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Дисертацията "Съвременният приказен супергерой и неговият 

модерен читател" се състои от увод, три глави, заключение, 

приложения, използвана литература. Обемът на дисертационния труд 

е 335 страници, от които 15 страници приложения (разположени в 

самия текст на дисертацията, след някои от главите) и 12 страници 

библиография (325 заглавия). Приложени са и анкети на ученици от 3 

български училища, както и интервюта с модерни читатели (10 

страници).  
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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 

1. Мотивировка и актуалност на темата 

 

 

 През 2010 година написах дипломната си работа "Хари Потър и 

съвременният приказен супергерой", въодушевена от факта, че любимите 

ми вълшебни приказки, митове за героя и сюжети за пътувания в други 

светове видимо набираха голяма популярност от началото на 21-ви век. 

Вдъхновяваха ме ценностите и идеите, които тези произведения 

експлицитно заявяваха - послания за любов, хармония, спасение на 

човешкото, обединение на световете. С навлизането ми в темата при 

подготовката на дисертацията разбрах, че както много от героите, за които 

пишех, съм повярвала в "онова, което е поставено пред очите ти, за да 

скрие истината" (цитатът е от филма "Матрицата"). А тя е, че структурни 

промени в пътя на модерния герой (а с него и читателя, който се 

идентифицира с него, и обществото) го отвеждат на ново място от 

предходните. Това ми дава основание да твърдя, че има "нов път на героя", 

който донякъде повтаря, но и изменя пътя на героя на Джоузеф Камбъл в 

най-съществената му част - тази на завръщането. Днешният приказен герой 

води и оставя читателя във въображаемия свят, който заема мястото на 

реалността в произведенията и променя възприятието на реалността извън 

тях. Това, от своя страна, води до инфантилизиране на читателите, които 

се идентифицират с този герой. Смятам, че това се прави по комерсиални 

причини и хората, които го правят, имат интерес да го сторят. За да опиша 

мотивите и начините, по които се случва това, изследвам влиянието на 

мита в живота на обществата, свръхучастието на технологиите и 

консуматорското мислене в съвременността, промените в поведението и 

психиката на модерния читател, стратегиите за преработката и 

рециклиране на приказки и митове днес.  

 Темата е изключително актуална, тъй като разглежда произведения 

от началото на 21-ви в. до наши дни. Като че ли грандиозният успех на 

Хари Потър (7-те книги за малкият вълшебник се продадоха в повече от 

400 млн. копия и приходите от 8-те филма са около 8 млрд. долара) 

отключи демоничен бяс в много автори (и най-вече в холивудските 

творци) и те започнаха да бълват продукция след продукция за 

вълшебства, магии, вампири, дракони, чудовища и всичко останало, 

познато ни от митовете, приказките и легендите. Най-успешните 

последвали "Хари Потър" произведения за този герой - "Шрек" (Shrek, 
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2001, 2004, 2007, DreamWorks Animation) с над $2 млрд. за първите три 

филма, тетралогията "Здрач" със 120 млн. продадени книги и генерирани 

близо 3 млрд. приходи от 5-те филма (The Twilight Saga, 2008-2012, Summit 

Entertainment), "Пърси Джаксън" (Percy Jackson, 2010, 2013, Fox 2000 

Pictures) с $500 млн. приходи засега от два филма, "Аватар" (Avatar, 2009, 

Twentieth Century Fox) с над $3 млрд. от бокс офиса само за първия филм 

показаха на продуцентите, че са напипали златна жила. Почти по 

магически начин се оказа, че историите за този герой провокират и 

събуждат (или отговарят на) силен интерес от страна на модерната 

публика. И филмовите дейци се заеха да разширяват тази територия. 

Ръководени от концепцията, че филми, които публиката свързва с вече 

познати герои, могат да бъдат по-ефективно маркетирани (т.нар 

"предварително продадени" филми), те се втурнаха в Страната на 

приказките, митовете и детските книжки с камера в ръка и се захванаха да 

модернизират, преразказват, рециклират и комбинират историите, които 

много от нас си мислеха, че добре познават. Така през последните 5 години 

гледахме на всевъзможни версии на всички по-известни приказки на братя 

Грим, вече преработвани веднъж от "Дисни" през 20-ти век, преобразени 

сега още веднъж в епични саги или разказани от гледна точка на неочакван 

герой, или в "сегашно времe"... Сред тях бих споменала "Рапунцел и 

разбойникът" (Tangled, 2010, Walt Disney Animation Studios), "Огледалце, 

огледалце" (Mirror Mirror, 2012, Relativity Media), "Хензел и Гретел - ловци 

на вещици" (Hansel & Gretel: Witch Hunters, 2013, Paramount Pictures), 

"Замръзналото кралство" (Frozen, 2013, Walt Disney Animation Studios), 

"Господарка на злото" (Maleficent, 2014, Roth Films, Walt Disney Pictures) 

заради грандиозната им популярност. "Замръзналото кралство" например в 

момента е петият най-касов филм за всички времена с $1,279,852,693 

приходи.  

 Тези произведения и тяхната популярност отразяват последствията 

от свръхучастието на технологиите в съвременния живот и ерозират 

паметта за оригиналите. В тях героят като правило напуска нашата 

споделена реалност и намира своето място във вълшебния свят. Като се 

има предвид, че промените в мита за героя са показателни за промени в 

психиката на читателя, днес напускащите нашия свят герои алармират за 

състоянието на обществото. За днешните млади, чийто живот протича 

много повече във виртуалния свят от този на предишните поколения, това 

може да се окаже покана да изоставят завинаги проблемите на този 

безнадежден свят и да предпочетат място, където могат да избират какви 

да бъдат и в който най-големите им недостатъци и проблеми в общуването 

всъщност ги определят като Избрани да спасят света... в компютърните 

игри. Посланието, което съвременният приказен супергерой отправя към 

тях чрез своята съдба, е да не се връщат в реалността, а да я сменят. 
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Другият свят, в който са всемогъщи, избрани, супергерои, става все по-

реален и по-привлекателен. 

 Когато започнах да се интересувам от тази тема през 2007г., имаше 

сравнително малко български проучвания за влиянието на съвременните 

медии и митове върху потребителите и за промените в поведението на 

съвременните читатели и това беше един от мотивите, които ме 

подтикнаха да работя над тази тема. Сред другите мотиви беше интересът 

ми към вълшебните приказки и детските книжки, в които пребивавах като 

дете и които ми помогнаха да порасна. Чувствителна съм към тяхната 

промяна и съм етически ангажирана с действията на съвременните 

продуценти. Нарастващото главоломно присъствие на технологиите в 

живота ни и съблазните на виртуалния свят са огромни и като съвременен 

човек исках да предложа моя възглед за тях. Една от причините за това е, 

че бъдеще, което не е ориентирано в посока на израстване и независимост 

на човешките същества, съчетано със скоростното изчезване от живота ни 

на матрици на смисъл и помощници по пътя на развитието ни като 

съзнателни същества, които през вековете са имали огромно значение, 

изглежда плашещо и тревожно. Притеснява ме размиването по опасен 

начин на границите между реалността и вълшебния свят и 

инфантилизиращите аспекти на един подобен процес.  
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2. Обект и предмет на изследване 

 

 Обект на изследване са съвременните митове за героя, отразени в 

свръх успешни произведения от началото на 21-ви век, сред които "Хари 

Потър", "Здрач", "Аватар", "Матрицата", и преработки на приказки като 

"Шрек", "Замръзналото кралство", "Господарка на злото", "Хензел и 

Гретел - ловци на вещици" и "Огледалце, огледалце", промените, които 

внасят в образа на героя и тяхното въздействие върху поведението и 

мисленето на съвременния читател. Причината за подбора на тези книги и 

филми е, че това са най-комерсиалните произведения, които преработват 

приказни и митологични мотиви в наши дни (огромната им популярност 

помага на свой ред те да функционират като митове в съвременната 

реалност). Характеристиките, културните предпоставки, връзката с 

приказния герой, повлияването от архетипа на Спасителя, суперсилите, 

новият път и причините за популярността на новия герой, който се появява 

в тези произведения, са главен обект на настоящото изследване. Обект на 

изследване е и новият читател, който, в днешната епоха на триумф на 

визуалното и интерактивното, се превръща в зрител, фен, активен участник 

в различните "медиаморфи" на любимото си произведение - компютърна 

игра, виртуални училища и т.н., но най-вече в така любимото на 

съвременните маркетолози определение "потребител". 

 Предмет на изследване са стратегиите на продуценти и рекламисти 

за превръщане на произведенията за съвременния приказен супергерой в 

популярни митове, които излизат от рамките на текстовете си и дотворяват 

(или преобразяват) реалността. Модерните митове и приказки не са и само 

разказ за доброто и злото и борбата между тях. Те идват, щамповани с 

етикети, брандове, слогани, сред които най-ярко се откроява и най-

директно се възприема: "Купувай!" Освен, че вече не носят словесни 

(книжни), а визуални (филмови) одежди, те се превръщат в машини за 

генериране на всевъзможни продукти, много от които стоят доста далеч от 

определението "добри" и "полезни". Един от начините да се случва това е 

чрез буквализиране на Страната на приказките при превеждането ѝ отсам - 

за дисертацията е особено важно размиването по опасен начин на 

границите между реалността и вълшебния свят и инфантилизиращите 

аспекти на един подобен процес. 
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3. Изследователска теза 

   

 В съвременния свят митовете за героя от помощници на 

порастването стават инструменти за инфантилизиране на читателите 

и за изпращането им във въображаеми светове. 

 

 Пояснения: При разглеждането на новите произведения, ясно се 

откроява едно общо явление, което наричам "съвременен приказен 

супергерой". Неговият образ се влияе от промените в съвременната 

действителност и новите тенденции в преработката на мита и вълшебната 

приказка. Съвременният приказен супергерой съчетава характеристики на 

приказния герой от миналото, но има суперсили и е призван да спаси 

света. За разлика от древния културен герой, който създава (или помага за 

създаването на) света, открадвайки умения и знания от боговете и 

надвивайки демоните на мрака, съвременният го спасява от резултатите от 

човешките действия - машините, нечовешката алчност, механичните 

действия, които водят до разруха. Древният се бори със страховитите и 

бедствени стихии на природата, днешният ги призовава срещу 

цивилизацията. Изправеното пред прага на екологична катастрофа, 

погълнато от собствения си технологичен напредък, увлекателно 

разказващо историята за взаимопроникването на културите и световете, но 

всъщност затварящо се все повече в самотата на виртуалната си кутийка 

човечество търси своите спасители. За целта то се доверява не на могъщия, 

силен и здрав герой от миналото, а на слабия, неудачника, инвалида и дори 

чудовището.  

 Новият приказен супергерой, както своя древен предшественик, 

пътува до Другия свят. Пътят на героя, познат ни от мономита на Камбъл, 

включва като свой задължителен елемент завръщането на героя от 

вълшебния свят в реалността е изключително съществен елемент на 

древните митове, вълшебни приказки и приказни повести за деца от 19-ти 

и началото на 20-ти век. Героят на мита отнася своя дар на хората, Орфей 

излиза от Хадес, Одисей се връща при Пенелопа. В края на вълшебната 

приказка "героят се завръща в реалността - щастлива реалност, но лишена 

от магия." (Bettelheim, 1976, p.63). Алиса не остава завинаги в Страната на 

чудесата, Уенди се връща у дома при майка си - и самата тя пораства и 

става майка, Дороти е готова да премине през всички опасности, за да се 
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върне в Канзас, защото, въпреки че е сив и мрачен, "няма по-хубаво място 

от дома" (Баум, 2006, с.17). На метафоричен език това учи децата на важни 

неща за заключителния елемент на най-сложната трансформация в живота 

им - тяхното порастване. Цялото пътешествие до вълшебния свят на героя 

е незаменим помощник на детето в предоставянето на знания (по-скоро 

интуитивни, отколкото прескриптивни), които да му помогнат да се справи 

или поне ориентира в сложните емоции, които го връхлитат по време на 

този процес. И това е така от древността до наши дни. Свързаността на 

разказите за героя с древния обред на инициацията е неоспорима. Цялата 

си притегателна причудливост, магия, изобилие от всевъзможни 

приключения, Другият свят дължи на връзката си със света на мъртвите, 

който се е смятало, че героят задължително трябва да посети и 

преминавайки през (в ритуала символичните) смърт и ново раждане, да се 

появи в новата си роля на пълноценен възрастен. (Проп, 1995). В много от 

детските книги този свят всъщност е свят на вечното детство, който също 

се оказва свързан със смъртта. Невъзможността да порастнеш, изгубените 

момчета, вечното дете - са все синоними на смъртта.  

 Днешните автори и продуценти обаче оставят героя си в Другия 

свят. Хари Потър остава в света на вълшебниците, Бела става вампир, 

героят от "Аватар" преминава в друго тяло и се превръща в на'ви. Тази 

тенденция ясно се откроява, когато сравним героите от "Матрицата", 

"Хари Потър", "Здрач" и "Аватар" с героите от "Алиса в Страната на 

чудесата", "Вълшебникът от Оз", "Питър Пан" и "Властелинът на 

пръстените". През полюсното интерпретиране на мотивите за сирачето, 

съня, илюзията и истината, магията, летенето, безсмъртието, личния избор 

в детските приказни повести от началото на века и произведенията за 

съвременния приказен супергерой в наши дни ясно се вижда колко 

неустоима е притегателната мощ на Другия свят. Съвременният герой вече 

не строи моста от детство към зрялост, а избира нова самоличност и свят, 

който ѝ подхожда, който никога не е реалността. Той подтиква и нас да 

направим същото. Неслучайно политологът Иван Кръстев отбелязва, че 

стратегията на съвременния човек е "Exit", а не "Enter" (Белутова, 2011). 

Идентификацията с новия приказен супергерой събужда ескейпистката 

вяра, магическото мислене, нежеланието на децата да се отлепят от екрана 

и да се сблъскат с реалността на хора и обстоятелства, а вместо това 

предпочитат да останат завинаги в този чуден свят на мечти и фантазии, 

където продуценти, рекламисти и корпорации всъщност много искат да ги 

задържат.  
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4. Основни цели и задачи. Методология. 

 

 Цели: 

 

 - Да се докаже, че съществува този нов тип герой, наречен от мен 

"съвременен приказен супергерой". 

 - Да се сравни и отчете разлика с предишните герои - негови 

предшественици, но и образи, от които той се оразличава. 

 - Да се очертае пътя му, който е различен от пътя на героя на 

Камбъл. 

 - Да се открие кои особености на произведенията и модерната 

действителност изискват появата му и определят популярността му. 

 - Да се изследва влиянието му върху читателската публика. 

 

 За реализирането на тези цели бяха поставени и реализирани 

следните задачи: 

 

 - Събиране на огромен обем материали - едновременно за мита, 

приказките и героя, и научни изследвания по тези теми. 

 

 - Съпоставителен анализ на съвременните произведения за героя с 

древните митове, приказки и с детски вълшебни произведения от началото 

на миналия век 

 - Проучване на съвременни изследвания за въздействието на новите 

технологии върху живота и мисленето на хората  

 - Четене и гледане на значителен брой съвременни преработки на 

митове и всичките им корелати - мърчъндайзинг, компютърни игри, 

тематични паркове - с цел установяване на водещите тенденции 

 - Преброждане на фен сайтове, обръщане внимание на поведението 

на феновете и творчеството им във фенфикшън текстове 

 - Провеждане на анкети и интервюта с модерни читатели 

 

 Методологията включва интердисциплинарен подход. В 

съвременната действителност произведението има стотици други 

проявления, само сборът от които може да даде ясна картина на 

въздействието му. Днес, за да добие представа за пълната картина, един 

изследовател трябва да навлезе в територията на научни и духовни области 

като културна антропология, социология, нови медии, маркетинг, 
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философия, технологии, информатика, психоанализа, дори религия. 

Изследването се обогати от едновременното ползване на текстове на руски 

изследователи и достижения на западната научна мисъл, както и от 

полагането в една плоскост на класически текстове в областта на 

митознанието и най-модерните текстове в областта на технологиите и 

тяхното влияние върху съвременните публики. 
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II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 
 Дисертацията "Съвременният приказен супергерой и неговият 

модерен читател" се състои от три глави, увод и заключение. Уводът, 

наречен "Enter" и заключението, наречено "Switch off", представляват 

личната ми позиция, мотиви и етически ангажимент с темата. 

Включването на имената на клавиши от компютърните клавиатури 

(Control, Alternate, Delete) в имената на главите и в цялостната структура 

на работата има за цел игрово да подчертае възможността за 

"управляемост" на мисленето ни от скромни, но вградени до болка в 

ежедневието технологични елементи. Структурата на дисертацията 

предлага възможност да се направи историческа справка за 

предшествениците и традициите, които влизат в образа на съвременния 

приказен супергерой в първата глава - "Backspace: Еволюция на 

героичното". След това предпоставките за възникването му в 

съвременността, появата му в произведения, които едновременно 

интерпретират и оспорват образците, описани в първата глава, 

съпоставителен анализ и очертаване на новия път на героя в следващата 

глава "Shift: Преработка на митове и рециклиране на приказки през 

21в.". В последната глава "Control: Модерните читатели в плен на 

вечното детство" правя дисекция на читателското поведение и как то е 

повлияно и на свой ред повлиява върху промяната на мита за героя. 

 

Enter: 

 Въведението разкрива личните ми мотиви да работя върху тази тема 

и излага основната теза на изследването. От най-ранна възраст съм 

влюбена във вълшебните приказки и детските книги. Привързаността и 

способността ми да откривам някои от най-важните уроци за живота в тях 

не ме напусна и като възрастна и аз продължих, освен с удоволствие да 

препрочитам добре познатите ми произведения като "Алиса в Страната на 

чудесата" и "Питър Пан", да следя всичко ново, което се случва на тази 

сцена. Така от мен не остана скрито, още докато беше в зародиш, явление, 

което в момента е съвсем очевидно - от 2000-та година насам пазарът се 

наводни от книги и филми за приказни и митологични герои. След 

грандиозния успех на Хари Потър холивудските творци сътворяваха 

продукция след продукция за вълшебства, магии, вампири, дракони, 

чудовища. Книгата "Героят с хиляди лица" на Джоузеф Камбъл (Campbell, 

1972) стана настолна библия на не един и двама холивудски творци (далеч 

не само Джордж Лукас и братя Уашовски - сега сестри), които изградиха 

сюжетните стъпки на централния си образ върху описания от големия 

митолог мономит почти до пълното му банализиране. Техните филми 
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разказват историята на т.нар. от мен "съвременен приказен супергерой", 

чието присъствие, наред с митологичното и приказното му обкръжение, се 

превръща в неизменна рецепта за успех в 21-ви век. в дисертацията 

изследвам един съществен "слой" от актуалния и по-генерален проблем с 

израстването на децата в модерната култура, а именно как вълшебните 

произведения за деца, митове, приказки и приказни повести, заради 

начина, по който се преработват днес, от част от решението са се 

превърнали в част от проблема. Ако предишните са подпомагали процеса 

на порастването, сегашните служат за инфантилизиране на децата и 

възрастните. Така поставена, темата се оказа за мен много лична, защото 

аз съм част от всички тези фенове и не само от наблюдателите - но и от 

жертвите - на тази инфантилна магическа илюзия, че всичко е възможно, 

включително вечното забавление, вечното приключение, вечното 

пребиваване във вълшебния свят. Писането на този текст ми помогна да 

извървя трудния път към моето собствено порастване и да се разделя с 

илюзиите. 

 

2. Backspace: Еволюция на героичното 

 

 Съвременният приказен супергерой не възниква в празно 

пространство, напротив - той се гордее с цяла плеяда от внушителни 

предшественици. Той наследява характеристики от героя на мита, 

приказния герой, героя от детските приказни повести, фентъзи героя, 

супергероя, спасителя. Предшестващите съвременния приказен герой 

явления и герои, взаимоотношението им с Другия свят и с реалността, 

способността им да служат като помощници в трудния процес на 

порастването, са проследени в тази глава. 

 В главата "2.1. Митологията през пет философски опозиции. 

Архетипът на героя" разглеждам историческите предшественици на 

съвременния приказен супергерой. Пиша за митологичната действителност 

през пет водещи опозиции (живот-смърт, природа-култура, дете-възрастен, 

реалност - "време на сънищата", индивид-общество), чието оценостяване 

определя възникването на мита на героя и посоката на пътя му. В 

следващата подглава, "2.2. Приказният герой като помощник в трудния 

процес на порастването", анализирам развитието на приказката от 

древността до появата на "Дисни" и каква е функцията на Далечното 

царство. В образите на митологичния и приказния герой, разгледани 

обстойно тук, за най-интересна и плодотворна за работата ми намирам 

тяхната свързаност с ритуала на инициацията и задължителното за целта 
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условие за спускане в Другия свят (света на мъртвите) и излизането от там 

с ценен дар. Това символизира порастването и затова тези истории се 

смятат (и използват) за духовен помощник в трудния път към зрелостта в 

цялата история на човечеството. 

 Службата на тези герои като помощници за порастването на децата 

чрез странстванията в чуден свят продължава в произведенията на много 

от най-добрите детски автори от края на 19-ти и началото на 20-ти век. 

Това е отразено в главата "2.3. Пътуването до Другия свят в детската 

литература". Интересни философски аспекти на пътуването до Другия 

свят съм проследила в книгите на Луис Карол (в подглавата "Страната на 

чудесата, Огледалният свят и порастването на Алиса"), Джеймс Бари 

("Небивалата земя на вечното детство. Питър Пан и летящите деца"), 

Лиман Франк Баум ("Завръщане от Оз: Сирачето и стремежът към 

дома"). Авторите и произведенията не са случайно подбрани. Освен че са 

първите детски произведения, използващи митологични мотиви и на свой 

ред са възприемани като митове, "Алиса в Страната на чудесата", "Питър 

Пан", "Вълшебникът от Оз", са съпоставими с произведения от 21-ви век за 

съвременния приказен супергерой. Разглеждането им в тази глава служи за 

основа на последващи сравнителни анализи с "Матрицата", "Хари Потър" 

и "Здрач" по-нататък. 

 Произведенията на Толкин и Лукас са сравнени в главата "2.4. 

Нарочният мит във "Властелинът на пръстените" и "Междузвездни 

войни". Това е приносен момент на дисертацията, тъй като подобен анализ 

до момента не е правен, а се оказва плодотворен. Фродо от фентъзи романа 

на Дж.Р.Р.Толкин "Властелинът на пръстените" смятам за първия 

"прародител" на съвременния приказен супергерой (въпреки че Фродо, за 

разлика от последния, не разполага със суперсили). Малкият герой, който 

трябва да спаси света от коварно и страшно бедствие, предизвикано от 

заслепен от алчност злодей с напълно нечовешки характеристики, е център 

на сюжетите и на модерните митове. Преформулирането на воюването на 

героя със страховити чудовища в битка с машините стартира от тези 

произведения и преминава в наши дни (не случайно филмите по книгите 

на Толкин имат такъв огромен успех днес). От особен интерес намирам 

факта, че Толкин и неговия близък приятел К.С.Луис започват 

интенционално да създават митология - тенденция, която се прехвърля в 

грандиозната филмова продукция "Междузвездни войни" на Джордж 

Лукас. Той пък, от своя страна, за първи път обвързва героите и света на 

произведението си толкова успешно с мърчъндайзингови продукти и 

търговският му гений предопределя много от съвременните "достижения" 

в тази посока.  
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 Важно влияние върху съвременния приказен супергерой имат 

супергероите. Затова обръщам специално внимание на един от първите и 

със сигурност най-"класическия" от тях в подглавата "2.5. Спасителят 

Супермен". Появявайки се в отговор на тревожността на едно общество, 

което вярва, че може да бъде спасено само от герои със суперсили, след 

успеха на Флаш Гордън и Супермен, те се разрояват неимоверно през 

втората половина на 20-ти век. Супермен се превръща в истинска звезда 

през 80-те години на 20-ти век благодарение на филма, в който 

прекрасният и силен извънземен се справя с архизлодеите, желаещи да 

разрушат Земята. Характерни черти на супергероя като мисията да спаси 

света, двойственият начин на живот - в който героят е "избран" в едното си 

проявление и напълно посредствен и непохватен "странник" в света на 

"мъгълите", "нормитата", "обикновените хора" в другото, необходимостта 

да пази в тайна съществуването си, наличието на суперсили, са типични за 

образа появяващия се след него съвременен приказен супергерой. 

 

3. Shift: Преработка на митове и рециклиране на приказки през 21в.  

 

 В тази глава изтъквам огромната роля на технологиите в 

съвременния живот и подчертавам, че един от най-големите проблеми на 

днешното време, предизвикан от технологиите, е изчезването на 

реалността. Виртуалните вселени все повече размиват идеята за истинност 

и реалност. Те създават илюзията за защитеност и всемогъщество, за 

извисяване над суровите закони на физическия свят. Проблемът е, че това 

не ни прави по-силни, а точно обратното. Откъснатостта на мислите и 

емоциите от реалния опит създава съзнание, податливо на всякакви 

манипулации, зависимости и дори психози. За да очертая параметрите на 

новата реалност, припомням, че действителността, в която се създава мита 

за героя първоначално валидизира смъртта повече от живота, поставя 

културата и цивилизацията пред природата, зрелостта - пред детството и 

"времето на сънищата" (вярата в митическите основания на племето) - пред 

прогреса. Тя поставя на първо място обществения интерес, а функцията на 

отделния индивид е пряко свързана с добруването на общността. Тези 

ценности са отразени в образа на митологичния герой и на неговия 

наследник в детските произведения в началото на 20-ти век. Разглеждам 

новата действителност през същите философски призми от глава 2.1., за да 

очертая ясно разликите и да поставя основите за анализа на новия мит за 

героя. 
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Живот - смърт 

 Машините ни потапят в омнипотентен свят. В този свят не 

съществуват ограниченията на тленното човешко тяло и това се случва в 

две направления. От една страна - идеята, че части и органи на това тяло 

може да се подменят до безкрай, за да се запази живота му. От друга 

страна - съществуването във виртуален свят става все по-автентично и по-

примамливо. Тези две посоки на съвременното мислене за живота и 

смъртта по някакъв начин дават обещание за вечен живот, което започва да 

определя как човечеството мисли за всичко останало.  

 Въпросът дали ще запазим човешката си форма в тази игра на 

паралелни съществувания, двойствени животи и пренос на данни започва 

да става все по-несъществен. Фактът, че ние сме каквито сме, защото 

имаме тяло, защото имаме граница, бива променен от технологиите, които 

ни предлагат (възможност да мислим за) нещо различно. Така всичко, 

изброено до тук, води до немислима в предишните епохи атака срещу 

човешкото тяло като символ на тленността и смъртта и замяната му с 

друго - безсмъртно, вечно, което е отразено в новите митове за героя. Една 

от основните разлики в културния контекст на днешната и предишните 

епохи се крие в идеята, че сега можеш да избереш какво тяло да имаш и в 

какъв свят да живееш с него. Опцията за безсмъртие определя 

фундаментални промени в пътя на героя. 

 

Природа - култура 

 Природата е идеализирана в днешните произведения тъкмо поради 

липсата ѝ в живота ни. Посочването на природата като място за спасение 

от проблемите на обществото прави постигането на хармония с нея 

основна цел на героя в днешните произведения. Това оразличава пътя му 

от пътя на древния герой, който винаги се бори с природата, за да постигне 

по-висше съзнание за себе си и обществото. Днешният герой търси 

мястото си назад във времето, в първобитните обичаи или времето без 

електричество, или дава воля на инстинктите си ("Шрек") в търсене на 

своята истинска същност. Това импонира много на днешния 

читател/зрител, защото е в тон с модерните настроения. Парадоксът е, че 

днешните произведения възхваляват връзката на героя с природата чрез 

филми, които са последен писък на новите технологии. Героите отправят 

послание към зрителите да не се откъсват от природата чрез видео игри, 

които със сигурност ги откъсват от природата, като ги залепят за 

компютърния екран. Този парадокс е забелязан от някои автори - като 

Джон Нолти, който нарича "Аватар" "социализъм, маскиран като безумна 
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природозащитна история" (Nolte, 2010) и подчертава, че самия процес на 

създаване и промотиране на филма е произвел достатъчно въглеродни 

емисии, за да унищожи про-екологичното му послание. За отбелязване е и 

фактът, че героите, които показват колко е важно да запазим човешките си 

ценности и връзката си с природата, дори не са истински същества, а 

компютърно генерирани изображения (например героинята в "Аватар" 

Нейтири). 

Реалност - "време на сънищата" 

 Едва ли е имало време в човешката история, по-обсебено от идеята 

за постоянен прогрес, но в наши дни този устрем вече е лишен от 

оптимизма и надеждата, влагани в него преди. Унищожението на 

тропическите гори, заплахата от глобалното затопляне, войните за петрол 

и ресурси започнаха да показват огромните опасности от непрекъснато 

развитие в свят с ограничени ресурси. От проведена от мен анкета, се 

вижда, че причините за предстоящия край на света варират от извънземна 

заплаха до митологично или природно бедствие, но мнозина са 

категорични: "Да, има нещо, което заплашва света от разрушение и това са 

самите хора". Затова и съвременният герой се разграничава от хората, 

които са причината за трагедията на планетата със своите действия. 

Днешният герой предпазва нещата от случване, а не съзидава (вероятно 

смятайки, че креативната енергия на човешките същества, оставена без 

надзор, рамка и контрол, е причинила достатъчно бедствия) и като цяло е 

против "обикновените хора", а не работи в тяхна полза. В някои от 

произведенията всъщност те са врагът ("Аватар") или са видени като не по-

малко вредни от най-черния и мрачен злодей (мъгълите в "Хари Потър"). 

Затова и светът, който новият герой иска да спаси, вече не е "нашата 

споделена реалност", а неговият вълшебен свят, в който той открива своя 

нов дом и принадлежност. 

 

Индивид - общество 

 Всичко, изброено дотук, определя опозицията индивид-общество в 

днешния свят да се решава изцяло в полза на индивида. Консуматорското 

общество проповядва моментално удовлетворение на желанията, а правото 

да бъдеш щастлив е записано в американската конституция. Отвсякъде 

рекламни послания настояват: "Бъди себе си" (това е дори девиз на 

продукт), "Отдай се на емоцията", "Хвани мига" и т.н. Анализ на 72 

изследвания, обхванали 14 000 студенти, показва, че способността за 

емпатия е драстично намаляла, като най-голям спад се наблюдава през 
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2000 г. (Orenstein, 2011, p. 166). При това положение не е странно, че 

новите герои, които импонират на тези читатели и зрители и чийто разцвет 

на популярността е именно след началото на новото хилядолетие, търсят 

всевъзможни начини да се отърват от света на "мъгълите", "нормитата", 

"обикновените хора" и да намерят свой собствен свят далеч от 

ограничаващата ги реалност и правилата на човешкото общество. Самите 

герои са "толкова далеч от нормалното, колкото изобщо някой можеше да 

си представи" (Роулинг, 2001, Глава 1). Те са избрани, изключителни, 

необикновени, различни. Техните недостатъци и слабости в реалността са 

белези за тяхната избраност и вълшебен произход в Другия свят. 

Неслучайно е и че новите автори на подобни произведения центрират 

образите на своите герои около темите за избора и свободната воля.  

 

Детство - зрялост 

 В главата за мита (Глава 2.1.) говорих за това как порастването е 

главна цел на съществуването на древния човек - и всички митове и 

приказки обслужват тази потребност. Дали в наши дни обаче това да 

пораснеш е такава недвусмислена ценност? Отговорът на този въпрос е 

"Не" и е продиктуван от интересите на корпорациите, които през 

последните 30 години се насочиха към децата като консуматори на техните 

продукти и услуги. Проблемът е в подхода към детето като потребител, 

който трябва да бъде "хванат" и манипулиран без никакво съобразяване с 

особеностите на детството. През младите консуматори бизнесът се научава 

да продава, използвайки смеха и играта. Техниките се използват, за да се 

продават продукти, независимо дали хората се нуждаят от тях или не. 

Корпорациите днес нямат никаква изгода от това възрастният потребител 

да разсъждава като възрастен. Затова подходите, които работят при децата, 

са използвани след това върху големите, давайки им "позволението" да 

действат и да се държат като деца.  "Проблемът с възрастните потребители 

е, че те мислят прекалено много. Това е последното нещо, което е изгодно 

на онези, които искат да продават. Те са много по-заинтересовани 

възрастният да отиде в магазина и да каже: "О, погледни това, искам го, 

искам го веднага!" - точно като децата." (Consuming Kids: The 

Commercialization of Childhood, 2008). Така сериозните интереси към 

инфантилизиране на възрастните водят до не случайни и хаотични, а 

съвсем целенасочени усилия да се случи това.  

 Чисто психологически тази външна тенденция за вдетиняване се 

подпомага от една друга характеристика на нашия модерен свят, 

отбелязана от Мирча Елиаде: "изчезването на всякакви значими ритуали на 
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инициация"
 
(Eliade, 1958). Следствията от подобна липса са неизбежни. 

Холис ги открива предимно в специалните начини, които младежите 

изработват с цел "избягване на по-развитото съзнание". Всичко това е 

показателно и за митовете за герои в наши дни, които в повечето случаи 

избират да (се?) спасят (във) вълшебния свят, вместо да градят в реалния. 

Не само на дълбинно, но и на чисто социално ниво днешната култура не 

подпомага, а пречи на момчетата да пораснат. При жените, от друга 

страна, това пре-стояване в страната на вечното детство, се случва през 

тялото. Подмладяването е често обещание в рекламите за козметични 

продукти - всъщност тъкмо онова, което продава. Порастването е свързано 

с приемане на смъртността, тленността на тялото, бръчките, а не бягство от 

тях. Срещу това стои мощната повеля да си останеш дете, да вярваш в 

магически разрешения на всички проблеми, да се завърнеш в Рая, да се 

завърнеш към утробата. Институциите в древните култури е трябвало да се 

борят с тези инстинктивни и дълбоки копнежи, да им се противопоставят, 

за да създадат култура и съзнание. Днешната култура ги подкрепя и дори 

подстрекава. Вследствие на това порастването се проваля не само като 

основна цел на детството, но и изобщо като възможност, дори за онези, 

които отчаяно се стремят към него. Имайки предвид, че архетипът на героя 

отразява перипетиите по пътя на превръщането на детето във възрастен, 

можем да очакваме драстични промени на митовете за него в наши дни. 

Това води до фундаменталното преобръщане на архетипа на героя и на 

пътя му в съвременните произведения. Превръщането на жените-героини 

във вампири (вечно млади, неустоимо красиви и т.н.) също е някаква 

форма на постигането веднъж завинаги на неизменното, супер слабо и 

вечно младо "замръзнало тяло", което дава храна на мечтите на много от 

днешните момичета и жени. 

 

Произведенията - конгломерати 

 

 Произведение-конгломерат за мен представлява съчетание от 

грандиозен комерсиален успех, разнообразно медийно присъствие (филм, 

книги, игри, анимация, комикс), създаване на "изкуствена митология" и 

въвличане на феновете в досъздаването ѝ, като едновременно с това се 

отнася за съвременната реалност и предлага алтернативно обяснение за 

нея. Произведението-конгломерат е конспиративно: в него има два свята, 

единият от които задължително представлява (авторовата идея за) 

съвременната реалност, а другият е вълшебен, който покрива и обяснява 

"истинския". Тази особеност понякога създава (почти религиозна) вяра, че 
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всичко описано в произведението е възможно и автентично, независимо 

дали става дума за превзелите света машини, които само ни прожектират 

реалност, докато се зареждат от хората като с батерии; или за наличие на 

магьосници, вампири, или полубогове, които крачат сред нас, и които са 

истинската причина за природните бедствия, политическите кризи или 

депресията и тревожността на "обикновените хора". 

 Произведенията-конгломерати, които съм анализирала, са 

"Матрицата" (1999-2003), "Хари Потър" (поредица книги 1997-2007, 

филмова поредица 2001-2011), "Здрач" (поредица книги 2005-2008, 

филмова поредица 2008-2012), "Аватар" (2009). Изключително важен за 

промените в наратива за героя според мен е комерсиалният успех на тези 

произведения - в немислим досега мащаб. Заслуга за него имат 

технологиите и глобализацията. Масовата култура е новата фолклорна 

култура, но благодарение на модерните технологии сега тя достига до 

всяко домакинство в света. За разлика от фолклорната, масовата култура 

не принадлежи и не се съобразява с особеностите на племе или нация, а се 

споделя от всички - и това задава определени изисквания към митологията. 

Новата митология е изкуствено създадена, а не наследник на древната и 

позволява на авторите да "заимстват" за света на своите произведения 

герои, митични същества, древни практики и легенди от цял свят, а не от 

локална култура, както и да изменят наследството на древния мит. 

Креативният микс позволява на произведението да стане любимо на всяко 

дете по света, но същевременно разхлабва връзките, които го държат за 

националния му фолклор. Днешното състояние на развитите страни, в 

които съжителстват хора от всякакви раси и култури прави особено 

успешни историите за мутанти, чудовища, вампири, които са неразбрани 

или отхвърлени от обществото, но са специални и "избрани" във 

вълшебния свят. Новият мит за "чудовището" с чувства и душа надарява 

лошите персонажи от старите митове и вълшебни приказки със съзнание,  

любов и човечност в пъти по-голяма от тази на "обикновените хора". 

Идеята, че "великаните са сложни същества. Те са като глави лук, защото 

имат пластове" (Шрек, 2001) трайно заляга в създаването на нови митове. 

 Авторите и продуцентите на произведенията-конгломерати хвърлят 

огромни усилия в сътворяването и поддържането на тази "изкуствена 

митология". Това, освен всичко останало, е изгодно, понеже изисква 

обилно размножаване на допълнителни произведения, които да "уплътнят" 

достоверността на създадените от тях вампири, магьосници и вълшебни 

светове. Затова екипите прекарват доста време в измисляне на флора, 
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фауна, вярвания, език и прочие на съответната вселена, племе/раса. Джоан 

Роулинг пише и "изважда в реалността" книги и учебници от вселената на 

Хари Потър като "Фантастични животни и къде да ги намерим" (изд. на 

български 2015) - учебник, за който се говори в книгите за малкия 

вълшебник, "собственост" на приятеля на Хари Потър Рон Уизли, в 

реалността издаден с бележки и драсканици, "дело" на самия Рон. Тя 

публикува също "Куидичът през вековете" (изд. на български 2015) - 

спортно ръководство за история на любимата на магьосниците игра и 

"Приказките на Барда Бийдъл" (изд. на български 2008) - приказки, 

написани за подрастващи магьосници, с "коментари" от Албус Дъмбълдор. 

Самото създаване на подобни литературни "мистификации",  

публикуването на генеалогични дървета на магьосническите родове, 

наличието на "кодови думи" (като "мъгъли"), с които говори описаната в 

произведението общност, допринасят освен за дълбочината на 

митологията в съответното произведение, и за нейната достоверност. 

 В наши дни произведението за героя много трудно би могло да бъде 

определено просто като "обичен дар за детето" (по Луис Карол). To се 

превръща в цяла вселена, неотделимо от целия мърчъндайзинг и 

допълнителни материали, които са често по-влиятелни от самия сюжет. 

Имената на героите са запазени марки и брандове, което превръща 

произведенията в индустрия, огромни машини за приходи. Това диктува 

появата на безброй продължения и медийни корелати. Произведението-

конгломерат не е само книга, филм, компютърна игра, комикс, анимация, а 

се разпростира във всички тези жанрове, като едновременно с това създава 

нови (много от тези произведения също така се гордеят със собствени 

увеселителни паркове по примера на Дисниленд). Хенри Дженкинс в 

книгата си "Convergence Culture" предлага дори да се говори не за отделно 

произведение, а за "поток на съдържанието между множество медии и 

индустрии", който създава предана аудитория, готова да мигрира между 

различните медии в търсене на забавлението, от което се нуждае. Той дава 

за пример филма "Матрицата", за който създателите му произвеждат 

"толкова огромен наратив, че не може да бъде побран от една медия" 

(Jenkins, 2006, p.95). Дженкинс отбелязва също, че при толкова грандиозна 

митология, няма как тя да бъде "сглобена" само от един 

зрител/читател/фен. "Матрицата" е забавление от ерата на "колективната 

интелигентност", по терминологията на Пиер Леви (Levi, 1997, p.65). Тъй 

като произведението се реализира едновременно в няколко медии, като 

понякога не можеш да си обясниш неща от филма, ако не си играл играта и 

т.н., и на най-преданите им почитатели се налага, ако искат да ги опознаят 
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изцяло, да споделят с други фенове във форуми и социални мрежи. Това 

Леви нарича "трансмедийно разказване на история" и то пренася 

възприемането на едно произведение в света на споделеното, а не 

интимното удоволствие (напълно в духа на днешното модерно време, в 

което споделянето във Фейсбук постепенно измества всички останали 

форми на общуване). 

 Пиер Леви пише, че в случая предизвикателството е да се създаде 

произведение с такава дълбочина, за да може да издържи на подобен 

интерес и "разпиляване". Това е също една от причините за създаване на 

много слоеве на нова митология под историята за героя, които да 

ангажират вниманието на новите потребители. Това също изисква голям 

ангажимент и усилие от страна на самите потребители, които не могат да 

имат друго, освен свръхактивна позиция по отношение на произведението. 

"Какво феновете ще разберат от Матрицата: Революции изцяло зависи от 

усилието, което ще вложат" - обяснява Киану Рийвс в интервю за TV Guide 

(Lidz, 2003). Съвременната култура създава някакво много особено 

съавторство, в което разликите между автори и читатели, продуценти и 

зрители, създатели и интерпретатори понякога се заличават. Читателите 

охотно до-творяват приказната вселена - например чрез фенфикшън. 

Дженкинс признава, че идеята зад това е "да се създаде силна емоционална 

връзка, която да увеличи продажбите" (Jenkins, 2006, p.95). Предвид че 

този свят в момента е "конспиративен" спрямо реалния и спрямо 

митологичния, произведенията-конгломерати оспорват едновременно 

традиционната митология и реалността. Това доказвам чрез сравнителните 

анализи и очертаването на образа и пътя на новия герой в глава 3.1.  

 

3.1. Escape: Съвременният приказен супергерой и двата свята 

 

 В тази глава правя сравнителни анализи на "Матрицата" и "Алиса в 

Страната на чудесата", "Хари Потър" и "Вълшебникът от Оз", "Здрач" и 

"Питър Пан" и "Аватар" и "Властелинът на пръстените". Целта ми е да 

докажа колко различни са внушенията, които произведенията от началото 

на 21-ви век отправят, в сравнение с вълшебните приказки и детски 

книжки от миналото, въпреки че използват аналогии или директни 

позовавания към тях. Тези сравнителни анализи са сред приносните 

елементи на дисертацията, тъй като възможност за някои от тези паралели 

до момента е споменавана, но не е правена под формата на обстоен 
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сравнителен анализ (като например между "Хари Потър" и "Вълшебникът 

от Оз"), а други произведения изобщо не са съпоставяни ("Питър Пан" и 

"Здрач").  

 Сравнителният анализ между "Алиса в Страната на чудесата" и 

"Алиса в Огледалния свят", от една страна, и "Матрицата", от друга в 

подглавата "Илюзия и истина в "Матрицата"/"Алиса в Страната на 

чудесата", се опира на базисните и за двете произведения символи на съня 

и огледалото. Макар някои фенове да твърдят, че двете произведения 

разказват една и съща история, аз съм по-скоро склонна да виждам 

многобройните разлики между тях. За мен на практика с една и съща 

символика се постига съвсем различно внушение, най-вече по отношение 

на съдбата на героя. Анализирайки това внушение през водещите и за 

двете произведения мотиви за съня и огледалото, достигам до извода, че за 

разлика от Алиса която след всички приключения в Страната на чудесата 

се завръща у дома при сестра си и отива да пие следобедния си чай, готова 

да се отправи по пътя на порастването си и превръщането в зряла жена, 

Нео намира любовта, призванието и бъдещето си изцяло в Другия свят. 

Надраствайки странните същества в Страната на чудесата Алиса разбира, 

че трябва да се завърне в реалността и да порасне, а Нео - че се намира 

извън реалността и че може да я манипулира. За Алиса пребиваването във 

вълшебния свят оспорва нейните собствени познания за нещата 

(ученически мъдрости, стихчета, песнички, които излизат невярно от 

устата ѝ), в "Матрицата" онова, което се оспорва, е реалността. Във филма 

от 1999г. реалността е сънят, от който трява да се събудим. Подобна 

трансформация има и в мотива за преминаването през огледалото. През 

огледалото Алиса преминава във Вълшебния свят, а Нео - в реалността. 

Препратката на Уашовски към "Алиса в Огледалния свят" е изключително 

на място в прехода между хилядолетията. Тя показва, че "нашата 

споделена реалност" не е нищо повече от игра на отраженията, от която 

може да се излезе. Нео трябва да се опълчи срещу правилата, срещу 

статуквото, срещу онова, което се смята за възможно и невъзможно, за да 

излезе окончателно от Матрицата. Томас Андерсън трябва да умре за да се 

роди Нео. Така супергероят завършва своята мисия да отрече реалността, 

превръщайки я в мит и илюзия, и да предложи изход от нея. 

 Сравнителният анализ на "Хари Потър" и "Вълшебникът от Оз" в 

подглавата "Светът на магьосниците и мъгълите в "Хари 

Потър"/"Вълшебникът от Оз" показва различна интерпретация на 

мотива за сирачето и търсенето на дома в двете произведения, отново 
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показателна за новите надежди и вярвания на съвременната реалност. 

Историите за Хари Потър и "Вълшебникът от Оз" всъщност доста си 

приличат. И двете произведения разказват за сирачета, които живеят с леля 

си и чичо си и по странни обстоятелства (макар и Дороти да е повдигната 

от торнадо, а Хари Потър по силата на произхода си, което е съществена 

разлика) попадат в света на вълшебниците. В случая на Дороти обаче, 

мотивът за сирачето подчертава символичното значение на дома - това не е 

мястото, където живеят майката и бащата, а духовна субстанция. Така 

сирачеството на Дороти дава възможност героинята да се завърне у дома 

си без това да представлява връщане назад в миналото или към детските 

зависимости, а намиране на себе си и връщане в реалността. В случая с 

Хари Потър мотивът за сирачето изразява неговата непринадлежност - не 

само към семейството на неговите леля и чичо, но и към света на 

"мъгълите" и хората с немагически способности въобще - към "нашата 

споделена реалност". Когато Дороти най-сетне разбира, че през цялото 

време е имала силата да се върне сама у дома с вълшебните обувки, тя не 

губи време - прави трите огромни крачки през пустинята и се връща при 

леля Ем. Шапката, с която е викала вълшебните маймуни е употребена и 

свободата им е върната, обувките падат в пустинята и Дороти отново е 

малкото момиче в сивата прерия (във филма дори приключенията ѝ се 

тълкуват като сън на героинята). Това е напълно в духа на "пътя на героя" 

на Камбъл и най-важната му фаза "завръщането". Героят се завръща у 

дома, където искрата на наученото и преживяното ще му помогне да внесе 

нещо ново в своето обкръжение и да се отправи към живота на възрастен. 

Eдинственото, което е "преносимо" в преминаването между световете, е 

знанието и опитността. За разлика от нея Хари Потър остава в света на 

магьосниците, като при това се сдобива с всички дарове на смъртта, 

запазва вълшебната си пръчка (която впрочем "връща от смъртта", като 

поправя смятаното за непоправимо счупване с всемогъщата пръчка), 

мантията невидимка, способността си да лети... Съвременният приказен 

супергерой и тук, както и в "Матрицата", макар привидно да извършва 

всичко "правилно" от гледна точка на инициационния ритуал, заради 

оставането във вълшебния свят и сдобиването със суперсили (или, в този 

случай суперпредмети) и контрол върху смъртта, не води до приемане на 

човешката смъртност, а до илюзията, че вечният живот е възможен. 

 Авторката на едно от най-популярните произведения-конгломерати 

Стефани Майър превръща вампирите в супергерои в "Здрач". 

Популярността на произведението ѝ обаче се дължи не само на новите 

вампири, а на конструирането на образа на Бела по законите на 
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съвременния приказен супергерой и движението ѝ по "новия път на героя", 

който е толкова добре обоснован от нуждите и особеностите на 

съвременната действителност. Отново героинята успява да напусне света 

на обикновените хора и да се превърне в митологично същество, както 

другите герои в съвременните произведения. Разликите в пътя ѝ се 

открояват особено добре при съпоставката ѝ с героиня на друго 

произведение, което разказва за любов между човешко момиче и 

митологичен архетип - Уенди от "Питър Пан" - сравнителен анализ на 

които произведения правя в подглавата "Вампири, любовници, 

супергерои: "Здрач"/"Питър Пан"/"Супермен". Образът на Едуард и 

ситуацията между него и Бела в "Здрач" стъпва върху богатата 

литературна и митологична традиция на "демона-любовник". Питър Пан 

също може да бъде видян като демон-любовник, особено ако имаме 

предвид, че той далеч не е безобидният и игрив малчуган от филмите на 

"Дисни",  а богат образ, в който се преплитат дивите елементи от бога, 

чието име носи - Пан, с архетипови мотиви и религиозни препратки. Той 

също се появява нощем и отвлича малки момиченца в своето царство. 

Небивалата земя, в която Питър Пан отвежда децата, от една страна носи 

характеристики на земя на безкрайното детство, а от друга - земя на 

смъртта. За Бела Небивалата земя е самият Форкс - градчето, в което живее 

и в което са си дали среща създания от митовете и легендите. Ако 

достъпът до Небивалата земя в произведението на Бари е забранен за 

възрастни и след определена възраст не може вече да се стигне дотам, то 

във Форкс всеки, който е посветен в тайната, може да го види. В 

Небивалата земя трансформации са невъзможни, там не се признава 

изтичането на времето, промените на тялото с възрастта. Уенди трябва да 

се върне "отсам", за да може да се превърне в жена и да има свои деца. 

Цената на порастването ѝ е, че спира да умее да лети. За разлика от нея 

Бела от "Здрач" иска да остане в страната на архетипите и да запази своето 

"замръзнало тяло" - завинаги на 19, студено, ненарушимо, вечно - защото 

то ще ѝ гарантира вечен живот с нейния любим. В края на книгата тя 

успява да си "издейства" да се превърне във вампир като любимия си, 

защото рискува живота си, за да му роди дете, и той няма избор, освен да я 

направи като себе си. Вземайки предвид, че "Бела и Едуард са огледало на 

най-големи надежди и страхове на съвременността", според бележката на 

редакторите на "Twilight and Philosophy" (Housel & Wishnewski, 2009, p. 2), 

вероятно милионите почитателки на книгата се изкушават също да искат 

това бъдеще. В края на тази глава прилагам писмо от съвременна 
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читателка, която вярва (или се надява?), че момчето, което харесва, е 

вампир. 

 Така полярната интерпретация на мотивите за съня и огледалото, 

сирачето и търсенето на дома, летенето в произведенията от началото на 

миналия век и тези от първото десетилетие на 21-ви в. доказва как най-

популярните произведения-конгломерати за съвременния приказен 

супергерой извеждат нов път на героя, който привидно дублира, но 

всъщност се различава от описания от Джоузеф Камбъл. Именно в този 

различен път на героя е най-важният приносен елемент на 

дисертацията, тъй като до момента тази промяна или "изместване" в 

универсалния път на героя не е забелязана от друг изследовател. Този 

път на пръв поглед следва, но всъщност опровергава пътя на героя на 

Камбъл в някои от най-важните му точки - завръщането в реалността и 

преминаването от света на майките в света на бащите. Това са именно 

двата елемента в инициационния ритуал, които го правят адекватен за 

целите на порастването и отвеждат малкото дете в света на възрастните. 

Смъртта и прераждането, които се случват по-скоро символично в света на 

детските произведения в миналото, и чиято цел е детето в индивида да си 

отиде, за да отстъпи своето място на възрастния, в пътя на съвременния 

приказен супергерой водят до сдобиване със суперсили и вечен живот - 

или поне до контрол над реалността и смъртността.  

 Този герой е "съвременен приказен супергерой", защото обединява 

белезите на приказния герой - той е (привидно, или поне в началото) 

незначителен, "малък герой", пътува до Другия свят; и на супергероя - 

притежава суперсили (понякога - по силата на произхода си - като Пърси 

Джексън или Хари Потър, друг път се сдобива с тях, когато премине 

окончателно в новото си тяло - като героинята от "Здрач" Бела или Джеймс 

Съли от "Аватар", понякога те се дължат на опознаване и надмогване на 

света на реалността - като Нео от "Матрицата). Самите автори дават ясни 

индикации, че техните герои имат супергероични характеристики. 

"Всъщност аз мисля че моите вампири са много по-близо до супергероите 

и онова, което те представляват" - споделя Стефани Майър. (Беъм, 2009, 

15). Съвременният приказен супергерой има и други от традиционния 

набор от супергероични характеристики - той изпитва съмнения и 

раздвоение (откриването на неговата "избраност" и предопределение за 

големи дела не минава без сътресения) и му се налага да пази суперсилите 

си в тайна (много често, дори след като разбере кой е наистина, той трябва 

да продължи да се преструва в действителността на неудачника, който 
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доскоро е бил, за да опази "тайната" на новооткрития Друг свят). 

Суперсилите на модерния герой много често са свързани с летенето и 

позволяват на героите съвсем буквално да отлетят от нашия свят. Поради 

застрашеността на света, на който съвременният приказен супергерой 

принадлежи, в образа му задължително се активира и архетипа на 

Спасителя. Някои втори правят почти експлицитна аналогия с Христос, 

макар че фактът, че новият герой не се жертва за грешниците, а за 

вампирите/магьосниците/извънземните диви племена според мен 

значително го отмества от тази парадигма.  
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Новият път на героя 

(Сравнение с мономита на Камбъл - графика) 
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Пояснения: 

 

 1. Раждане, белязване, особен произход  

 Героят има особен произход или се ражда със специална мисия и 

бива белязан. Пърси Джаксън е син на Посейдон и смъртна жена. Още от 

произхода на героя е зададена неговата съдба - Посейдон е един от 

"тримата големи", чиито синове са преследвани от чудовища и зверове, 

повече от всички други божествени деца. 

 Раждането на героя често има връзка с направено пророчество, че ще 

се роди Избрания, който ще донесе победа над Злото. Това пророчество 

задейства определени механизми - например понякога злият герой сам го 

белязва, с което определя съдбата му. Хари Потър получава мълниевидния 

белег на челото си, когато Волдемор се опитва да го убие, защото е 

разбрал, че момчето е заплаха за него, и така двамата биват свързани 

навеки.  

 В героя има нещо специално, което го прави различен от другите и 

способен да вижда, усеща и разбира много повече от тях. Нео, например, е 

усетил съществуването на Матрицата, още преди с него да се свържат 

Тринити и Морфей - и това е причината да не спи, да живее сам и нощ след 

нощ да стои пред компютъра. 

   

 2. Осиротяване, непринадлежност  

 Героят остава сираче - това е белег за непринадлежността му към 

(правилата и законите на) този свят. Родителите на Хари Потър биват 

убити от Волдемор и малкият Хари трябва да намери приют в дома на леля 

си и чичо си, които го ненавиждат и подчертано не го смятат за един от 

тях. Той спи в килера под стълбището, износва дрехите на братовчед си и 

не е близък с никого. Пърси Джаксън има дислексия и проблеми в 

училище. Не много дълго след това майка му умира, бива отвлечена от 

Хадес и може би ще остане там завинаги, ако той не я спаси. 

 Непринадлежността може да е символизирана по друг начин, не само 

чрез сирачеството. В началото на произведенията "Матрицата", "Аватар" и 

"Здрач" героят е представен не просто като обикновен човек, а като 

типичен неудачник в един свят, в който не може да се впише, защото е 

различен от другите. Нео води живот на самотник и шефът му го смята за 

странен и ненадежден. Бела от "Здрач" подчертава, че физически никога не 

е пасвала и се чувства различна от своите съученици. Тя също така е 

подчертано непохватна и често се озовава в смъртни опасности. Героят в 
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"Аватар" пък има физически недъг – той е военен инвалид, който отива на 

непозната планета, за да замести починалия си брат. Първите кадри от 

филма показват как героят се опитва да защити момиче в някакъв бар и 

бива пребит и изхвърлен на улицата от яки момчета в бара. 

 Тези странности и несгоди на героя най-често са плод на особените 

белези от Другия свят, които намират своето обяснение и отговор, когато 

се появи Вестителят. Отивайки в Другия свят, обикновено героят разбира, 

че тъкмо тези негови недостатъци са най-силните му оръжия за 

превръщането му в супергерой. 

 

 3. Трудности, тайна  

 Героят има трудности в тоя свят заради особените си дарби. Ако те 

са известни на обикновените хора около него, обикновено се приемат като 

срамна тайна. Възможно е героят сам да иска да запази много от нещата, 

които му се случват, в тайна, поради тяхната причудливост. При всички 

положения тези способности и умения му навличат големи неприятности и 

го въвличат в приключения. Поради факта, че е син на Посейдон и 

привлича чудовищата, Пърси Джаксън се бие с учителката си по биология, 

която се превръща в Горгоната Медуза. Хари Потър в началото на "Хари 

Потър и философския камък" освобождава от терариума само с поглед 

змия в зоологическата градина. Нео получава странно съобщение на 

компютъра си, идващо отникъде. Бела едва не е премазана от джип, което 

провокира Едуард да се намеси, за да я спаси, демонстрирайки 

суперсилите си. Тя усеща, че има някаква тайна около него и започва да се 

опитва да стигне до нея, докато накрая не разбира, че той е вампир и 

решава, че това "няма значение".  

 Героят вижда повече от "обикновените хора". За него не остават 

скрити истинските причини да се случват нещата в света,  които 

"мъгълите" полагат усилия да напаснат към вече съществуващата 

реалност. Умението да вижда може да е част от "арсенала" му от 

специални умения, или пък знак за принадлежността му към другия свят.  

 

 4. Осъзнаване на особения произход и съдба (вестител) 

 Вестител съобщава на героя, че принадлежи на Другия свят и е 

определен за велики дела. Хагрид се появява на самотния остров и казва на 

Хари, че е вълшебник. Героят обикновено първоначално не вярва, но е 
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лесно да бъде убеден. Това съобщение често не само решава 

индивидуалния път на героя, но и съдбата на реалността в произведението 

- оказва се, че тя е измамна и фалшива, а обяснението за нея е коренно 

различно и се намира в Другия свят. Тринити казва на Нео, че обяснение за 

неспокойството и подозренията му има и то ще бъде намерено. Героят 

трудно вярва, но все пак в сърцето си разбира, че това е истината, защото 

той винаги е усещал по силата на горните три стъпки, че "има нещо 

нередно в този свят". Така особеностите на героя, които досега са го 

отделяли от другите, намират своето логично обяснение в неговата 

принадлежност към Другия свят.  

 

 5. Среща с ментора 

 Нео се среща с Морфей, който му дава избор между синьото и 

червеното хапче. Бела се среща с Карлайл - ментора на всички вампири-

"вегетарианци", който е добър, любящ и справедлив. Хари Потър вижда 

картичка на Дъмбълдор във влака и после го среща в "Хогуортс". Джейк 

Съли започва подготовката си за пребиваването на Пандора под 

ръководството на д-р Грейс Аугустин, ботаник и ръководител на програма 

"Аватар" - единственият човек, който лобира за мирни отношения с на`ви и 

проучване на нравите им, вместо за грабене на ресурси. 

 

 6. Първо преминаване в Другия свят  

 Героят преминава за пръв път в Другия свят, който се оказва неговия 

дом и обяснение за всичките му странности отсам. Обикновено самото 

преминаване има аналогия с митологични или литературни образци, с 

своите корени в ритуала на инициацията. Хари Потър отива в "Хогуортс" 

първоначално с влак, но в годините - с лодки, с крилати коне или с летене. 

Нео преминава в истинския свят през огледалото. Джейк отива чрез 

аватара си на Пандора, където може да тича свободно. Бела и Едуард 

признават чувствата си и той я кани в своя свят, където вампирите не 

трябва да се крият. 

 Другият свят често е просто друга гледна точка към света, който 

познаваме (проглеждане). В "Хари Потър" към "Диагон Али" се преминава 

през стена на къща в Лондон, а към "Хогуортс" се пътува през перон на 

лондонската гара "Кингс Крос". В "Здрач" героинята разбира, че в малкото 
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градче Форкс, което тя познава от дете, всъщност е пълно с вампири и 

върколаци.  

 В Другия свят героят започва обучение или преминава през различни 

инициационни изпитания. За Хари Потър дълго време всичко, което му е 

известно от Другия свят, е училище - "Хогуортс". Там героят открива 

приятели и съмишленици (Рон и Хърмаяни в "Хари Потър и философският 

камък"), принадлежност и любов (Нейтири в "Аватар", Тринити в 

"Матрицата", Едуард в "Здрач"). Героят показва непокорство и 

способности, най-често свързани с летенето (Джейк Съли, Хари Потър). 

Тъкмо те го водят до много от разкритията му. 

  

 7. Среща с Оракула 

 Героят научава Пророчеството и се среща с Оракул, който му казва, 

че има данни и за добро, и за зло, но трябва да направи избор, от който 

всичко зависи. Оракулите най-често са комични фигури, което дава знак да 

не бъдат приемани особено сериозно. 

 Нео се среща с Оракула, която му казва, че не е Избрания, но че 

скоро ще се наложи да прави избор между своя живот и този на Морфей. 

Хари Потър разбира от Разпределителната шапка, че има способности, 

които биха го накарали да се чувства на мястото си в "Слидерин", но той 

избира "Грифиндор". Впоследствие среща Сибила Трелони, която е 

направила пророчеството, определящо го като момчето, което ще победи 

Черния лорд. Бела разбира, че сестрата на Едуард Алис, която има 

способността да вижда в бъдещето, е видяла, че тя ще се превърне във 

вампир. Водачката на племето и майка на Нейтири казва, че трябва да 

обучат Джеймс Съли на техните обичаи.  

 Пророчицата не определя съдбата на героя, а по-скоро му дава 

задача, от решението на която ще зависи дали ще остане в Другия свят и 

ще се сдобие със суперсили, или не. Героят разбира, че има сходства със 

Злото по отношение на талантите си, но не се изкушава да направи 

изборите, които Злото е направило. 

 

 8. Първа битка със Злото 

 Героят среща за първи път Злото, бие се с него, оцелява, но не го 

унищожава. Хари Потър среща Волдемор в тялото на професора си по 
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"Защита от черните изкуства" Куиръл и го изгаря с докосванията си, но не 

успява да го убие. Нео и компания са предадени от Шифър на Агентите, 

които залавят Морфей. Джейк Съли напада заедно с други на'ви военен 

самолет и си навлича гнева на военните. Бела бива заловена от ловеца 

Джеймс, но вампирите успяват да я спасят. 

 

 9. Мисия в реалността  

 Героят се завръща в реалността понякога с мисия, понякога по 

принуда (най-често защото още не е разбрал какво да направи, за да остане 

завинаги в Другия свят). Може да се случи и под формата на изпадане в 

немилост и отзоваването му обратно в света от хората. След първата си 

година в "Хогуортс" Хари Потър се прибира при леля си и чичо си за 

лятната ваканция, където е безкрайно нещастен. Джеймс Съли бива 

наказан от военните за нападението на самолета им на Пандора и 

отстранен от своя аватар. Едуард изоставя Бела, защото смята, че е опасен 

за нея и заминава надалеч с цялото си семейство, така че на нея ѝ се налага 

да се върне към реалния живот. Нео решава, че ще се завърне в Матрицата, 

за да спаси Морфей. 

  

 10. Грандиозен подвиг, избор, непокорство 

 След връщането в реалността следва или грандиозен подвиг или 

непокорство. Нео спасява Морфей от Агентите - нещо, смятано за напълно 

невъзможно до този момент. Джейк Съли открадва самолет и отива на 

Пандора зад гърба на военните, с което ясно заявява на чия страна 

принадлежи. Той успява да обязди Торук Макто - което се е случвало само 

в древността на племето от почти митичен герой, който е успял да обедини 

племената и всички решават да го последват. Бела постоянно рискува 

живота си, защото открива, че когато е в смъртна опасност, чува гласа на 

изоставилия я Едуард. Когато неговата сестра Алис идва, отчаяна, че 

Едуард е бил заблуден, че Бела е умряла и е решил сам да сложи край на 

живота си, Бела тръгва с нея на  мисия да го спаси. Тя спасява Едуард от 

Волтури и разбира, че умът ѝ е непроницаем и за другите вампири.  

 Този подвиг винаги е свързан с непокорство, героят всъщност прави 

точно обратното на това, на което са го учили. Въпреки че на 

недипломирани вълшебници е забранено да правят магии в реалния свят, 

Хари Потър няколко пъти извършва такива - веднъж, когато бяга от леля 
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си и чичо си с омагьосана кола в "Хари Потър и стаята на тайните", 

веднъж, когато нервите му не издържат на обидите на сестрата на чичо му 

и той я издува до пръсване в "Хари Потър и затворникът от Азкабан", и 

веднъж, когато му се налага да защити братовчед си Дърсли и себе си от 

нападение на диментори в "Хари Потър и Нечистокръвния принц". Той 

няма кой знае какви подвизи в реалността, но за сметка на това всяка 

година извършва милион нарушения на правилата в "Хогуортс" и му се 

налага да спасява света от Волдемор. 

 Това е моментът, в който става ясно, че героят няма да се подчини на 

обстоятелствата, на онова, което хората му казват, че е невъзможно и дори 

на поуките, усвоени от ментора. Обикновено с това си решение той се 

противопоставя на това, което се смята за възможно и невъзможно в двата 

свята. С това той показва, че правилата наистина не важат за него. Тъкмо 

този успех, плод на негов личен избор доказва, че той е Избрания. 

  

 10а. Циклично повторение  

 В "Хари Потър" нееднократно се повтаря цикълът на отиване в 

Другия свят - среща със Злото - връщане в реалността - нарушение на 

правилата - отиване в Другия свят. На всяко повтаряне на цикъла умира 

важен за него човек или същество -  Доби, Седрик, Сириус, Дъмбълдор. В 

"Аватар" също има цикъл от влизания и излизания от Другия свят, които са 

съпътствани със загуби, последната от които е на ментора на Джейк Съли 

д-р Грейс. 

 

 11. Фатална среща със Злото, саможертва 

 Среща със Злото в голяма битка с фатален изход за героя. Агент 

Смит убива Нео. Волдемор уцелва Хари с непростимото проклятие Авада 

Кедавра. Бела умира при раждане. Човешкото тяло на Джейк Съли 

пострадва необратимо. В повечето такива ситуации става дума за 

саможертва на героя - Хари Потър е разбрал, че трябва да умре, за да се 

разкъса връзката между него и Волдемор - само така Черния лорд ще може 

да напусне света завинаги. Бела сама решава да задържи детето от Едуард, 

макар за всички (дори и за нея) да е очевидно, че при раждането си то ще я 

убие. 
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 12. Смърт 

 Героят умира в реалния свят. Чрез смъртта и последващото 

прераждане героят се "очиства" завинаги от човешката си част и пътят към 

превръщането му изцяло в каквото митологично същество си е избрал - 

вампир, магьосник, на'ви - е открит. При повечето герои аналогията е с 

архетипа на Спасителя, на Христос - смъртта му в човешкия свят е 

единственият начин той да се съедини с баща си и да се превърне в Бог. 

 

 13. Помощ от майката/ментора, сливане, опрощение  

 Героят попада на специално място, извън този и онзи свят, където 

загадката бива решена и съдбата му - обяснена. Неочаквано, макар в 

митовете за героя това да означава преминаване в света на 

възрастните/бащите, в произведенията-конгломерати съвременният 

приказен супергерой получава помощ от майката или любимата. Майката-

природа в "Аватар" изпраща подкрепление на героя - "Ейва те чу" (Аватар, 

2009). Тринити казва на Нео, че той не може да е мъртъв, защото тя го 

обича. Пърси Джаксън слиза в Хадес, за да спаси майка си и успява. 

Понякога героят се среща с ментора си в пространството между живота и 

смъртта. Хари Потър попада на гарата, от която за пръв път е тръгнал към 

"Хогуортс", където вижда противния дух на Волдемор и получава пълно 

обяснение на всички загадки от духа на Дъмбълдор. Героят може да се 

окаже и сам на място, където преживява метаморфоза - Бела гори 

вътрешно, хваната в капан в собственото си тяло, но не може да помръдне, 

нито да каже на другите колко страда, защото е упоена с морфин. 

 

 14. Възкресение, трансформация, суперсили 

 В резултат на пребиваването си отвъд и срещата (и единението) с 

майката/ментора, героят преживява трансформация и се сдобива със 

суперсилите си, които притежава във всички светове. Нео става Избрания 

и е неуязвим за Агентите. Хари Потър разбира, че е неуязвим за Волдемор, 

защото е истинският собственик на Бъзовата пръчка (която е всемогъща), 

Бела става вампир със суперсила - щит и съвършен самоконтрол върху 

жаждата си. Джейк Съли отваря очи като един от на'ви - силен, триметров 

и здрав, част от мрежата на природата и племето, далеч от първоначалната 

си безпомощност като инвалид. Суперсилите на героя му дават 
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всемогъщество, неуязвимост, възможност да победи смъртта и да остане 

завинаги във вълшебния свят. 

 Въпреки фината реторика на някои от произведенията против 

стремежа към вечен живот и отрицанието на смъртта (например в 

поредицата за Хари Потър), героите всъщност го постигат, при това - 

запазвайки напълно своите самоличности. Те просто се "преместват" в 

безмъртно тяло (Бела, Джеймс Съли) или идентичност (Хари Потър), които 

да ги съдържат.  

 

 15. Господар на смъртта 

 Героят се доказва като господар на Двата свята - обикновено с 

внасяне на нещо съвсем ново, което преди него не е съществувало - своята 

принадлежност и към двата свята, невероятни нови способности 

("Матрицата") или бебе, което принадлежи и на двата свята ("Здрач").  

 Нео открива, че може да манипулира агентите и Матрицата, Хари 

Потър става Господар на смъртта. Бела разбира, че няма да ѝ се наложи да 

изпитва жажда като вампир, защото има супер самоконтрол и че дъщеря ѝ 

е уникална и също безсмъртна. Тя също установява, че може да пази не 

само себе си, но и всички, които обича и покрива с "щита" си цялото си 

семейство и поддръжници във финалната битка с Волтури, което кара 

господарите на вампирския свят да се оттеглят победени.  

 

 16. Финален избор - героят изцяло преминава в Другия свят 

 Героят решава окончателно да остане в Другия свят. Нео напуска 

света, какъвто ние го познаваме. Хари Потър остава в света на 

магьосниците.  Бела става една от вампирите. Джеймс Съли се събужда 

като един от на'ви. Това е като завръщането в изгубения рай - героят е 

изцяло единен със себе си, няма съмнения, колебания, въпроси - той ще 

живее там, където са всичките му любими същества и където напълно 

принадлежи. Обикновеният свят бива оставен далече назад и не след дълго 

- напълно забравен.  

 

 17. Щастлив живот като супергерой 
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 Нео продължава да бори Матрицата, в човешкия град Зион го 

боготворят. Хари Потър се жени и работи като аврор в Министерство на 

магията. Има три деца, белегът не го боли и "всичко е наред". След 

победата над Волтури Бела осъзнава как от тук насетне ще живеят с 

Едуард и дъщеря им щастливо и вечно. На Джейк Съли му предстои да се 

изяви в следващия епизод на "Аватар", който се очаква през декември 2016 

г. 

 

 Извод: Съвременният приказен супергерой, също като древния, 

приказния и героя на детските повести, пътува до Другия свят, с тази 

разлика, че сега Другият свят е истинският свят, а този, който всички ние 

обитаваме, е илюзия. В много от случаите единственото, което отличава 

героя от "обикновените хора е способността му да "вижда" магическото. 

Така той успява да разкрие, че съществува свят на магьосници, вампири, 

на'ви или полубогове, на който той всъщност истински принадлежи и в 

който може да намери себе си, вместо в реалността. Променената 

действителност поставя нови задачи пред днешния герой - той пак е 

източник на надежда, но днес тя е свързана с намиране на пътя към 

безсмъртието, смяната на тялото, връщане към детското състояние на 

блаженство и неосъзнатост. Модерният герой не предлага психологически 

обосновани начини за справяне с реалността, а бягство в различен свят - 

безкрайно магнетичен и очарователен. Неговият път го отвежда далеч от 

съвременното общество и света на "обикновените хора", назад във времето 

към представения идилично живот на древните племена ("Аватар") или на 

прединдустриалното общество ("Хари Потър"). Днешният герой не воюва 

с природните стихии и чудовища с цел опазване на човешкото - всъщност 

много често самият той е чудовище, но дори така е много по-човечен от 

определяните в произведенията като "нормита", "мъгъли" или жестоки 

военни съвременни хора. Последните без изключение са представяни като 

механизирани, зли и жестоки същества, които са слепи за всичко истинско, 

красиво и справедливо. Това е една от причините мотивите за виждането и 

гледането, за събуждането и съня, за прозирането на истината, да са много 

присъщи в образа на новия герой. Откриването на истината рязко отличава 

модерния герой от обкръжението, в което е израснал, и често отрежда на 

"обикновените хора" ролята на злодеите. Във всички книги за Хари Потър 

поведението на вуйчо му Върнан и леля Петуния, макар и описано 

комично, е конкурентно на някои от най-ужасните постъпки на Волдемор, 

а в "Аватар" героят в крайна сметка се изправя срещу "своите" - военните, 
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с които е дошъл на Пандора - в смъртоносен двубой. Така днес 

сирачеството на приказния герой не отразява свободата му за 

приключения, а абсолютната му непринадлежност към света на 

реалността. 

Причината и читателите, и хората вътре в произведението, да не 

подозираме за съществуването на вампири, магьосници, машини и т.н. е 

строгото им изискване: "Трябва да пазим съществуването си в тайна" 

(Майър, 2009, Глава 19). Това създава на Другия свят в тези произведения 

(конспиративна) достоверност. Същевременно този Друг свят в един 

момент се разраства така неудържимо, че напуска страниците на 

произведението и навлиза и променя реалността извън очертанията на 

"Хари Потър" или "Здрач" и другите произведения-конгломерати. Така в 

реалността се появяват училища за магия, селото Хогсмийд, 

всякаквовкусови бобчета и перон 9 3/4 от "Хари Потър". Това прави 

измисления свят по-реален от истинския и позволява на онези читатели, 

които желаят, да останат завинаги там. Другият свят в произведенията за 

деца вече не е "собствен малък свят", както е бил преди. Новите автори не 

създават свят, в който можеш да избягаш от действителността, а паралелна 

действителност. Това води до размиване на представите и понятията за 

реалността и сигурното ѝ разграничение от света на магиите и 

вълшебствата, непознато в детските произведения за герои до момента. В 

самите произведения-конгломерати и извън тях, идеята, че не можем да се 

доверим на сетивата и усещанията си, за да определим кое е реално, отваря 

път на съзнание, податливо на всякакви манипулации.  

 Днешният герой, за разлика от предишните, веднъж посетил Другия 

свят, няма никакво желание да се завръща в реалността. Съвременната 

Уенди (Бела от "Здрач") иска да остане завинаги в Небивалата земя и сама 

да се превърне в митологична фигура, модерната Дороти (Хари Потър) не 

може да понася леля си и чичо си и иска да намери начин да затвори 

пролуката към света им завинаги. Днес те могат да изберат в кой свят да 

живеят, за разлика от своите първообрази, които винаги след 

странстванията във вълшебни страни трябва да се завърнат в реалността и 

да пораснат. За модерните герои Другият свят вече не е мястото, в което 

могат да пребивават само докато са деца, и то ако се намери прашец от 

крила на фея наоколо. За Хари Потър, Нео, Бела, Джеймс Съли, Пърси 

Джаксън Другият свят е истинският свят, светът, на който те принадлежат 

и в крайна сметка светът, в който остават. В края на пътя си модерните 

герои откриват отворени майчински обятия (символизирани от майката-

природа в "Аватар" например) и преливане в свят на блаженство, в който 

всичко е възможно (в "Здрач"). Това драстично ги отличава от древните 

герои, чиито път е насочен към отделяне от света на майките и 
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преминаване в света на бащите - неизбежен елемент от намирането на 

собствен път в живота. Нашето време обаче слага акцент на младостта и 

нежеланието да се разделим с илюзиите. Днешната посока на развитие на 

живота определено не води еднозначно напред към зрелостта. 

Саботирането на усещането за реалност от страна на тези произведения, е 

част от този процес на вдетиняване - в крайна сметка единственото, което 

кара човек да порастне, е реалността и нейните неумолими изисквания, 

никой не пораства по свое желание или избор. 

Вероятно не бива да корим съвременния приказен супергерой за 

това, че винаги избира Другия свят - в света на реалността той е 

неудачник, инвалид или луд, в Другия свят е красив, богат, могъщ и - често 

- безсмъртен. Макар и в крайна сметка да спасява света от унищожение, 

пътят му е повече фокусиран около откриването на неговите суперсили 

(Бела от "Здрач" разбира като вампир, че може да бъде щит за близките си 

- нещо, което фактът, че никой не може да проникне в мислите ѝ, докато е 

още човек, намеква; Нео разбира как да огъва Матрицата и да бъде 

неуязвим за куршуми, Хари Потър става Господар на смъртта). 

Суперсилите му винаги са част от това, което е истинската му същност 

(например роден магьосник, полубог) и затова откриването на истинското 

му Аз също заема централно място в произведенията. Така търсачеството 

на героя (героичният quest) днес е свързано най-вече с намирането на себе 

си, което автоматично води и до откриване на дом, място, принадлежност, 

суперсили и начин да остане завинаги в Другия свят. Финалната фаза от 

пътя на древния герой - завръщането в реалността - е напълно премахната 

от пътя на новия. Така всички произведения-конгломерати, в поканата си 

към героите и читателите да потърсят своето истинско Аз в един по-

автентичен свят, всъщност им позволяват завинаги да останат във 

фантастичната вселена, гарантирайки им безсмъртие. С това Другият свят 

вече има повече аналогии не със смъртта и приказките, а с виртуалните 

преживявания и илюзии. За съвременните приказни супергерои 

завръщането в реалността не се състои - те остават завинаги в плен на 

приказната вселена, която са открили и на която принадлежат.  

 

3.2. Alternate: "Имало едно време" в сегашно време 

 

Тук в две подглави, наречени "Процесът срещу приказките в 

"Шрек" и "Клише и смисъл - технология на подмяната" разглеждам как 

съвременните приказки използват хумор за възрастни в произведения за 

деца, психологизират архетипните образи и използват приказните герои за 

брандове и реклама.  

mailto:fukla@dir.bg
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 Преработки на приказни мотиви (неизброими са мюзикълите, 

балетните постановки, оперите, филмите, театралните представления, 

базирани на приказни мотиви и сюжети) са се случвали нееднократно през 

20-ти век, но много от тях дори са "работили" повече в полза на 

съхраняването и паметта за оригиналния сюжет, за разлика от днешните 

произведения, в които се случва едно подчертано иронично дистанциране 

от приказките, които тук наричам "класически приказки". Съвременните 

преработки на приказките (изброените по-горе филми) обричат 

класическите приказки на забрава, макар и всъщност да изглежда, че 

постоянно се облягат на тях.  

 В опита си да разбера как протича процесът на преработка на 

приказни мотиви разглеждам няколко модерни преработки на приказки, 

които пожънаха грандиозен успех в последните 13 години - "Шрек" (2001, 

2004, 2007), "Рапунцел и разбойникът" (2010), "Огледалце, огледалце" 

(2012), "Замръзналото кралство" (2013), "Господарка на злото" (2014). 

Произведенията не са подбрани случайно - това са най-популярните в 

последните 13 години преработки на приказки, пожънали невъобразим 

комерсиален успех. Съвсем логично за днешното време, обсебено от 

печалбата, тези произведения се налагат като модели за преработване на 

приказното въобще. 

 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). Модерната 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 приказка и нейните 

преработки от “Дисни”, пародии на клишето "приказен живот" (блясъкът, 

богатството, Холивуд, кралските семейства), елементи от текстове, които 

са близки до приказките или са получили приказно "признание" през 

годините като цитираните в моята работа "Питър Пан", "Вълшебникът от 

Оз", "Властелинът на пръстените", както и събития, широко известни в 

популярната култура като изгарянето на сутиени на феминистките 

протести, лозунги като "Войната е мир" от "1984" на Оруел. Може да се 
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каже, че новите приказки стават пространство за преосмислянето на 

"клишета" въобще, тъй като всичко гореизброено 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).  

 Иронизирането на приказките от самите приказки, иронизирането на 

правилата и преобръщането "с главата надолу" на приказната вселена 

създават пълно объркване в това какво всъщност се преработва и коя е 

"истинската" приказка, като 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 "посещават", когато 

реалността стане прекалено комплицирана. Сега Страната на приказките е 

"взривена отвътре" и някои от промените, които са извършени там, съвсем 

не са безобидни. Сред тези промени са: 

 

 1. Шеги за възрастни в произведенията за деца.  

 Създаването на детски филми, 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 

преработка на приказки. Много от съвременните детски приказки 

наследяват от "Шрек" склонността 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 определя 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.  

 Kласическите приказни мотиви (наред с елементи от попкултурата 

на миналия век) в модерните приказки се изявяват като "опровергани" или 

подиграни клишета. 

 

 3. Очаквай неочакваното.  
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 В съвременните приказки се наблюдава травестиране на мотивите, 

преобръщане, тенденция с героите да се случва точно обратното на онова, 

което се случва в класическата приказка. Героите, които познаваме като 

злодеи от класическите приказки, тук са разкрити като неразбрани и 

"етикетирани" погрешно от обществото или принудени да действат като 

злодеи заради обстоятелствата, но всъщност с меки сърца и чувствителни 

души. Действието често се базира върху техния прелом или 

психологическите "обяснения" на действията им в класическата приказка. 

 

 4. Героят на приказката знае, че е герой на приказка.  

 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 постмодерно 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 "Господарка на злото" - от 

самата Спяща красавица). 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.  

 Целта вече не е да намериш истинската любов, а светът и тялото 

(формата), в които се чувстваш добре ("себе си").  

 

 6. Връщане към природата.  

 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. Няма как обаче да не се забележи 

острото противоречие в посланията, идващи от съдържанието на 

приказката и от начина, по който се разпространява тя. Чрез супер 

технологичните корелати, които се завъртат в орбитата ѝ, като видеоигри и 

др., използването на най-новите достижения на компютърната анимация, 

появата ѝ в многобройни формати като 3D, 4D и т.н. и с герои, които 

служат за реклама на откровено вредни за природата неща (хранителни 
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вериги като "Burger King") модерната приказка изглежда като човек, чиито 

думи и действия значително се разминават.
 
 

 

 7. Сливане на "приказно" и "сегашно" време.  

 Правенето на паралели на качествата на приказните герои и техните 

реалии със съвременността се превръща в доминиращо свойство на 

съвременните приказки. В "Огледалце, огледалце" суетата на кралицата е 

показана като суетата на съвременна холивудска знаменитост, която 

отказва да се примири с остаряването, ужасява се от бръчки и се подлага 

на разкрасителни процедури, показващи "извращенията" на модерната 

козметична индустрия (като маска с ексременти на славей или педикюр с 

рибки гара руфа).  

 В подглавата "Клише и смисъл" разглеждам елементите от 

класическата приказка, които се смятат от клишета от днешния свят и се 

опровергават, въпреки че всъщност имат дълбок психологически смисъл за 

традиционните читатели на приказката - като например важността на 

отдалечеността на приказките в "имало едно време", приказните герои да 

са обобщени, а не психологизирани и защо "злата вещица" трябва да умре. 

Така достигам до извода, че съвременните приказки не надграждат, а 

напълно преработват оригиналите и водят до ерозирането им. За да докажа 

как в резултат на всички тези опровергани "клишета" в съвременните 

приказки и на агресивния им маркетинг модерните читатели необратимо 

забравят оригиналните истории съм направила анкети в 3 български 

училища и сред деца на българи, живеещи в чужбина, както и няколко 

интервюта с модерни читатели, резултатите от които публикувам в главата 

"Delete: Епопея на забравянето". 

 Анкетите бяха проведени в 159 ОУ "Васил Левски", 117 СОУ "Св. 

Св. Кирил и Методий", 85 СОУ "Отец Паисий" през 2015 г. Участниците 

бяха 76, между 12 и 14 години - от поколението, израснало със 

съвременните приказки. Анкетата беше проведена писмено и децата имаха 

възможност да отнесат екземплярите у дома и да ги попълнят там. 

Различните екземпляри включваха между останалите въпроси и различни 

базисни за осведомеността за приказките питания като "Какво се случва с 

Малката русалка?", "Кои са Хензел и Гретел?", "За какво се разказва 

"Алиса в Страната на чудесата?", "Коя е Снежната кралица?", "Какво се 

случва с Рапунцел?", "Какво се случва със Спящата красавица?".   
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 Мотивацията да задам точно тези въпроси беше свързана със 

съществуването на супер комерсиални модерни "заместници" на тези 

класически истории. Едва ли ще е изненадващо за някого, че като цяло, 

децата помнеха много повече историите на съвременните герои от тези на 

древните им прототипи (подобно на няколко поколения, които израстват с 

първите преработки на "Дисни" и забравят до степен на пълна амнезия, че 

всъщност приказките имат друга страна и герои освен захарните и 

розовите). Въпреки че днешните деца имат постоянен достъп до интернет, 

при попълването на анкетите беше видно, че много от тях не бяха 

проверили за оригиналните истории там, въпреки че имаха поне седмица 

на разположение. Според мен това също е показателно за факта, че новите 

приказки не повишават осведомеността и не разпалват любопитството към 

своите предшественици (както твърдят някои изследователи), а водят до 

заличаването им. Вероятно не е необходимо модерните деца да се 

запознават със старите истории, макар и да е изключително любопитна 

тяхната издръжливост през столетията. Въпросът е в интересите, които 

стоят зад съвременните промени, както и какво си отива заедно с тях - 

достъпа до "информация" за инициационните перипетии, борбата с 

вътрешните демони, порастването. 

 Интервютата с някои от по-големите им съученици, които пишат 

фенфикшън или собствени фентъзи разкази, показват сериозен уклон към 

"изваждането" на героите от света на книгите и съжителство с тях в 

реалността. Блага (15г.), например, е създала профил във Фейсбук на 

измисления от нея герой Тео. Дими (16г.) признава, че с уред, приложен в 

енциклопедията за чудовища "Чудовищология", е търсил дракони в 

близката до къщата му гора. А Иво (12 г.) на въпроса дали е вярвал, че 

съществуват дракони в реалността, казва "Аз и сега вярвам" и заявява, че 

когато порасне, ще отиде да ги търси в Африка.  

 

4. Control: Модерните читатели в плен на вечното детство 

 

Тенденцията да се оставят героите в другия свят и така да се 

инфантилизира читателя е подкрепена и от други съвременни процеси. 

Джеймс Холис (2004) се безпокои, че днес няма кой да покаже на 

момчетата как да бъдат мъже, а "никое общество не може да просперира, 

ако мъжете му са незрели."
 
(с.53). Тенденцията в съвременната култура е 

незрялостта на мъжете не само да се толерира, но и да се подтиква чрез 

постоянното им ангажиране с технологии, играчки, комедии и идолизиране 
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на детското отношение към живота. Съвременните "изгубени момчета" не 

само ще последват Питър Пан в Небивалата земя, но и с удоволствие ще 

останат там завинаги. Ритуалите на женската инициация не са толкова 

добре изследвани в племенната култура, колкото мъжките, но едно е 

отбелязано от психолози и изследователи на човешкото развитие - 

момичетата са "инициирани" от собственото си тяло с настъпването на 

менструацията. Затова е и логично "атаката" срещу порастването на 

момичетата да се осъществява пак през тялото. Женствеността и 

сексапилът в наши дни биват провиждани не в женското, а в момичешкото 

(и дори детското) тяло, а жените, които не се страхуват да остареят 

естествено и не се вписват в този идеал, се оплакват, че се чувстват 

"невидими". В произведенията за съвременния супергерой това има своя 

рефлекс, когато жените-героини се превръщат във вампири и си 

гарантират "консервиране" на младостта за възможно най-дълго време - 

граничещо с безкрайността. Оставането им във вълшебния свят при това е 

"безнаказано" - героинята от "Здрач" не само запазва личността и душата 

си при превръщането си във вампир, но е и "наградена" с вечна младост, 

отлична външност, баснословно богатство, красиво дете и изобилие от 

суперсили. Ориентацията на човешкия живот, която внушават тези 

произведения, е не в посока на приемането на реалността, а фиксирана в 

едно "замръзнало кралство" (неслучайно това е заглавието на едно от 

произведенията-конгломерати) на безкрайната младост (детство), в един 

свят на неограничените възможности, в който трябва да пребиваваме 

вечно.  

 Трябва да е ясно, че когато става дума за "да останеш дете завинаги", 

не се има предвид свободна и щастлива детска невинност. Никой 

маркетинг специалист не би позволил подобно нещо, поне докато 

влиянието на децата за покупка докарва внушителните $30 млрд. годишно. 

Нито пък говоря за щастливо отпускане на детското въображение или за 

творческа игра, въпреки че "тя е основа на научаването, тя е основата на 

критическото мислене, на решаването на проблеми, тя е основата на 

емпатията, на усещането да бъдеш нещо друго и начинът, по който децата 

придават смисъл на живота." (Consuming Kids: The Commercialization of 

Childhood, 2008). За никого не е изгодно днешните деца да могат да играят, 

без да имат брендирания продукт. Това е тревожно само по себе си, но и 

защото по този начин "основната стойност, продавана на децата отново и 

отново и отново, е ценността, че неща или вещи или марки, ще ни направят 

щастливи."
 
(пак там). Всичко това кара изследователите да се страхуват, че 

нещо се случва с детството, заради което го наричат токсично, отровно и 

сложно (Brooks, 2008), а тъкмо в него се очаква да пребиваваме всички - и 

деца, и възрастни. Една от причините за това изтъква професор Бенджамин 

Барбър: "търговците схванаха, че ако могат да накарат възрастните да 
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действат повече като деца, те ще станат по-добри купувачи, по-добри 

потребители." (The Mеn Who Made Us Spend, 2014). Затова и новите 

митове се правят не само за деца, а и за възрастни. Тяхната 

сантименталност, носталгия и склонност към идеализиране на детството, 

особено, когато животът покаже лошата си страна, е златна мина за 

рекламистите. Възрастните са склонни да възприемат детството като 

невинно, безгрижно и весело и лесно могат да купят всичко, което им 

внушава това, докато всяко истинско дете знае, че това не отговаря изцяло 

на истината. Така че често в наши дни именно възрастните са онези, които 

искат да си поиграят на деца и културата всячески ги подпомага да сторят 

това. Затова и възрастови ограничения в групата на модерните читатели е 

трудно да се направят. Пребиваването в страната на вечното детство не е 

период от живота, а състояние на ума. 

 Както е видно от казаното дотук, в дисертацията изследвам един 

съществен "слой" от актуалния и по-генерален проблем с израстването на 

децата в модерната култура, а именно как вълшебните произведения за 

деца, заради начина, по който се преработват днес, от част от решението са 

се превърнали в част от проблема. Ако предишните са подпомагали 

процеса на порастването, сегашните служат за инфантилизиране на децата 

и възрастните. Както пише Нийл Постман, в днешния свят, където децата 

могат да разбират всичко, тъй като информацията се предава чрез визуални 

образи, и освен това е поднесена забавно, като за деца, се размиват 

границите между детство и възрастност. Според Постман това води до 

изчезване на детството. Други автори потвъждават това и припомнят 

възникването на съвременни думи като "kidults", "rejuveniles", "twixters", 

"adultesens" ("децъзръстни", "възрастнейджъри") (Barber, 2007, p. 5). Моите 

наблюдения напълно съвпадат с горепосочените, с уточнението обаче, че 

изчезва не детството, а възрастността. Превръщането на митовете и 

вълшебните приказки от спътници в процеса на порастването и разкази за 

ритуала на инициацията в произведения за оставането във вълшебния свят 

допринася за изключително много за това вдетиняване. Тези произведения 

вече не предлагат начини за справяне с реалността, а  друга реалност, в 

която децата могат да останат завинаги, респективно - никога да не 

пораснат. Тези произведения оспорват представата за реалност и предлагат 

на нейно място вълшебен свят, достъпът до който е перманентен, но 

управляван от комерсиални интереси. Новите митове изоставят 

отдалечаването в приказни вселени и се захващат да произвеждат (или 

фалшифицират) реалност. Описани са стратегиите на рекламисти и 

продуценти за това: 

 1/ Новите митове за героя създават вълшебни светове с висока 

степен на достоверност. Голяма част от образите и реалиите в тези 

произведения, които в древните митове и вълшебните приказки са имали 
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символна стойност, сега се буквализират и някои от "чудесата", описани в 

тях - вечен живот, възможност да си смениш тялото или да избираш света, 

в който живееш, вместо да се справяш с трудностите на реалността, 

откриването на суперсилите - стават реални опции в главите на днешните 

читатели. Конспиративната идея за "тайна", която всички произведения за 

съвременния приказен супергерой поддържат, също подкрепя това 

вярване. И точно там идва проблемът, защото, както казва Нийл Постман: 

"Няма нищо лошо в забавлението. Както един психиатър веднъж каза, ние 

всички строим въздушни замъци. Проблемите идват, когато се опитаме да 

живеем в тях." (Postman, 1987, p. 79) 
 

 2/ самите произведения-конгломерати стават източник на истински 

промени в реалността. Популярността им и изобретателността на техните 

автори, продуценти, филмови студиа и т.н. карат реалността да се "огъва", 

за да съответства на сюжета на произведението. Създаването на 

литературни мистификации, публикуването на генеалогични дървета на 

магьосническите родове, създаването на език, на който говори описаната в 

произведението общност, допринасят за възприемането на света и героя ѝ 

като част от реалността. След като светът на Хари Потър се сдоби със 

световна слава, съвременните детски енциклопедии започнаха да разказват 

за вълшебства и магии, сякаш подобни неща са научно доказани явления и 

освен това, под формата на приложения, да предлагат артефакти от 

вълшебния свят - "истински" косми от гривата на еднорог, пепел от 

феникс, люспи от змей. (Магология, 2005; Чудовищология, 2010). След 

като популярността на героя на Роулинг нарастна неимоверно, на гара 

Кингс Крос в Лондон се появи истински Перон 9 3/4 и през 2015-та 

Хогуортс Експрес присъстваше в списъка със заминаващи влакове на 

първия учебен ден. В реалността са пресъздадени много от топосите в 

"Хари Потър". Онлайн могат да бъдат поръчани лакомства от вълшебния 

свят, а истинските училища "Хогуортс", в които съвременните деца могат 

да учат магия и вълшебство, достигат двуцифрено число. 

 3/ Модерните приказки не се случват в далечно и недостижимо 

време, приказните героини имат профили в Инстаграм, приказната красота 

е заменена от съвременни козметични процедури и няма "непознато" 

царство, което не може да бъде достигнато за няколко часа път с кола. 

Това противоречи на най-важното 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 на безопасна дистанция, в един свят, към който детето може 

да се "включва" и "изключва". Днес "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 
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детското ежедневие. Всичко, което те казват и правят, както и 

увеселителните паркове и мърчъндайзингът, заявява на децата, че могат да 

имат тези герои в реалността - без да изчезват със затварянето на задната 

корица. Рекламиращи модерни храни, прически, козметика, те стават част 

от ежедневието, а не от "приказната страна".  Днес въображението, което 

помагаше на децата да пътуват в тази страна, вече не им е нужно, защото 

героите и реалиите от нея преминават отсам. 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 предоставят филмовите 

компании, които "държат правата" върху нея.  

 Излизането на детските герои от страниците на книгите и влизането 

им в живота на детето с цел да му продадат нещо може да има сериозни 

последствия върху психиката му. Според Бруно Бетелхайм, за да може 

приказката да послужи на целите на порастването, детето 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, p.117). Според него е еднакво фатално 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. 

Липсата на отдалечен фантастичен свят, в който да избягаш като дете, като 

тийнейджър може да те подтикне да мразиш реалността и да не можеш да 

установиш добър контакт с нея. Липсата на отдалеченост на днешните 

приказки, незаключеността на този свят с "имало едно време" и 

обвързаността на приказните герои с консуматорство, както и 

неспособността да си играеш и преработваш трудностите в отделен, 

собствен свят всъщност определено не служи за среща на безопасно място 

с проблемите на порастването. Така от една страна децата са "подтикнати" 

да порастнат бързо, но им е отнет светът, в който това може да се случи 

плавно и истински, "тайният им свят", който сега е осветен от мощните 

прожектори на реалността и консумацията. Едновременното оспорване на 

усещането на децата за "нашата споделена реалност", за света на 

делничното и обикновеното и предлагането на вълшебен свят, където 

всичко в достъпно срещу пари, води до липсата на усещане за реалност в 

живота на съвременните хора. Проблемът е, че няма друг фактор, който да 

подтиква към порастването, освен реалността. Израстването е болезнен 

процес и никой не го прави по свое желание. Премахването на реалността 

от уравнението на живота може да превърне днешните деца във вечни, 

които не искат нищо друго, освен да играят, като Питър Пан. Така 

завинаги ще са отделени от реалността и способността активно да ѝ 

въздействат (чрез истинско участие, избори, промяна), от което хората, 

които са толкова пораснали, че съвсем хладнокръвно са направили 
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сметките си колко пари могат да изкарат от масовото вдетиняване, имат 

изгода. Едно общество от непораснали деца и незрели възрастни се 

управлява лесно и може да бъде тласкано в която посока тези хора решат. 

Страшното е, че съвременните приказки и митове - директният път към 

сърцата на най-уязвимите членове на обществото, децата - активно им 

съдействат за целта. 

 

5. Switch off: 

 

 В заключение отново напомням за ролята на приказките в човешкия 

живот и в моя собствен и изтъквам, че запазването на автентичността е 

важно. Като възрастни хора ние не се сбогуваме навеки с детските 

приказки, сбогуваме се с наивността, безпомощността и постоянната 

нужда от родителите, които сме имали като деца. Порастването ни не е 

непременно безпроблемно, но то ни откъсва от най-големия проблем на 

детството - зависимостта от другите. Нашествието с огън и меч (и пари) в 

приказната вселена може да лиши днешните деца от възможността за 

всичко това. Вероятно на фона на всички терористични, политически, 

екологични и др. проблеми на света в момента, на някого може да се стори 

безумно да оплаквам промяната на приказките. На фона на деца, 

пострадали от насилие или гладуващи, страданието за промените в 

приказната вселена може да изглежда като смешен плач. Проблемът е, че 

посягането на нея може да означава посягане на единственото място, 

където може да се намери покой от останалото. 
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ІІІ. АВТОРСКА СПРАВКА 

 
 

1. Изводи от изследването 

 

 1. Чрез изследването на древните образци и класическите вълшебни 

приказки със съвременните им "еквиваленти" се вижда ясно промяната в 

архетипа на героя, който традиционно е служел за порастване, както 

показва недвусмислената му връзка с ритуала на инициация, подчертана от 

Владимир Проп и Джоузеф Камбъл. В съвременния свят митовете за героя 

от помощници на порастването стават инструменти за инфантилизиране на 

читателите и за изпращането им във въображаеми светове (които стават 

по-истински от реалността). Идентификацията с новия приказен 

супергерой събужда ескейпистка вяра, магическото мислене, нежелание на 

децата да се сблъскат с реалността на хора и обстоятелства, а вместо това 

предпочитат да останат завинаги в света на мечтите и фантазиите, където 

продуценти, рекламисти и корпорации всъщност много искат да ги 

задържат.    

 2. Вдетиняването на читателите се случва по различен начин при 

момичетата и момчетата. Свързвам това освен със съвременни тенденции, 

и с връзката на порастването с древния ритуал на инициация, които, макар 

и изгубени в наши дни, все още имат своето влияние. На момчетата днес се 

внушава, че животът може да е една площадка за игра, а на момичетата - че 

трябва да запазят младостта на тялото завинаги. В произведенията на 

съвременния супергерой това има своят рефлекс, когато жените-героини се 

превръщат във вампири и си гарантират "консервиране" на младостта за 

възможно най-дълго време - граничещо с безкрайността. И в двата случая 

се промотира ориентация на човешкия живот, не в посока на приемането 

на реалността и остаряването, а отричане на законите им и пребиваване в 

едно "замръзнало кралство" на безкрайната младост (детство), в един свят 

на неограничените възможности, който може да ни бъде осигурен от 

технологиите и платен с кредитна карта. 

 3. Другият свят преди е бил отвъдното, в който героят отива и се 

връща с ценни дарове, сега е виртуалният свят, в който героят остава. 

Преди сирачеството на героя е означавало свобода за свързване, сега - 

непринадлежност. 
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 4. Преди героят се е борил с демони и чудовища, които 

олицетворяват природата и победата му над тях е надмощие на културата 

над природата, съзнанието над несъзнаваното. Сега героят е природен и се 

бие с цивилизацията, подканяйки ни не да търсим решение на проблемите, 

а към бягство и връщане назад в миналото. Съвременният герой вече не 

строи моста от детство към зрялост, а избира нова самоличност и свят, 

който ѝ подхожда, който никога не е реалността. И подтиква и нас да 

направим същото.  

 5. В съвременния свят произведенията се превръщат в произведения-

конгломерати, в които книгата или филмът представлява само един 

елемент от цяла вселена от свързани продукти, игри, предмети, начин на 

живот. Те съдействат на сюжетите и героите да излязат от рамките на 

художественото и да излязат навън в света, произвеждайки реалност. 

Подкрепила съм тази теза с емпирични данни, които показват, че много от 

потребителите на подобни произведения (вече е трудно да ги наричаме 

само "читатели" или "зрители") наистина вярват, че нещата, описани в тях 

са автентични и съществуват в реалността. 

 

   



 

54 

 

2. Основни приноси на дисертацията: 

 

 - Исторически преглед на мита и архетипа на героя и неговата роля в 

живота на обществото от древните племена до наши дни.  Съвременният 

приказен супергерой не възниква в празно пространство. Свързването на 

съвременните герои с техните исторически предшественици помага ясно 

да се отчетат разликите и промените в пътя им. Очертани са промените в 

съвременната действителност, които съдействат и предопределят този 

процес. 

 - Откриване и очертаване на образа на "съвременния приказен 

супергерой", който води читателят в измислен свят. 

 - Детайлно описание на новия път на съвременния приказен 

супергерой, който привидно дублира, но всъщност се различава от пътя на 

героя, предложен от Камбъл в известния му мономит и изследването на 

влиянието на тези различия върху модерните потребители на новите 

митове. Смяната на посоката в пътя на героя от връщане в реалния свят и 

порастване към оставане в света на магията и чудесата и вдетиняване е 

посочена и изследвана за първи път в настоящия текст. 

 - Емпирични наблюдения и материали за въздействието на 

съвременните произведения за героя и на промяната в пътя му върху 

модерните читатели. Включване на разнообразен интерактивен материал - 

анкети, интервюта, фенфикшън. По този начин се обогатява темата за 

поведението на модерните публики, която разпалва интерес, но е 

относително малко застъпена от българските изследователи. 

 - Анализ на спецификата на преработката на приказки и митове (или 

авторски произведения, добили статута на такива) в наши дни и 

ерозирането на паметта за оригиналите  

 - Сравнение на произведения, които не са сравнявани преди, с 

извличане на плодотворни изводи от това, сред които "Властелинът на 

пръстените" и "Междузвездни войни", "Алиса в Страната на чудесата" и 

"Матрицата", "Питър Пан" и "Здрач", "Вълшебникът от Оз" и "Хари 

Потър". 

 - Откриване на продуктивни опозиционни двойки (живот-смърт, 

природа-култура, индивид - общество, детство-зрялост, реалност-"време на 

сънищата), през които се анализират съответно митологичната и 

съвременната действителност, за да се отчетат добре разликите помежду 
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им и да се открият водещи тенденции и преобръщания в "нашата 

споделена реалност" в наши дни. 

 - Обединение на източната и западната научна мисъл по темата за 

митологичното и участието му в живота на хората, на класически текстове 

на изследователите в областта с много модерни текстове, някои от които са 

представени за пръв път на български. 

 - Съчетаване на антропологична, културологична и психоаналитична 

перспектива с цел по-ясно открояване на пълните последствия от 

съвременните промени в мита за героя. 
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