases. Twenty first 

century phenomenon in the book market is the   art   book, whose addressee 

is not always only the child. The   increase   of esthetic value of the book 

extends the readers’ audience. An interesting feature   of the contemporary 

children’s literature is the re-publishing   of some of the best children’s writers 

from the last few decades of twentieth century. They could turn into an esthetic 

measure for the contemporary literature, if there exists a strong criticism to 

stop the ersatz. 

Rositsa Chernokozheva, “From cleverly, more cleverly the sky cheats me…” 

or Dobri Jotev’s dreams revealed 

Institute for Literature, BAS, r_chernokozheva@abv.bg 

The text examines part of Dobri Jotev’s work for children in the context of his 

whole work. The migration of themes and images is traced from “children’s” 

to “high” literature. Themes and images, born from the unconscious and the 

experiences in the poet’s childhood. The accent is also on the formation of 

the auteur’s credo – “thinking heart”, and not “feeling brain”. 
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Galina Valcheva-Dimitrova, Models of Memories of Childhood in Bulgarian Prose 

for Children and Adolescents between 20s and 80s of the Twentieth century. From 

Ethno Culture, History and Ideology to "Child’s Island," "Child's Soul" and "Eternal 

Childhood" 

Plovdiv University, galinaboris@abv.bg 

The reprezented statement is an attempt for a short thematic, literature and historical 

review of original narrative examples of the childhood memory in the Bulgarian 

prose for children and teenagers. The selected examples for analysis are from 

autobiographic texts published within the 20s and 80s of the 20th century. The 

observed elements from the narrations are: space and time models, types of 

characters and children teams, the authors‘styles, the genre specifics and the 

structure of the surveyed works. The development and the evolution of the 

artistic and aesthetic topic of the   childhood memory in the Bulgarian prose for 

children   and teenagers are compared with the prose for  adults during the same 

period. 

 

Maria Ruseva, Times and Spaces in "Dreams by Acropolis" by Dimitar Shishmanov 

Sofia University, mariya_ruseva@yahoo.com 

The paper is focused on the interpretation of time and space in Dimitar Shishmanov’s 

short story cycle “Dreams near Acropolis” (1938).   In   the book time is neither 

linear, the way it is assumed to be in the biblical concept,   nor cyclical, as how 

it is understood in ancient times. In “Dreams near Acropolis” time has multiple 

layers and each layer of time, with its space, is superimposed over the others. 

The arrangement and logic of the plot lies in the dimension of dreams. The 

moderator of time and space is Wandering Jew Ahasver – a guest in the dreams of the 

main character – the writer Dimitar   Shishmanov. The main   idea introduced in 

the book is the man as the bearer of his time. 
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REQUIREMENTS FOR PUBLICATIONS IN THE JOURNAL “LITERATURATA” 

 
Dear colleagues, 

 
In front of you is the journal “Literaturata”, which has been released 

since 2007 in this restored/updated format. The journal relies on 

interdisciplinarity and understands the literature in the broad context of 

transitions between texts, questioning the borders, intertextuality, and 

examining literature in a broad cultural context. It focuses on different 

approaches in the interpretative capabilities of both literature and other 

areas of culture. The journal defends the balance between translations and 

texts of Bulgarian authors; its main task is to present the views of different 

traditions and cultures and to locate the native culture among them. 

Therefore, it purposively seeks to present not only popular names but also to 

impose new ones. It is not centered on the English- langiuage tradition, but 

rather on the Spanish-language, Portuguese-language, Slavic language and 

other traditions. The journal opens a space for up-to-date research and 

educational debates and supports a permanent rubric for new books. The 

main concern of the team is the quality of the printed publications, which are 

also subject to anonymous review. All submitted materials are evaluated 

anonymously by two reviewers who give an opinion independently of each 

other. The acceptance of the proposed texts is in line with the 

recommendations of the reviewers. The final decision on the publication 

of the materials is taken by the editorial board. 

 
The process of independent double review follows the next steps: 

• The article is sent to two reviewers for evaluation. 

• Reviewers review the text and recommend it for publication or for 

rejection. They suggest that a certain text could be published after 

appropriate corrections. 

• The reviewers evaluate the quality of the edited texts. 

• A written confirmation of the acceptance of the text is sent to the 

author (s). 

• The review process lasts maximum one month. 
 
 
 

470



 

Formal requirements for the texts: 
The editorial team of the journal “Literaturata”, according to the 

internationally accepted requirements for processing and publishing 

scientific papers, for references and indexing, would like to inform you about 

the technical requirements for the texts proposed for publication. 

1. Font: Times New Roman, 12 pt font size 

2. The length of articles – up to 25 pages (45,000 characters with 

spaces), and of reviews – up to 5 pages (9,000 characters). 

3. The following elements should also be included: 

– personal name of the author / authors: in Bulgarian and 

English language 

– his/her workplace 

– e-mail address 

– title of the article: in Bulgarian and English 

– abstract in English 

– up to 5/7 keywords in English 

– brief presentation of the author 

4. When particular elements are emphasized in the text, italic should 

be used. Bold is used only in titles. 

5. The bibliography is formed under the heading “Literature Cited”, 

which includes only quoted titles. They are arranged in alphabetical order – 

the titles in Cyrillic and in Latin should be separated: the Cyrillic ones are 

given first. 

6. Quotes should have the following syntax: 

– surname of the author, followed by comma and space 

– abbreviated first name of the author, followed by a full stop and 

a space after it 

– title of the article or monograph, written in Normal, followed by 

a full stop and a space after it 

– in citation of collections, the prefix “In” follows, followed by 

a colon and a space. In titles in Latin, the prefix “In” is used, 

regardless of the language of corresponding title 

– followed by names of the compilers or editors written in the 

same way as the author of the article 

– followed by the title of the collection in italic, full stop and a space 

– full name the city, where the bibliographic unit was published, 

followed by a comma 



 

– publisher in quotation marks followed by a comma 

– when a collection is cited, numbers of first and last page of the 

article should be indicated. Pages are separated by a long dash, 

without space, and in the end – full stop. 

– when the quotation is from a periodical, the title of the 

article is followed by //, and a space. The year of publication 

(without year of the journal), followed by a comma and space, 

the sign № and the number of the edition. After that a full stop 

and space, followed by numbers of first and last page of the cited 

article (as it is described in the previous paragraph). 

– each author has to transliterate cited literature, when it is in Cyrillic. 

– we would like to remind you that most of the quotes should be 

from the last 5 years, and self-quotes should be avoided. When 

you refer to your previous papers, please use footnotes. 

7. Reviews should have a title and indicate the full bibliographic 

data of the reviewed book. They comply with mentioned requirements 

regarding their author and quotations. 

8. The regularity of thematic editions of the journal – twice a year (in 

spring and before Christmas), requires strict adherence to deadlines – within 

three months. 

9. The journal “Literaturata” publishes texts that are written еspecially 

for the respective thematic edition, or at least the current publication has to 

be the first for the text. Editorial team is not responsible for subsequent use 

of the paper. The author of the text is responsible for its originality. 

Thank you for your correctness and understanding which are in the 

interest of our philological guild. 

 
ETHICS OF PUBLICATION 

The journal LITERATURATA insists on the honest and professional 

attitude in all aspects of the publishing activity. It publishes original works 

that are significant for the intellectual community, according to the highest 

standards. We expect the same high standards from our reviewers and 

authors. Integrity, authenticity and honest relationships – on the part of 

authors, and detachment, objectivity and confidentiality – on the part of 

editors and reviewers are among the priorities that help us achieve our 

goals. 

The journal LITERATURATA approves and respects the codes of conduct 



 

and international standards established by the Committee on Publication 

Ethics 

=(COPE) [1] and can be found on their website – http://publicationethics.org/. 

The documents include Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal 

Editors [2] and Code of Conduct for Journal Publishers [3]. 

The following editorial extracts from COPE documents (Kleinert, S. and 

Wager, E. (2011), Wager, E. and Kleinert, S. (2011)) clarify some key points 

for the work of editors and authors. 

Editors 

– must take honest and impartial decisions without being guided 

by commercial reasons, and should ensure a fair and proper review process; 

– must implement an editorial policy which promotes maximum 

transparency and comprehensive, credible information; 

– must ensure the integrity of the published texts and to react in case 

of suspected misuse of publications; 

– they have to follow an appropriate policy to deal with 

problems related to conflicts of interest. 

Authors ... 

– must present papers that are result of research done in an ethical 

and responsible manner, in accordance with relevant laws; 

– must present their results clearly and honestly, without forgery 

and fabricated or manipulated data; 

– must describe their methods clearly and unambiguously so that their 

findings can be confirmed by other scientists; 

– must adhere to the Requirements for publication, confirming that 

the submitted works are original, not plagiarized and published elsewhere; 

– must assume responsibility for the materials sent for 

publication; must be responsible for the presentation of texts they have sent; 

– must assume responsibility that authorship properly reflects the 

individual contributions to the work and its description; 

– must declare sources of funding and any existing or potential 

conflicts of interest. 

After receiving confirmation for the publication, the author should 

complete the following Publication Agreement. 

[1] Committee on Publication Ethics 

[2] Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors 

[3] Code of Conduct for Journal Publishers 

http://publicationethics.org/


 

 


