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Въведение в темата
Опитите да се артикулира история на вълшебната приказка като литературен жанр са сравнително 

популярна тема, при осезателно растящ научен интерес от осемдесетте години на ХХ век.  Джак 

Зайпс,  един  от  „пионерите”  в  изследователското  поле  и  безспорно  най-добрият  преводач  на 

класически  вълшебни  приказки,  е  един  от  първите  учени,  които  изграждат  и  утвърждават 

интердисциплинарните  занимания  с  този  литературен  жанр,  като  легитимно  академично 

изследователско поле. Настоящата теза добавя към голямото количество анализи върху историята на 

вълшебната  приказка  интерсекцията  с  друго  дискурсивно  поле  –  това  върху  историята  на 

„откриването”  на  детето  в  модерна  Европа  и  историческото  развитие  на  концепта  за  детство. 

Промените в социалните макроструктури, които регулират понятието за детство в дадено общество, 

са  съпътствани  от  трансформации  в  класическата  вълшебна  приказка  като  литературен  жанр. 

Основна  цел  на  настоящото  изследване  е  да  се  проследят  тези  трансформации  на  понятието  за 

детство „в миниатюра“, през ревизиите на вълшебните истории. Институционализирането им като 

детски  литературен  жанр, със  съответстваща  структура  и  траектории, служи  като  поле  за 

своеобразна археология на детството като модерна находка. С това се слагат и по-тесни граници на 

историята на вълшебната приказка,  която е обект на анализ – едва с адаптациите и ревизиите от 

ерата на печатната преса и нормализирането й като „детски жанр”. 

Изложените истории на вълшебната приказка като жанр имат за цел артикулирането на позиции, 

през които се въвежда тематиката за  практическата значимост на вълшебните истории – тема на 

настоящата  дисертация и основно поле,  в  което се разполагат  обструкциите  върху:  1)  ролята  на 

моралните  норми в тях,  2) спецификите  на нормативните кодове,  инкорпорирани в ревизиите  на 

историите и 3) наративната привилегия, акумулирана с патинирането на жанра и обличането му в 

одеждите на универсалното и аисторичното. 

Модерната  социология  на  детството,  на  която  се  обляга  част  от  изложението,  има  две  основни 

заслуги в концептуализирането на ролята на нормативността в литературата за деца като хомогенно 

аналитично поле. Едната е обвързването на различните топоси на детството и властовите практики, 

които  ги  регулират,  с  възприемането  на  детството  като  маргинала.  Другата  заслуга  лежи  в 

легитимирането  на  наративите  да  служат  не  просто  като  медия  за  морално  възпитание,  а  като 

подстъп към процеса на социализация. Най-малкото съществувайки като начин да се посочи нещо в 

света,  децата  не  са  „измислени”  в  няколко  града  в  модерна  Европа.  Това,  което  произвежда 
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модерността,  е  понятие  за  детство,  с  негови  хабитати,  като  различно  от  света  на  възрастния. 

Постепенното  утвърждаване  на  това  нормативно  натоварено  „очевидно  различие”  е  специфично 

точката, в която най-плътно се доближават реконструкциите на двете социални истории – тази на 

вълшебните приказки и на модерното понятие за детство - положени в методологичната рамка на 

наративната етика. 

Акумулирането на методологична рамка, която да послужи за анализ на различните изследователски 

парадигми  в  конципирането  на  литературния  жанр,  в  едно  с  изискването  за  рефлексивно 

артикулиране на механизмите за акумулиране на наративни привилегии и иманентните реторики на 

детството, са базисни за изложението. 

Актуалност на темата

Двата обекта на изследването са самостойни и изключително популярни в световен мащаб. Както 

обемът, така и насоките на академичните изследвания сочат ескалиращ интерес,  при сравнително 

високо ниво на интердисциплинарни модели за конципиране на вълшебните приказки и все още 

високо  ниво  на  антиципиране  на  темата  за  „откриването  на  детето”  като  радикална,  ведно  със 

спорните „очевидности” на детството. 

Въвеждането на паралелна перспектива към анализа на двата обекта е новаторско изследователско 

поле, популяризирано в рамките на западноевропейската и северноамериканската академия. Наборът 

от  различни  перспективи,  както  и  иманентната  на  обектите  на  анализ  социална,  историческа  и 

културна  сензитивност,  изискват  прецизиран  и  локализиран  критичен  превод  на  популярните 

изследователски  модели  (една  от  комплементарните  цели  на  тезата).  Намирането  на  адекватен 

подход за сравнителен анализ е важна част от процеса на легитимиране на академичния дискурс 

върху топосите  на детството и в частност  наративите  за  деца.  Наративната  етика  и анализът на 

спецификите  на  нормативността  във  вълшебния  жанр  са  малко  изследвана,  но  потенциално 

популярна постановка за изследване на хипотези от дискурса върху модерния концепт за детство. 

Основен проблем в изследването

Основният проблем в изследването е свързан с възможността да се преодолее академичната бразда 

между изследванията на двата обекта на настоящата разработка – класическата вълшебна приказка и 

концепта за детство в Европа, като наративната етика е експлицитно легитимирана в рамките на 

изследването като адекватен подход при анализа на нормативността в жанра.
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Втори важен проблем е свързан с критичната реконструкция на широк обем от водещи модели за 

интерпретация на литературния жанр, какъвто не е наличен до този момент на български език. Втори 

аспект от този проблем е пряко свързан с идентификацията на историята на вълшебната приказка 

като  своеобразна  археология  на  детството,  което  пряко  въвежда  друго  оскъдно  популярно 

изследователско поле в социологията на детството – легитимирането на детската литература като 

топос на детството. 

Трети  заложен  проблем  е  артикулирането  на  субверсивността  на  всеки   потенциален 

интерпретативен  модел  за  жанра.  Тази  субверсивност  е  неизменно  следствие  от  процеса  на 

производство на наративни привилегии, които са акумулирани с възпроизводството на (имплицитно 

или експлицитно заложени) модели за адресата („получателя/аудиторията”)  на историите, които са, 

от  своя  страна,  регулирани от  подлежащите  ги  социални макроструктури  като  част  от  скритите 

реторики на детството.

Основна теза в изследването

Основната  теза  в  изследването  е утвърждаването  на  наративния  подход  към  етиката като  най-

адекватен модел за анализ на нормативността в класическата вълшебна приказка, при конструиране 

на общ дискурс върху две от „великите открития” на модерността – детето и вълшебната приказка. 

Тезата  може  да  се  защити  и  да  бъде  представена  най-отчетливо  през  темата  за  наративната 

привилегия и „третото пространство” на детството: литературата за деца като нов топос, в който 

концепта за детство се кове в продължение на два века. 

Пермутациите  във  вълшебните  приказки  и  респективно  адаптациите  на  корпусите за  деца, са 

разгледани  като  част  от  процеса  на  изграждане  и  хигиенизиране  на  пространства  на  детството. 

Дефинирана  е  ролята  им в нормализирането  на процеса  на социализация  и възпроизводството и 

институционализирането  на  публично  удържани  модели,  нормативни  практики  и  колективни 

идентичности. 
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Основна цел на изследването

Основна цел на изследването е да се артикулират и интерпретират основни моменти от академичния 

дискурс върху класическата вълшебна приказка като нормативен литературен жанр и съвременната 

социология на детството. Да се реконструират пресечни точки в развитието на модерния европейски 

концепт за детство и адаптирането на литературната вълшебна приказка, през анализ на социалните 

макроструктури,  регулиращи  двата  обекта  на  анализ.  Да  се  дефинират  ключови  понятия  от 

господстващи  перспективи  към  наративната  етика.  Да  се  конструира  методологична  рамка  за 

интерсекция на двата академични дискурса през нормативната ангажираност на наративите. Да се 

артикулират механизмите за производство на наративни привилегии, акумулирани в историите на 

вълшебната приказка като литературен жанр и спецификите на така утвърждаваната практическа 

ангажираност в процеса на социализация. 
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Кратко изложение на дисертационния труд

I. Първа част: История на класическата вълшебна приказка ? (стр. 18-61)

Обект на анализ са хипотези от водещите концептуални модели, пряко засягащи спецификата на 

нормативността в класическата вълшебна приказка и концептуализирането на субверсивността на 

историите на жанра.

Разработката в първа част е насочена към постигането на три основни цели:

Първата  цел е  да  бъде  направен  обзор  на  съвременната  литература,  посветена  на  класическата 

литературна вълшебна приказка, и по този начин дисертационното изследване да бъде: 1) изведено 

от тезите и проблемите, иманентни на дискурсите върху развитието и особеностите на жанра, като 

основна  цел  е  артикулирането  на  спекулативността  на  господстващите   перспективи  върху 

легитимацията  на  нормативността  на  жанра,  и  2)  изследването  да  бъде  конкретно  положено  в 

определен дискурс.

Като водещ метод в цялостното изследване е употребен сравнителен концептуален анализ – в тази 

част на изложението между различни реконструирани дефиниции на вълшебната приказка – с цел да 

се установят особености  на водещите академични дискурси и техните алтернативи. Допълнителен 

метод е съдържателен анализ на първичните източници, като целта е да се апробират хипотезите на 

интерпретативните  модели  през  историческата,  политическа  и  културна  контекстуализация  и 

валидност  на  аргументите  и  дефинициите.  Това  позволява  да  се  приведат  нови  аспекти  в 

дефинирането на интерполациите от политиките на патиниране върху натурализацията на властови 

дискурси и да се дефинира оптимално неутрална позиция в дискусията.

Предмет на разглеждане са основни интерпретативни модели (детайлно, тези на Бетелхайм, Зайпс и 

Ботигхаймер).  Те  са  изследвани  в  съпоставка,  за  да се  установят  границите  им и да  се  потърси 

възможност за артикулиране на субверсивността на изтъкнатите особености на нормативността в 

жанра, легитимирана в моделите. При сравнителен анализ на моделите се открояват характеристики 

и  проследяват  екстраполации,  които  показват  определени  дефицити  на  концептуално  ниво. 

Артикулацията  на  тези  дефицити  е  база  на  изследването  и  основен  пункт  в  артикулирането  на 

наблюдаваната „политика на патиниране” и производството на  наративни привилегии.
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Втората  цел на  изложението  е,  чрез  паралелен  обзор  на  първична  литература  и  на  актуална 

интерпретативна  литература,  да  се  изведе  критично  разбиране  за  дефинирането  на  вторичната 

нормативна  натовареност  на  вълшебните  наративи,  като  ефект  от  ревизирането  на  жанра  като 

„детски”, което да бъде употребено като база за рефлексии. 

Третата цел е артикулация на набор от позиции и съпровождащите ги характеристики на жанра, 

които да послужат, при по-късната реконструкция на основни понятия от наративната етика,  като 

база за съдържателна конкретизация. 

Основни тези: Реконструкцията  и интерпретацията  на  основни моменти от  академичния дискурс 

върху класическата вълшебна приказка, като нормативен литературен жанр, показват рафинирани 

механизми  за  производство  на  наративни  привилегии  и  възпроизводство  и  интернализиране  на 

господстващи  властови  дискурси.  Натурализирането  на  политиките  на  патиниране  е  адекватен 

изходен пункт за изследване на нормативността на вълшебните наративи. Социално-историческите 

контекстуализации  са  необходим  коректив  за  кохерентно  изследване  на  жанра  в  интерсекция  с 

развитието на концепта за детство в модерна Европа.

Структура на изложението:

.1І Вълшебните  приказки:  Паневропейски,  панисторически, 

пангалактически, или  липсата на история е история. 

Реконструирани са основни подходи при дефинирането на вълшебната литературна приказка като 

жанр:  фолклорен  подход,  структурализъм,  литературен  подход,  психоанализа,  исторически, 

социологически  и  идеологически  подходи,  феминистки  подход.  Въведена  е  темата  за  ролята  на 

снемането на авторския характер на наративите  и тематичната  употреба на изцяло аисторически 

модели за изследване/дефиниция на вълшебната приказка. 

.1.1І Бруно Бетелхайм и нуждата от магия

Психологическия  подход,  в  лицето  на  Бетелхайм,  е  реконструиран  като  пример за  границите  на 

теория върху връзката между вълшебните приказки и детското развитие, вплитайки три основни за 

подхода елемента – аисторичността на жанра, установяването на този тип наратив като универсален, 

общочовешки,  но  и  със  специфично  детска  аудитория.  Изложението  ще  служи  като  база  за 

съдържателен  анализ  на  връзката  между  дефиницията  за  вълшебна  приказка  и  понятието  за 

дете/детство  и  подлежащите  „очевидности  на  детството”  в  следващите  части.  Направено  е 

8



синтетично  изложение  върху  „Нуждата  от  магия”,  целящо  извеждане  на  основни  моменти  за 

реконструкцията  на  концепта  за  детство,  подлежащ  този  психоаналитичен  модел  и  социалните 

макроструктури,  които  са  ангажирани  в  процеса  на  социализация.  Пресъздадени  са  аргументите 

върху ролята на персонажите като формализирани „знакови” модели и кризенето на социализацията 

в ранна възраст. Дефинирана е аморалната приказка през амбивалентността на персонажите.

.2І Социална история на вълшебните приказки:  Джак Зайпс и 

изкуството на подривната дейност, или как се поддържа магически велосипед 

Приказката  е  анализирана  като  субверсивна  литературна  форма:  Пренаписването  на  социалната 

история на жанра през дефинирането на литературната вълшебна приказка като динамична част от 

историята на цивилизационния процес. Реконструирано е понятието за „civilite”  и дефинирането на 

вълшебната приказка през ролята на наратива и трите аспекта на намеса на автора (културната и 

лична  намеса,  социалната  манипулация  и  „моралната  хигиена”).  Така  се  обособява 

методологическият  подход,  възприет  от  Зайпс  (и  други  изследователи  след  него)  –  исторически 

контекстуализирано,  многослойно  дефиниране  на  литературния  жанр,  като  подстъп,  рефлексия 

върху идеологическите/ политическите конотации на самия концепт за него. Изложено е понятието 

за патиниране у Елизабет Хариес (ключово за цялостното изложение). Реконструирани са популярни 

дистинкции за жанра (Устна фолклорна приказка – Домашните  приказки на Братя Грим– печатни 

литературни текстове; Volкsmärchen, Buchmärchen, Kunstmärchen). Реконструирани са историческите 

и  културни  особености  около  конституирането  на  доминантна  линия  и  маргинализирането  на 

„женската линия”. Темпорално е локализирана легитимацията на вълшебните приказки като детски 

жанр.

.3І Вълшебните приказки: Нова история 

І.3.1 Фолклорни и вълшебни приказки

Изложен е  модел за  разграничение  между фолклорните  и  вълшебни приказки,  като  посоката  на 

дистинкцията е словесно - писмено творчество.

І.3.2 Вълшебните приказки

Реконструирани  са  основни  моменти  от  „новата  история”  на  жанра  (Ботигхаймер),  снемаща 

универсалистките  претенции  през  исторически  контекстуализиран  анализ.  Наративите  са 

дефинирани  като  модерен  градски  феномен,  социалните  макроструктури,  регулиращи  появата  и 
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развитието  им,  са  детайлно  пресъздадени.  Въведена  е  ясна  дистинкция  между  фолклорни  и 

вълшебни приказки. Пресъздадена е дефиниция на жанра през траекториите на сюжета. 

В  цялостното  изложение  от  първа  глава  е  налице  забележима  тенденция,  сочеща  употребата  на 

специфичните позиции на автор/издател/преводач/родител, от страна на авторите, като подстъп към 

анализа, докато обект на последващо разглеждане е новата модерна публика на вълшебната приказка 

– детето. Двете позиции – на адресат и адресиращ - се удържат в дискурсивна рамка, разглеждаща 

еволюцията  на  жанра  като  резултат  от  динамичната  интерсекция  на  понятието  за  детство  и 

легитимирането на жанра като детска литература; като реакция спрямо промени в нормативния код 

прилаган към детството и процеса на социализация.  

II.  Втора  част. „Закриването”  на  детето:  еволюцията  на  вълшебната  приказка  и 

производството на детството като модерен концепт (62-131)

Предмет на втората глава е изследването на все още спорния дискурс върху модерно-европейския 

концепт  за  детство  от  етнографската  перспектива  на  Ариес  до  съвременните  дискусии  в 

социологията на детството. 

Основната теза е, че реториките на детството, иманентни на всеки модел за изследване на детските 

наративи, могат да бъдат успешно деконструирани при съдържателен анализ на нормативността във 

вълшебните  приказки.  Спорността  и  радикалността  на  дефинирането  на  детството  като  модерен 

европейски  проект  е  кохерентна  на  политиките  на  патиниране,  проследени  в  еволюцията  на 

вълшебните наративи.

Цели  се  да  се  реконструират  пресечни  точки  в  развитието  на  модерния  европейски  концепт  за 

детство и адаптирането на литературната вълшебна приказка, изследвани през социални микро- и 

макроструктури,  регулиращи  двата  обекта  на  анализ,  както  и  експлицитната  артикулация  на 

механизмите за акумулиране и натурализиране на наративни привилегии. 

Структура на изложението

ІІ.1 Социална история на детството 

Антиутопичната  социална  история  на  детството  на  Зорнадо:  „Изобретяването”  на  детето  е 

разглеждано  като  начин  да  се  реконструира  репродуцирането  на  господстващата  култура  на 

възрастния. Легитимирани са детските наративи като „трети топос на детството”. Направена е кратка 

реконструкция на изложените в първа глава истории на вълшебната приказка.
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ІІ.2 География на класическите вълшебни приказки за деца 

Пресъздадени са особеностите на социалните макроструктури, които подлежат появата и развитието 

на  вълшебните  приказки  като  „градски  феномен”  (Ботигхаймер):  манифактурният  печат, 

нехомогенност  на  градското  население,  понятието  за  заможност,   грамотността  на  населението, 

икономическите  и  технологични  условия  са  разгледани  като  част  от  набора  от  социални 

макроструктури. 

ІІ.3 Топоси на детството 

В тачи част е пресъздадено детайлно изложение върху Ариес и „откриването на детето”, в контекста 

на  социалната  история  на  двата  му  „класически”  топоса  –  семейството  и  образователните 

институции.  Основните  елементи  от  развитието  на  модерния  концепт  за  детство  обхващат:  1) 

фрагментирането  и  датирането  на  детството,  проведено  през  развитието  на  класната  система  и 

въвеждането  на възрастовия регулатив,  2)   институционализирането на  основното образование  и 

„сегрегацията” на класната стая, 3) преподаването на майчин език и националистичните идеологии, 

4)  легитимирането  на  специфични  публични  роли  като  част  от  детството  и  на  дисциплиниращ 

апарат, нормиращ процеса на социализация, 5) сантименталното понятие за семейство, 6) частното 

пространство,  7)  технологични  и  икономически  макроструктури  (мобилност,  демографски 

особености, нуклеарното семейство и др.)

ІІ.4 Адаптации и ревизии 

ІІ.4.1 Вино, бутилки и патина

Аргументирани  са  политиките  на  патиниране  и  ревизирането  на  историите  като  част  от 

хигиенизирането  на  детството.  Дефинирана  е  ролята  на  адаптирането при  легитимирането  на 

историите  като  педагогическа  литература.  Новият,  ненаучен  дискурс  върху  детето  подплатява 

промените, които му кореспондират в ревизиите на ненаучната литература за деца и в частност – 

вълшебните  приказки,  посочвани като  основен  жанр.  Изложена  е  обща рамка  за  дефиниране  на 

дискурсивния характер на детството, през  изискването за анализ на социалните  макроструктури, 

подлежащи развитието на концепта (Квортъп). В ревизиите на историите се търсят диапозитивно 

репродуцираните  промени,  настъпили  в  социалните  макроструктури,  регулиращи  понятието  за 

детство,   като  същевременно  се  деконструират  скрити  реторики  на  детството,  регулиращи 

адаптациите.
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ІІ.4.2 Барут, компас и неподвързани истории

Анализът на „еволюцията” на  Домашните приказки на Братя Грим ясно показва генеалогията на 

приказния жанр, легитимиран като детска литература, като градски феномен, далеч от приписваните 

универсални или фолклорни начала или „общочовешки извори”. (Ботигхайм)

ІІ.4.3 Националните идеологии, или „Кой се страхува от Братя Грим?”

Артикулиран  е  биографичен  прочит  на  историята  на  Домашните  приказки на  Братя  Грим. 

Приписваното  фолклорно  начало  на  историите  функционира  като  част  от  механизма  за 

интернализиране  на  националната  идеология,  осъществявано  посредством  натурализацията  на 

концепта за детство, възпитание и социализация (Зорнадо). Изложена е критика върху постановката 

на Зорнадо, като субверсия на идеологията на господство, през натурализирането на концепта за 

детство  (нерефлектирайки  върху  скритите  реторики  на  детството  подлежащи  приетата  от  него 

позиция). Артикулирани са ключови характеристиките на модела за детство в Германия от времето 

на Братя Грим (Зорнадо): първородният грях, покварената детска воля, черната педагогика.

ІІ.4.4 Червената шапчица на Черната педагогика

Изложен е концепт за детето като „окупирана територия” (Зорнадо). В обобщение е артикулирано, 

специфичното за подхода на Зорнадо, обръщане към идеологемни архетипи, реифицирани през и в 

адаптацията  на  приказния  корпус,  което  по  любопитен  начин  схожда  към  тезите  на  Зайпс  и 

същевременно  се  отличава  по  особен  начин.  Натурализирането  на  концепта  за  детство  и  на 

отношенията между възрастен и дете, по-тясно визирани в концепта за черната педагогика на 18 и 19 

век,  служат  за  ясен  демаркатор  на  устойчиви  съвременни  подстъпи  към  реконструирането  на 

социалната  история  на  вълшебната  приказка  и  по-специфично  колекцията  от  приказки  на  Братя 

Грим. Критичният анализ отхвърля като едностранчиви позициите свързани с властовите механизми 

провидени от Зорнадо в списването и адаптацията на приказките по отношение на идеологията на 

господстващ  и  подчинен.  Това,  което  отстои  като  сигурен  исторически  локализиран  момент,  е 

реконструирането на вълшебния наратив като детски жанр – процес, развиващ се именно в процеса 

на пренаписване на понятието за детство. Другата позиция е обвързана със субверсивната роля на 

наратива,  в който авторите инкорпорират лични нагласи и биографични моменти. Акцентът пада 

върху скритите  реторики  на  детството,  които  могат  да  се  видят  зад  всеки модел  на  история  на 

вълшебните приказки. 
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Опитите  по  реконструкцията  на  историята  за  Червената  шапчица  се  описват  като  опит  да  се 

изложат „в миниатюра” усърдните усилия по легитимиране на определен господстващ  дискурс в 

западноевропейската култура. Направен е анализ на промените, през които преминава историята в 

процеса на адаптациите.

ІІ.5 Вместо заключение: Закриването на детето и съвременната социология на детството 

Втората половина на ХХ век – и най-интензивно последните две десетилетия от него – ни среща с 

две социални истории на два модерни субекта от различен порядък, но с „удивително” близка съдба 

– детството  и класическата вълшебна приказка. „Закриването” на двете, на което сме свидетели в 

огромно  количество  изследователска  литература,  съвсем  не  сочи  изчезването  на  едните  или  на 

другите, а точно обратното – края на изобретяването им и пълното им инкорпориране в конкретни 

социални  пространства.  Историята  на  едните  продължава  в  истории  за  консумативизъм, 

образование, социализиране и дисциплиниране; на другите – в субверсивни и политически коректни 

наративи.  Средината  на  доближението  на  двата  обекта  на  анализ  е  големият  завой  в  начина на 

функциониране/ ролята  на нормативността  в  класическите  детски  вълшебни  приказки. 

Утвърждаването на приказките като специфично детски жанр кореспондира на „монополизирането” 

на механизмите, които са ангажирани в процеса на социализация и инкорпорирането им в истории за 

„добрия живот”. 

Артикулирани са  два  господстващи модела на  детство  – дионисиевото  и аполоновото  (Дженкс), 

както  и  акценти  от  съвременната  социология  на  детството,  легитимиращи  основни  хипотези  на 

изследването. 

Обобщени са основни позиции от втора глава: промяната на модела на приказките и легитимирането 

на компактния модел, натурализирането на педагогическата роля на историите, легитимирането на 

наратива  да служи като подстъп към процеса на социализация;  промените в модерния проект за 

детство и социалните практики, ангажирани в процеса на социализация, легитимират вълшебната 

приказка като специфичен нормативно ангажиран наратив. 

Акцентирано е върху особеностите на подходите, които утвърждават първостепенната важност  на 

жанра  в  етическото  възпитание  (психоаналитични  и  педагогически),  като  са  артикулирани 

особеностите  на  реториките  на  детството,  които  тези  подходи  удържат.  Обобщени  са  общи 

специфики на реториките на детството скрити под алтернативните модели за жанра. 
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ІІІ. Трета част. Етика и наратив (стр. 132-194)

Предмет на изследване е наративният дискурс върху етиката и нормативната и социална функции на 

художествените наративи. Три подстъпа към ролята на наративността – посветени респективно на 

персоналната  идентичност  и  континуитетността,  на  практическата  идентичност  и  практическия 

избор и азът, и на наративите и времето – са обект на изложение и интерпретация. 

Основната теза е, че критичният анализ на класическите постановки върху вълшебните приказки, 

като  наратив  с  първостепенна  важност  в  процеса  на  социализация,  откроява  съдържателни 

характеристики на реториките на детството подлежащи тези дефиниции. Основни елементи от тези 

„очевидности  на  детството”  са:  1)  социалната  история  на  жанра  и  ролята  му  на  източник  на 

когнитивен и социален капитал за организиране на опита, 2) наративните механизми за изграждане и 

удържане на практическата идентичност – подстъп към приказните наративи като истории за добрия 

живот,  исторически  и  културно  контекстуализирани  прескрипции,  като  претенцията  за 

универсалност на удържания нормативен код е  умело подслонена под патината  на аисторичните 

одежди  на  вълшебните  приказки  и  3)  психологическият  подход  при  дефинирането  им,  като 

литературен жанр, и в частност ролята им по отношение на дисциплинирането на въображението. 

Целите са: да се дефинират основни понятия от господстващи перспективи към наративната етика и 

да се конструира методологична рамка за интерпретация на нормативната ангажираност на детските 

вълшебни  наративи.  Посредством  реконструкция  на  механизмите  за  производство  на  наративни 

привилегии (акумулирани в различните модели за истории на вълшебната приказка като литературен 

жанр) да се проследят реториките на детството видими зад/под тези модели за история на жанра 

(видими в спецификите на респективно утвърждаваната практическа ангажираност на наративите в 

процеса на социализация). 

Структура на изложението

ІІІ.1 Homo narrans 

Изложена е динамичната полемика между Рикьор и Кемп по отношение на наративната етика. Първо 

е артикулирана постановката на Рикьор за наративността и етическата ангажираност на наративите, 

реконструирана  през:  трите  мимезиса,  позитивните  телеологични  характеристики  на  етиката  и 

деонтологичните характеристики на морала, проблема за времето. Изложена е интерпретацията на 

Кемп през въпросите: 
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1) как начинът, по който Рикьор разбира времето посредством неговата наративна конфигурация, 

ангажира етическа проблематика;

2) как следва да се разбира тази така ангажирана етика;

3) каква е ролята на етиката в предразбирането на наратива и неговата способност да подбужда към 

действие (ефективност);

4) как се конструира преходът към представата за етиката като принципно необходима, за да се 

преодолее определена апоретичност  на времето, но и като представа за добрия живот, пресъздаден 

като наратив.

Изложени са тезите на Кемп за аналогичността на етическия опит с историко-поетическия опит за 

разказваното  време  и  за  етическата  рефигурация  в  художествения  наратив.  Анализирана  е 

постановката на трите типа истории за човешкия живот:  1)жизнената история,  2)архе-история на 

живота и 3)базовите  истории, като приказките са „припознати” в последните две. Акцент е поставен 

върху социалната и културна детерминираност на историите. Формиращата и реформираща роля на 

наративите   допълва   анализа  на  класическите  вълшебни  приказки  при  реконструиране  на 

културните и социални фактори в историята на създаването на двата големи малки маргинала на 

модерността – детето и вълшебните приказки. 

ІІІ.1.1 Нормативността  в класическите вълшебни приказки: рецепти за идентичност 

Изложени са няколко изследвания, посветени на наративния дискурс върху етиката и нормативната 

и  социална  функции  на  художествените  наративи.  Първи  елементи  от  изложението  са:  1) 

идентифицирането  на  особеностите  на  наративния  подход  към  етиката,  2)  специфичните 

характеристики  на  наративизма,  като  методологичен  подход,  при  проблематизирането  на 

практическата  идентичност  и  изграждането  и  удържането  на  такава,  както  и  3)  социалните  и 

нормативни характеристики  на  наративите.  Последващи акценти  в  изложението  са:  1)  ролята  на 

вълшебните приказки като специфичен наратив в изграждането и интернализирането на нормативно 

натоварени  траектории,  2)  ролята  на  въображението  при  реконструирането  и  промяната  на 

практическата идентичност, както и 3) специфичната роля на наративите в моралната психология.

ІІІ.2 Имало  едно  време  в  страната  на  чудесата, или  ролята  на  вълшебните  наративи  за 

дисциплинирането на въображението
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Реконструирано е изложението на Макензи върху ролята на въображаемите проекции по отношение 

на  практическата  идентичност.  Акцент  е  поставен  върху  кохерентността  на  оценката  на 

въображаемите  проекции  на  бъдещ  аз  със  социалния  и  културен  репертоар  на  емпатиращия. 

Реконструирана е корелацията между  въображаемите проекции за възможен бъдещ аз и вземането 

на решения за себетрансформация, във връзка с формиращата сила на вълшебните наративи спрямо 

набора  от  алтернативи  на  субекта.  В  специфичните  изисквания,  които  са  поставени  пред 

правдоподобността на проекциите, вълшебните наративи намират убежище както в нормирането на 

нивото  на  кохерентността  (деривативно  от  ролята  им  по  отношение  на  възможните  публично 

легитимни алтернативи), така и на нивото на емоционалната репрезентативност. 

ІІІ.3 Моралната психология и организирането на опита 

Пресъздадени са  две  импликации  от  концептуализирането  на  етиката  като  представа  за  добрия 

живот, медиирана в наративи за етическата справедливост: 1) амбивалентността на етическия опит и 

2)  винаги  вече  наличната  етическа  ангажираност  на  историческите  наративи  и  художествената 

литература. Анализирани са класическите вълшебни приказки като наратив, търпящ развитие както 

по  отношение  на  етически  импликации  и  представи  за  добрия  живот,  така  и  като  исторически 

контекстуализирани истории, удържащи съдържателно нормативни кодове на общността, в която се 

пишат, възпроизвеждат и ревизират приказките. 

ІІІ.4 Нормативният  капитал  на  патината,  или  как  да  разпознаем  хетеросексуално  говорещо 

магаренце 

Тази част от изложението е фокусирана върху особеностите на класическата вълшебна приказка като 

специфичен  тип  наратив  и  практическите  импликации  от  опита  за  (ре)дефиниране  на 

нормативността, удържана в тях. Акцент е поставен както върху импликациите от разбулването на 

социалните макроструктури, подлежащи конципирането на двата обекта, така и върху спецификите 

на реториките на детството, скрити зад моделите на историята на жанра. Използвайки като матрица 

четирите технологии на аза на Фуко са обобщени ключови моменти от изложеното в първите две 

части на тезата. 

Критичният  анализ  на  изложените  модели  за  дефиниране  на  вълшебните  наративи  артикулира 

механизмите, през които те удържат скрити реторики на детството. Двустранно течащият процес (на 

възпроизвеждане  на  нормативните  кодове  в  наративите,  интернализирането  им  в  процеса  на 

социализация и възпроизводството им в социалните макроструктури, които ги регулират) води до 
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постоянното акумулиране на наративни привилегии. Друг важен ефект от работата по патинирането 

на  жанра  е  възпроизводството  на  кохерентно  удържани  общностни/колективни  наративи,  които 

функционират на персонално ниво. 

В заключение на изложеното в трета глава е обобщено, че всяка една пропозиция върху вълшебните 

приказки,  като механизъм за подреждане на света (с който боравят децата),  изкарва на бял свят 

набора от социализационни модели, с които разполага  детето в подреждането,  артикулирането и 

реактивността към себе си и света, който обитава, за да се „вмести” в определени (публично приети) 

модели. Деконструкцията на моделите за история на жанра изкарва на бял свят моделите на детство, 

функциониращи далеч по-рафинирано и удържащи скрити реторики. Тези модели са конструирани и 

удържани  през  различни  комуникационни  канали  в  разнообразните  микро  и  макро  топоси  на 

детството.

ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

Изводи от първа част

Реконструирането на господстващите „класически” модели за дефиниране на вълшебните приказки 

като  изследователско  поле  показва,  че  в  тях  остават  неартикулирани  подлежащите  ги  социални 

макроструктури.  Съвременните  алтернативни анализи  са  насочени към експлицитна  артикулация 

именно  на  социални,  технологични,  икономически  и  културни  особености  („фонов  шум”), 

регулиращи появата и развитието на наративите. 

Вълшебните  приказки  са  модерен  феномен,  чиято  история,  от  френския  кралски  двор  до 

съвременните  „универсални,  извечни  извори  на  вълшебство”,  удържа  една  друга  „липсваща” 

история – историята на „великото откритие” на модерността: детето. 

Във  всяка  дефиниция  на  вълшебните  приказки,  като  специфично  детски  жанр,  могат  да  се 

деконструират  подлежащи  модели  за  конципиране  на  адресата.  Акцентирането  върху  единична 

социална  макрострукутра   продуцира  некохерентни  дефиниции.  Оптималният  тест  за  всяка 

потенциална дефиниция се ангажира с отговор на проблема какви механизми за акумулиране на 

наративни  привилегии  удържа/създава  дадения  модел.  Нормативността  в  класическата  вълшебна 

приказка  е  специфичен  обект на изследователски  интерес,  чийто  анализ служи като своеобразна 

археология на модерния концепт за детство. 

Изводи от втора част
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Всеки  модел  за  анализ  на  детски  наративи  удържа  иманентни  реторики  на  детството. 

Макроструктурите,  регулиращи  ревизиите  на  историите,  са  част  от  фоновия  шум,  регулиращ 

възприетия концепт за адресата  на историите,  и следва да бъдат експлицитно артикулирани при 

всяка критична реконструкция. 

Политиките на патиниране функционират на наративно ниво в „очевидностите на детството” като 

аспекти от двата модела на детството (аполоново и дионисиево),  елементи от които могат да се 

разпознаят симултанно във времето. Съвременната социология на детството подплатява голяма част 

от  потенциалните  подходи  към  дефинирането  на  кохерентно  понятие  за  детска  литература. 

Ревизирането на историите, и в частност „еволюцията” на детските приказки, остава механизмите за 

патиниране на историите и за трансцендиране на авторитета неартикулирани. 

Изводи от трета част

Наративната етика предлага широк набор от перспективи за формален и съдържателен анализ на 

нормативността  във  вълшебната  приказка –  анализ  легитимиран  като  археология  на  модерния 

концепт за детство. 

Моралното  въображение,  индуцирането  на  процеса  на  социализация  и  базовата  морална 

пропедевтика са класически находки от анализа на основни модели за изследване на вълшебните 

приказки. Деконструкцията на тези модели се ангажира с наративната привилегия и механизмите за 

натурализиране  на  властови  дискурси,  интерпретирани  като  основни  функционални  схеми  за 

удържане и възпроизводство на реторики на детството. 

Ключови  позиции  от  наративната  етика,  като  модел  за  интерпретация  на  нормативността  във 

вълшебните наративи и за деконструкция на реториките на детството и акумулираните наративни 

привилегии  зад  класическите  постановки,  обхващат:  1)  ролята  на  вълшебните  приказки, като 

специфично  детски  наратив, в  изграждането  и  интернализирането  на  нормативно  натоварени 

траектории,  2)  ролята  на  въображението  при  реконструирането  и  промяната  на  практическата 

идентичност, както и 3) специфичната роля на наративите в моралната психология.

Приноси на дисертационния труд

В дисертацията  бива реконструиран  и преформулиран един  маргинален обект на тясно етически 

изследвания (нормативността  в  класическата  вълшебна приказка)  като  потенциално централен за 

интерпретации на популярни хипотези от социологията на детството.
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Постановката  се  отличава  от  стандартната  и  позволява  централни  моменти  от  развитието  на 

модерния концепт за детство да бъдат тълкувани с оглед на развитието на класическата вълшебна 

приказка  –  обект,  изследван  изключително  широко  и  интердисциплинарно.  В  рамките  на 

изследването се представя оригинална методологична рамка, в която двата обекта на анализ да бъдат 

съдържателно дискутирани.

Нормативността  в  класическата  вълшебна  приказка  е  легитимирана  като  специфичен  обект  на 

изследователски интерес, в контекста на акумулирането на наративни привилегии. Анализът на тази 

нормативност функционира като своеобразна археология на модерния концепт за детство, което не е 

разработван подход в изследванията, посветени на литературния жанр. 

Направено е оригинално съдържателно тълкуване на ключови понятия от наративната етика с оглед 

на спецификите на нормативността в детската литературна приказка. Въвеждането на дискусията за 

социалните макроструктури,  в контекста на изследването на тази нормативност,  предоставя нови 

източници  за  анализ,  които  не  са  интерпретирани  до  този  момент  като  собствено  етически 

ангажирани, и предлага нови схеми за подхождане на темата.
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