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Мълчанuеmо - обраmнаmа страна 
на 20Воренеmо 

Мълчанuеmо може ga бъgе осмuслено 
eguнcmBeнo ВъВ Връзkа с гоВоренеmо - kamo 
негово nроgълженuе, ВзрuВяВащо гранuцumе му, 
mрансценguращо В omBъgнomo. Мълчанuеmо е 
eguнcmBeнuяm eзuk на ekcmpeмнama емоцuя: 
може ga uзразu om учуgВане u cmъnucBaнe go 
ужас, Възхumа u благогоВенuе, gokamo cuлama на 
гоВоренеmо е В uнmeлekmyaлнonio осмuсляне. 
Cnopeg Фpoug само ncuxuчнu съgържанuя, 
nолучuлu Вербален uзраз, gocmuгam go 
съзнанuеmо. В moзu смuсъл бuхме моглu ga 
npokapaмe паралел межgу мълчанuеmо u 
несъзнаВаноmо. 
Onoзuцuяma мълчанuе-гоВорене препраща kъм 
мumологuчнu onoзuцuu kamo саkрално u 
nрофанно, неоnumомено u kyлmuBupaнo, 
nозВолено u забранено. Мълчанuеmо нu kазВа 
неща, om koumo гоВоренеmо се е оmВърнало, 
защото са oбekm на mабу. 
Kameгopuume, В koumo no-нamamъk 
разсъжgаВаме за мълчанuеmо, са uзВлеченu om 
мumологuяmа u ncuxoaнaлuзama, а koнkpemнuяm 
oбekm на аналuз е mpaguцuoннama Вълшебна 
npukaзka, gokoлkomo В нея ecmecmBeнo се 
срещат мumологuчноmо с ncuxoлoгuчeckomo. 
ИзnолзВанumе om нас мamepuaлu om българсkuя 
u балkансkuя фолkлор npegлaгam gBa осноВнu 
мomuBa на мълчанuеmо, koumo myk услоВно ще 
обозначuм kamo: 
Рumуално мълчанuе (гоВеене), разглеgано В 
няkолkо npukaзнu Bapuaнma: 11 0m Вар момuче"1 

(Българсkо нароgно mBopчecmBo В 12 mома, Т. IX, 
Пpukaзku Вълшебнu u за жuBomнu. С., 1963, 318-
322); ,,Немаmа морсkа царuца" (СбНУ, VIII, 1892, 
226-228, Прuлеn, kamo е посочен u гръцku
паралел om Enup); 11 Немаmа езерсkа булkа" (СбНУ,
Х, 1894, 170, Прuлеn); "Нямата царсkа снаха"
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(СбНV, 56, 1980, 248-249, Пазарgжuk); ,,Пupaлkama неВесmа - самоВuла" 
(WankapeB, К. А., Сборнuk om българсku нароgнu умоmВоренuя. Събрал К. А. 
WankapeB, ч. 11, omg. 1. Българсku npukaзku u ВероВанuя, kн. IX, 1894, 301-302. 
НаkазВащо мълчанuе. Пpuмepume Вземаме om mypckama npukaзka за 
МълчалuВаmа сулmанkа (,,Сулmанkа-мълчанkа ", mypcka нароgна npukaзka, 
nреразkазана om Hukoлau П. TogopoB В сб. ,,Пpukaзku на бaлkaнckume нapogu, m. 
IV, Сулmанkа-мълчанkа, Софuя, ,,Българсku xygoжнuk", 1983, 136 159; същата

npukaзka със заглаВuе „Сьоuлемез султан", nреразkазана om Атанас ДалчеВ В сб. 
,,Tpuмama умнuцu. Typcku нароgнu npukaзku" , Софuя, ,,Нароgна млаgеж", 1961, 
74-88); u българсkuя Bapuaнm om с. ЦероВо - ,,Кула om чoBewku глаВu" (CбHV,VI,
1890, 168-170).
Пpegu ga се заемем с xapakmepuзupaнemo на meзu gBa muna „npukaзнo"
мълчанuе, ще наnраВuм yгoBopkama, че межgу mях uма peguцa gonupнu moчku, а
разгранuчаВанеmо uм е go голяма степен услоВно.

СuмВолнu mрансформацuu на pumyaлнomo мълчанuе 
ВъВ Вълшебнumе npukaзku 

Pumyaлнomo мълчанuе отпраща kъм обреgнаmа mpaguцuя на гоВеенеmо на 
млаgаmа неВесmа npeg сВеkъра, cBekъpBama u kyмoBeme. То е onucaнo В peguцa 
uзслеgВанuя Върху нapogнume обuчаu u ВярВанuя (МарuноВ). 
Мumологuчнuяm му смuсъл насочва kъм pumyaлume на npexoga (uнuцuaцuяma). 
ПремuнаВанеmо на geBoukama В cmamyc на омъжена жена u Влuзанеmо u В 
чужguя gomoгaBa pog на млаgоженеца се мapkupa чрез гоВеенеmо. Изkонно 
noняmuemo гоВеене е сВързано с nocmume - с лuwaBaнemo om „блажнu" хранu, 
npugpyжeнo om mабуuзuране на няkоu mpygoBu geucmBuя u om сеkсуално 
Възgържанuе. Табу Върху гоВоренеmо по Време на nocmu се среща маргuнално. За 
нас наu-uнmересен е моменmъm npegu Beлukgeнckume nocmu - Cupнu загоВезнu. 
В moзu nepuog „сблъсъkъm" межgу „ugeu u oбpegu за „блажно" u „nocmнo", 
kakmo nogчepmaBa Hukoлa WeumaнoB, cъBnaga по Време „със cmapume 
ДuoнucoBu nразненсmВа u с kарнаВала (npaзнuk на nлъmma?)" (WeumaнoB, 1993), 
m.e. Cupнama неgеля мapkupa npexoga kъм Възgържанuе чрез разюзgаносm. Тазu
kарнаВална разюзgаносm се nрояВяВа чрез разлuчнu сuмВолuчнu geucmBuя, om
koumo за нас наu-uнmересно е гоВоренеmо. Любоnumен е наnрuмер обuчаяm по
Време на Cupнu загоВезнu, наречен „opamнuk" (om „хораmя" - гоВоря). Дuмumър
МарuноВ (1994: 497) onucBa „opamнuka" В с. Дocneu, CaмokoBcko, kamo gърВо,
разцепено u набъkано със слама, koemo се запалва u Bъpmu. Прu Върmенеmо се
nроuзнасяm нарuчанuя, koumo заВърwВаm, по gyмume на aBmopa, ,,gocma
цuнuчно". Дokamo gъpBomo очеВugно препраща kъм ВулВаmа, слоВоmо е
насочено kъм фалuчесkа cuмBoлuka u uмumupa облаgаВане на жената.
Обсценноmо гоВорене осВобожgаВа сеkсуалнаmа енергuя u nogгomBя
nocлegBaлomo спазване на сеkсуалноmо mабу.
Но гоВеенеmо на булkаmа по Време на cBamбama u слеg женumбаmа се
осъщесmВяВа В сuмВолuчен koнmekcm, npomuBonbлoжeн на moзu npu nocmume:
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6ъзgър>kанеmо om „блажно" е заменено с oбuлuemo на с6аmбенаmа трапеза; 
сеkсуалноmо 6ъзgър>kанuе omcmъn6a на маkсuмално uнmензu6ен сеkсуален >ku6om. 
Taka maбyuзupaнemo на geucm6uemo се mрансформuра 6 mабуuзuране на 
206оренеmо. Млаgо>kенецъm обаче ocma6a uзцяло uз6ън maбymo. Нещо по6ече, 
гamaнkume, koumo се зaga6am на >keнuxa, npegu ga npekapa nъp6ama cu нощ 
npu не6ясmаmа, са нареченu „бла>kнu", m.e. uмam обсценен xapakmep 
(6>k. Баgалано6а, 1993). 
Същесm6у6аm npukaзku, koumo оmразя6аm бumo6uя u обреgнuя смuсъл на 
слеgбрачноmо го6еене (6>k. наnр. npukaзkama „Д6е нe6ecmu", nреразkазана om 
Cnpocmpaнo6, Е. Пpukaзku за gеца, ч. 1, С. 1902, с. 21-23), но много no-uнmepecнu 
6ъ6 6ръзkа с нашата тема са 6ълшебнumе npukaзku. В mях мълчанuеmо 
nреgразполага не moлko6a kъм еmнографсkо mълkу6ане, koлkomo kъм разчumане на 
мumологuчнuя u ncuxoaнaлumuчнuя му kog. Обеguня6анеmо на мumологuчноmо с 
ncuxoлoгuчeckomo не mряб6а ga се разгле>kgа kamo „ynpa>kнeнue" 6 nрuложна 
nсuхоаналuза, gokoлkomo нашето 6ъmрешно yбe>kgeнue е, че мumологuяmа 
uзkонно u органuчно npegcma6я ncuxoлoгuчecku „cю>kemu". 

Мълчанuеmо - сuмВолнuяm kog на omBъgнomo

Въ6 6ълшебнumе npukaзku, koumo са uзграgенu 6ърху рumуално мълчанuе, 
„го6ее" 6ълшебна не6есmа: момuче om 6ар uлu русалkа, uз6аgена om 6ogume на 
Марuца uлu на няkое езеро-

,,
море". Но >keнuxъm u негоВumе pogнuнu не 

nogoзupam om6ъgнama npupoga на нe6ecmama. На неuнаmа uзkлючumелносm е 
npomu6onocma6eн цapckuяm npouзxog на >keнuxa. Но него6аmа uзguгнamocm 6 
соцuален план не е сьuзмерuма с неuнаmа uзkлючumелносm 6 c6ema на 
магuчноmо: за ga могат meзu g6a с6яmа ga се koн6epmupam, гepoume mряб6а ga 
бъgаm nogлo>keнu на uзnumaнuя. 
За разлukа om npukaзkume, 6 koumo момъkъm mръг6а ga cu mъpcu съпруга, myk 
mя сама ug6a npu него: 6 „Om 6ар момuче" я go6e>kga gръглu6 kон, наnъgен om 
цapckama kонюшня, 6 gpyгume 6apuaнmu цapckume слугu я uз6a>kgam om 
6ogнume gълбuнu. Изnumaнuemo на царсkuя сuн заnоч6а слеg c6amбama, koгamo 
cma6a ясно, че нe6ecmama не го6орu. Cю>kemъm npomuчa maka, сяkаш pumyaлъm 
го6еене не същесm6у6а! По moзu начuн се nocma6я гранuца мe>kgy бumo6o
pumyaлнomo u 6ълшебноmо мълчанuе. То6а нu kapa ga nomъpcuм смuсъла на 
nocлegнomo om6ъg mълkуВанuя kamo aganmaцuя kъм poga на млаgо>kенеца u 
nоkаз6ане на pecnekm kъм с6еkър, с6еkър6а u kумо6е. Ще uзkлючuм u 
фeмuнucmkama uнmepnpemaцuя на >keнckomo мълчанuе 6ъ6 6ръзkа с meopuume 
за мъ>kkomo 6ласm6ане чрез „логоса" (Боmuгхаuмер, 1990). Прuемаме, че 
мълчанuеmо 6 разгле>kgанumе mekcmo6e е знаk за geucm6aщama оm6ъgна, 
неоnumомена npupoga на нe6ecmama u 6се още нeзageucm6aнama u 
соцuалuзацuя. 
Пpukaзkama „Om 6ар момuче" заnоч6а със „съmВорumелен" akm, 6 koumo бабата 
u gяgomo, 6 >keлaнuemo cu ga npugoбuяm geme, nолуча6аm 

11
9емuургuчна" заgача: 

ga наnра6яm „момuченце om 6ар" u ga му 6gъхнаm gywa. В мumологuяmа 
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cuмBoлukama на Варта е сВързана с omBъgнomo. Eguн om мumoBeme за Дuонuс 
нu npegcmaBя mumaнume, мackupaнu с бяла 2лuна. Akmъm на масkuране, по 
gyмume на ИВан МаразоВ, uзяВяВа Bъmpewнama uм същност - сВързана с 
nърВuчнаmа маmерuя, ,, koяmo служu за фунgаменm на Bceku gемuургuчен akm" 
(МаразоВ, 1994: 103-104). В ocmaнaлume Bapuaнmu geBoukama uма Воgен 
npouзxog: mя е самоВuла, uзВаgена om морето (11

Пupaлkama неВесmа -
самоВuла"); чуgна 

11
убаВuца" с бяло kamo пяна лuце, жълmu kamo nясъk kocu u 

зеленu kamo mpeBa очu (,,Нямата царсkа gъщеря"); geBouчe, на чuemo чело грее 
слънце, на 2ъpgume - месечuна, на раменете - gBe зВезgu gеннuцu, а зъбumе -
cBemлuBu бucepu (

11
Немаmа морсkа царuца"). Tyk не е onucaн 

1
1geмuyp2uчнuяm 

akm"; аkценmъm е Върху Bogama - nърВuчнаmа маmерuя на cBema u на 
несъзнаВаноmо В чoBewkama ncuxuka, koumo ncuxoaнaлuзama сВързВа с 
женсkоmо начало. ОбеguняВанеmо на Воgнuя npouзxog със cuмBoлukama на 
Bucokume зонu на kосмоса - слънце, луна, зВезgu - заgаВа kocмuчeckama 
хармонuя, Въплътена В женсkоmо начало (КолеВа, 2002). Тазu хармонuя, заложена 
В образumе на жeнckume nерсонажu, обяснява akmuBнama uм намеса 6 процеса 
на мъжkаmа uнuцuацuя. 
В gBa om Bapuaнmume е gобаВен още eguн gemauл с магuчесkа cuмBoлuka -
ko2amo слугumе на царя се 2мурВаm ВъВ Bogume, за ga mърсяm цapckama 
2оgенuца, me я omkpuBam В момента, В koumo Възрастна жена (мaukama) 
разресва kocume u: ероmuчен akm (Kacm, 1998: 52), белег на сеkсуална зрялост. 
В npukaзkama 11

0m Вар момuче" бабата u gяgomo noBepяBam geBoukama на 
случаuно мuнаВащ kон, слеg kamo го ocegлaBam с хуба6о сеgло u 20 снабgя6аm с 
позлатена юзgа. В ncuxoaнaлumuчeн план kоняm сuмВолuзuра нагонноmо начало 
u също nрuВнася сеkсуална cuмBoлuka, но еgноВременно с moBa uзnълняВа u 
мumологuчнаmа cu роля на gемонuчен nocpegнuk межgу omBъgнomo u земнuя 
сВяm (CmouнeB, 1994: 176). Позлаmенаmа юзgа npenomBъpжgaBa неземната 
същност на eзgaчkama. 
Akmъm на 11 cBamocBaнemo" В npukaзkume също носu белезumе на чygogeuнocm: 
mъu kamo geBoukama няма земнu pogumeлu, В ролята на pogumeлcku фuгурu 
Влuзаm безgеmнu cmapцu: В 

11
0m Вар момuче" - бабата u gяgomo, В 

ocmaнaлume Bapuaнmu - баба магьоснuца, чuumo образ е заgължumелно уg6оен -
земен u оmВъgен. Заgачаmа на земната баба е също gBoucmBeнa: mя е мauka u 
сВаmоВнuца, npo6okupaщa u насочваща uнmepeca на царсkuя сuн kъм чуgеснаmа 
cu gъщеря. В 

11 Немаmа морсkа царuца" бабата npuBлuчa царсkuя сuн с 
мuрuзмаmа на босuлеk, мumологuчно реnрезенmuраща момата, а В 

11
Нямаmа 

царсkа снаха" - с omkpagBaнe на цВеmе om цapckama 2paguнa. В 1
1
Пupaлkama 

неВесmа - самоВuла" бабата хВърля В морето мляkо om kpaBama cu, но на 
царсkuя сuн kаз6а, че mo uзmuчa om лuцеmо на щерkа u. Тъu kamo geBoukama Все 
още 

11не е роgена", npukaзkume cu служат с peguцa uмumaцuu на npucъcmBuemo 
u: мuрuзмаmа на босuлеk, npegcmaBeнa kamo uзлъч6ана om ypuнama на 
geBoukama, uлu uзбелелuяm u uзmънен npъcm на бабата са npuBegeнu kamo 
6ещесmВенu gokaзameлcmBa за npeлecmma на момата. За ga се сmuгне go 
ucmuнckama u nояВа, mрябВа ga се uнсценuра магuчесkо ражgане. Бабата хВърля 
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6ъ6 6ogume ckpuma nog булчuнсkа премяна „nupaлka"/
,,
бyaлka" (6 eguн om 

6apuaнmume бухалkаmа е nocma6eнa 6 kо6чег!), царсkцmе слуги се х6ърляm ga я 
mърсяm u uз6aжgam ge6ouka, koяmo omkъc6am om 6ogнama u мauka. В момента 
на maзu насuлсm6ена сеnарацuя мaukama заkлuна gъщеря cu ga не npoгo6opu, 
gokamo не бъgе разпозната 6ълwебнаmа u npupoga, зakogupaнa 6 магuчесkа 
формула: ,,om 6ар момиче" uлu „земята - мauka, морето - mamko, месечuнаmа 
- сестра, слънцето - браm".

Женumбаmа на царсkuя сuн - npo8okaцuя за gekogupaнe на мълчанuеmо 

В npukaзнomo 6реме npexogъm om ражgанеmо go женumбаmа е noчmu сkоkообра
зен. Но gokamo 6 no6eчemo 6ълwебнu npukaзku nъmяm на героя за6ърw6а със с6аm
ба, 6 разглежgанuя мomu6 mъkмо браkъm бележи ucmuнckama за6ръзkа на npukaзka
ma - 6 него се nоя6я6а нegocmuгъm, чuumo марkер е мълчанuеmо. А uзnumaнuemo 
на царсkuя сuн се cъcmou 6 mo6a ga omkpue магuчесkаmа eзuko6a формула, koяmo 
ще му nоз6олu ga npoнukнe om6ъg мackama на нe6ecmama, ga прозре неземната u
същност u с mo6a ga cpymu cmeнama на мълчанuеmо. Ako се nозо6ем на Джоузеф 
Камбъл - ,,Иcmuнcku е eguнcm6eнo онзu браk, koumo ug6a om разnозна6анеmо на 
gругuя, фuзuчeckama 6ръзkа е само mauнcm6omo, 6 koemo mou се nom6ъpжga6a11 

(Камбъл, 2001: 273). До akma на разnозна6анеmо на нe6ecmama 6 npukaзkama е 
наложено mабу 6ърху го6оренеmо u. Мълчанuеmо е 6uguмuяm знаk, че нещо 6 браkа 
межgу царсkuя сuн u нямата му съпруга не е nocmuгнamo. Женuхъm cu ga6a cмemka 
за mo6a eg6a слеg kamo немоmаmа се nре6ърне 6 неnреоgолuмо npenяmcm6ue за 
6ръзkаmа. Но gopu u mога6а mou mълkу6а мълчанuеmо kamo нegocmamъk на 
нe6ecmama, а не kamo uзnumaнue npeg собсm6енаmа му зрелост. Ommyk ug6a u 
onumъm му ga pewu проблема механично - чрез gpyгu женumбu. 
Знае се, че 6ъ6 6ълwебнumе npukaзku браkъm сuм6олuзuра успешната uнuцuацuя на 
героя, koяmo за6ърw6а с uнmегрuране на него6uя женсku acnekm - Анuмаmа. 
C6amбama ознамену6а nocmuгaнemo на цялостна лuчносm, слеg koemo npukaзkama 
няма kak6o nо6ече ga нu разkаже. Пopeguцama om браkо6е 6 аналuзuранuя сюжеm 
обаче е белег за mo6a, че uнuцuaцuяma на героя среща серuознu mpygнocmu. Ako 6 
munuчнuя случаО героят npegu c6amбama е преминал успешно през nopeguцa om 
npenяmcm6uя, 6 koumo е израснал gухо6но, mo 6 разглежgанuя мomu6 mo6a mряб6а 
ga сmане слеg нея: нukоя uнuцuацuя не се осъщесm6я6а без uзnumaнuя. 
Още слеg nъp6ama u nоgмяна чуgнаmа не6есmа е npuнygeнa ga поеме 
uнuцuamu6ama - ga npo6okupa разnозна6анеmо cu om царсkuя сuн чрез nopeguцa 
om магuчесku/магьоснuчесku geucm6uя. Taka mя се нагърб6а с фунkцuяmа на героя -
nомощнuk npu uнuцuaцuяma на жениха, а gokamo uзnълня6а maзu фунkцuя, mя 
осъщесm6я6а u собсm6енаmа cu uнuцuацuя. По moзu начuн 6 npukaзkama се 
nocmuгa еgно6ременноmо ncuxuчecko uзрасm6ане на g6aмama npomaгoнucmu, 
ознамену6ано на финала чрез no6mopeн браk. 
Пpo6okupaнemo на разnозна6анеmо е наО-разгърнаmо 6ъ6 6apuaнma 11 0m 6ар 
момиче". Om мumологuчна u ncuxoaнaлumuчнa глеgна moчka mou нu ,, kаз6а" наО
много за значенuеmо на мълчанuеmо. Заmо6а ще се спрем npegu 6cuчko на него. В 
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ocmaнaлume Bapuaнmu разnознаВанеmо е сьkраmено (mo cmaBa cяkaw om само 
себе cu) uлu cю>kemъm uзBuBa kъм gpyгu мomuBu (>keнuxъm omuBa В „uзгнанuе" с 
нямата cu сьnруга). Без Връзkаmа с npoBokaцuяma kъм царсkuя сuн обаче meзu 
магuчесku npakmuku се cBe>kgam go npocmo „onpaBgaнue" на чуgеснuя npouзxog, 
заmоВа за нас не npegcmaBляBam особен uнmepec. Но ВъВ Bcuчku Bapuaнmu 
нямата неВесmа geмoнcmpupa cBoume чуgеснu уменuя. 
В „Om Вар момuче" героuняmа „гоВее" не само npeg сВеkър u сВеkърВа, но u npeg 
Bcuчku „земнu", а разгоВаря „сьс себе си", koгamo ocmaBa насаме. В „Немаmа морсkа 
царuца" не се omkaзBa om koнmakm, но го cBe>kga go >kесmо-мuмuчна знаkоВосm: 
,,се со ишарет му сборуала, kako ga била нема". 
Слеg kamo на царсkuя сuн „му омръзнало ga глеgа нямата си невеста", mou я 
gempoнupa, но не я uзгонВа, а u ompe>kga оmgалечена cmauчka В gВореца. 
ПребuВаВанеmо на „om Вар момuче" В пълна uзолацuя om соцuума, nоgобно на 
несьщесmВуВане, на смърт, е nребuВаВане В заmВореноmо npocmpaнcmBo, kъgemo 
npegcmou ga се uзBъpwu uнuцuaцuяma. ТоВа е нужно, за ga бъgе „onumoмeнa" 
guBama, чy>kgama npupoga на geBoukama, ga бъgе mрансформuрана чрез слоВо u 
geucmBue В kyлmypнu знацu. ТаkъВ е мumологuчнuяm смuсьл на moзu enuзog om 
npukaзkama. Инmраnсuхuчно mou може ga се разгле>kgа om nepcnekmuBama на 
>keнuxa kamo uзmласkВане В несьзнаВаноmо на проблема, ,,заgаgен" om Анuмаmа.
Всяkо uзmласkано сьgър>kанuе е зареgено с мощна енергuя u npogъл>kaBa ga amakyBa
сьзнанuеmо. Външно nоглеgнаmо, цapckuяm сuн cяkaw напълно е забраВuл nъpBama
cu сьnруга, но е заnазuл нагоннuя cu uнmepec kъм нея - без ga cu gaBa cмemka, mou
„знае", че мълчанuеmо u uма kakBo ga му ka>ke. В npukaзнama фakmypa meзu
несьзнаВанu acnekmu на царсkuя сuн са Въnлъmенu В слугuнumе, koumo с огромно
любonumcmBo наgнuчаm през kлючалkаmа, за ga разберат kakBo „мълчалuВаmа" cu
гоВорu насаме. Понеже „любonumнume слугuнu" penpeзeнmupam само
uнmyuцuяma, me не могат ga mълkyBam u осмuсляm cmaBaщomo; заmоВа nъk
uзnълняВаm gруга Важна фунkцuя - оmнасяm uнформацuяmа за Bugянomo на
фaлwuBume нeBecmu, koumo, om сВоя страна, npegcmaBяm Външната, соцuална
npupoga на „om Вар момuче", неuнаmа Персона. Paзkaзume за Bugeнume чуgеса
неслучаuно не gocmuгam go царсkuя сuн, а само go „зaмecmнuчkume" на героuняmа.
Защото gokamo mou Възnрuема у uзбранuцаmа cu само Персоната, не може ga
koнmakmyBa сьс сьщносmmа u. За ga успее ga прозре В ucmuнckama u сьщносm, mя
mрябВа ga npoбue uнmpoBepmнama cu oбBuBka, ga uзлезе om uзолацuяmа cu, m.e.
ga нapywu maбymo на мълчанuеmо. Но moBa може ga се случu egBa слеg kamo
героuняmа успешно nремuне през uнuцuацuя.

Мълчанuе 11 npeg cBema" - 20Ворене 
11

npeg себе cu", uлu мълчанuеmо 
В сuмВолнuя eзuk на uнuцuaцuяma 

Да разглеgаме kakъB е сuмВолнuяm eзuk на >keнckama uнuцuацuя В maзu npukaзka, 
paзkpuma В gBe nocлegoBameлнu сценu. В nъpBama „слугuнumе" на царсkuя сuн 
наблюgаВаm kak гергефът на бuBwama царuца „се пришива сам" u uглаmа се 
ВgяВа сама, зageucmBaнu om магuчесkо слоВо. По същuя Вълшебен начuн 
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нeBecmama оmрязВа носа cu u го uзnраща ga gонесе захВърленаmа uгла. 
ОmрязВанеmо на носа напомня eguн от нau-gpeBнume mpakuucku мumoBe, 
Вграgенu В npukaзkama за Трuфон Зарезан u ДеВа Марuя. Tyk moзu странен жест 

на самоkасmрацuя обаче се оkазВа обраmuм: gосmаmъчно е героuняmа ga сложu 
носа на мястото му. Шuенеmо, nоgобно на npegeнemo u mъkaнemo, е 
nogчepmaнo женсkа geuнocm, сuмВолuзuраща nogгomoBkama на geBoukama за 
ролята u В брачната uнcmumyцuя. 
ВъВ Втората сцена, оmноВо чрез магuчесkо слоВо u geucmBue, царuцаmа 
uнсценuра nрuгоmВяне на хляб u рuба: пещта се опалва сама, героuняmа я 
oмuma с gългаmа cu сребърна koca, kазВа на брашното ga се отсее u заnоВяgВа 
на хляба ga се омесu; ,,опича са хляб kamo череша и са изважgа самичъk от пещта". 
Слеg moBa „от Вар момuче" заnоВяgВа на eguн muган ga слезе от noлuцama, ga 
се сложu на огъня сам u ga cu нacune масло; koгamo се сгорещява маслото, 
„натопява в него ръцете си, обръща ги от еgната и gругата страна и отвеgнъж в 
маслото стават gве големи, хубави риби" (ВъВ Bapuaнma на „Немаmа морсkа 
царuца" слеg puбume царuцаmа npaBu u „ягне cage за kьеф"). Heka omgeлuм 
мaгuчeckume geucmBuя от слоВоmо: те са onacнu, сВързанu с aBmokacmpaцuя u 
самонараняване. Колkо фаmалнu са me, cmaBa ясно от onuma ga бъgаm 
uмumupaнu om лъжегероuнumе, koumo се caмoocakamяBam u omnagam om 
„съсmезанuеmо". Kakmo обukноВено cmaBa В npukaзkume, любonumcmBomo се 
наkазВа. 
Мumологuчнuяm ypok, koumo се nрunомня myk, е слеgнuяm: koгamo pumyaлнu по 
същността cu geucmBuя се noBmapяm В nрофанноmо npocmpaнcmBo от лuца, 
koumo са uзВън процеса на nосВещаВанеmо, те се бykBaлuзupam u nрояВяВаm 
разруwumелнuя cu xapakmep. ТоВа, koemo В саkралноmо е съзugаmелно, В 
nрофанноmо се обръща срещу cyбekma cu: ,, лъжлuВumе" нeBecmu необраmuмо 
се caмokacmpupam. Дuckpegumupaнemo на лъжегероuнumе akmuBuзupa 
npugBuжBaнemo на царсkuя сuн по пътя на uнguBugyaцuяma. 
Heka се onumaмe ga „прочетем" В mauнume geucmBuя на „момuчеmо от Вар" 
ncuxoaнaлumuчнuя uм смuсъл. Всъщност насоченото наВън мълчанuе на 
„нямата" царuца се сВръхkомnенсuра В „cmauчkama": moBa, koemo от 

nepcnekmuBama на мъжа е omcъcmBue, нegocmamъk, немощ, myk се nрояВяВа 
чрез uзлuwъk, uзобuлuе, сВръхмощ. Bcuчku me uмam сеkсуален xapakmep. 
Гергефът ukонuчно препраща kъм хuмена, а uглаmа u носът са munuчнu 
фалuчесku сuмВолu. Kocume са особено яръk образ на nomeнmнocmma -
еgноВременно мъжkа u женсkа; kocume В kомбuнацuя с пещта са noчmu 
ukонuчен знаk на жeнckume гeнumaлuu, koumo се gублuра В метафората „хляб 
kamo череша". Коumален xapakmep uма nomanянemo на ръцете В muгана с Вряща 
мазнuна u nреВръщанеmо uм В puбu. Om нampynBaнemo на nogoбнu знацu е 
съmВорен eguн сеkсуален сюжет, В koumo nреоблаgаВа aBmoepomukama. 
Тезu сценu, koumo nogмaмBam със cBpъxnomeнmнocm, koumo съзgаВаm фалwuВо 
Вnечаmленuе, че женсkоmо начало, cъgъpжauku В себе cu u мъжkоmо (uглаmа u 
гергефа, muгана u puбume, носа u ножuцumе, пещта u хлябоВеmе), може ga 
същесmВуВа kamo самоgосmаmъчно, uмam за цел ga goBegam go елuмuнuранеmо 
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на „фaлwuBume" нeBecmu, чuemo npucъcmBue npeчu на царсkuя сuн ga прозре В 
същuнаmа на „ucmuнckama". 
Паралелно с uнuцuaцuяma на „om Вар момuче" npomuчa u nосВещаВанеmо на 
царсkuя сuн: moO omuBa на ВоОна - мumологuчно cъбumue, koemo gokaзBa 
uзpacmBaнemo на юношата В мъж. Сега наО-nосле moO е В съсmоянuе ga се 
gоблuжu go ТаОнаmа на нeBecmama u ga оmkлючu мълчанuеmо u. За moBa му 
помага Buнomo - mpaguцuoнeн uзВор на Bumaлнocm. ОkазВа се, че mo е налято 
В „плосkите" от мълчалuВаmа царuца. ВъВ Buнomo е меmафорuзuрана оназu 
мощна енергuя на несъзнаВаноmо, koяmo Вече е gocmъnнa за съзнателно 
uзnолзВане - uнuцuацuоннuяm 11pumyaл" е на фuнала cu. ЗаmоВа 
нoBonocBemeнuяm 11чуВа" раз20Вора межgу 11 плосkите11

1 koumo му paзkpuBa 
магuчесkаmа формула 11 0m Вар момuче". 
ТоВа е фuналъm на разkаза за ucmuнckomo uнmегрuране на женсkоmо начало om 
героя u за kyлmuBupaнemo на guBama женсkа npupoga на 2ероuняmа. 

НаkазВащоmо мълчанuе на „мълчалuВаmа" царсkа gъщеря 

НаkазВащоmо мълчанuе няма рumуалнuя xapakmep на 20Веенеmо, заmоВа е 
mpygнo ga бъgе сВързано с еmноkулmурен kog. Emo защо ще mърсuм npegu 
5cuчko ncuxoлo2uчeckume му kopeлamu. 
Изхоgнаmа cumyaцuя 5 uзбранumе за аналuз 5apuaнmu нu onuc5a eguн uзцяло 
мъжku с5яm, 5 koumo женсkоmо начало лunc5a. 
В „Сулmанkа-мълчанkа" omнoweнuemo на султана kъм не206uя eguнcm5eн сuн е 
с5ръхценносmно u 5 желанuеmо cu ga 20 npegnaзu om „ypoku", m.e. om женсkаmа 
магuя на зa5ucmлu5uя nоглеg, moO 20 uзолuра от c5ema 5 cegeмkamнa kула om 
„злаmо, сребро, мрамор u слоно5а kocm". Taka момчето още npu ражgанеmо cu 
„наслеgя5а" проблема с npekoмepнomo npomuBonocma5янe на мъжkоmо u 
женсkоmо начало. В npukaзkama onoзuцuяma „мъжkо"-женсkо" uма u 
npocmpaнcm5eнu uзмеренuя: uзgu2aщama се 5ъ5 5epmukaлa kула u 
разnоложенumе хорuзонmално omnpeg чеwмu на uзoбuлuemo, om koumo mече 
меg u зехmuн. Изобuлuеmо сuм5олuзuра оралноmо заgо5оля5ане, безуслоВнаmа 
маОчuна любо5; cлagocmma u pagocmma от жu5oma (Фром, 1992: 43). Точно om 
mo5a uзобuлuе, npegocma5eнo 5 uзлuwъk на nogaнuцume 5 чесm на ражgанеmо 
на сулmансkuя сuн, moO самuяm не може ga 5kycu. Om аналumuчнаmа nсuхологuя 
знаем, че koлkomo nо-uзолuрано u uзmласkано 5 несъзна5аноmо е женсkоmо 
начало, moлko5a по-мощен е страхът от paзpywumeлнama му, kacmpupaщa 
сuла. Бащuнuяm cmpax om 11 ypoku 11 (om kacmpaцuя) 5 no-нamamъwнomo paзBumue 
на npukaзkama ще се mрансформuра 5 голямото uзnumaнue на сuна. 
Оmглеgан 5 бащuнuя с5яm на логоса, ,,пазен" om „Верни прислу>kници и мьgри 
настаВници", насоч5ан kъм gyxo5нomo чрез „gебели kниги", cyлmaнckuяm сuн 
раз5u5а uнmeлekma u напълно nренебре26а eмoцuume cu. Целmа на бащата е ga 
nogkpenu мъжkumе ugeнmuфukaцuu у сuна. 
Кое заgържа момчето 5 maзu cegeмkamнa kула, В koяmo 2puжume на слугu u 
насmа5нuцu ga5am ygoбcm5o, но не u уюm, 5 koяmo 5eлukoлenuemo mряб5а ga 
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omkлoнu 6нuманuеmо om лuncama на uзбор uлu мтkе бu ga uзkynu нegocmu2a на 
любо6, често nъmu масkuран om pogumeлume със с6ръхзаgо6оля6ане. /\uшено 
om uзkyweнuяma на c6oбogama, момчето може бu не cu ga6a cмemka за mo6a, 
kak6o му лunc6a - че uзобщо нещо му лunc6a. 
Забраната за uнgu6ugyaцuя, сuм6олuзuрана чрез kyлama заm6ор, обukно6ено се 
мomu6upa no g6a начuна: 

1) Tu cu мu нужен: eguнcm6eн, с6ръхценен, ckъn: 11 Ти си ми еgничkата
pagocm 6 жи6ота. Ako ме оста6иш и не се 6ьрнещ ще умра от мьkа по тебе."
2) Аз съм mu нужен: ще за2uнеш uз6ън защumенаmа kула заm6ор: 11 Защото
пътищата са пмни с незнайни опасности и най-лошото може ga ти се случи."

Бащата omcmъn6a u ga6a бла2осло6uяmа cu за uнgu6ugyupaщomo nъmу6ане eg6a 
слеg kamo cu ga6a cмemka, че забраната е разрушumелна за сuна му: 11А момьkьт 
kреел и жмтеел от gен на gен

1 
заприличал Вече на жив мьрт6ец ... 11

2 

По6раmен момент 6 жu6oma на юношата е uзлuзанеmо му на 11 чepgaka" - на 
2ранuцаmа межgу заm6ореноmо npocmpaнcm6o на kyлama u 6ъншнuя с6яm. Tyk 
mou за nъp6u nъm се сблъсk6а с женсkоmо - мauчuнckomo - начало u moзu 
сблъсъk се оkаз6а съgбоносен: cyлmaнckuяm сuн счуn6а сmомнаmа на еgна 
cmapuцa, gошла на чешмата ga cu налее меg. Сmомнаmа е женсku сuм6ол; 
счуn6анеmо u - akm на самоцелна а2ресuя1 

оче6ugно с6ързана с 
xunepmpoфupaнemo на мъжkоmо начало. Heмomu6upaнama а2ресuя - момчето 
nър6о счуn6а сmомнаmа на cmapama жена 11 за шега и разтуха", а слеg mo6a 
защото 11 тази игра" му е харесала, много напомня на2ласumе на gememo през 
анално-саguсmuчнuя cmaguu no Фpoug: желанuеmо ga npumeжa6a oбekma е 
често nъmu с цената на разруша6анеmо му. В om206op cmapama жена nроuзнася 
kлem6a: неkа cyлmaнckuяm сuн ga обukне Сьоuлемез султан u ga не намерu 
nokou, gokamo не я omkpue. В ма2uяmа на kлem6ama се nроя6я6а mъмноmо, 
унuщожumелно женсkо начало, но myk mo uма фунkцuяmа ga насочu юношата 
kъм разреша6ане на проблема с uнgu6ugyaцuяma

1 
kamo 20 тласне kъм nъmу6ане. 

Пъmу6анеmо
1 

koemo героят npegnpueмa, е mpygнo u nроgължumелно, заnъл6а 
11 цяла гоgина" - m.e. eguн за6ършен цukъл. Пър6оначално mou nъmy6a на kон -
мumоло2uчен белег на мъжkаmа uнuцuацuя. Но 6 eguн момент kоняm му 11 паgнал 
и не се 6gигнал", maka че момъkъm nроgължа6а пеша. Ako реша6анеmо на 
uнgu6ugyaцuoннuя проблем uзuck6awe uз6ърш6ане на 6ouнcku nog6uзu, mo 
kоняm u koннukъm бuха се слелu 6 еgно цяло, 6 11блuзначна cmpykmypa" (Маразо6, 
1994: 145). Но заgачаmа на сулmансkuя сuн е nо-разлuчна: за uзnълненuеmо u
11 6оuнъm" 6 него не бu бuл gосmаmъчен. Героят mряб6а ga раз6uе у себе cu 
kaчecm6a, koumo не npumeжa6a 6 началото: xumpocm, npoзopлu6ocm, mъpneнue. 
Заmо6а се cgoбu6a с 6ълшебен nомощнuk - сла6еu - npoekцuя на uз6uceнomo, 
npoнukнo6eнomo, мъgроmо, но еgно6ременно с mo6a u на xumpomo, 
зagkyлucнomo, мерkурuалноmо, 6се uзmлackaнu 6 несъзна6аноmо acnekmu om 
собсm6енаmа му ncuxuka. 
Сьоuлемез султан, мълчалu6аmа nрuнцеса, koяmo героят е орuсан ga намерu, 
също е uзраснала 6 сферата на мъжkоmо начало. Прu ockъgнomo onucaнue на 
неuнаmа npegucmopuя за мauka не се сnомена6а. Бащата е реша6аща фu2ура 6 
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paз5umuemo на cyлmaнkama. Heka cu npegcma5uм kpacu5omo момиче, оmглежgано 
5 услобuяmа на nреkомерна бащuна nрuбързаносm u любо5. Цената на maka5a 
nрuбързаносm е mбърgе Bucoka: еguнсmбено мърmбоmо uлu gе5ал5uрано женсkо 
начало може ga nоgхранба maзu опасна Eguno5a cumyaцuя. Но момuчеmо се 
nребръща 5 uзkycumeлнa ge5ouka, koяmo uзлъчба неземна kpacoma: розобоmо 
сuянuе на ycmнume u бузumе u засенчва слънцето, cuнuяm блясъk на oчume u се 
paзnpocmupa на kuлoмempu разсmоянuе. За ga може емоцuоналнаmа nрuбързаносm 
межgу баща u gъщеря npu meзu услобuя ga cnaзu uнцecmнume забрани, 
женсmбеносmmа на gъщеряmа mрябба ga бъgе uзmласkана 5 несъзнабаноmо. Но 
gаже nokpumo nog сеgем nokpu5aлa (аналог на cegeмkamнama kула, 5 koяmo 
uзрасmба героят), cuянuemo на неземната хубост на cyлmaнkama не може ga бъgе 
ограничено. Taka сmаба ясно koлko напразни са onumume ga се nomъpcu защumа 
срещу женсkоmо начало 5ъ5 Външното му npukpu5aнe. 

Cagoмaзoxucmuчнomo мълчанuе - eзukьm на бащuнuя koмnлekc 

Самата Сьоuлемез султан намира kamo че лu no-eфukaceн мemog за бягсmбо от

onacнume nроменu 5 себе cu: mя обгръща женсmбеносmmа cu с мълчание. В 
npukaзkama mоба се обяснява само с няkолkо gyмu: ,,omkakmo се е разцъфнала, 
зареkла се е gума ga не проgума". Мълчанuеmо на cyлmaнkama е оnърнuчабо, но u 
Вражgебно. Пърбоначално то само огражgа женсmбеносmmа от nосегаmелсmба, 
kamo я nосmабя 5 пълна uзолацuя. Но koгamo nреоgолябанеmо на мълчанuеmо се 
nребръща 5 заgача - uзnumaнue за женuхu, то сmаба разменна монета, срещу 
koяmo се uзguгa „kула от чo5ewku глабu". Taka 5 kpauнa cмemka мълчанuеmо 
npugoбu5a злобеща kacmpupaщa мощ. В него npoзupa бунтът срещу мъжkоmо 
начало, Вражgебносmmа kъм гogeнuka u ckpumama наgежgа, че makъ5 гogeнuk 
няма ga се nоябu (Проn, 295). 
Kacmpupaщume acnekmu на мълчанuеmо обаче се kореняm не 5 самата 
uзmласkана женсmбеносm, а 5 npuчuнama за uзmласkбанеmо u. Тях npukaзkama нu 
разkрuба, kamo нu nос5еща5а 5 обета на бащата: ,,Защото аз съм gал най-с6ята 
kлет6а: kойто наkара мълчалu6kата ga прого6ори

1 
ще му я gам за жена, а не успее ли -

палачът ми ще му отсече главата". В „сбяmаmа kлеmба" не е mpygнo ga прозрем 
ребносmmа на бащата kъм жeнuxume, желанuеmо му ga гu елuмuнuра, за ga 
заnазu Властта наg gъщеря cu. В moзu смисъл самuяm akm на kacmpaцuя се 
осъщесm5я5а 5 paмkume на мъжkоmо начало. 
Но мълчанuеmо на Сьоuлемезсулmан не се uзчерnба с Вражgебносm u агресия. То 
е също u зоб за помощ: ge5oukama mъpcu сбоя cnacumeл - жениха, koumo ga 
omkpue „wuфъра" kъм зaгagkama на женсkаmа gywa, koяmo героuняmа сама Все 
още не е осъзнала. За ga осмuслu женсmбеносmmа cu u ga се „noмupu" с 
мъжkоmо начало, cyлmaнckama gъщеря mрябба ga премине през uнuцuацuя. Taka 
npukaзkama nосmабя темата за cnaceнuemo kamo Взаимно cnaceнue. Cnacя5auku 
любuмаmа от meжkomo npokляmue на мълчанuеmо, героят сnасяба u себе cu от

nагубнumе му nocлegcm5uя. Но по-Важно е, че сnасяба u нея, u себе cu от

бремето на бащuнuя koмnлekc, kamo omkpu5a за gбамаmа женсkоmо начало. 
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Взаuмно спасенuе чрез ло20са 

СnасяВанеmо от наkазВащоmо мълчанuе се осъщесmВяВа чрез слоВоmо: kakmo В 
npukaзkume om „Хuляgа u еgна нощ", u myk nроблемumе се лekyBam В процеса на 
разkазВанеmо. Логосъm е сmарозаВеmен сuмВол на мыkkomo imago, обогатено с 
mBopчecmBo. Точно В moBa уменuе ga cu служu с логоса цapckuяm сuн се е 
усъВърwенсmВал по Време на сВояmа nърВоначална uзолацuя. За ga gocmuгнe 
слоВоmо му go женсkаmа gywa, той cu служu с nocpegнuчecmBomo на слаВея 
nомощнuk (мumuчна xunocmaзa на gywama). Именно слаВеяm Влuза В ролята на 
разkазВача на npukaзku, чрез koumo cyлmaнckuяm сuн усnяВа ga разгоВорu 
мълчалuВаmа сулmанkа. Поgобно на ncuxoaнaлumuчнuя guckypc, koumo 
BъзgeucmBa чрез npoekцuu, meзu npukaзku npukaнBam слушащата чрез 
ugeнmuфukaцuя ga omkpue coбcmBeнume cu nроблемu. Taka nmuцama разkазВач 
поема pъkoBogcmBomo на uнuцuацuоннuя pumyaл. 
И mpume разkазанu ucmopuu gyблupam жumeuckama cumyaцuя на caмume героu: 
geBoukama mрябВа ga uзбере женuх, а момъkъm - неВесmа. 
В nъpBama ucmopuя uзnumaнuemo за женuха е сВързано с усВояВанеmо на зана
яm/уменuя, koumo се okaзBam pewaBaщu за сnасяВанеmо на болната царсkа 
gъщеря. Конkуренцuяmа е межgу mpuмa цapcku сuноВе, pecnekmuBнo межgу mpu 
уменuя, сВързанu със зренuе, леченuе u бързохоgсmВо. Тазu npukaзka В npukaзka
ma съзgаВа kазус: kou om mpuмama е наu-заслужuлuяm за uзлеkуВанеmо на болна
та царсkа gъщеря - moзu, koumo е Вugял, че е болна, moзu, koumo е npuгomBuл 
чygogeuнomo лekapcmBo, uлu moзu, koumo начаса u го е отнесъл. СлаВеяm gaBa 
знаk на сулmансkuя сuн ga не споменава mъkмо наu-заслужuлuя. ТоВа npoBokupa 
чyBcmBomo за cnpaBegлuBocm на Сьоuлемез султан u mя nрогоВаря, за ga Възgаgе 
gължuмоmо на nренебрегнаmuя. 
Memaфopukama на Bmopama ucmopuя препраща no-npяko kъм uнuцuацuонен 
pumyaл. В нея mpuмama kaнgugamu за pъkama на geBoukama mрябВа ga 
omcmpaняm сuмВолuчно фuгураmа на бащата, kamo eguнuяm om mях npecmoяBa 
В гроба му, m.e. nрежuВяВа noBmopнo ражgане - u с moBa gokaзBa гomoBнocmma 
cu за ноВ статус. Но mъkмо той е пропуснат В uнсценuранuя оmноВо спор 
межgу слаВея u сулmансkuя сuн по Въпроса kou заслужава pъkama на geBoukama. 
Сьоuлемез султан оmноВо нарушава мълчанuеmо cu, за ga ВъзmържесmВуВа чрез 
гласа u cnpaBegлuBocmma. 
Tpemama ucmopuя nреgлага наu-kрасноречuВ паралел със cumyaцuяma на 
gBaмama npomaгoнucmu u е нau-BъзgeucmBaщuяm uнuцuацuонен разkаз. 
Неслучайно maзu ucmopuя е осноВаmа на българсkuя Bapuaнm, koumo е по
целенасочен u се uзгражgа само Върху нея. Трuма noбpamuмu съзgаВаm kykлa. 
ПърВuяm (gърВоgелец) я uзBauBa от gърВо, Bmopuяm (wuBaч) я облuча, mpemuяm 
(хоgжа, В българсkuя Bapuaнm nucap) uзмолВа от Бога gywa за нея. Kykлama служu 
kamo замесmнuk на чоВеkа ВъВ ВярВанuяmа на много нapogu. Най-често се 
смята за Вмесmuлuще на gywama на nokouнuka (Проn, 196). В наwuя случай 
kykлama oбekmuBupa Анuмаmа на героя u уgВояВа образа на geBoukama. Казусът, 
koumo mрябВа ga бъgе решен, е kou om „geмuypзume" на kykлama е най-
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заслужuлuяm. ОmноВо се nремълчаВа наО-Важнuяm - онзu, koOmo u е Вgъхнал 
gywa. За mpemu u nослеgен nъm СьоОлемез султан (В бъi\гарсkuя Bapuaнm 
,,цароВаmа kepka") нарушава мълчанuеmо. 
Bceku nъm, koгamo е nоgлъгана ga npoгoBopu, СьоОлемез султан оmмяmа 
Bcuчkume cu сеgем nokpuBaлa, m.e. paзkpuBa се не само чрез слоВо, но u с 
фuзuчесkuя cu образ, чuOmo eфekm Върху сулmансkuя сuн ocmaBa без kоменmар. 
Слеg mpemomo nрогоВаряне mя се nрuзнаВа за nобеgена: не само xumpocmma на 
сулmансkuя сuн е сломuла cъnpomuBama u, но u не20Вuяm npekpaceн лuk, koumo u 
е ВъзgеОсmВал през цялото Време. В процеса на uнuцuaцuяma mя е разпознала 
сВоя Анuмус. Взаuмноmо разпознаване е u моменmъm на Взаuмноmо uм cnaceнue. 
Слеg kamo е nocmuгнama uнuцuaцuяma/uнguBugyaцuяma, npukaзkama нu е 
разkазала наО-Важноmо. OcmaBa само gBaмama нoBonocBemeнu ga omnpaзнyBam 
cBamбama cu. 
Kakmo споменахме, българсkuяm Bapuaнm е uзграgен само оkоло nослеgнuя 
разkаз, но не бuВа ga го схващаме kamo npocmo съkращенuе на mypckume 
Bapuaнmu. Ako В „СьоОлемез султан" enuзogъm с kykлama е nocлegнuяm om 
mpouчнomo uзnumaнue, mo В българсkuя Bapuaнm самuяm moO се разmрояВа. На 
kykлama се Възлагат същumе фунkцuu, koumo uма слаВеяm В mypckama npukaзka. 
Героят я носu В naзBama cu, за ga събесеgВа с нея, kakmo бu uckaл ga събесеgВа с 
цapckama gъщеря. ОсВен moBa, kamo разkазВа ucmopuяma с kykлama, nucapяm 
Всъщност разkазВа собсmВенаmа cu ucmopuя. За „cлywameлkama" ocmaBa само 
ga намерu cBoemo място В moзu разkаз. 
OбcmoяmeлcmBama на срещата межgу момъkа u цapckama gъщеря напомнят 
обреgа на nъpBama брачна нощ: царят заmВаря млagume В еgна „оgая" (обuчаОно 
място на uнuцuацuя), пазена om „чувачи". 
И В българсkuя Bapuaнm, kakmo В mypckume, nрогоВарянеmо на мълчалuВаmа 
царсkа gъщеря е аргуменmuрано с желанuеmо ga се Възgаgе cnpaBegлuBocm, ga 
не остане goбpuнama „погазена". Peakцuяma на geBoOkama обаче не е maka 
сnонmанна, а В uмemo на gълга: ,,ako яз, що имам moyky голема повеля, заммчам и 
сkриям истината, тогай защо ми е ga сум жива на свето?" Тозu pumopuчeн Въпрос 
mя omnpaBя kъм баща cu, за ga uзмолu съгласuеmо му ga npoгoBopu, BnucBauku се 
В nampuapxaлнama napaguгмa. 

Фuналнu gyмu за мълчанuеmо 

Наkрая, onumBaOku се ga обобщuм аналuзuраноmо go myk, сmuгаме go слеgнаmа 
npoBokaцuя: kазВащоmо u наkазВащоmо мълчание npegcmaBяm gBeme cmpaнu на 
еgно u също „не20Ворене". Мълчанuеmо ВъВ Вълwебнumе npukaзku се 
uнmepnpemupa чрез унuВерсалнuя eзuk на uнguBugyaцuяma, заmоВа нaO-npekuяm 
му kopeлam е магuчесkоmо 20Ворене. 
Мълчанuеmо нu сблuжаВа nоВече, omkoлkomo гоВоренеmо. ОбВързВа нu eguн с 
gруг nocpegcmBoм uзразяВане на онезu gpeBнu nлacmoBe В нawama ncuxuka, 
koumo нu nреВръщаm В същесmВа не само с uнmeлekm, но u с gywa. Дokamo 
логосъm оmразяВа разлuчнumе emanu по nъmя на чоВечесmВоmо u мapkupa 
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coцuokyлmypнume разлuчuя, мълчанuеmо нu сроgя6а 6ъ6 u uз6ън 6ремеmо. То нu 
сблшkа6а с nъp6ume хора npegu 2pexonageнuemo u с нo6opogeнume, с 
omweлнuцume u npopoцume, чuemo общу6ане с om6ъgнomo mрансценguра 
ло2оса. Мълчанuеmо npokap6a а6mенmuчен мост kъм Дру2uя 6 нас - Дру2uя go 
нас u Дру2uя 6 om6ъgнomo. 

1 В kаmалога на ДасkалоВа-ПерkоВсkа сюжеmъm фuгурuра nog номер 559*: ,,МълчалuВаmа царсkа 
gъщеря"; onucaн е у Аарне-Томnсън nog номер 1, 27 u В „СраВнumельныu уkазаmель сюжеmоВ" (М 
*559 1, Аарне-АнgрееВ), но са оmбелязанu само gBa uзmочнослаВянсku 8apuaнma: eguн pycku u eguн
ykpauнcku. ПраВu Вnечаmленuе голямото разнообразuе om българсku Bapuaнmu.
'В uзmoчнume npukaзku uнguBugyupaщomo „nъmу8ане" по npuнцun cmaBa със сыласuеmо на 
pogumeлume (бащата). ОсъзнаВанеmо на смърmнаmа опасност, koяmo носu защumенuяm жuBom 8
лоното на pogumeлckama Власт, е npuчuнa pogumeляm ga omcmъnu. ОсВен moBa mласъk на 
uнgu8ugyaцuяma gaBa няkаkъВ неясен образ, kъм koumo се cmpeмu героят: образ на непозната
kpaca8uцa, чuяmо любоВ mрябВа ga бъgе за8ою8ана. Героят нanycka gома cu не бягаuku om нещо, а
npecлeg8auku нещо. В eBponeuckume npukaзku npuнygama за uнgu8ugyaцuя ugBa om ceмeucmBomo.
Жu8omъm 8 него cmaBa неmърnuм om глеgна moчka на героя: pogнama мauka е заменена с мащеха, 
koяmo често nъmu е u зла магьоснuца; бащата uлu е напълно nog 8лacmma u, nреВърнаm В неuно
opъgue, uлu е uзмамен u нagxumpeн om нея, uлu се оkазВа безразлuчен спрямо съgбаmа на geцama cu.
Bъnpeku че nъmy8aнemo на героя u В eBponeuckume npukaзku е уВенчано със сnечелВане на
„любuмаmа", mласъkъm за uнguBugyaцuяma обukноВено е „бягсmВо om лошuя pogumeл" uлu gаже 
„uзгон8ане". В moзu смuсъл uзmoчнume npukaзku uзнасяm koнфлukma на uнguBugyaцuяma uзВън 
ceмeucmBomo u 20 nреВръщаm ВъВ Вътрешен koнфлukm на героя. Taka се cnecmяBa моменmъm на 
„gеВалВuране" на pogumeлume, koumo много ярkо npucъcm8a В e8poneuckume npukaзku. ЧyBcmBomo 
за Вuна, koemo npugpyжaBa бунта срещу pogumeлume, се mрансформuра 8 uзmoчнume npukaзku В 
а8mоагресuя, а mя - чрез механuзма на koнBepcuяma - 8 болест (В kреене, блuзkо go смърmmа).
В зanagнume npukaзku чyBcmBomo за Вuна се uзразя8а В агресuя, koяmo nocpegcm8oм npoekmuBнa 
ugeнmuфukaцuя се насочва kъм pogumeля (мaukama). Момчеmо/момuчеmо ВярВа, че мauka му е
8ещuца, че желае смърmmа му, заmо8а mряб8а ga uзбяга koлkomo се може nо-gалеч om нея u om 
роgнuя gом, за ga се cnacu. 
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