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Xülasə. Məqalədə C. Ostinin “Mensfild park”  romanının ideya-məzmunu 

xoşbəxt sonluqla bitən nağıl süjeti kimi öyrənilir, əsərin baş qəhrəmanı Fanni 

Prays obrazı Küllücə arxetipi ilə qarşılaşdırılır. Fanni Prays arxetip obraz  

kimi əxlaq və mənəviyyatın daşıyıcısı kimi dəyərləndirilir. 
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Abstract. The paper examines the idea and content 

of  J. Austin's  “Mansfield Park” as a fairy tale plot 

with a happy ending, and the image of the main 

character Fanny Price is compared with the 

archetype of Cinderella. Fanny Price is valued as 

an archetypal image of morality and spiritual 

values. 
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Резюме. В статье исследуются идея и содер-

жание романа «Мэнсфилд-парк» Дж. Остина 

как сказочного сюжета со счастливым концом, 

а образ главной героини Фанни Прайс срав-

нивается с архетипом Золушки. Фанни Прайс 

ценится как образец морали и духовных цен-

ностей. 

Ключевые cлова: сюжет, персонаж, сказка, 

роман, традиционный. 

 

1. Giriş 

Vladimir Nabokov keçən əsrin 50-ci illəri Kornel Universitetində xarici ədəbiyyatla 

bağlı mühazirələrinin bir hissəsini  ingilis yazıçısı Ceyn Ostinin “Mensfild park” romanının 

təhlilinə həsr edir və yazır ki,: “Mensfild park” sehrli nağıldır, axı mahiyyəti etibarilə bütün 

romanlar elə nağıldırlar... İstedadlı  yazıçı üçün real həyat kimi bir şey mövcud  deyil, o, onu 

(oxu həyatı!) özü yaradır və ora yerləşir. “Mensfild park”ın cazibəsini yalnız onun 

qanunlarını, maraqlı təxəyyül oyununu qəbul edəndə hiss edəcəksiniz” [9].  

V. Nabokovun  şərhini əsas götürərək  əsərlə bağlı vacib bir məqamı vurğulamaq 

yerinə düşər ki, ənənəvi normaları nağıl arxetipləri ilə yenidən canlandırmaq istəyi oxucuda 

daima  bir tanınma effekti yaradır və belə  arxetiplərdən biri də “Küllücə” nağılının 

personajıdır.  

“Küllicə” möcüzəyə inanan oxucu üçün xeyir və şərin mübarizəsində qalib gələn tipik 

məhəbbət nağıldır. Məlumdur ki, “Küllücə” nağılı dünyada ən çox yayılan süjetlərdən biridir 

və onun folklor variantlarına bir çox xalqların yaradıcılığında rast gəlmək olar. Ənənəvi süjetə 

ilk dəfə Rodopis adlı qəhrəmanı olan qədim Misir yazılarında  rast gəlinir. Tanrı Hor onun 
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çarığını oğurlayıb firona vermiş, firon da qızı axtarıb tapmasını əmr etmişdir. Rodopisi tapan 

firon isə onunla evlənmişdir. Oxşar süjet Azərbaycan xalq nağılı “Göyçək Fatma”da da rast 

gəlinir. Qədim Çində “Ye şien”, Koreyada “Kxonçxi” adı ilə tanınan Küllücələr mövcuddur. 

Bu nağılın bir neçə variantı ispan, italyan, irland, şotland folklorunda da rast gəlinir. Qərb 

ədəbiyyatında XVI əsrdən başlayaraq nağılın yazıya alınması baş verir və onun ən yayılmış 

variantları italyan yazıçısı Cambattista Bazilenin 1634-cü ildə qələm aldığı “Nağılların 

nağılı”nda, yarım əsr sonra fransız yazıçızı Şarl Perronun, daha sonra Qrimm qardaşlarının 

yaradıcılığında izlənilir [10, s.57]. Görünür nağıl süjeti qədim insanların diyarbədiyar gəzdiyi 

zamanlarda yayılmış və bu da nağılın janr yaddaşında  arxetip kimi qorunub saxlanmışdır. 

Məhz bu arxetiplər Q.Yunqa görə psixi aləmin fundamental strukturudur və mədəni-

antropoloji mahiyyət daşıyır. Onlar ilkin forma kimi psixi başlanğıcı müəyyən edir, eyni 

zamanda da universaldırlar. Elə bu səbəbdən də təkrarlana bilərlər. Q.Yunqa görə psixi 

arxetiplərin gerçək ifadəsi xalq yaradıcılığıdır. Xalq yaradıcılığı olan Küllücə arxetipi də bədii 

ədəbiyyatda Sinderella, Küllücə, Göyçək Fatma, Zoluşka, Kül kedi kimi oxşar personajlarda 

özünü göstərir.Amerikada  isə “Küllücə” süjeti daha çox “Büllur başmaq” nağılı kimi tanınır. 

Hər bir nağılda olduğu kimi  bu nağılda da xeyir və şər mübarizə aparır. “Büllur başmaq” 

nağılının personajı da qarşılaşdığı bütün əzab və əziyyətlərə baxmayaraq insanlara olan 

inamını və insani keyfiyyətini itirmir. Bu ibrətamiz nağılda xeyrin kin və küdurətin, yalan və 

hiylənin üzərində qələbəsindən, yaxşılığın mükəmməl insan əməli kimi gücündən bəhs edir. 

Elə bu səbəbdən Q. Yunq haqlı olaraq qeyd edir ki,: “Küllücə arxetip başlanğıcı olan 

universal həyat kitabıdır. Məhz bu baxımdan obraz kimi nağıla çəkicilik gətirir” [11, s.28].  

İngilis yazıçısı Ceyn Ostinin “Mensfild park” romanı müxtəlif elmi istiqamətlərdən 

öyrənilib və hal-hazırda da Qərb ədəbiyyatşünaslığında etik və estetik, sosial problemlərin 

əhatə dairəsində  öyrənilir. İngilis qadın yazarlarının yaradıcılığını öyrənən amerikan 

tənqidçisi Avraam Fleşman “Mensfild park” romanını tarix və sosiologiya, psixologiya və 

mədəni antropologiya sahələrinin vəhdətində öyrənir və belə qənaətə gəlir ki, Fanni Praysın 

hekayəsi Küllücə nağılının təkrar süjetidir. Tədqiqatçıya görə Fanni Prays nəyinki malikanəni, 

eyni zamanda da ailəiçi nüfuzunu qazanır. Bir tədqiqat çərçivəsində o, müxtəlif nəzər 

nöqtələrini birləşdirir və beləcə, birtərəfli yanaşmadan qaçır. Mifoloji paralellər Avraam 

Fleşmana  görə süjetə dayanaqlı əsaslar və universal mənalar  verir. Bu isə öz növbəsində 

romanı  ənənəvi ingilis qadın nəsrinə yaxınlaşdırır [8;54]. Merlin Batler isə “Ceyn Ostin və 

ideyalar müharibəsi” əsərində yazır ki, “Mensfild park” romanı yazıçının yaradıcılığında 

xüsusi yerə malikdir və məhz onun vasitəsilə C.Ostinin yaradıcılıq fəlsəfəsini öyrənirlər [5, 

s.18]. Bu isə Sendi Birnin də haqlı olaraq  qeyd etdiyi kimi yazıçının inanılmaz istedadından 

və əsərin ingilis ədəbiyyatındakı əhəmiyyətli yerindən xəbər verir [3, s.227].  
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2. “Mensfild park” romanı ilə “Küllücə” nağılı arasında ədəbi paralellər 

Roman on yaşında Mensfild park kimi geniş və möhtəşəm malikanəsi olan zəngin 

qohumların himayəsinə verilən Fanni Prays adlı gənc qızın həyat hekayəsindən bəhs edir. 

Fanni zadəgan Tomas Bertramın dörd övladları ilə birgə böyüyür. Lakin onlar arasında gözlə 

görünəcək dərəcədə fərq izlənilir. Bu fərqlilik həm onların sosial mövqelərində, həm də 

onlara olan münasibətdə özünü büruzə verir. Ailənin  Tom və Edmund adlı iki oğlu, Maria və 

Culia adlı iki qızı təhsilli olmaları ilə yanaşı  ailədəki davranışlarına və həyata baxışlarına 

görə də Fannidən fərqlənirlər. Onlar eqoist, əhli-kef və məsuliyyətsizdirlər. Yalnız Edmund 

onlardan fərqlənir və Fanniyə uşaq yaşlarından xüsusi qayğı ilə yanaşır, sonralar onun ən 

yaxın dostuna çevrilir.Onun ağlına, düşüncələrinin formalaşmasına təsir edir. Məhz bu 

səbəbdən Fannidə özü bilmədən Edmunda bəslədiyi dostluq hissləri dərin sevgiyə çevrilir.  

Romanın süjet xətti Mensfil parka təşrif buyuran zəngin, ağıllı, lakin əhli kef qonaqlar 

– gənc bacı-qardaş  Henri və Meri Krofordların gəlişindən sonra dəyişir. Henri bilərəkdən 

Maria və Culia bacılarını yoldan çıxarır, bilərək ki, böyük bacı qonşuluqda yaşayan zəngin 

Roşuotla nişanlıdır özünü kübar centlmen kimi aparmır. Meri Kroford isə Edmunddan 

xoşlandığı üçün onu özünə heyran edir, amma gələcək həyat yoldaşı kimi ailənin varisi Tomu 

seçir. Bacı-qardaşın gəlişi Mensfild parkın nizam-intizamını, rahatlığını pozur. Maria və Culia 

bacılarının Londona getməsiylə Henri Kroford Fanni ilə maraqlanır. Əvvəl onu özünə aşiq 

etməyi düşünürsə, Fannini yaxından tanıdıqca ona aşiq olur və evlilik təklifi edir, lakin rədd 

cavabı alır.  

Əsərin sonunda  Maria Henri Kroforda, Culia isə Uetsə qoşulub qaçır. Ser Tomas ailə 

böhranı yaşayır. Meri Kroford qardaşı Henrini qorumağa çalışır və onun hərəkətini lazımınca 

qınamır və bununla Edmundun sevgisini itirir.  

Əsər isə xoşbəxt sonluqla bitir.  Edmund Fanninin onu uşaqlıqdan sevdiyini öyrənir və 

onunla evlənir, rahib rütbəsini qazanaraq Mensfild park malikanəsinə  köçür. 

Romanın əsas personajı Fanni Prays obrazı ilə yazıçı insanın mənən zəngin ola 

biləcəyi mövzusunu açır. Bu onunla izah oluna bilər ki,  Fanni Prays obrazı mənəvi dirçəliş, 

əxlaq və ləyaqət  motivləri ilə bağlı olub ailə və ailədaxii münasibətlərə, nikah və sinfi 

bərabərsizliyə, şəxsi ləyaqət hissi kimi problemlərə aydınlıq gətirir. Həmçinin eyni zamanda 

nağıl qəhrəmanı Küllücənin prototipidir. 

 Fanninin mənəvi-ruhani dünyası zəngindir və o, insanlara öz daxili dünyasının səsi ilə 

yanaşır, onlara dəyər verəndə qəlbinin səsini dinləyir. Sakit və rəhimdil Fanninin əksi olan 

qohumları Maria və Culia bacıları  qeyri-ciddi və bəzən də ağılsız hərəkətlər edir.  

Biri-birinə əks qütblərdə dayanan personajların əksi “Küllücə” nağılından gələn 

arxetip obrazlarla bağlıdır. Məhz bu ideyanı vurğulayan V. Nabokov yazırdı ki,: “bütün 

utanğac gözəlliyi, təvazökarlığı, dözümlülüyü və nəhayət amiranəliyi ilə seçilən gənc 

xanımların prototipi  məntiqi olaraq  həyatın gözlənilməz hadisələri üzərində qələbə çalacaq,  
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– şübhəsiz onların prototipi Küllücədir. Köməksiz, tənha, gözdən uzaq, hamı tərəfindən 

unudulmuş və lakin sonda baş qəhrəmanın zövcəsinə çevriləcək” [9]. 

Gənc Fanninin uşaqlığı şad keçməmiş, çoxuşaqlı ailənin övladı olmaqla yanaşı 

anasının soyuq rəftarı, atasının kasıb olması onu zəngin yaşayan xalalarından və xalası 

uşaqlarından fərqli etmişdir. Əgər nağıl personajı Küllücə yalnız bir dəfə ona  ayrılan vaxtın 

tamamına qədər istədiyi qədər sevinib, xoşbəxt ola bilirdisə, Fanni də Mensfild parka 

yerləşdiyi vaxt bu xoşbəxtliyi əldə edə bilir. Yeni ailənin problemləri böyüdükcə o, yenidən 

öz ailəsinə qayıdır və beləcə, Mensfild park üçün darıxır. Küllücə də sarayda keçirdiyi 

vaxtları xatırlayıb kədərlənir.  

Fanni Prays həssas və aşırı dərəcədə hissiyyatlı  bir qızıdır. Onu həyatda saxlaya bilən 

qüvvə özündən bir yaş böyük olan qardaşına sevgisidir. Bundan savayı onu sevindirə biləcək 

kimsə yoxdur. Onun yeni ailədə durumu yalnız ona qarşı münasibətlərdən asılıdır. Bu onun 

davranışlarında, özünü ifadəsində büruzə verir.  Bu səbəbdən o, çox vaxt çalışır ki, gözə 

çarpacaq dərəcədə davranmasın və hətta gözəgörünməz olsun. Bu səbəbdən əsəri təhlil edən 

Barbara Heyli yazır ki, “Fanninin təsvirində mehriban, gözəl, sakit, kövrək, utancaq kimi incə 

sözlər işlədilsədə, bunların heç biri onun – ağıllı, diqqətli, praktik və  hadisələrə yerində qərar 

verən  həqiqi xarakterini ifadə etmirdi” [6, s.68]. Görünür yazıçı bir o qədər də qəhrəmanın 

qəlbində baş verən hadisələrin təsvirində maraqlı olmayıb, lakin oxucu Fanni ilə baş verən 

bütün hadisələrə anlayışla yanaşır və ona rəğbət bəsləyir.  

O, ən yaxın dostu və məsləhətçisi, onu anlayan və başa düşən Edmundun Meri 

Krofordu sevməsini də anlayışla qəbul edir. Lakin şəraitdən doğan gerçəkliyə də boyun 

əymir, Henri Krofordu sevmədiyi üçün onunla ailə qurmaq istəmir. Bu onunla bağlıdır ki, 

Fanni Prays özünün başa düşdüyü və qərar verdiyi norma və qanunların daşıyıcısıdır. Fanni 

C.Ostin dövrü üçün qadınla bağlı qəbul olunan bütün müsbət keyfiyyətləri təcəssüm edir. 

Mehriban, təvazökar, incə və həssas olmaqla yanaşı Fannidə müstəqil mühakimə yürütmək və 

möhkəm xarakterli olmaq kimi fərqli xüsusiyyətlər də var. Emili Auerbah  C.Ostinin  digər 

roman qəhrəmanlarını  Fanni obrazı ilə müqayisə edərək belə qənaətə gəlir ki, o, yazıçının ən 

güclü qəhrəmanıdır [1, s.179]. 

Bütün deyilənləri nəzərə alaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, Küllücə arxetipi ağlın, 

mehriban rəftarın, rəhimliliyin cazibəsi kimi gözəllikdən üstündür və bu keyfiyyətlərə malik 

qızlar sonda xoşbəxtliyə qovuşur. Məhz bu keyfiyyətləri nağıl qəhrəmanı pəri də Küllücəyə 

tövsiyə edirdi. Pəri ona nəcib davranışları o qədər diqqətlə öyrədir ki, sonda Küllücə kraliça  

olur.  Elə bununla bağlı ingilis tədqiqatçısı R.Baum Küllücə ilə bağlı məqaləsində yazır ki,: 

“Küllücə arxetipini ailə üzvlərinə qarşı qeydsiz-şərtsiz sevgi və ideal davranış qaydalarına 

riayət edən, dostluğun çətinliyini gözə alan və itaətkarlığı seçən və ona uyğunlaşmaya 

öyrənən qızlar müəyyən edirdi” [4, s.52]. Başqa sözlə, Küllücə nümayiş etdirir ki, hətta sosial 

təminatı  aşağı olan bir qız uşağı cəmiyyətdə uğur qazana, istədiyi nailiyyəti əldə edə bilər. 

“Biz bu obrazın kim olması ilə deyil, sonda nəyə nail olmasına heyranıq. Özünə Küllücə  
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mifini hopdurarkən biz öz kollektiv qadın yaddaşımız olan gözəlliyi, sərvəti və intiqam hissini 

dəstəkləyirik” [4, s.69].  

Fanni Prays obrazı əsərdəki digər qadın xarakterlərinə qarşı qoyulur. Maria və Culia 

bacıları  Fannini ilk dəfə Mensfild parkda görəndə  onahəqarətlə baxır və onu bəyənmir, çox 

vaxt da öz aralarında ələ salırdılar: “Bacılar onu inanılmaz dərəcədə axmaq olduğu qənaətinə 

gəldilər və ilk iki üç həftə onun haqqında söz-söhbətlər gəzdirir və gülürdülər.  

- Anacan, xalam qızı Avropa xəritəsində heç bir dövlətin yerini düz-əməlli göstərə 

bilmir. Və ya xalam qızı Rusiyanın  böyük çaylarını göstərə bilmir. Və ya o, kiçik Asiya 

haqqında heç nə bilmir. Və ya akvarellə rəngli qələm arasında fərqi bilmir. Siz heç bu qədər 

axmaq adam haqqında eşitmişiniz?” [2, s.14]. Onun savadsız olması hər dəfə müzakirə 

mövzusuna çevrilir, yeri gələndə eyham da vurulurdu. İngiltərənin tarixini və coğrafiyasını 

bilməməsi bacıları özündən çıxarır, onun təhsilsiz olmasını ələ salırdılar. Fanni zəngin xala 

qızlarının kobud rəftarına dözür, qoşulub qaçanda isə onlara acıyır. Nağıl personajları olan 

bacılar da Küllücəni ələ salır, onunla kobud rəftar edir, sonda isə ondan rəhm diləyirlər. 

Göründüyü kimi hər iki bacı Küllücə nağılındakı bacıların prototipidir. Küllücənin ögey 

bacıları daima ona gülür, onunla pis rəftar edir, analarına ondan xəbərçilik edirlər. Ancaq 

özlərini düşünür, yeri gələndə biri-biri ilə yola getmir, şahzadənin kimi seçəcəyi uğrunda 

döyüşürlər. Romandakı bacılar da eyni hadisələrlə rastlaşır, evə qonaq gəlmiş yaraşıqlı Henri 

Kroford uğrunda mübarizə aparır, onun sevgisini qazanmaq istəyir, sonda isə ailə və cəmiyyət 

qanunlarını ciddiyə almayaraq  bacılardan biri – Maria onunla qoşulub qaçır.   

Romanın maraqlı personajlarından biri missis Norris obrazıdır. O, Fanninin doğma 

xalası olsa da ona qarşı soyuq münasibəti ilə seçilir, yeri gələndə, seçim edəndə Maria və 

Culia bacılarını  daha çox sevir və dəstəkləyir. V. Nabokov  yazırdı ki,: “Missis Norris 

qrotesk personajdır, o, burnunu hər yerə soxan, yapışdığından əl çəkməyən adamdır. Düzdür 

tamamilə ona qəlbsiz də demək olmaz, onun ürəyi var, lakin bu, onun kobud  əzalarındandır. 

Bacısı qızları Maria və Culia onun üçün zəngin, sağlam və yaraşıqlıdırlar və bu üzdən onları 

sevir və əzizləyir, Fanniyə isə o, həqarətlə baxırdı” [9]. 

 V. Nabokov tam doğru olaraq missis Norris obrazının xarakterik xüsusiyyətini açır və 

onun Fanniyə qarşı münasibətini kasıb və arxasız olması ilə qiymətləndirir. Məhz bu 

səbəbdən missis Norris onu Maria və Culia bacılarından fərqləndirir, onunla yad kimi rəftar 

edir, soyuq davranır.  

Küllücəni də ögey anası sevmir, onun varlığından qəzəblənir. Onun atası ilə 

evliliyindən sonra öz daxili aqresiyasını üzə çıxarır, kinli və qəddar olması ilə Küllücəyə əzab 

verir. O, yalnız qızları üçün yaşayır, qızlarını saraya yerləşdirməyi düşünür, özünün də saray 

xanımı olmasını arzulayır və bu səbəbdən niyyətini gizlətmir. Missis Norris də niyyətlərində 

açıq idi və Maria və Culia bacılarının zəngin insanla evliliyini arzulayır, yeri gələndə öz arzu 

və istəklərini yerinə yetirmək üçün qohumlarının gücündən istifadə edir. Bu oxşar 

xüsusiyyətlər missis Norrisi nağıl qəhrəmanı ögey ana ilə yaxınlaşdırır. Xatırlasaq ki, missis 

Norris  Bertram bacılarına başa salırdı ki, Fanni onların tayı deyil və elə bu səbəbdən onunla 
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olduğu mövqeyə görə münasibət qurmaq və statusuna görə yanaşmaq lazımdır. Məhz bu 

yaxınlıq hər iki obrazın xarakterik xüsusiyyəti kimi dəyərləndirilməlidir. 

Missis Norris inanılmaz dərəcədə xəsis və başqalarının hesabına yaşayan  personajdır: 

“Əylənməyə, mənasız danışıqlara və uydurmalara gəldikdə, o, inanılmaz dərəcədə  xeyirxah 

idi və heç kim onun qədər başqasına yol göstərməyi  ondan yaxşı bilmirdi” [2, s.8]. Missis 

Norrisə Fannini yanına aparıb onun hamisi olmağı xahiş edəndə məhdud büdcəsi olduğunu və 

həyat yoldaşı mister Norrisin sağlamlıq durumunu yaxşı olmadığını bəhanə gətirir: “Onun 

pula olan sevgisi sonsuz idi və dostlarının pullarını xərcləyib, özününkünü necə qoruyub 

saxlamağı hər kəsdən yaxşı bilirdi” [2, s.10]. Missis Norris başqasının hesabına yaşamağı, 

“yaxşı” olmağı bacarırdı. Məhz bu kimi xüsusiyyətlər onu nağıl personajı ögey anaya 

yaxınlaşdırır.  

Missis Norris Maria və Culianın  varlı ailənin uşaqlarıolduqları üçündavranışlarına 

anlaşıqlı yanaşır, özlərini ərköyün və şıltaq aparmasına  göz yumurdu. Onun ən böyük arzusu 

hər iki qızın daha zəngin insanla ailə qurması idi.   

Ser Tomas Bertram öz dövrünün sosial və siyasi standartlarını təcəssüm edən insan 

kimi parlamentdə oturur, öz varidatını daha da çoxalmaq istəyir və bu səbəbdən uşaqlarının 

tərbiyəsi ilə yaxından məşğul ola bilmir. Ailəiçi böhran yaşayanda isə artıq gec olur. O, 

Fannini qızları qədər sevir, bəzən isə onun ağlına, mehriban rəftarına görə hamıdan üstün 

tutur və dəyər verirdi. Ser Tomas dərk edirdi ki, onun uşaqlarına göstərdiyi yaxşı niyyətləri 

yetərincə nəticə verməmiş, əksinə ailəiçi böhrana səbəb olmuşdur. Onun qızları mənən kasıb, 

mahiyyəti etibarilə rəhmsizdirlər. Maria və Culia zəngin həyat yaşayır, özlərini eqoist aparır, 

ağılsız hərəkətlər edirlər. Bu ser Toması incidir, çox vaxt isə onlara düzgün tərbiyə 

verməməsinə görə özünü qınayırdı. 

Ser Tomas ailədə yalnız himayəyə götürdüyü və  övladı kimi sevdiyi Fanniyə güvənir 

və sonsuza qədər ona rəğbət bəsləyirdi. Onun ağıllı, fədakar və bacarıqlı olmasından heç vaxt 

şübhə etmirdi: “Yalnız Fanni hamını anlayıb başa düşür, yalnız o, vicdan sahibidir”-deyir 

əsərin tədqiqatçılarından biri Tomas Edvard [7, s.15]. Elə bu səbəbdən hesab etmək olar ki, 

ata Bertram obrazı da Küllücənin atasının obrazı  ilə paralellik təşkil edir.Əgər Küllücənin 

atası ailədə söz sahibi deyildisə, həyat yoldaşına  və onun qızlarına heç bir təsir edə 

bilmirdisə, ser Tomas da buna bənzər görünür.  O, da qızlarının və oğlu Tomun 

davranışlarından xəbərsizdir. Sonda başına gələn əhvalatlardan utanc hissi keçirir, lakin onları 

deyil, olanlardan özünü günahlandırır. Onun yeganə təsəllisi Fanninin düzgün qərar verməsi 

və bütün ailəni bir araya gətirə bilməsi ümidinə bağlıdır. Elə bu səbəbdən zəngin Henri 

Krofordun Fanniyə etdiyi evlilik təklifi onu sevindirir, Fanninin rədd cavabı isə onu məyus 

edir.  

Küllücə süjetindəki şahzadə obrazıyla paralellik təşkil edən personajlardan biri də 

Edmunddur. O, Fanni ilə əsil centlmen kimi davranır, onun şəxsiyyət kimi formalaşmasında 

müstəsna rol oynayır. Edmund təbiəti etibarilə qayğıkeş və mehriban insandır. Kasib və 
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ürkək, səmimiFannini  gördüyü gündən qayğısına qalır. Məhz o, Fanniyə insaflı yanaşır, onun 

ağıllı və ləyaqətli olduğuna şübhə etmir. Edmundun Fannini himayə etməsi, ona doğma insan 

kimi rəftarı  onu digər ailə üzvlərindən fərqləndirir. Ailədə hər bir kəs Fannini ələ salanda, 

onun sadəliyindən istifadə edib arxasınca güləndə Edmund onunla bərabərhüquqlu insan kimi 

rəftar edir. Edmundun qayğıkeşliyi ailənin bütün üzvlərinə şamil olur, qardaşı Tom xəstə 

yatanda məhz o, hamıdan çox qardaşının qayğısına qalır.  

C.Ostinin Fanni Prays obrazı “Küllücə”nin süjet arxetipinə əsaslanır. Göründüyü kimi 

romanın süjeti özünün nağıl prototipinə uyğun gəlir. Bu ilk növbədə onunla aşkarlanır ki, 

Fanni Prays yetim qız olmasa da , varlı zadəganların gözündə heç bir sosial dayaqları 

olmayan, kasıb, aşağı təbəqənin qızıdır. Onu qəbul edən ailənin hər bir üzvü Fanninin 

imkansız, sosial cəmiyyətdə yeri olmayan, təhsil almamış gənc kimi dəyərləndirir. Yeni ailəsi 

ilə yaşayan Fanni Maria və Culianın yersiz davranışlarına dözür, Tomun kobud rəftarına göz 

yumur. Zəif iradəli  ser Tom isə bir ata kimi evdəki atmosferi dəyişdirə bilmir. Ser Tomas  

Fanniyə mehriban davransa  da öz qızını ögey anasının və uşaqlarının zülmündən qoruya 

bilməyən Küllücənin atası kimi ailə içə münasibətləri görə bilmir. Küllücəni ögey anası və 

bacıları evin qulluqçusuna çevirir, Fanni də xalası missis Norrisin  və xalası qızlarının ona 

qarşı soyuq və laqeyd rəftarı ilə üzləşir. Göründüyü kimi, Fanni  Küllücə kimi xalası evinə 

yetim kimi sığınır. Xalası və xalaqızlarının yanında Fanni özünü narahat hiss edir. Bütün 

bunlar azmış kimi Fanni nağıl qəhrəmanı kimi guya daha ağıllı və gözəl rəqibləri ilə 

qarşılaşır. Əgər Fanni üçün əvvəl bu rəqiblər Maria və Culia bacılarıydısa, sonra Edmundun 

aşiq olduğu Meri Kroford  da bu sıraya qoşulur. Fanninin  “rəqibləri” sosial statusda daha 

yüksəkdə dayansalar da, xarici görünüşləri ilə ondan daha gözəl görünsələr də, Fannini 

mehriban və ağıllı olması fərqləndirir. Məlumdur ki, nağıl qəhrəmanı olduqca mehribandır. O, 

təmiz qəlbli, mehriban, təvazökar və səbirli idi. Bu xüsusiyyətlərinə görə nağıl qəhrəmanı 

sonda özxoşbəxtliyinə qovuşur. Küllücənin insani keyfiyyətləri Fanniyə də məxsusdur. Fanni 

də ona olan laqeyd və yersiz  münasibətlərə görə qisas hissiylə yaşamır, əksinə ailənin hər bir 

üzvünü sevir və onların ağılsız hərəkətlərinə acıyır. Yaşadığı Bertramlar ailəsindəki 

münaqişələrdən qaçır, özünə qarşı mənfi münasibətlərə dözür.  

Amma bununla belə ilk öncə mehriban və yumşaq  xarakteri, amiranəliyi ilə seçilən  

və digər gözəl keyfiyyətləri olan Küllücədən fərqli olaraq Fanni obrazı üçün bunlar yetərli 

deyil. Onun xarakterində daha çox özgürlüyə və şəraitdən asılı olmamağa meyllilik var. Biz 

bunu onun Henri Krofordun uğurlu evlilik təklifinə rədd cavab verməsi, ürəyinin səsinə qulaq 

asıb şəraitə uyğun davranmamasında görürük. Bundan başqa Fanni digər qadın 

personajlarından fərqlənir. Bu fərqliliyi ser Tomasla yanaşı Edmundda bilir və qiymətləndirir: 

«Fanni onun üçün çox dəyərli idi. Hər bir kəs bu dəyərə malik olmaq istəyərdi, lakin Edmund 

çox gözləməli oldu ki, onu əldə etsin” [2, s.101]. 

Sonda Henri Kroford da ona qarşı sonsuz sevgi hiss edir: “Henri onun geniş qəlbli 

olmasından heç də şübhə etmirdi. O, (Fanni) gerçək hisslərə malikdir, o, inanılmaz dərəcədə 
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hisslərini paylaşa bilir”- deyir[2;89]. Əsərin digər yerində isə onun haqqında yüksək ləyaqət 

hissi  və yüksək davranışları olan, ədəb-ərkana riayət edən xanım kimi dəyərləndirir. 

Nəticə. Nağılın xoşbəxt sonluğu, yəni qəhrəmanın səbirli, mehriban və qayğıkeş 

olması onun ədalətli şəkildə mükafatlanması –  şahzadə ilə evlənməsiylə nəticələnir. Bu süjet 

xətti “Mensfild park” romanında da saxlanılır və Fanninin Edmundla evliliyi onun xoşbəxt 

nikahı ilə bitir. Müəllif təhkiyəsində bu Küllücə-Fanninin daşıya biləcəyi əzablarının mükafatı 

olaraq təqdim edilir. Henri Krofordun nikaha girmək təklifini rədd edən Fanni ser Tomasın 

qəzəbinə və narazılığına səbəb olur, lakin ailənin yalnız sevgi üzərində qurulmasını  istəyir. 

Hətta Henrinin ona qarşı gerçək hisslərini biləndə, kimsəsiz və baxımsız olarkən onu övladı 

kimi böyüdən ser Tomasın xahişini belə rədd edir. Fanni sona qədər sevgisiz evliliyi 

qəbuledilməz sayır. Elə bu səbəbdən varlı və zəngin Henrini deyil, rahib  rütbəsini seçən və 

kilsə ianəsi ilə yaşayansevdiyi Edmundu seçir.  

Göründüyü kimi C.Ostin “Küllücə” nağılından gələn süjet xəttini birbaşa saxlamamış, 

qəhrəmanın səbir və amiranəliyi ilə yanaşı ağlını və özgürlüyünü qoruyub saxlamasına da 

üstünlük vermişdir. C.Ostinin romanında Fanni öz nağıl qəhrəmanından zəhmətə qatlaşması, 

mehriban və qayğıkeş olmasını mənimsəmişdisə, yazıçının yaratdığı Fanni kimi azad və 

özgür, savadlı və ağıllı keyfiyyətləri ilə fərqlənir. C.Ostinin Küllücəsi zəhmətkeş, ağıllı, öz 

amalı və arzuları uğrunda  sona qədər mübarizə aparan bir obrazdır. Öz şahzadəsi – Edmundla 

qarşılaşması isə savadlı və bilgili olmasına yol açır, şəxsi keyfiyyətlərini artırır. Bu baxımdan 

C.Ostinin qəhrəmanı sosial yüksəlişə qədər ucalır. Elə bu səbəbdən Küllücə-Fannini iki 

müxtəlif nəzər nöqtəsiylə  dəyərləndirmək olar. Küllücə obrazı təvazökar və səbirli olmaqla 

digər qadınlardan fərqləndiyinə görə uğurlu və arzuladığı nikahla mükafatlandırılır və bundan 

sonrakı həyatını xoşbəxtlik içindən  davam edir.  
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