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I. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. ЦЕЛИ, МЕТОДИ, 
СТРУКТУРА

В дисертационния труд се изследва спецификата на приказните текстове на 

Божена  Немцова  и  Ангел  Каралийчев  в  съпоставителен  аспект.  Обект на 

изследване е детското творчество на двамата автори, а предмет на дисертацията 

са  проекциите  и  функционирането  на  фолклорния  приказен  модел  в 

авторизираните приказки на Немцова и Каралийчев.

Цел на изследването е да бъдат анализирани и посочени някои норми и 

закономерни  явления  при  авторизирането  на  приказки  от  Б.  Немцова  и  А. 

Каралийчев.  Съпоставят  се  редица  сходни  сюжети  у  двамата  автори,  като  се 

търсят  специфичните  отклонения  от  познатите  фолклорни  варианти.  При 

сближаването на текстовете и сравнението им е направен опит да бъдат разкрити 

както  структурата  и  функционирането  на  фолклорния  приказен  модел,  така  и 

мястото на разглежданата литература в културата на двете славянски страни. 

Представата  за  наличието  на  модел  е  тясно  свързана  с  разбирането  за 

определена типизация и норма, като това не изключва възможността за редица 

отклонения  и  изключения.  За  основа,  върху  която  би  могъл  да  се  положи  на 

модела, е приета фолклорната приказка. Използваните в изследването методи – на 

сравнението, на анализа и синтеза, както и на моделирането, задават зрителните 

ъгли, през които ще бъдат разчитани отделните текстове. С оглед на автентичния 

прочит  на  произведенията  в  настоящата  дисертация  са  използвани  предимно 

първите издания на сборниците с приказки на авторите. 

Критерий  за  подбор  на  материала  е  отделните  произведения  да 

принадлежат към авторизираните приказки от творчество на двамата писатели – 

такива  са  предимно  текстовете  от  „Народни  приказки  и  предания”  („Národní 

báchorky a  pověsti”)  и „Словашки приказки  и  предания”  („Slovenské  pohádky a 

pověsti”)  на  Божена  Немцова  и  от  „Български  народни  приказки”,  „Край 

огнището”, „Жълтици” и „Дарените години”  на Ангел Каралийчев.

Дисертационният  труд  има  следната  структура:  увод,  предварителни 

думи,  четири  глави,  заключение  и  библиография.  Първа глава  има теоретичен 

характер, чиято цел е да заложи и изясни терминологичния и концептуален апарат 

на  изследването.  Втора  глава  се  стреми  да  представи  фигурите  на  двамата 

писатели в контекста на времето, в което те пишат творбите си за деца, като се 
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базира  на  проследяването на  критическата  рецепция  на  произведенията  на 

писателите.  Трета  и  четвърта  глава  са  посветени  на  детайлното  вглеждане  в 

отделни приказни текстове на Б.  Немцова и А. Каралийчев,  като са обособени 

специфични проблеми ядра. Именно тези проблемни кръгове задават посоките на 

анализ и обобщения, свързани с направените в края на разработката изводи.

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Уводът разяснява  предмета,  обекта,  целите,  както  и  методите  на 

изследване в дисертацията. 

Предварителните думи представляват исторически преглед на процеса на 

търсене  и  събиране  на  приказки  в  европейски  контекст.  Своеобразното 

картографиране на приказния материал се коментира с оглед на предложеното от 

чешкия учен Иржи Поливка разделение на различните области на територията на 

Европа, чийто приказен фолклор има сходни характеристики и се опира на обща 

устна  традиция.  Изхождайки  от  различните  зависимости  между  отделните 

области и културноисторическите им контакти, Поливка разграничава следните 

територии:  1)  западно  и  средноевропейска;  2)  източноевропейска;  3) 

югоизточноевропейска.  Това  разделение,  според  автора,  е  валидно  и  за 

славянските страни, където също биха могли да се обособят сходни територии – 

западнославянска, източнославянска и южнославянска, като всяка от тях има свои 

характерни особености и се различава от приказната култура на останалите.  Като 

част от репрезентативния поглед върху началния етап в събирането и издаването 

на приказки в Европа е обърнато специално внимание на този процес сред чехи и 

българи. 
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Глава първа

Приказката като обект на изследване

1. Типологизации, каталогизации, теории за произход 

В  тази  част  се  разглежда  въпросът  за  класификацията  на  народните 

приказки с оглед на практическата полза и необходимост от систематизиране и 

подреждане на приказния материал.  Различните  теории относно тематичното и 

типологично  групиране  на  приказките,  тяхното  научно  класифициране  и 

въпросите  за  произхода  са  от  важно  значение  в  търсенето  на  определени 

семантични модели, залегнали в текстовете.

Набелязвайки  и  коментирайки  различните  теоретични  постановки  и 

класификации,  текстът  се  придържа към тридяловото  деление  на  фолклорната 

приказка  (битови,  вълшебни  и  приказки  за  животни),  като  отбелязва  неговата 

условност и колебливост,  тъй като често възниква трудност при отнасянето на 

една или друга приказка към съответната група поради наличието на разнородни 

елементи в текстовете.

В тази си част изследването обръща внимание и на различните хипотези за 

произхода и разпространение на приказките, представяйки различните теории на 

познатите  до  този  момент  школи.  Коментирани  са  и  последователите  на 

отделните теории в различни страни. На първо място е подчертано значението на 

митологическата школа, чиито основоположници и идеолози са Братя Грим. Тази 

теория  търси  обяснение  за  сходството  на  приказните  сюжети  и  мотиви  при 

различните народи с общи митични вярвания, което, от своя страна, е обвързано с 

идеята  за  общ  праезик.  Миграционната  школа,  чийто  основоположник  е 

индологът Теодор Бенфай, се основава на разбирането за значително индийско 

влияние върху Европа, a и върху целия свят по отношение на приказката, което се 

осъществява – в древността – на устен принцип, и по-късно – при книжовните 

преводи  на  индийските  приказни  сборници.  Относно  странстващите  сюжети  и 

сходството  между  европейските  и  индийски  приказки,  привържениците  на 

миграционната  теория  подчертават,  че  става  въпрос  за  свободно  заемане  и 

преработване на мотиви от приемащата страна, което води до липса на отделни 

епизоди или добавяне на нови, както и до разместването им в отделните приказки. 

Индийските приказки се превръщат в матрица и инвариант за европейските, но 
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при адаптацията им на локално ниво, те търпят значителни промени, проявяващи 

се  в  смесване  на  различни  мотиви  и  форми,  и  са  подложени  на  своеобразна 

асимилация от отделните народи. Третата школа, добила голяма популярност през 

деветнадесети век, е антропологическата. Тя, от своя страна, търси произхода на 

приказките в единството на човешката психика и съзнание, а тяхното сходство 

свързва с общите вярвания, обреди и ритуали на първобитните племена  –  т. е. с 

подобните културни и социални отношения, при които хората живеят. Е. Тайлър и 

А.  Ланг,  които  заемат  сравнителния  си метод от  антропологията,  се  считат  за 

основоположници  на  тази  теория.  Народните  приказки,  според  Тайлър,  са 

отражение  на  определени  впечатления,  фантазии,  емоционални  състояния  и 

преживелици  в  определен  стадий  от  човешката  еволюция,  които  подлежат  на 

развитие,  но  при  подробно  изучаване,  те  биха  възвърнали  първоначалния  си 

смисъл. 

2. Фолклорна,  преразказана  и  литературна  приказка.  Методи  на 
адаптация

В тази  подглава изследването се  спира на трите  основни типологически 

вида  на  приказничния  конструкт, а  именно  –  фолклорна,  преразказана  и 

литературна приказка. Основополагаща в случая се оказва връзката  фолклор – 

литература,  която  има  характеристиките  на  сложен  и  многопланов  процес. 

Проблемът за  прехода  от  фолклор към литература  е  базисен  за  тълкуването  и 

наблюденията  върху  фолклорните  форми,  минали  в  полето  на  литературата  и 

превърнали се в художествени творби. Като изяснява съдържанието на понятията 

и набелязва различните теории, текстът избира да използва именно категориите 

фолклорна, авторизирана (преразказана) и литературна приказка.  Съществен тук 

се оказва въпросът за подхода и степента на авторска намеса при обработката на 

фолклорния  материал.  Използваме  наложената  в  чешката  фолклористика 

терминология,  която  дефинира  два  типа  адаптация  на  приказния  фолклор  – 

авторска и класическа. Техниките и принципите, на които се опират Б. Немцова и 

А. Каралийчев при обработването на изходния фолклорен материал, отнасяме към 

метода на авторска адаптация, като, разбира се, тук трябва да се отчете условният 

характер на едно такова разграничение. Този подход се характеризира с по-голяма 

свобода  на  авторска  намеса  при  работа  с  фолклорните  образци,  чиято  водеща 
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тенденция  е  „олитературяването”  на  приказката  и  моделирането  ѝ  в  духа  на 

съответната  епоха.  Редица  чешки  изследователи,  сред  които  и  Х.  Шмахелова, 

разглеждат подхода към фолклорната приказка и различните видове обработка на 

фолклорния  текст  по  оста:  класическа  адаптация  –  авторска  адаптация  –  

авторска приказка. Изхождайки от речниковото значение на понятието адаптация 

и по-специално –  адаптация на текст, ще предложим разбирането на термина като 

подход  към  фолклорния  модел  на  приказката,  основаващ  се  на  определени 

правила,  които  обаче  не  елиминират  възможността  за  разгръщане  на  личния 

творчески  замисъл на  съответния  автор.  Целта  на  адаптацията  е  текстът  да  се 

приспособи  към  конкретната  литературна  среда,  така  че  да  бъде  достъпен  за 

аудиторията.  Класическата  адаптация  на  фолклорната  приказка  е  от 

фундаментално  значение  както  за  фолклористиката,  така  и  за  литературното 

обработване на приказки, според Шмахелова. Пример за подобен тип обработка 

са текстовете на Братя Грим от сборника „Детски и домашни приказки”, чиято 

авторизация цели максимална близост до фолклорния образец. Макар и езиковата 

преработка  и  стилизацията  в  духа  на  литературните  норми да  не  са  чужди на 

класическата  адаптация,  тя  се  стреми  във  възможно  най-голяма  степен  да 

възпроизведе устния разказ като творение на колектива, което, макар и поднесено 

в литературна форма, да запазва елементите на фолклорната поетика (Шмахелова, 

1989: 104).

3. Рецепция.  Митологическо  и  психологическо  тълкуване  на 
приказката

Въпросът за възникването на приказката и нейната генетична връзка с мита 

е обект на анализ и обобщения у много изследователи на фолклорната материя. 

Митологията в архаичните общества се основава на тоталната персонификация на 

живата и нежива природа, на неразривната връзка, която първобитният човек има 

със  заобикалящия  го  природен  свят.  Смисълът  на  митологията  се  корени  в 

систематизиращата  и  хармонизиращата  ѝ роля,  чиято  цел  е  не  само  да 

удовлетвори любопитството на човек, но и да подреди света, да го трансформира 

от  хаос  в  космос  (Мелетински,1995:  232).  Приказката  използва  широко 

митологични мотиви, както и някои посветителски ритуали (или обреди), част от 
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които са задължителен етап от живота на всеки човек в архаичното общество и са 

свързани с прехода му в това общество. Целта на използването на тези мотиви е 

да маркират важните моменти по пътя на героя и да се превърнат в символи на 

неговата героичност. Проп също констатира обвързаността на приказката с обреда 

на посвещаването (инициация), чиято социална функция в архаичното общество е 

да въведе посвещавания в родовия строй и да го направи негов пълноправен член.

Релацията  обред  –  мит  –  приказка е  основополагаща  при  разглеждането  на 

въпроса за историята на приказката като словесна форма. Обредът,  разглеждан 

като  външна  проява  на  дадена  религия  или  вярване,  се  характеризира  с 

извършването на определени действия, стремящи се да овладеят природата и да я 

подчинят.

Във  връзка  с  някои  митологически  представи,  отразени  в  приказното 

произведение,  се  налага  вглеждането  в  психологията  на  тези  текстове. 

Психологическият анализ на приказката навлиза в науката през двадесети век в 

лицето на мислители като Карл Юнг и Бруно Бетелхайм.

Рецепцията на приказката от детето е многоаспектен проблем, свързан със 

спецификата  както  на  детското  мислене,  така  и  на  самата  форма.  Приказката 

провокира  у  детето  асоциативното  мислене  и  въображението,  оперирайки  с 

игровия  характер  на  литературата,  като  предизвиква  наслада  и  чувство  на 

удовлетворение  у  читателя.  По  отношение  на  рецепцията  на  мита  от  детето 

Мелетински констатира сходността на първобитното мислене с това на детето, 

наричайки  този  тип  мислене  „митологическо”.  Негови  характеристики  са 

чувството  за  неделимост  с  природния  свят,  невъзможността  за  отделяне  на 

природата от човека, както с тоталното очовечаване на околната среда, на което 

се  дължат  множество  явления  в  митовете:  персонализацията,  първобитните 

вярвания като анимизъм, тотемизъм, фетишизъм и др. Тук трябва да добавим още 

слабото  развитие  на  абстрактните  понятия,  ориентацията  към  подражаемост, 

засилената  емоционалност  и  афективност,  както  и  отсъствието  на  разделение 

между субект и обект, материално и идеално (Мелетински, 1995: 225 – 226).

Теоретизирането  по  въпроса  за  обвързаността  на  приказката  с  мита  и 

ритуала се опитва да изясни някои митологични и архаични представи, които са 

част от модела на приказката в семантичен аспект. Функционирането на подобни 

отношения  намира  отражение  в  разглежданите  в  следващите  глави  приказни 

произведения.
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4. Фолклорният приказен модел от гледна точка на концепцията за 
играта на Йохан Хьойзинха  

„Игровият” характер на детската литература е сравнително слабо проучван 

компонент,  чиито  реализация  и  проявления  откриваме  и  в  системата  на 

приказката.  Понятието на  Йохан Хьойзинха homo ludens1 стои в  същността  на 

разбирането за играта като основен елемент на всяка култура, който възниква и се 

реализира в и чрез нея. Изхождайки от изначалната обвързаност на приказката с 

мита  и ритуала,  както  и  от функциите  на  играта  въобще,  тексът  се  опитва  да 

обясни функционирането на модела на приказката от гледна точка на концепцията 

за  играта и да докаже нейната  игрова същност.  Първобитното съзнание,  чиито 

специфики  откриваме  в  митологията  и  фолклора,  е  детерминирано  от  тясната 

връзка  на  човека  с  природата.  Именно  в  дебрите  на  този  тип  съзнание  са 

потърсени корените на разглежданата концепция.

Игровият  характер  на  редица  човешки  дейности,  свързани  с  начина  на 

живот  на  индивида  в  древните  общества,  намира  отражение  и  в  системата  на 

фолклорния  приказен  модел,  доколкото  той  е  проекция  на  случващото  се  в 

същото това общество. Отделните елементите на социалната игра, обединени от 

идеята  за  състезанието  (борбата)  и  постигането  на  победата  (социален  и 

индивидуален престиж) са съсредоточени в образа на протагониста в приказката. 

Именно в този контекст някои конструктивни елементи на приказката се оказват в 

пряка  зависимост  от  представите  и  нагласите,  битуващи  в  системата  на 

„общественото  играене”,  чиито  характеристики  изследването  се  опитва  да 

представи.

5. Структура, мотиви, действащи лица в системата на фолклорния 
приказен модел 

Друг  аспект  на  теоретичното  изложение  е  представянето  на  някои 

постоянни, устойчиви елементи на фолклорната приказка (персонажна система, 

структура, мотиви), като в тази си част разработката се обляга на постановките на 

М. Люти и В. Проп. 

1 Терминът се използва в превод като „играещ човек”.
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Важен елемент от системата на приказния модел са действащите лица  – 

носители на приказния конфликт и двигатели на повествованието. Действащите 

лица във фолклорния приказен модел притежават множество характеристики – 

социални  и  чисто  физически  особености,  чиято  повторяемост  и  стереотипност 

предизвикват  редица  интерпретации.  Проп  определя  тези  характеристики  като 

атрибути,  като  под  това  означение  разбира  „съвкупност  от  всички  външни 

качества  на  персонажите:  тяхната  възраст,  пол,  положение,  външен  вид, 

особености на този вид и т.н.”  (Проп,  2001:  102).  Трябва да отбележим, че до 

голяма  степен  атрибутите  в  приказката  са  продукт  на  историческата 

действителност и са повлияни от регионалните особености и социално-битовата 

среда.  Резултат от това най-често са реалиите и някои религиозни представи и 

образи в някои текстове. Все пак обаче бихме могли да констатираме атрибути, 

които се реализират приблизително еднакво и на базата на сходни принципи в 

модела на фолклорната приказка. 

Ако в народната приказка трудно бихме могли да говорим за вътрешен свят 

на героя, по същия начин стои въпросът и с обкръжението му. Понятието родно 

място  е  от  значение,  само  доколкото  е  свързано  с  хода  на  действието  и 

обикновено се споменава само в началото на приказката. Повествованието рядко 

конретизира града или селото – родно място на героя. Подобна е ситуацията и с 

роднинската  принадлженост  на  героя.  Той  се  отделя  от  родителите  си  тогава, 

когато  те  вече  не  са  от  значение  за  хода  на  действието.  Родителите  на  героя 

обикновено  маркират  рамковата  схема,  появявайки  се  в  началото  и  в  края  на 

приказката  –  при  отпращането  и  завръщането  на  героя.  Братята,  мащехата  и 

доведените  деца  в  общия  случай  са  представени  като  противоположности  на 

героя, негови „контрастни образи” (Люти, 1997: 18). В приказката не съществува 

ясна приналежност към определен род или общество.  Законите  на фолклорния 

модел се проявяват в пространствената и времева неопределеност на приказното 

повествование,  която  обикновено  намира  отражение  в  началните  формули  на 

приказката.

Тази  тенденция  не  винаги  е  налице  в  авторизираните  приказки  на 

разглежданите  от  нас  автори  и  в  този  смисъл  би  могло  да  се  търси  известно 

отклонение  от  фолклорния  модел.  И  в  текстовете  на  Каралийчев,  и  в  тези  на 

Немцова често са използвани топографски реалии, фиксиращи родното място на 

героя (героинята), както и семейната му принадлежност. По сходен начин стои 
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въпросът с пространството в приказката. Подробните описания на обкръжаващата 

действителност,  географските  реалии,  предметите  и  природните  пейзажи не  са 

присъщи  на  фолклорния  приказен  модел.  Именно  това  е  един  от  основните 

оразличителни белези между фолклорния инвариант и авторската обработка на 

текста.  Както  беше  отбелязано,  в  приказките  на  Божена  Немцова  и  Ангел 

Карлийчев  откриваме  реалии,  по-разгърнати  описания  на  природни  картини  и 

засилена  социална  нюансировка  на  разказваното,  които  свидетелстват  за  по-

свободното отношение към фолклорната материя – в съответствие с авторската 

адаптация на текста. 

Традицията  на  фолклорния  приказен  наратив,  чиито  закономерности  са 

посочени в тази глава, намира отражение в авторизираните приказки на Божена 

Немцова  и  Ангел  Каралийчев  –  по  отношение  на  персонажната  система, 

композицията,  стила  и  езика  на  текстовете.  Боравейки  с  модела  на  народната 

приказка,  но  трансформирайки  го  с  оглед  на  детския  аспект  и  рецепция, 

текстовете  на  Каралийчев  и  Немцова  ни  предоставят  богато  поле  за  анализ  и 

съпоставка  на  различните  творчески  принципи  и  подход  към  материята  на 

фолклорната приказност. 

Глава втора

Чешкото възраждане и периодът между двете световни войни в 

България – сходства и различия при функционирането на естетически 

модели в текстовете на Божена Немцова и Ангел Каралийчев

1. „Преходът”: романтизъм – реализъм

Като  цел  и  акцент  в  настоящата  глава  ще  поставим  презентирането  на 

писателите Божена Немцова и Ангел Каралийчев и характеризирането на техния 

писателски  натюрел  в  контекста  на  различните  периоди,  в  които  те  създават 

творчеството си за деца. Това са епохата на Чешкото възраждане и времето между 

двете световни войни в България.
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В  критическата  литература,  съсредоточена  върху  творчеството  (в  това 

число  и  върху  приказките)  на  Б.  Немцова  и  А.  Каралийчев,  преобладава 

схващането за „преход” и преливане на романтизъм и реализъм в художествения 

подход на авторите. Този факт събужда редица въпроси относно съдържанието на 

използваните понятия за романтизъм и реализъм и сам по себе си е интересен от 

гледна точка на времевата разлика при създаването на отделните произведения на 

писателите.  Имайки  предвид  проблематичността  на  термините,  както  и 

неедновременното развитие на художествените течения, към които те препращат 

в  отделните  страни,  е  нужно  да  бъде  подчертано,  че  настоящото  изследване 

използва  двете  понятия  в  разбирането  им като  естетическа  система,  а  не  като 

хронологически  периоди,  които  неминуемо  очертават  определен  времеви 

хоризонт. 

 Проблематизирайки  въпросите  за  романтизма  и  реализма  като  метод  и 

като  течение  в  литературата,  текстът  прави  опит  да  проследи  не  толкова 

постановките  на  литературната  теория,  колкото  историята  на  критическата 

рецепция,  отнасяща  се  до  литературното  творчество  на  разглежданите  автори. 

Изявите на романтизма и реализма като различни типове художествено съзнание 

предоставят  богато  поле  за  анализ  в  търсене  на  характерологичните  черти  на 

двата  подхода.  Основните  черти  на  романтическото  светоусещане  и  естетика, 

характеризиращи  и  метода  на  художествено  изображение  в  литературата,  се 

обединяват около категориите субективност,  емоция, сензитивност,  фантазност, 

идеал  и  пр.,  докато  конструктите  на  реалистическата  парадигма  най-общо  се 

градят  върху  понятията  обективност,  натурализъм,  логика  на  факта, 

правдоподобие  и  пр.  Проблематичността  на  въпросите,  засягащи  прехода  от 

романтизъм към реализъм,  е подобна на споровете за  прехода от фолклор към 

литература  във  фолклористиката.  Именно  затова  настоящата  разработка  се 

въздържа  от  разглеждането  на  тези  понятия  в  смисъла  на  „предходно  – 

следващо”,  а  ги  възприема  като  непрекъснато  развиваща  се  система,  чиито 

специфики са видими в различни периоди и в различни жанрове. Според чешките 

изследователи Хърбата и Прохазка, романтизмът трябва да бъде разбиран преди 

всичко като система от „романтизми” – т.е. многообразие от „различни мисловни 

цялости  и  художествени  форми,  които  могат  да  се  проявяват  едновременно  в 

различни култури” (Хърбата, Прохазка, 2005: 10). В своята логика това схващане 

силно се доближава до твърдението на М. Кирова, че „реализмът не съществува”, 
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съществуват  само  „реализми  в  съответствие  с  различните  систематизации  на 

нормалността,  възприети  като  имплицитна  идеология  на  „здравия  разум”” 

(Кирова,  2002:  14).  Реализмът  като  продукт  на  нормата  и  стереотипа,  чието 

значение  и  смисъл  се  променят  в  зависимост  от  историческия  контекст,  не  е 

устойчиво понятие, според  авторката.

 Настоящият  текст  се  стреми  да  представи  сходните  модели,  които 

използват двамата писатели при авторизирането на приказки. Белезите на двете 

естетически системи – на романтизма и реализма – не само че не си противоречат 

в текстовете им, но взаимно се допълват и обогатяват.

2. Българско и  Чешко  възраждане  –  характеристики.  Фигурата  и 
приказното  творчество  на  Божена  Немцова  в  контекста  на 
времето

Възраждането в Чехия и в България е богато и многостранно изследван в 

науката на двете страни период. Общият характер и в голяма степен аналогичност 

на извършващите се в културно и политическо отношение процеси са изходна 

точка  в  търсенето  на  паралели,  имащи  отношение  към  интересуващата  ни 

проблематика.  Една от първите характеристики,  които очертават физиономията 

на  Възраждането  като  културна  и  историческа  епоха,  е  неговият  национален 

характер. Именно засиленият етноцентризъм на епохата, резултат от формирането 

на  нациите  в  разглеждания  славянски  контекст,  е  една  от  предпоставките  за 

изграждането  на  национално  самочувстствие  и  идентичност.  Липсата  на 

териториална  и  политическа  независимост  на  двата  народа  е  фактор,  чието 

значение обуславя, от една страна,  политиката на германизация в пределите на 

Хабсбургската империя,2 към която принадлежи Чехия, и от друга – османското 

влияние по българските земи. Сложният и дълъг период на съществуване в чужда 

държавна формация, както и неизбежното сравнение с постиженията на Западна 

Европа, дълбоко бележат националното самочувствие на чешкия и на българския 

народ.  Ракурсите,  през  които  българският  и  чешкият  народ  виждат  своята 

самоидентификация, и които са част от идеята за нацията, са още историзмът и 

интересът към славното минало, които сами по себе си предполагат присъствието 

на фолклоризма и желанието да се познава и съхрани сътвореното от предците. 

2 По-късно - Австро-Унгарска империя.
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Това  създава  благоприятна  почва  за  митологизирането  на  определени 

исторически  факти,  както  и  за  появата  на  литературни  мистификации3,  или 

създаването на литературни произведения по чужд образец – явления, които са 

продукт на национализма. В тази връзка интересен е подходът на Н. Аретов към 

културата  на  Българското  възраждане,  който  определя  възрожденската  ни 

литература  като  митологична  с  оглед  на  някои  нейни  функции,  свързани  с 

повдигането  на  националното  самочувствие.  Тази  митология  се  свързва  със 

зараждането на национализма в европейски контекст и с нуждата на нацията от 

митология,  която  да  регламентира  основанието  ѝ  за  съществуване  и  да  я 

легитимира както пред останалите, така и пред себе си. Авторът говори също и за 

осмислянето  на  културните  контакти  на  отделните  етноси  (и  в  частност  на 

българите)  със  света,  които  се  основават  на  определени  идентификационни 

модели, представляващи стратегии за общуване със световната култура. Нуждата 

от  подобни  модели  се  корени  в  желанието  и  стремежа  да  се  реконструира 

определена  митична  древност,  което  е  продиктувано  от  необходимостта  от 

опознаване  и  приобщаване  към  нея  (Аретов,  1995:  10  –  16).  Подобна  теза 

откриваме  и  при  един  от  големите  изследователи  на  Чешкото  възраждане  – 

Владимир  Мацура,  който  вижда   идентификационните  модели  като  близки  до 

мита  идеологически  комплекси,  извикани  за  живот  заради  нуждите  на 

формирането на съвременна нация (Мацура,  1995: 79). Митът,  разглеждан като 

цялостно и неразчленимо образувание, има връзка с характерния за Чешкото и за 

Българското възраждане синкретизъм, който, според автора, се проявява най-вече 

в  липсата  на  диференциация  между  културните  и  научни  сфери  и  при 

изграждането на понятиен апарат.

Божена  Немцова  се  появява  на  литературната  сцена  в  период,  в  който 

Коларовата идея за славянската взаимност вече е здраво закотвена сред чешките 

интелектуалци  и  писатели,  а  чешката  столица  е  обявена  за  културно  и 

литературно  средище  на  славянството. Немцова  приема  патриотизма,  тясно 

обвързан със славянската идея, изключително сериозно и живо се интересува от 

всички прояви на солидарност между славянските народи. Литературната дейност 

на Божена Немцова, която се вмества в рамките на деветнадесет години, обхваща 

разнородно  по  жанр  творчество:  лирични  стихотворения,  приказки,  разкази, 

пътеписи,  повести,  романи  и  етнографски  разработки. Немцова  започва  да  се 

3 В Чехия такъв пример са ръкописите на Вацлав Ханка и Йозеф Линда.
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занимава усилено с работа върху приказки в началото на четиридесетте години, 

като първоначалните ѝ опити в тази сфера имат за източник личните ѝ спомени от 

детството,  както  и  историите,  разказвани  и разпространявани  устно  от  баба  ѝ, 

както и от селския колектив като цяло. Първият сборник с приказки на Немцова 

със  заглавие  „Народни  приказки  и  предания”  („Národní  báchorky  a  pověsti”) 

първоначално излиза в седем тома в продължение на няколко години (1845-1847). 

В „Народни приказки и предания” Немцова използва народни мотиви и сюжети, 

но  свободата  на  личната  ѝ  намеса  е  водеща  характеристика.  Тенденциозно  за 

някои от приказките е прокарването на социална проблематика и поставянето на 

въпроси  от  морално  естество.  От  друга  страна  –  романтичният  култ  към 

чувствата,  вярата  в  любовта,  която  е  способна  да  премахне  социалното 

неравенство  и  предразсъдъците,  превръщат  тези  текстве  в  дълбоко субективно 

дело (Новак, 1907: 60).

 „Словашки приказки и предания” излизат в десет тома в периода 1857 – 

1858  г.  и  съдържат  общо  петдесет  и  девет  приказки,  като  самата  Немцова 

подчертава, че текстовете  ѝ в голяма степен се опират на словашките сборници с 

приказки  на  Римавски  и  Ройс,  които  тя  преработва. В „словашките”  приказки 

Немцова  се  придържа  по-стриктно  към  фолклорния  прототип  и  личният  ѝ 

творчески почерк не е така ярко забележим. Новак дори нарича работата ѝ върху 

тези  текстове  чисто  етнографична  и  стилизационна,  която  би  била  интересен 

източник  на  познание  за  диалектолозите  (заради  изобилието  от  словакизми  и 

диалектизми) и етнолозите. 

Жизнената  и  творческа  биография на  Божена Немцова не  са  лишени от 

драматични  моменти  и  сътресения.  Вероятно  това  е  една  от  причините 

писателката да търси хармонизиращия идеал в произведенията си (напр. в „Баба” 

авторката  съзнателно  изгражда  идеализиран  образ  на  старицата,  заедно  с 

представата за социален рай в контекста на малкия колектив, в който се развива 

действието). Множеството пътувания на Немцова са предпоставка за събирането 

на фолклорен материал чрез редица лични контакти, които авторката осъществява 

с преките носители на устната словесност. Авторизираните приказки на Немцова 

представляват  разнообразно  в  тематично  отношение  творчество,  съчетавайки  в 

себе си традиция и модерност, индивидуализъм и фолклоризъм.
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3. Специфика на преводите на Божена Немцова на български език

Тази  подглава  се  спира  на  въпроса  за  превеждането  и  издаването  на 

приказките на Божена Немцова на български език, което започва още в началото 

на  двадесети  век.  В  периода  1910  –  2009  г.  са  издадени  четири  книжки  на 

български език с преведени приказки на Б. Немцова. Това са „Бабини приказки. 

Илюстровани  народни  приказки  отъ  Божана  Немцова”  (1910),  „Самодивата. 

Чехски народни приказки” (1942), „Златна книга на приказките” (1847) и „Чешки 

приказки” (2009).

Направеният  преглед  на  традицията  в  превеждането  на  приказното 

творчеството на Божена Немцова не си поставя за цел да разглежда отделните 

текстове въз основа на лингвистичен анализ, тъй като подобна задача е встрани от 

конкретните  ни научни интереси.  Наблюденията  върху приказните  текстове  на 

български  установяват  сравнително  голяма  степен  на  еквивалентност  му 

оригиналния  и  преводния  вариант  както  във  връзка  със  сюжетното  развитие, 

композицията  и  персонажите,  така  и  по  отношение  на  смисловата  цялост  на 

произведенията.  В  този  смисъл  преводите  на  български  език  (с  оглед  на 

посочените  отклонения)  биха  могли  да  се  приемат  за   достоверна  форма  на 

преразказаните приказки на Божена Немцова.

4. Ангел  Каралийчев  и  мястото  му  в  българската  приказна 

литература. „Движението: „разказ – приказка”

В  критическата  литература  често  се  говори  за  преход  от  разказ  към 

приказка  у  Каралийчев  и  надделява  схващането  за  своеобразно  „преливане” 

между тях в творчеството на писателя. Причина за подобни оценки може да се 

търси отчасти в случващото се в литературата във времето, в което Каралийчев 

създава  приказките  си.  Трансформационните  процеси,  които  преживява 

българската литература между двете световни войни, са сложни и в голяма степен 

обусловени от преосмислянето на миналото и традициите. Настъпилите промени 

гравитират около въпросите за традиция и новаторство, минало и съвременност, 

като изследователите на периода често посочват разностранен модел на развитие 

в литературата.
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Тенденциите,  свързани  със  завръщане  към  родното  и  бита, 

обективизацията на разказването и търсенето на художествени опори в тъканта на 

фолклора,  намират  своята  реализация  в  повествователната  практика  на 

Каралийчев.  Селското битие,  връзката със земята,  митологизираната природа и 

предметният  свят  са  опорите,  които  изграждат  художествената  система  на 

писателя.  Това детерминира и романтико-реалистичния характер на приказките 

му, в които романтическото опоетизиране на действителността и здравата връзка 

с фолклора не си противоречат с присъствието на съвременната действителност и 

породените от нея противоречия: „При Каралийчев приказката е не само плод на 

възкръсналите,  надигащи се  от  дълбините  на  времето  пластове  на  колективно 

безсъзнателното,  но  и  плод  на  едно  модерно  чувство  за  творческия  вихър  на 

Бергсон, пронизал материалния свят, природата и човека” (Ликова, 1996: 122).

Един от основните стълбове, на които се опират разказите и приказките на 

Каралийчев  по  отношение  на  композицията  и  сюжетостроенето,  е  фолклорът, 

като  често  фолклорните  образи  и  мотиви  (особено  в  авторските  приказки  на 

писателя) са вградени в една нова, оригинална атмосфера. В авторизираните си 

приказки Каралийчев,  подобно на Немцова, спазва принципите на фолклорната 

приказност, но изпъстря текстовете с детайли и някои оригинални моменти.

Глава трета

Проблемът за изпитанието във вълшебните приказки на Божена 

Немцова и Ангел Каралийчев: близости и раздалечавания

С оглед на зададената в предходните глави теоретична матрица,  както и 

своеобразието на изследвания приказен материал, текстът прави опит за системен 

анализ  и  комплексен  разбор  на  отделни  приказни  текстове  на  разглежданите 

автори.  Потърсени  са  още  български  фолклорни  аналози  на  приказките  на  Б. 

Немцова  и  А.  Каралийчев,  като  стремежът  е  да  бъдат  установени  сходства  и 

различия между тях. За целта изследването се опира на тематичния и сюжетен 
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фонд на  българската  приказна  традиция,  описан и каталогизиран  по системата 

Аарне – Томпсън в „Български фолклорни приказки. Каталог”.4

Подборът на приказки от творчеството на Немцова и Каралийчев, които ще 

бъдат изследвани по-подробно, е осъществен на базата на сходни мотиви, сюжети 

и герои в текстове,  в които най-ярко личи наличието на конкретен фолклорен 

модел и неговите разновидности.

Съществено място в приказното творчество на Божена Немцова и Ангел 

Каралийчев  заема  вълшебната  приказка.  Вълшебните  приказки  в  българския 

приказен  фолклор  представят  както  оригинални  сюжетни  типове,  така  и 

международни  странстващи  сюжети,  но  налице  са  още  смесени  типове, 

възникнали посредством контаминация.

Централен  във  вълшебните  приказки  е  проблемът  за  изпитанието, 

реализиращ  се  по  модела:  недостиг  –  препятствие  –  щастлив  финал,  който 

отключва многобройни инициационни мотиви. Според Т. Дяков, устойчивостта 

на инициационния архетип се корени в значението, което той има за обществото, 

тъй  като  социалният  престиж  на  индивида  е  детерминиран  от  „успешното 

преодоляване  на  градиращи  по  тежестта  си  изпитания”,  от  умението  за 

установяване на контакт с отвъдните и постигането на победата (Дяков, 2004: 24). 

Тезата,  че  вълшебната  приказка  отразява  обреда  на  посвещаването,  е  широко 

изследвана  и  застъпена  в  трудовете  на  изследователи  като  В.  Проп,  Е. 

Мелетински, Дж. Фрейзър и търси корените на явлението в нейната генетическата 

връзка с мита. Начинът на отразяване на обреда на посвещаване в авторизираните 

приказки, както и яснотата на съхранените в тях мотиви, са в пряка зависимост от 

степента и методите на авторска адаптация.

С  оглед  на  разглеждания  проблем  за  изпитанието  е  подчертана 

диференциацията на приказките с протагонист – мъж и протагонист – жена в 

анализираните  в  настоящата  глава  текстове.  Характерната  за  фолклорния 

приказен модел дихотомия мъжко / женско води до разделение на приказките на 

мъжки и женски,  като това означаване датира в българската фолклористика от 

началото  на  двадесети  век  (1905  г.),  когато  М.  Арнаудов  го  въвежда  в  своя 

„Систематичен  преглед  на  българските  народни  приказки”  (Коцева,  1994:  33). 

Половата принадлежност  на протагониста  (героя)  е  от съществено  значение за 

4 Даскалова - Перковска, Л., Д. Добрева, Й. Коцева, Е. Мицева. Български фолклорни приказки. 
Каталог. С., УИ „С. Климент Охридски”, 1994.
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разгръщането на различни по структура и семантика сюжетни схеми, в центъра на 

които е поставен проблемът за изпитанието. Именно на базата на разграничението 

на  приказките  на  мъжки  и  женски,  са  очертани  няколко  типа  изпитания, 

характерни за посочените групи. По същество въпросът за изпитанието е тясно 

свързан с трудните задачи5, които са поставени на героя във вълшебната приказка 

и изискват различен тип умения и способности за разрешаването си. Опирайки се 

на  посочените  от  Проп  различни  категории  трудни  задачи6 с  оглед  на 

разглеждания  приказен  материал,  са  обособени  следните  типове  изпитания: 

Изпитание  на  силата,  ловкостта,  мъжествеността (характерно  за  мъжки 

приказки);  Изпитание  на  търпението  (характерно  за  женски  приказки); 

Изпитание с ядене и пиене (характерно за мъжки приказки); Изпитание, свързано 

със  задачи  за  доставяне  и  изготвяне (характерно  за  женски  приказки); 

Изпитание, свързано със задачи за отгатване (характерно за мъжки и женски 

приказки). Предложената категоризация не би могла да се абсолютизира, тъй като 

е възможно съчетаването на различни типове изпитания в една и съща приказка, 

както  и  наличието  на  „типично  женски”  изпитания  в  мъжки  приказки  и 

обратното.

Имайки  предвид  предложената  класификация,  най-напред  текстът 

фокусира вниманието си върху приказките с протагонист от мъжки пол с оглед 

на  изпитанията,  заложени  в  модела  на  този  тип  текстове.  Характерът  на 

изпитанията, на които е подложен протагонистът от мъжки пол, притежават своя 

специфика, детерминирана от външните полови белези, както и от особеностите 

на  мъжката  психика.  Това  обуславя  притежаването  на  определен  тип  умения, 

знания  и  способности  –  сила,  смелост,  мъжество  и  пр.,  като  често  целта  на 

изпитанието е сватосване и женитба с любима жена. Мястото на задачата (много 

често задачите са не една, а няколко) в приказката варира – понякога е в самото 

начало  на  текста,  но  е  възможно  да  бъде  изместено  и  към  финалния  епизод. 

Изпитанията, на които е подложен героят, за да получи заслужена награда в края 

на приказката (най-често ръката на принцесата и възцаряване), свидетелстват за 

неговия  митологичен  произход  и  обредната  традиция  в  модела  на  вълшебната 

приказка.  В тази връзка Проп изтъква важността на посещаването на отвъдния 

5 „На героя се дава трудна задача” е двадесет и петата по ред функция в ситемата на Проп за 
функциите на действащите лица. Вж. Проп, В. Морфология на приказката. С., 2001, 71 – 72.
6 Проп отбелязва и други видове изпитания във връзка с трудните задачи, но избираме тези , тъй 
като са функционални с оглед на вълшебните приказки на Немцова и Каралийчев.

21



свят от героя, тъй като този акт го издига до равнището на необикновен човек и 

затвърждава авторитета му.

Овладяването на определени свръхсили е необходимост за  героя,  като  в 

този случай хиперболата се оказва важен поетичен принцип в изграждането както 

на образа на героя, така и при представянето на двубоя между него и антагониста. 

Стереотипен елемент от модела на изпитанието в този род текстове е борбата на 

героя със змей или с други свръхестествени същества, която най-често има за цел 

спечелването  на  жена.  Изследвайки  народните  песни,  Иванова  подчертава 

фреквентността  на  темата  „сдобиване  с  жена”,  разкривайки  тяхната  дълбока 

митологична природа. Авторката изтъква необикновеността на жената като водещ 

принцип, от който се ръководи мотивировката на борбата за героя. Тя трябва да 

притежава „митически черти” – да олицетворява природата и природните стихии, 

като образът ѝ също обикновено е хиперболизиран (Иванова, 1995: 102). В тази 

връзка  е  разгледана  приказката  на  Каралийчев  „Тримата  братя  и  златната 

ябълка”7,  чийто  модел  е  типологичен  пример  за  разгръщането  на  първия  тип 

изпитание  –  на  силата,  ловкостта  и  мъжествеността.  Мотивът  за  краденето  на 

златни  ябълки  е  налице  в  приказката  на  Немцова  „Приказка  за  златните 

замъци” („O zlatých  zámkách).8 Макар  текстът  да  се  различава  съществено  от 

приказката  на  Каралийчев,  в  него  са  налице  редица  аналогични  елементи  и 

епизоди. Проблемът за изпитанието на силата, ловкостта и мъжествеността и тук 

е  въплътен  в  образа  на  протагонист  –  мъж,  като  препятствията,  които  героят 

трябва  да  преодолее,  разгръщат  богата  инициационна  схема.  Приказката  на 

Божена  Немцова  „Принц  Баяя”  („Princ  Bajaja”)9 също  поставя  въпроса  за 

изпитанието  на  силата,  мъжествеността  и  ловкостта  в  лицето  на  персонаж  от 

мъжки пол.

Интересен  вариант  на  вълшебна  приказка  с  протагонист  –  юнак  и 

антагонист  –  змей  е  налице  в  текста  на  Каралийчев  „Змеятъ  и  царската 

дъщеря”.10 Типът е познат в българския приказен фолклор като „Скъсаните чехли 

на  царската  дъщеря”  (КБП  306)11.  Друга  трактовка  търпи  змейската  тема  в 

7 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., Български писател, 1958, 192- 198.
8 Немцова, Б. Златна книга на приказките, С., 1947, 212-26. / Němcová, B. Národní báchorky a 
pověsti. Sv. 4, 1846, 25-44.
9 Немцова Б. Самодивата. Чехски народни приказки. С., 1942, 58 – 68. / Němcová, B. Nárоdní 
báchorky a pověsti. Praha, 1847, Sv. 6, 82 – 99.
10 Каралийчев, А. Край огнището. Народни приказки, С., 1931, 84 – 90.
11 Вж. Даскалова -Перковска, Л., Д. Добрева, Й. Коцева, Е. Мицева. Цит. съч., с. 107.

22



приказката на Каралийчев „Слепиятъ змей”12, в която протагонистът е подложен 

на изпитание, свързано със служба при змея. Фолклорният сюжетен тип е записан 

под името „Златният момък” (КБП 314)13 в каталога на българските приказки.

Един  от  международно  разпространените  сюжети,  който  разработват 

Каралийчев  и  Немцова,  е  този  в  приказката  „Дебелият,  Дългият  и 

Жаркоокият”14 („O  Širokém,  Dlouhém,  Žarookém”)  (Немцова)  и  „Дебелиятъ, 

Опъкиятъ,  Дългоухиятъ  и  техните  другари”15 (Каралийчев).  Текстът  е 

типологичен за разгръщането на изпитание с ядене и пиене, като то не излючва и 

изпитването на силата, ловкостта и мъжествеността в мъжката приказка.

Проблемът за  изпитанието на силата, ловкостта и мъжествеността е 

централен в приказката с протагонист – мъж „Юнакът със звезда на челото и 

неговият рогат кон”16 на А. Каралийчев. Фолклорният сюжетен тип, залегнал в 

текста, се нарича „Юнакът, чиято сила е в ножа (сабята) му” (КБП 302В).17

Втората група приказки, обект анализ в тази глава, е тази на текстовете с 

протагонист  от  женски  пол,  в  които  също  са  налице  специфични  изпитания 

(Изпитание  на  търпението; Изпитание,  свързано  със  задачи  за  доставяне  и 

изготвяне; Изпитание, свързано със задачи за отгатване). В контекста на т. нар. 

женски  приказки  се  поставя  въпросът  за  женската  инициация,  при  която  на 

проверка  са  подложени  различен  тип  умения  на  девойката  –  търпение, 

инициативност,  креативност,  трудолюбие  (различни  умения  в  домакинството), 

всеотдайност, способност за контактуване с различни свръхестествени същества и 

пр. Аналог на звездочелия юнак от приказката на Каралийчев се открива в текста 

на Немцова „За принцесата със златна звезда на челото” („O princezně se zlatou 

hwězdou  na  čele”)18.  Приказката  има  сложна  композиция,  в  която  основно  е 

изпитанието на търпението, но е налице още изпитание, свързано със задачи за 

доставяне и изготвяне (задачите са поставени на бащата). Този фолклорен сюжет 

е  в  основата  и  на  приказката  „Пъстрокожка”  от  Братя  Грим,  в  която  обаче 

12 Каралийчев, А. Край огнището. С., 1931, 108 – 113.
13 Вж. Даскалова - Перковска, Л., Д. Добрева, Й. Коцева, Е. Мицева. Цит. съч., с. 114.
14 Немцова, Б. Златна книга на приказките. Чешки народни приказки. С., 1947, 72 – 80. / Němcová, 
B. Slovenské pohádky a pověsti. Praha, 1858, Sv. 10,  605 - 618.
15 Каралийчев, Ангел. Дебелиятъ, Опъкиятъ, Дългоухиятъ и техните другари”, С., Казанлъшка 
долина, 1939.
16 Каралийчев, Ангел. Български народни приказки. С., 1958, 140 – 145.
17 Вж. Даскалова – Перковска, Л., Д. Добрева, Й. Коцева, Е. Мицева. Цит. съч., 102 – 103.
18 Nemcová, B. Národní báchorky a pověsti. Praha, 1846, Sv. 5, 57- 75.
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героинята не е белязана със златна звезда на челото, а притежава златисторуси 

коси.

Проблемът за изпитание на търпението в лицето на персонаж от женски 

пол е налице и в приказката на Каралийчев „Златното момиче”19, в която малко 

момиче  е  в  позицията  на  преодоляващ  препятствията  герой.  Сюжетният  тип, 

който  Каралийчев  разработва,  е  назован  „Златното  момиче”  (КБП  *480  3)  в 

каталога на фолклорните приказки.20 По сходен начин функционира проблемът за 

изпитанието  в  приказката  на  Каралийчев  „Мелница за  змии и гущери”21 и в 

нейния  чешки  вариант,  разработен  от  Немцова  в  текст  със  заглавие 

„Дванадесетте  месеци” („O  dvanácti  měsíčkách”)22.  Каралийчевият  текст 

разработва фолклорния сюжетен тип, описан като „Двете момичета и месеците” 

(КБП *480 5) в каталога с български приказки.23

С оглед на гореизложеното е необходимо да бъде отбелязано, че интересна 

разновидност  на  посочените  групи  приказки  е  т.  нар.  детска  приказка  (с 

протагонист дете), чиято сюжетна схема е опростена и обикновено се развива по 

модела:  загуба на дома – завръщане при родителите24 (Коцева, 1994: 34). Като 

такъв тип приказка (с еднакво заглавие и сходен фолклорен сюжет у Немцова и у 

Каралийчев) може да се разглежда „Братче и сестриче”25 (Каралийчев) и „Брат и 

сестра”26 („Bratr a sestra”) (Немцова) с оглед на детската възраст на персонажната 

двойка.  Все  пак,  имайки  предвид  проблема  за  изпитанието,  който  в  случая  е 

застъпен  в  по-голяма  степен  при  женския  персонаж,  ще  класифицираме 

приказката като женска, в която водещо се оказва изпитанието на търпението. В 

каталога  на българските  фолклорни приказки този сюжетен тип е  описан  като 

„Братчето еленче” (КБП 450)27 и има множество проекции.

Взаимната закрила между брат и сестра стои и в основата на фолклорния 

сюжет,  разработен  от  Немцова  със  заглавие  „За  захарната  къщичка” („O 

19 Каралийчев, А. Български народни приказки, С., Български писател, 1958, 156 – 159.
20 Вж. Даскалова - Перковска, Л., Д. Добрева, Й. Коцева, Е. Мицева. Цит. съч., с. 170.
21 Каралийчев, Ангел. Български народни приказки. С.,1958, 134 – 136.
22 Немцова, Б. Самодивата. Чехски народни приказки. С., 1942, 33-37. / Němcová, B. Slovenské 
pohádky a pověsti. Praha, 1858,  Sv. 5, 296 – 306.
23 Вж. Даскалова - Перковска, Л., Д. Добрева, Й. Коцева, Е. Мицева. Цит. съч., 174-175.
24 Курсивът е мой.
25 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., Български писател, 1958, 146 – 151.
26 Немцова, Б. Златна книга на приказките. Чешки народни приказки. Септемврийче, С., 1947, 227 
– 234. / Němcová, B. Slovenské pohádky a pověsti. Praha, 1858, Sv. 6, 329-337.
27 Вж. Даскалова - Перковска, Л., Д. Добрева, Й. Коцева, Е. Мицева. Цит. съч., с. 156.
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perníkové chaloupce”)28 и от Каралийчев като „Венчето и Пънчо”29. Може би най-

популярен вариант на приказката е немският – на Братя Грим, чието заглавие е 

„Хензел и Гретел”.

Друг  популярен  фолклорен  сюжет  с  международно  разпространение  е 

залегнал  в  текста  на  Немцова  „Приказка  за  седемте  гарвани”  („Sedmero 

krkawcu”)30,  в  която освен  изпитание на  търпението в  лицето  на  сестрата,  се 

разгръща изпитание, свързано със задачи за доставяне и изготвяне. Една от най-

известните адаптации е тази на Х. К. Андерсен със заглавие „Дивите лебеди”. В 

българския фолклор сюжетният тип е познат като „Братя птици” (КБП 451)31, като 

той е по-близък до Андерсеновия вариант, отколкото до този на Немцова. 

Друга  версия  на  проблема  за  женското  изпитание  на  търпението 

откриваме  в  приказката  на  Каралийчев  „Мара  Пепеляшка”.32 Фолклорният 

сюжетен тип от каталога на българските приказки носи същото наименование – 

„Мара Пепеляшка” (КБП 510А).33 Божена Немцова също авторизира сюжета за 

Пепеляшка, като приказката излиза в два варианта – чешки и словашки. Чешкият 

текст  се  появява  във  втори  том  от  първото  издание  на  „Народни  приказки  и 

предания” със заглавие  „За Пепеляшка” („O Popelce”)34,  а  словашката версия, 

която  също  носи  заглавието  „За  Пепеляшка” („O  Popelušce”)35,  се  появява  в 

девети  том  от  първото  издание  на  „Словашки  приказки  и  предания”.  Сходен 

сюжет с този на словашката версия има още приказката „За трите сестри” („O 

třech sestrách”)36,  която излиза в сборника „Народни приказки и предания”,  и е 

преведена  на  български  със  същото  заглавие  в  „Златна  книга  на  приказките”. 

Всъщност  историята  за  Пепеляшка  е  подложена  на  множество  адаптации  от 

редица  автори  на  сборници  с  приказки  из  цяла  Европа.  Сред  най-познатите 

варианти на сюжета са тези на Шарл Перо и Братя Грим, чиито приказки излизат 

през 1697 г. (на Перо) и през 1812 г. (на Грим).

28 Немцова, Б. Златна книга на приказките. Чешки народни приказки. С., 1947, 181- 186. / Němcová, 
B. Pohádka o perníkové chaloupce. Praha, 1886.
29 Каралийчев, Ангел. Приказен свят. Т 1, С., Български писател, 1974, 105 – 111.
30 Немцова, Б. Златна книга на приказките. С., 1947, 81 – 96. / Němcová, B. Národní bachorky a 
pověsti. Praha, 1847, Sv.7,  3-22.
31 Вж. Даскалова - Перковска, Л., Д. Добрева, Й. Коцева, Е. Мицева. Цит. съч., с. 160.
32 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., 1958, 164-166.
33 Вж. Даскалова - Перковска, Л., Д. Добрева, Й. Коцева, Е. Мицева. Цит. съч., с. 182.
34 Nemcová, B. Národní báchorky a pověsti. Praha, 1845, Sv. 2, 34-60.
35 Nemcová, B. Slovenské pohádky a pověsti. Praha, 1858, Sv. 9, 511 – 522.
36 Немцова, Б. Златна книга на приказките. Чешки народни приакзки. С., 1947, 126 – 141. / 
Němcová B. Národní báchorky a pověsti. Praha, 1846, Sv.4, 45 – 62.
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Проблемът  за  изпитанието  е  обединяващото  звено,  около  което  са 

съсредоточени разглежданите приказки. Темата за преодоляването на препятсвия 

е  интерпретирана  от  гледна  точка  на  древните  посветителски  обреди,  чиято 

семантика се крие в подготвянето на посвещавания за преход в социума. Този 

процес включва засилена ритуалност и обредност, както и специфичен символен 

апарат, който е налице както в българските вълшебни приказки, така и в чешките. 

Подходът при интерпретирането на отделните текстове на двамата автори в тази 

глава включва анализ на различни елементи на приказкат – хронотоп, персонажна 

система, атрибути, символи и пр. В резултат от по-краткия обем и „понижената” 

фантастичност на приказките на Каралийчев, се забелязва ограничено присъствие 

на свръхестествени персонажи, на вълшебни предмети и атрибути. За разлика от 

вълшебните текстове на българския автор, приказният свят на Немцова разкрива 

една по-богата палитра от вълшебни герои, фантастични метаморфози, умения, 

притежания  и  пр.  Друг  зрителен  ъгъл  и  методология,  на  които  се  опира 

разработката,  е  психологическото  тълкуване  на  отделни  образи  и  явления  в 

приказките. Успоредяването на българските и чешките приказни текстове показва 

разнообразие  от  мирогледни  представи,  които  и  у  двамата  автори  са 

съсредоточени около темите за смъртта, брака, роднинската любов и солидарност, 

съревнованието  и  пр.  Една  от  задачите  на  настоящата  глава  е  търсенето  на 

иницационните схеми именно в концептите на тези понятия и представи. 

Глава четвърта

Проблемният кръг глупост – хитрост / мъдрост в приказките на Божена 

Немцова и Ангел Каралийчев: смислови акценти и дидактични стратегии

Групирането  и  анализът  на  приказния  материал  в  настоящата  глава  са 

осъществени на принципа  на  проблемния кръг,  който извежда на преден план 

една съществена опозиция (глупост – хитрост / мъдрост),  функционираща по 

сходен  начин  в  текстовете  на  Б.  Немцова  и  А.  Каралийчев.  Подходът  към 

разглежданите приказки се основава на търсенето и очертаването на фолклорен 

модел,  чиято базова конструкция  е  именно този проблем. Темата  за  глупостта 
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като  антитеза  на  хитростта  /  мъдростта  се  проявява  най-отчетливо  в  битовите 

приказки  и  в  приказките  за  животни.  Нейни  проекции  се  срещат  и  във 

вълшебните  приказки,  но  там тя  не  е  така  широко  разгърната  и има по-скоро 

случаен характер. 

Основен дял в приказното наследство на А. Каралийчев заемат битовите 

приказки и приказките за животни, което е и причина за преобладаващия брой 

текстове с подобно тематично ядро. В сборниците на Немцова най-често срещана 

е  вълшебната  приказка,  но  въпреки  това  проблемът  за  глупостта  има  трайно 

присъствие в приказките ѝ за животни и в тези с битов характер.

По отношение на терминологията, настоящото изследване се придържа към 

популярното  във  фолклористиката  становище,  че  приказката  за  животни  е 

„приказка  с  главни  действащи  лица  животни,  които  влизат  в  различни 

взаимоотношения помежду си или с човека” (Отченашек, Баева, 2013: 205).

Редица изследователи изтъкват генетичната обвързаност на приказката за 

животни  с  мита  и  по-специално  нейния  произход  от  тотемните  митове  със 

зооморфен трикстер.  Н.  Черняева  посочва  „трикстерската  тема” като  водеща в 

българските приказки за животни, а похожденията на лисицата – трикстер като 

най-разпространен сюжетопораждащ модел (Черняева, 1985: 61). 

По  същество  темата  за  глупостта  е  в  тясна  взаимовръзка  с  мотив, 

характерен  за  приказките  за  животни  –  „мотивът  изпитание  във  форма  на 

състезание” (Рускова, 1987: 92). Е. Рускова счита, че този мотив се разклонява в 

две  основни  групи  в  тези  текстове  –  състезание  без  договор  и  състезание  с 

договор, тъй като и в двата случая персонажите се договарят – по принуда или 

доброволно  (Рускова,  1987).  Състезанието  по  хитрост  е  централен  мотив  в 

разглежданите приказки, като често договорът има характер на капан, а наградата 

в  състезанието  е  животът  на  жертвата.  Глупостта  като  проява  на  ограничен 

умствен  капацитет  в  приказката  провокира  широк  диапазон  от  емоционални 

реакции – ирония, раздразнение, присмех и пр. А надхитрянето се разглежда като 

тип  комична  ситуация,  при  която  „механизмът  на  комичното  се  задвижва  от 

неколкократното  повторение  или  „нанизване”  на  аналогични  положения” 

(Кордовска,  1980: 53).  Смехопораждащ ефект има многократното повторение и 

натрупване на безсмислени или неадекватни постъпки – не само в приказките за 

животни,  но  и  в  останалите  типове  приказки.  Кордовска  посочва  и  по-сложен 

механизъм  на  смеховия  процес,  който  се  постига  посредством  ритмичната 
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организация  (чрез  лексикални  и  фонетични  повторения;  чрез  кръстосано 

разминаване на фразите или отворената верига от въпрос – отговор) на цялото или 

на фрагмент от изобразявания процес (Кордовска, 1980: 54).

Приказките за животни съставляват значителна част от „Български народни 

приказки”  на  Ангел  Каралийчев.  Въпреки  че  основни  носители  на  приказния 

конфликт в тези текстове са животните, това не изключва човешкото присъствие в 

тях.  Характерна  черта  на  приказките  за  животни е  типизацията  на  образите  – 

словашкият  фолклорист  А.  Мелихерчик  изтъква  стереотипността  при 

изображението на животинските персонажи в славянския фолклор, която, според 

него, е свързана с алегоризирането на типове човешко поведение и качества. Така 

например  лисицата  изобразява  хитреца,  вълкът  –  глупака,  мечката  –  добряка, 

заекът – страхливеца и т.н. (Мелихерчик, 1959). 

Ако  трябва  да  разграничим  този  тип  приказки  в  разглежданите  от  нас 

текстове на Немцова и Каралийчев по отношение на действащите лица, в тях се 

открояват  две  основни  линии:  едната  третира  връзката  човек  –  животно,  а 

другата – отношението животно  –  животно. При първия тип приказки хората 

и животните обикновено са равнопоставени действащи лица и населяват един и 

същ свят (животното тук не се явява като дарител или вълшебен помощник, както 

е във вълшебната приказка). Между човека и животното възникват отношения на 

приятелство, взаимопомощ, съперничество, борба и пр., като характерен белег на 

тези текстове е тяхната краткост и липсата на много епизоди (обикновено един 

или два) в хода на действието. 

Имайки предвид предложената класификация, най-напред текстът се спира 

на приказките от първата група, в които проблемът за глупостта – хитростта /  

мъдростта функционира  в  сферата  на  отношенията,  които  възникват  между 

човека  и  животното.  В  контекста  на  разглежданата  релация  се  формират  три 

основни подгрупи, които биха могли да послужат като класификатор и делитбен 

белег при представянето на текстовете. Към първата подгрупа спадат приказките, 

в  които  на  преден  план  е  изведена  връзката  човек  –  диви  животни,  втората 

проблематизира  отношенията  човек  –  домашни  животни  –  диви  животни,  а 

третата –  човек – домашни животни. 

Обикновено в приказките, чийто предмет са отношенията между човека и 

представител на дивия животински свят, е заложена пространствената опозиция 

дом –  гора. Домът  като  част  от  населената  от  човека  територия  символизира 
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неговата  власт  и  авторитет,  докато  гората  е  мястото,  където  властва 

неопитоменото животно, а човекът се чувства уязвим и слаб. Каралийчев дарява 

дивото животно с човешки черти – то притежава разум, интелект, но може да бъде 

агресивно и първично – в съотвествие с природата си. 

Сред  приказките  от  първата  подгрупа  разгледани  в  дисертацията  са: 

„Опитомените  вълци”37,  „Вълкът  си  е  вълк”38,  „Неблагодарната  мечка”39, 

„Мечката  и  дърварят”40,  „Орачът  и  мечката”41,  „Бабата  и  мечката”42, 

„Човекът и лъвът”43,  „Човекът, змията и лисицата”44, „Овчарят и неговата 

жена”45, „Как яйцето тръгна по света”46 („Jak šlo vejce na vandrovku”).47

Троичната схема човек – домашно животно – диво животно функционира 

в няколко текста на Немцова и Каралийчев, като нейна особеност е опозицията 

домашно – диво, при която човекът и домашното животно обикновено са в двойка 

и  са  застрашени  от  дивите  зооперсонажи. Това  противопоставяне  има  своята 

логика  във  фолклорното  съзнание,  където  домашните  животни  са  свързани  с 

опитоменото  от  човека  пространство,  а  дивите  –  с  хаоса  и  нечистите  сили 

(гората).  Разгледани  приказки  от  този  тип  са:  „Вълкът и  кучето”48,  „За  едно 

старо  куче  и  вълк”  („O jednom starém psu  a  vlku”)49,  „Вълкът  и  тоягата”50, 

„Овцете  и  кучето”51,  „Момче  и  вълк”  („Chlapec  a  vlk”)52,  „Клан,  клан, 

недоклан”53, „За козата” („O koze”).54

Приказките от подгрупата, чийто  предмет  са  взаимоотношенията  между 

човека  и  домашните  животни,  не  са  много  на  брой  в  сборниците  на 

Каралийчев55, но зооперсонажите в тях притежават своя специфика. Характерна 
37 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., Български писател, 1958, 91.
38 Каралийчев, Ангел. Български народни приказки. Български писател, С., 1958, 54-55.
39 Каралийчев, Ангел. Български народни приказки. Български писател, С., 1958, 56-58
40 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., Народна младеж, 1960, 28.
41 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., 1960, 43-45. / Приказката излиза за първи път в 
Каралийчевия сборник „Край огнището” (1931) със заглавие „Глупавата мечка”.
42 Карлийчев, А. Български народни приказки. С., Народна младеж, 1960, 42.
43 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., 1958, 64-65. /Приказката излиза в сборника 
„Край огнището” (1931) със заглавие „Човекът надвива с хитрость”
44 Караличев, А. Български народни приказки. Български писател, С., 1958, 96 – 99.
45 Каралийчев, А. Български народни приказки. Български писател, С., 1958, 100- 104. 
46 Преводът на заглавието е мой – Р. К.
47 Němcová, B. Slovenské pohádky a pověsti. Praha, 1858, Sv. 6,  379-382.
48 Каралийчев, А. Български народни приказки С., 1958, 92.
49 Nemcova. Slovenské pohádky a pověsti, 1857, Sv. 1, 562.
50 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., Народна младеж, 1960, 39.
51 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., Български писател, 1958, 89 – 90.
52 Necmova, B. Slovenské pohádky a pověsti, 1857, sv.4, 239-241.
53 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., Български писател, 1958, 82-86.
54 Němcová, B. Národní báchorky a pověsti. Praha, 1847, Sv. 7, 85-87.
55 Сред приказките на Немцова подобна група на практика липсва.
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особеност на домашното животно в текстовете на автора е преданата му природа 

спрямо човека,  която създава атмосфера на приятелство и привързаност между 

животинския  и  човешкия  персонаж.  Kъм  „приятелите”  на  човека  Каралийчев 

обикновено отнася коня, вола и кучето,  като не е изключено в някои приказки 

кучето да стои на границата между добро и зло поради изначалната си свързаност 

с вълка. Посочени приказки тук са:  „Дарените години”56, „Момчето, кученцето, 

котенцето и жабчето”57, „Юначното петле”58.

Проблемът за глупостта - мъдростта (хитростта) намира силно присъствие 

и  в  приказките  за  животни,  които  са  построени  върху релацията  животно – 

животно.59 В контекста на разглежданото отношение отново могат да се откроят 

три  основни  подгрупи,  изградени  върху  връзките:  диви  животни  –  домашни 

животни;  диви  животни  –  диви  животни;  домашни  животни  –  домашни 

животни.  Взаимоотношенията,  които  възникват  между  зооперсонажите  от 

първата  подгупа,  са  разнообразни  и  не  винаги са  построени върху опозицията 

домашно – диво. В много случаи домашните и дивите животни действат в тандем 

и между тях няма подчертана диференциация или сблъсък. Разгледаните приказки 

от първата подгрупа са: „От небето падат камъчета”60,  „Страшни зверове”61, 

„Хитрият  петел”62,  „Хитрата  лисица”63,  „Умният  козел”64,  „Кума  Лиса  и 

кучето”65.

В приказките,  чиито персонажи са единствено  диви животни,  са налице 

отношения,  които  наподобяват  човешките,  а  животните  са  носители  на  много 

човешки  качества  и  недостатъци.  От  тази  погрупа  сме  посочили  следните 

текстове:   „Котаран”66,  „Лъвът  и  лисицата”67,  „Справеделива  подялба”68. 

„Старият  елен  и  малкото  еленче”69, „Ракът  и  неговите  синове”70, 

56 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., 1960, 26-27.
57 Kaралийчев, А. Български народни приказки. С., 1960, 65-71.
58 Пак там, с. 34.
59 В тази група са разгледани текстове на А. Каралийчев и само един от Божена Немцова поради 
липса на други подходящи примери от творчеството на авторката.
60 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., 1960, 7-11.
61 Каралийчев. А. Български народни приказки. С., Български писател, 1958, 50-54.
62 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., 1958, 61-62.
63 Пак там, 68-71.
64 Каралийчев, А. Български народн приказки. Народна младеж, С., 1958, 94-96.
65 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., Народна младеж, 1960, 32-33.
66 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., 1958, 78-79. 
67 Каралийчев, А. Български народн приказки. Народна младеж, С., 1960, 46.
68 Пак там, 47-48.
69 Пак там, 46-48. 
70 Пак там, 63-64.
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„Непослушните козлета” („O neposlušných kozlatech”)71. Единствено приказката 

„Магарешки  съвет”72 илюстрира  взаимоотношенията  в  кръга  на  домашните 

животни.

Разглежданият  проблем  за  глупостта  –  хитростта  /  мъдростта  намира 

разнообразни  реализации в  контекста  на  приказките  за  животни.  Отношенията 

между отделните животни, както и между човека и животното, в повечето случаи 

са  детерминирани  от  познатите  фолклорните  характеристики  на  животинските 

персонажи.  Коментираните  текстове  обхващат  голяма  част  от  приказките  за 

животни на Немцова и Каралийчев и могат да се разглеждат като представителна 

извадка на текстовете от този тип.

Един от централните проблеми в  битовите приказки73 на разглежданите 

автори отново е този за глупостта в противовес на мъдростта / хитростта. Основен 

акцент в тези приказки е поставен върху могъществото на човешкия ум,  което 

стои в основата на представата за мъдреца (неслучайно съществува цяла група от 

приказки в каталога на фолклорните приказки, чийто предмет са различни умни 

слова, дела и добри съвети74) и хитреца. Човекът и социалното му обкръжение в 

цялата  пъстрота  и  многоаспектност  на  породените  от  това  социално-битови  и 

семейни отношения са в сюжетния център на битовата приказка, чиято близост до 

новелата  по  отношение  на  тематиката,  води  до  означаването  ѝ  като 

новелистична.75 Рускова подчертава „постоянното съперничество между различни 

житейски  програми  и  неотменната  тенденция  за  нивелиране  на  различното  в 

полза на общоприетото” като базис за силното закрепване на мотива надхитряне 

в битовите приказки (Рускова, 1987: 117). 

П. Динеков подчертава сатиричния характер на голяма част  от битовите 

приказки,  чиято  изобличителна  нотка  е  резултат  от  множеството  социални  и 

лични  конфликти  –  част  от  актуалната  проблематика  на  този  тип  текстове. 

Смекчаването на приказната условност и изграждането на образите на базата на 

71 Němcová, B. Národní báchorky a pověsti. Sv. 7, 1847, 83-84.
72 Каралийчев, А. Български народни приказки. Български писател. С., 1958, 48-50.
73 Терминът битова приказка се използва като синоним на новелистична в българската 
фолклористика, като в настоящото изследване ще използваме названието битова приказка за 
текстовете от такъв характер. Вж. Отченашек, Я , И. Баева. Цит. Съч., 195-197.
74 Вж. Даскалова - Перковска, Л., Д. Добрева, Й. Коцева, Е. Мицева. Цит. съч., 320 – 342.
75 П. Динеков счита, че новелата в европейските литератури първоначално възниква върху 
основата на народните битови приказки. Вж. Динеков, П. Българско народно творчество. Том 
десети. Битови приказки и анекдоти. С., 1963.
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конкретни  наблюдения  и  възприятия  е  причина  в  тези  текстове  да  се  търси 

реалистична подплънка, изразяваща се в поставянето на проблемите от живота на 

основата на „живи примери от всекидневието” (Динеков, 1963: 12). Мелихерчик 

нарича  тези  приказки  „реалистични”  заради  народоописателния  им  характер, 

битоописанието  и  подчертаването  на  социалната  проблематика  в  тях.76 

Съвременната  фолклористична  наука  се  придържа  към  схващането,  че 

повествованието в битовата приказка е съсредоточено предимно върху проблеми 

от  личния  и  социалния  живот,  а  фантастичното  се  проявява  най-вече  при 

хиперболизацията на човешкия ум (Отченашек, Баева, 2013: 195).

 По отношение на обема на текстовете е необходимо да бъде подчертана 

тяхната  краткост,  директното  въвеждане  в  темата,  високата  степен  на 

диалогичност и използването на контраста при изграждането на образите.  Чест 

герой  на  тези  приказки  е  хитрецът,  а  конфликтът  обикновено  е  породен  от 

сблъсъка  на  различни гледни точки  в  кръга  на  някакъв  колектив  –  семейство, 

общество  и  пр.  Имайки  предвид  самия  характер  на  „надхитрянето”,  както  и 

човешката общност, в сферата на която то се осъществява, и в този тип приказки 

биха  могли  да  се  обособят  две  основни  подгрупи,  в  които  проблемът 

функционира.  Първата  от  тях  третира  взаимоотношенията  в  тесния  семеен 

колектив,  докато във втория случай  проблемът е  интерпретиран  в  сферата  на 

социалните отношения. 

Изключително чест модел в битовите приказки е описанието на глупостта и 

невежеството,  въплътени  в  женски  образи,  при  което  характеристиката  на 

действащите  лица  се  обляга  на  принципа  на  контраста  и  хиперболизацията. 

Изследвайки  жените  в  приказките,  М.  Пиарота  установява  значително 

разпространение  на  мизогинията,  която  се  проявява  в  т.  нар.  от  авторката 

„смазващи обвнинения”, насочени към „пълната с недостатъци жена” (Пиарота, 

2003:  133). Изследователката търси обяснение на това явление в общественото 

признаване на женската  власт  и авторитет,  от които същото  това общество се 

опитва  да  се  защити.  Сред  „малките  женски  слабости”,  които  са  предмет  на 

осъждане в  приказките  на  много страни,  са  лицемерието,  измамният характер, 

двуличието, глупостта и пр. (Пиарота, 2003). Интересен въпрос, според Пиарота, е 

кога именно жената се превръща в заплаха и спрямо кого. Отговорът в случая се 

76 Авторът разделя тази група приказки на две подгрупи : 1) приключенски приказки; 2) 
новелистични приказки. Вж. Meliherčík, A. Slovenský folklor. Bratislava, 1959, 418-422.
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търси  в  конфронтацията  с  мъжкия  индивид,  като  в  приказките  жената  става 

„опасна”  по  отношение  на  мъжа  в  периода  на  половата  си  зрялост  –  „около 

женитбата (преди и след) и „когато остарява” (Пиарота, 2003: 141). Агресивността 

на жената към децата е често явление във фолклорния модел, като не винаги тази 

ѝ  специфика  се  свързва  с  мащехата,  чиято  цел  е  да  навреди  на  заварениците. 

Негативната характеристика на женското е запазена и в образа на вещицата, която 

в  приказките  е  позната  под различни имена – баба  Яга  и  пр.  Убеждението  за 

обвързаността  на  женското  начало  с  демоничните  сили  е  изключително 

разпространено  през  Средновековието,  когато  демоничните  практики  са 

приписвани  основно на  жени (Пиарота,  2003:  140).  Връзката  между майката  и 

вещицата  е  една от формите на проява на  женското  началото  във вълшебната 

приказка. Враждебността на жената към собствените ѝ деца най-често се изразява 

в различни форми на издевателство над тях и най-вече в човекоядството. Причина 

за желанието на майката да изяде децата си Пиарота търси в опита на майката да 

да възстанови своята власт, „вземайки си това, което е дарила” (Пиарота, 2003: 

160).  От  друга  страна,  вещицата  от  „къщичката  на  кокоши  крак”  проявява 

майчинско отношение към децата, попаднали в дома ѝ, във връзка с функцията 

„нахранила го и го напоила”77. 

Сред приказките, чиито предмет са отношения в тесния семеен колектив, са 

разгледани:  „Какви  хора  има  по  света”78,  „Кой  е  по-глупав”  („Kdo  je 

hloupěisí”)79, „Глупавата жена”80, „Глупавата жена” („O hloupé ženě”)81, „Чичо 

Пршихода” („Strejček Příhoda”)82,  „Умът не е магия” („Chytrost nejsou čáry”)83, 

„Дядо и внуче”84, „Старите хора не могат но знаятъ”85.

Концептът  за  глупостта  се  реализира  и  в  приказки,  чийто  предмет  са 

някакъв  тип  социални  отношения.  Героите  на  тези  текстове  нямат  роднинска 

връзка  помежду си,  като  често  отношението  между тях  е  от  вида  господар  – 

77 Формулировките са по Проп. Вж. Проп. В. Исторически корени на вълшебната приказка. С., 
1995, 59- 67.
78 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., 1958, 24-28. / Приказката излиза със заглавието 
„Глупци” в сборника „Край огнището”(1931).
79 Немцова, Б. Чешки приказки. С., 2009, 9-12. / Němcová, B. Národní báchorky a pověsti, Sv. 6, 1855, 
58-61.
80 Каралийчев, А. Край огнището, С., 1931, 225-130.
81 Němcová, Božena. Slovenské pohádky a pověsti. 1858, Sv. 6, 316 -320.
82 Němcová, B. Národní báchorky a pověsti. Praha,1846, Sv. 4, 122-124.
83 Némcová, B. Národní báchorky a pověsti. Praha, 1847, Sv. 7, 45-48.
84 Каралийчев, А. Български народни приказки. Български писател, 1958, 34-36.
85 Приказката е от Каралийчевия сборник „Край огнището” (1931). В по-късните сборници с 
приказки на Каралийчев тексът излиза със заглавие „Старите хора”.

33



подчинен,  а  казусът,  заложен  в  модела  им,  в  повечето  случаи  е  от  морално 

естество. Предствителните текстове от този тип, които са разгледани в тази глава, 

са: „Чорбаджията и жътварят”86, „Хитрият кръчмар”87, „Умниятъ старецъ”88, 

„Солта е по-скъпа от златото” („Sůl  nad zlato”)89,  „Умното момиче” („Chytrá 

horákyně“)90, „Селянинът – господар” („Sedlák – milostpánem”)91, „Дъщерята на 

говедаря”92, „Занаятът има златно дъно” („Řemeslo má zlaté dno”)93, „Умният 

син” („Chytrý synek”).94

Друга  група  приказки,  която  разработва  интересуващия  ни  проблем  за 

глупостта  –  хитростта  /  мъдростта,  е  тази  на  текстоветe  с  присъствие  на 

християнски персонажи. Засиленото религиозно внушение в тях е постигнато с 

наличието  на  някои  фантастични  елементи  –  чудесата  в  тях  са  сакрално 

обосновани и се възприемат като  проява на божията  воля.  Такива текстове  от 

творчеството  на  разглежданите  автори,  които  са  разгледани  в  тази  част,  са: 

„Пецко глупакът” („Pecko sprostáček”)95, „За Петър и небесния отец” („О Petru a 

otci  nebeském”)96,  „Шапката  на  Петър” („Petrová  čepice”)97,  „Жълтици”98, 

„Грехът на дяда Ивана”99, „Слепият гъдулар”.

Приказките100 с  герой Хитър Петър се появяват в Каралийчевия сборник 

„Български народни приказки” и оформят самостоятелно тематично ядро. Като 

цяло текстовете от този тип са силно битовизирани и в тях се открояват различни 

социални отношения и ситуации.

Динеков  определя  образа  на  Хитър  Петър  като  „дълбоко  национален, 

свързан здраво с народната среда, носител на някои от най-хубавите положителни 

черти на народа” (Динеков, 1963: 38). Съвременната наука обаче счита, че макар и 
86 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., 1958, 15-17.
87 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., 1958, 31-33.
88 Каралийчев, А. Край огнището. С., 1931, 67-70.
89 Němcová, B. Slovenské pohádky a pověsti, Sv. 7, 397 – 408.
90 Немцова, Б. „Чешки приказки”, С., 2009, 25-32. / Němcová, B. Národní báchorky a pověsti, 1846, 
sv. 4, 112- 121.
91 Немцова, Б. Чешки приказки, С., 2009, 7-9. / Němcová, B. Národní báchorky a pověsti, 1846, Sv. 5, 
126 – 127.
92 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., Български писател, 1958, 17-21.
93 Немцова, Божена. Златна книга на приказките. Чешки народни приказки. Септемрийче, С., 1947, 
264 – 267.
94 Němcová, B. Slovenské pohádky a pověsti, 1857, Sv. 4, 263.
95 Němcová, B. Slovenské pohádky a pověsti, 1857, Sv. 3, 180.
96 Němcová, B. Slovenské pohádky a pověsti, 1857, sv.4, 197.
97 Němcová, B. Slovenské pohádky a pověsti, 1857, Sv.3, 139.
98 Каралийчев, А. Жълтици. С., Хемус, 1929, 5-12.
99 Каралийчев, А. Жълтици. С., Хемус, 36-42.
100 Наричаме тези текстове приказки с оглед на мястото им в сборниците с приказки на А. 
Каралийчев.
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събирателен образ на народната мъдрост, Хитър Петър съдържа в себе си някои 

разнопосочни  качества  –  освен  остроумието  и  находчивостта,  понякога  в  него 

личат наивност и дори дребнавост. Социалната характеристика на Хитър Петър го 

представя  като  беден  и  необразован,  а  негови  антагонисти  в  обществото  са 

чорбаджията,  владиката,  попът,  съдията  (Отченашек,  Баева,  2013:  302).  Сред 

текстовете на Каралийчев посочени са: „Хитър Петър и змеят”101,  „Торбата с 

лъжите”102, „Колко са магаретата”103, „Хитър Петър кмет”104 „Хитър Петър и 

гостилничарят”105,  „Свършекът на света”106,  „Хитър Петър и владиката”107, 

„Назаем брашно тъпкано се връща”.108

 Сходен сюжет имат приказка на Немцова – „Кръстникът Матей” („Kmotr 

Matěj”)109 и  приказка  на   Каралийчев  с  герой  Хитър  Петър  –  „Патаран  и 

Цървулан”110. 

Популярен с глупостта си персонаж в чешкия фолклор е Хонза – на него 

Немцова  посвещава  няколко  приказки.  Една  от  съществените  разлики  между 

Хитър Петър и Хонза се състои в това, че докато българският персонаж е тясно 

обзързан с битовия анекдот, чешкият показва една по-голяма зависимост и връзки 

със спецификата на вълшебната приказка (макар това да не изключва битовото 

като присъствие в текстовете).  В този контекст са разгледани приказките „Как 

Хонза учеше латински” („Jak se učil Honzík latinsky”)111 и „За глупавия Хонза” 

(„O hloupém Honzovi”).112

Настоящата глава се опитва да очертае рамките на един проблемен кръг, 

който  има  подчертано  присъствие  в  приказките  за  животни  и  в  битовите 

приказки. С оглед на конкретния приказен материал се установява по-голям брой 

приказки  за  животни  и  битови  приказки  в  сборниците  на  А.  Каралийчев  при 

съпоставка със сборниците на Б. Немцова, където преобладаваща е вълшебната 

приказка.  Въпреки количественото несъответствие на приказките  за  животни у 
101 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., Български писател, 1958, 124-127.
102 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., Български писател, 1958, 116-119.
103 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., Народна младеж, 1960, 59.
104 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., Български писател, 1958, 127-129.
105 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., Народна младеж, 1960, 50-52.
106 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., Народна младеж, 1960, 52-54. 
107 Пак там, 57-59.
108 Пак там, 55-56.
109 Немцова Б. Златна книга на приказките. С., 1947, 242 – 243. / Němcová, B. Národní báchorky a 
pověsti, sv. 7, 81-21.
110 Каралийчев, А. Български народни приказки. С., Български писател, 1958, 129-132.
111 Немцова, Б. Златна книга на приказките. Чешки народни приказки. С., 1947, 142 – 146. / 
Němcová, В. Národní bachorky a pověsti. Praha, 1847, Sv. 7, 73-77.
112 Němcová, B. Narodní báchorky a pověsti, 1847, sv. 6, 121-128.
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двамата  автори,  е  налице  сходство  както  по  отношение  на  набелязаните 

отношения  (човек  –  животно;  животно  –  животно),  така  и  във  връзка  с 

функцията на персонажите, които в повечето случаи запазват традиционните си 

фолклорни  характеристики.  Възможностите  за  успоредяване  на  чешките  и 

български  варианти  са  значително  повече  в  битовите  приказки  на  Немцова  и 

Каралийчев,  където на преден план изпъкват  два  типа взаимотношения между 

героите:  в  рамките на  семейството  и в  сферата на  обществения  живот. В 

контекста на интересуващия ни проблем у двамата автори се открояват текстове с 

присъствие  на  идентични  религиозни  персонажи,  които  по  сходен  начин 

изграждат  образа  на  мъдреца  /  хитреца  или  глупака.  Именно  в  рамките  на 

посочения проблемен кръг се очертават и други принципни опозиции: господар – 

подчинен;  богат  –  беден;  праведен  –  грешен;  учен  –  неучен.  Направените 

паралели между отделни текстове на двамата автори установяват наличие на общ 

фолклорен  субстрат,  свидетелстващ  за  международното  разпространение  на 

някои сюжети и мотиви. Универсалността на фолклорните елементи в отделните 

авторизирани  приказки  на  Немцова  и  Каралийчев  позволява  обединяването  и 

съпоставката  им въпреки  принадлежността  им към културата  на  две  различни 

славянски страни. 

Заключение

Цел  на  заключението  е  да  обобщи  направените  наблюдения  и  да 

констатира определени изводи. На първо място са посочени мотивите, довели до 

разглеждането на двамата писатели в сравнително изследване. Това се налага, тъй 
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като  Божена Немцова и  Ангел Каралийчев  са  автори,  допирните  точки  между 

които  на  пръв  поглед  не  са  много.  Основният  аргумент  в  полза  на  подобно 

разбиране  е  хронологическото  разминаване  на  периодите,  в  които  те  създават 

произведенията си. Обединяващо звено и отправна точка в търсенето на сходство 

в  този  случай  се  оказва  фолклорната  приказка.  Направените  наблюдения 

констатират  редица  съответвия  при  разработването  на  идентични  фолклорни 

сюжети.  В приказните текстове и на двамата автори се забелязва стремеж към 

доближаване на приказката до националния бит и култура, за което свидетелстват 

множеството  реалии  в  текстовете,  както  и  спецификата  на  използвания  език. 

Задълбочаването в психологическия аспект в някои текстове ни се струва от полза 

за  настоящия  труд  с  оглед  разпознаването  на  някои  естетически  и  етични 

представи,  чийто  носител  е  приказката.  Търсенето  на  идентичност  предполага 

вглеждане в миналото,  а  фолклорната  култура  – като вместилище на наследен 

духовен  опит  и  традиция,  е  благодатно  поле  за подобно  начинание.  При 

авторизирането на приказки колективният опит се сблъсква с личния, пораждайки 

многообразие от варианти и проекти. На базата на установяването на сходства и 

различия във функционирането на фолклорния приказен модел се открои идеята 

за близост между приказките на Немцова и Каралийчев. 

Предлагайки модел, през призмата на който да бъдат четени приказките на 

Немцова  и  Каралийчев,  настоящото  изследване  безспорно  не  изчерпва 

възможностите за съпоставка и интерпретация. Посочените в разработката норми 

и отклонения при авторизирането на приказки биха могли да допринесат за по-

нататъшното  изучаване  на  текстовете  на  двамата  автори,  както  и  на  други 

писатели, работили в сферата на авторизираната приказка.
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III. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ

1. За  първи  път  приказното  творчество  на  Божена  Немцова  и  Ангел 

Каралийчев  е  подложено  на  детайлен  съпоставителен  анализ,  който 
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откроява определени норми и закономерни явления при авторизирането на 

приказки.

2. Решението двамата автори да бъдат включени в обща парадигма въпреки 

принадлежността  им  към  различни  епохи  доказва,  че  вниманието  е 

фокусирано  върху  изследването  на  процеси,  а  не  на 

литературноисторически  факти  с  идентични  времеви  граници.  Това,  от 

своя страна,  свидетелства за общоприложимостта на някои фолклорни и 

митологични представи, отразени в приказното произведение.

3. От  важно  значение  за  дисертационния  труд  е  установяването  на 

фолклорните  сюжети,  залегнали  в  отделните  текстове  на  авторите,  като 

изследването  проследява  различните  варианти  в  приказките  на  двамата 

автори.

4. Посредством съпоставката на отделни приказки на Немцова и Каралийчев 

са направени изводи за международното разпространение на някои сюжети 

и мотиви, като на места са потърсени и други варианти на разглежданите 

текстове.

5. Във връзка с рецепцията на приказките на Божена Немцова в българската 

литературна среда са отбелязани някои отличителни черти на преводите на 

текстовете  на  български  език  и степента  им на  еквивалентност,  като  са 

посочени редица специфики.

6. Наблюденията върху чешката и българската литература  очертават някои 

сходни тенденции у разглежданите автори, свързани с изображението на 

действителността  и  разбирането  на  романтизма  и  реализма  като  типове 

художествено съзнание.

7. Синхронният прочит на текстовете на Немцова и Каралийчев позволи да 

бъде установена близост  както във връзка с усвояването на фолклорния 

материал, така и по отношение на семантичните акценти в разглежданото 

приказно творчество.

IV. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 
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