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Изтокознанието – съдба, 
любов или призвание?

Светла Къртева-Данчева

На 6 март 2016 г. отбелязваме 60-годишния юбилей 
на една от най-емблематичните фигури в българското 
изтокознание – проф. дфн Александър Федотов.

Още в детските си години той е запленен от истори-
ята и културата на източните страни, в които е работил 
баща му, Виктор Федотов – Иран и Монголия. Като уче-
ник в прогимназията Александър вече е избрал пътя, по 
който сърцето му сочи да поеме – необятния и примамлив 
свят на Изтока. Завършва Факултета по Изтокознание на 
Санкт Петербургския университет, специалност монго-
листика и втора специалност тибетология. На студента 
Александър Федотов съдбата предоставя невероятен 
шанс – да се обучава при изключителни професори от 
старата руска ориенталистична школа. Сред тях проф. 
дфн Людмила Герасимович оставя ярка следа и оказва 
решаващо въздействие върху неговото формиране като 
учен-изтоковед. Той вече знае със сигурност – Централна 
Азия и Тибет са началото на дългия път към изпълнения 
със загадки пъстър и сякаш необятен свят на източните 
езици, литератури и култури. 

Изключително любознателен и винаги търсещ отго-
ворите на постоянно изникващите пред него въпроси, 
Александър Федотов разбира, че колкото повече навлиза 
в Познанието за Изтока, толкова повече в душата му се 
поражда нестихващ интерес към взаимовръзката между 
източните езици, религии и култури. И това го прово-
кира да изучава нови езици и традиции, да пътува из нови 
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страни и да сглобява пъзела, наречен Изтокознание. И 
с все по-голям заряд, любов и вдъхновение той насочва 
изследванията си към Корея, Китай, Япония, Индия, 
Виетнам, Индонезия.

Проф. Александър Федотов обожава работата със 
студентите, в процеса на обучение влага много всеотдай-
ност, ентусиазъм и отново любов. Може да се твърди със 
сигурност, че е създал сериозна школа, която възпитава 
изключително способни, търсещи и мотивирани млади 
хора. 

Духовната атмосфера на разбирателство и положи-
телна интелектуална енергия, която създава около себе 
си проф. Александър Федотов завладява и нас, неговите 
колеги, и ни мотивира да работим с удоволствие и всеот-
дайност. Винаги позитивен и етичен, готов да помогне, да 
посъветва, да се раздаде.

С много обич и ентусиазъм подготвихме този юби-
леен сборник, скъпи приятелю!

Темите на статиите са свързани с духа и традициите 
на Изтока, който и ти, с твоята научна и изследователска 
дейност, направи близък, достъпен и разбираем за българ-
ската наука. 

 Защото Изтокознането за теб е и съдба, и любов, и 
призвание! 

Честит празник!

Александър Федотов – 
сред текстове и образи

Мирослава Забуртова, Райна Бенева, Яна Манчева

„…Казвате, че всички годишни времена са чудесни,
О, не, есента е най-хубава…

Оглеждам се и виждам човешкия свят –
Колкото по-навътре влизам в морето – толкова 

по-щастлив ставам.“
Из „Календарът на рибаря“ на Юн Сон-до 

(Конфуцианският отшелник, стр. 136)

Повечето колеги знаят, че сме сред първите уче-
ници-кореисти на проф. Александър Федотов. Сякаш 
не беше чак толкова отдавна времето, в което, не съзна-
вайки докрай с какво точно се захващаме, с много плам и 
страст в търсене на знание и смисли, прекрачихме прага 
на Центъра за източни езици и култури. Срещите с проф. 
Федотов респектираха от първия момент. Не само защото 
беше изненадващо млад професор (тогава, а и сега!), не 
само защото ни заплени с ораторските си умения, а най-
вече, защото ни откри Изтока, онзи, широкия Изток. По 
пътя през Монголия целия алтайски свят, Китай, Тибет, 
Корея станаха част от цялото... Тази мащабност на изто-
коведските прочити на литературата и културата не спира 
да ни съпътства. Любопитството, което още тогава про-
буди в нас – неговите студенти, постави началото на трай-
ното ни взаимодействие с Далечния Изток, послужи като 
фундамент на критичните ни търсения и стремежи. Част 
от нас, онези, които бяхме привилегировани да доразви-
ваме положените основи на кореистиката, отглеждаме 
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грижовно най-ценния дар на нашия Учител – свободата 
да отворим заключени врати, да начертаем нашия път 
към познанието – често труден, заобиколен и трънлив, да 
съпреживяваме започнатото дело и не на последно място 
да възпитаваме същата щедрост и доверие към следва-
щите, дръзнали да последват същите стъпки. 

Поводът за съставянето на този текст е съвсем кон-
кретен – 60-годишният юбилей на проф. Федотов – един 
от първите ни учители, по-късно и наш колега, на чието 
мнение, не само в академичната област, разчитаме за 
всичко. 

Познаваме най-вече една част от неговите много-
странни интереси – а именно търсенията му в областта 
на кореистиката – старокорейската култура, литература 
и общество. В духа на корейското приобщаване „ние“, 
няколко негови ученици решихме да се съберем и да го 
„прочетем“ отново – най-вече неговите кореистични 
изследвания, и да видим какво в нашите очи го вълнува, 
интересува и най-силно го впечатлява в традиционна 
Корея. Да оставим да говори неговият глас през тексто-
вете, макар и извън контекстуалната рамка. Този своеоб-
разен колаж от маршрути е опит да уловим най-важните 
и представителни теми за учения-изтоковед и в същото 
време има за цел отвъд официалното и фактологиче-
ско описание на неговата личност да загатне лиричния 
поглед на поета, преводача, пътешественика, открива-
теля и изследователя Александър Федотов. Ще разчитаме 
на снизхождение от негова страна – целта ни не е да му 
„вменим“ идеи и тълкувания, които не е искал да заложи 
в богатото си творчество, а просто да представим как сме 
го видели ние чрез книгите му в настоящия момент. 

Предстои още много работа по разработването на 
интердисциплинарни пресичания в българската кореис-
тика. А това несъмнено ще разпалва изследователския 
огън и ще поддържа творческата младост на Александър 

Федотов още дълги години. Пожелаваме му следов-
ници и школа, лекота и безметежност и както самият той 
пише онзи „ритъм, в който времето и пространството се 
сливат“. 

Приемственост/Източната учителска традиция
„Приемствеността заема важно място в източноази-

атския социум.“ (Упрекът на тигъра, стр. 67)
„Традицията, като определящ принцип на диахрон-

ния аспект на традиционната култура (литература), пред-
ставлява специфична система за вертикална трансмисия 
на културата (литературата) от едно поколение към друго, 
а също така между представителите на едно и също поко-
ление – хоризонтално. Тази трансмисия се реализира чрез 
съответното обучение или инициация.“ (Традиционна 
корейска култура, стр. 10)

„И така, можем да кажем, че традиционната източна 
култура представлява система от начини, които оси-
гуряват и регулират правилното възпроизвеждане на 
личността на първооснователя на съответната тради-
ция чрез възприемане на личността на междинния учи-
тел. Това в крайна сметка е основата на съдържанието на 
традиционната култура, която определя съдържанието и 
функциите на всички нейни области, включително и на 
литературната система.“ (Традиционна корейска култура, 
стр. 11)

„В диахронен аспект културата (литературата), която 
се опира на свещения първотекст, се формира около свое-
образен център – учителя, който същевременно и е осно-
вател на съответната традиция... Неговите личностни 
качества и черти биват онаследявани от неговите уче-
ници, които на свой ред стават учители и също имат уче-
ници. Тяхната съвкупност образува т.нар. Учителска тра-
диция.“ (История на класическата корейска литература, 
стр. 9)
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Източноазиатският ареал 
„Няма да крия, че именно към будизма проявявам 

най-изострен професионален интерес, като причините за 
това са много. По-важните за мен се състоят в огромното, 
бих казал даже неизмеримото значение, което будизмът 
има за по-голямата част от Азия, в заложения у него 
вътрешен механизъм на концептуалното саморазвитие и 
самообогатяване, във възможността будистките адепти да 
избират своя собствен път, да осъществяват своя собствен 
прочит на Пътя, който трябва да ги отведе до „отсрещния 
бряг“ – до състоянието на нирвана. Не на последно място 
трябва да спомена и будистката езотерика, често подми-
навана или неразбирана от самите вярващи и представля-
ваща истинско предизвикателство за всеки сериозен учен 
будолог, културолог или литературовед.“ (Усмивката на 
Буда, стр. 6) 

„Всичко това прави нашето „читателско пътуване“ из 
корейските псевдобиографии извънредно трудно, защото 
изисква от нас изначална „класическа, тоест китайска 
начетеност и даже образованост“. Освен това ще трябва 
да бъдем запознати с целия регистър от конфуцианските, 
будистките и даоските символи, да усещаме китайската, а 
това означава и цялата източноазиатска поетична образ-
ност. Не бива да забравяме и за специфичното прозаично 
изящество на корейските алегории, което ги доближава 
до поезията.“ (Упрекът на тигъра, стр. 32)

„Според нас, наред с лингвистичните доводи pros and 
cons, митологията и фолклорът (най-вече епосът) също 
могат да представляват ценен извор за изучаване на древ-
ното минало на тези народи (алтайските – допълнено от 
нас). Във вербалното наследство като в огледало се отра-
зяват както продължителните контакти между различни 
култури, така и обединяващите ги генетично и/или типо-
логични връзки. При все това, с нашето изследване не 
целим да потвърдим или да отхвърлим самата „алтайска 

теория“, а по-скоро да съпоставим и анализираме значи-
телен по своя обем митологичен и фолклорен материал 
с корейски, монголски, тюркски и манджурско-тунгузки 
произход. Освен това ще използваме тибетски митове и 
фолклорни произведения, защото въпреки принадлеж-
ността на тибетския език към синобирманските, а не към 
алтайските езици, етногенезът на тибетците безспорно ги 
„сродява“ с алтайските народи и ги поставя в Централна 
Азия.“ (Корейска и алтайска митология, стр. 9-10)

„Корейската митология преди всичко е обект на 
специални и в по-малка степен – на компаративистични 
изследвания. Тези проучвания се водят главно в областта 
на алтайската митология, която обединява първотворени-
ята на народите, към които според повечето учени при-
надлежи и корейският. Такива изследвания, в това число 
и на автора на тези редове, като че ли доказват, че корей-
ската митология има много по-дълбока връзка с манджур-
ско-тунгузката, отколкото с монголската или тюркската 
митология. (...) При все това в корейската митология 
откриваме и универсални митологеми, и мотиви от рода 
на Arbor mundi или Arbor axis.“ (Корейска и алтайска 
митология, стр. 15)

 „Източноазиатската лирика, в цялото си жанрово 
многообразие, описва света в непозната на нас, западните 
читатели, светлина. Този свят се регулира от закони, които 
често ни смущават със своята другост. Нещо повече, 
цялата източна Вселена, пресъздадена в тази лирика, е 
модулирана по начин, който предполага сериозни и спе-
цифични познания в сферата на цивилизационното съдър-
жание на източноазиатските общества. 

В древността и през Средновековието развитието 
на китайската, корейската, японската и виетнамската 
култури и литератури представлява единен поток, като 
китайската културна парадигма има базов или опреде-
лящ характер за останалите, което обяснява и статута на 
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писмения китайски език, в качеството му на класически 
език на държавата, науката, „високата“ литература и т.н.“ 
(Искам да попитам луната, стр. 33)

Полифоничност и синкретизъм/За религиите Буди-
змът и даоизмът
„Будизъм, конфуцианство, даоизъм (...) Към тази 

полифонична религиозна картина, характерна за корей-
ското общество през различните исторически епохи, 
трябва да добавим запазилия се до наше време шама-
низъм и някои местни вярвания, които имат автохто-
нен характер. Древните корени на шаманизма, неговото 
многовековно практикуване, вероятно и запазването му, 
наред с някои местни вярвания до наши дни, могат да 
ни послужат за доказателство на централноазиатския 
или алтайския произход на днешните корейци. Именно 
затова, когато говорим за корейската култура в по-широк 
аспект, освен споменатия модел на традиционното, трябва 
да имаме предвид нейния синкретизъм, който има много 
стари корени и се запазва и развива през цялата история 
на корейския етнос.“ (Традиционна корейска култура, 
стр. 15)

„А когато говорим за корейската уникалност, трябва 
да имаме предвид местната религиозна и духовна амал-
гама, особеностите на националния характер и древния 
произход на корейците.“ (Класическа корейска поезия, 
стр. 6)

„При все това корейците успяват да запазят старите 
си вярвания и култове, обичаи и ритуали, в това число 
шаманизма и култа към прабащите. Традиционните 
автохтонни вярвания са застъпени в корейската култура в 
не по-малка степен от заимстваните религии. Така се фор-
мира корейския културен синкретизъм, който изиграва 
много важна роля в съхраняването на етническата им 
идентичност.“ (Традиционна корейска култура, стр. 177)

„Ако се опитам да моделирам корейския поетичен 
пейзаж, пресъздаден от средновековните поети, неми-
нуемо ще трябва да използвам живописна терминология 
(…) – толкова са „видими“ вербалните картини за корей-
ската природа. Най-напред ще подчертая, че поетич-
ната картина на света, при корейците, винаги е пълна и 
завършена, независимо от това дали в дадено стихотво-
рение се описва само едно лотосово цвете или поетич-
ният поглед „обхваща“ целия Всемир. Това твърдение се 
базира на споменатото даоистко отношение на корейците 
към обкръжаващия свят: частното е адекватна реплика на 
общото, а общото в пълен обем се съдържа в частното. 
(Искам да попитам луната, стр. 83)

 „Небитието, пустотата, безмълвното Нищо се въз-
приемат в Източна Азия като квинтесенция на всичко 
съкровено и истинско.“ (Конфуцианският отшелник, стр. 
13)

„В подобен художествен развой се долавят даоски 
влияния, защото Пак Чи-уон твърди, че само природата 
е естествена и закономерна, затова и истинските обита-
тели на природния свят – птиците и животните – виждат 
света в правилната светлина. Именно те могат да се изя-
вяват като справедливи съдници на човешкото общество, 
потънало в измами, грехове и суетност.“ (По повод едно-
именната творба на Пак Чи-уон Упрекът на тигъра, 
Упрекът на тигъра, стр. 111) 

„Почти всички герои на Пак Чи-уон се държат като 
праведни даоси: те водят напълно естествен начин на 
живот, отхвърлят пороците и се стремят към добродетели. 
Вероятно затова писателят често ги сравнява със съвър-
шените мъдреци от миналите времена.“ (Упрекът на 
тигъра, стр. 115)

„Даже И Гю-бо – голям просветител и крупен кон-
фуциански чиновник от времето на Корьо, има следните 
абсолютно будистки по дух редове:
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 Монахът съзрял в кладенеца луната
 И я извадил в кана с вода.
 [Уви], като се прибирал в храма,
 Не забелязал как навел каната и излял луната.“ 
(Конфуцианският отшелник, стр. 49)
„От друга страна, такъв конфуциански поет и прозаик 

като Ким Ши-съп, който е бил един от шестте най-пре-
дани поданици на крал Танджонг, фактически години 
наред е живял като будистки монах. Всъщност в това 
няма нищо странно: според местните традиции будист-
ките монаси в Корея, за разлика, да речем, от такива 
страни като Тибет или Монголия, могат да се отдават на 
монашеския начин на живот толкова време, колкото поже-
лаят.“ (Конфуцианският отшелник, стр. 49)

„Често пъти поетът-будист вижда в явленията, ула-
вяни само благодарение на човешките сетива, път към 
нещо вътрешно, спотаено, изключително съществено 
и значимо. Затова възприеманият като илюзия външен 
свят се изгражда преди всичко в съзнанието на човека.” 
(Конфуцианският отшелник, стр. 18)

За отшелничеството/Бягството от мирската суета
„Оксиморонът, който използвахме в названието на тази 

книга, подсказва, че нейният герой – известният корейски 
поет Юн Сон-до (1587-1671), – не се вписва в каноните на 
класическото източноазиатско конфуцианство. Защо ли? 
Защото роденият в типично за XVI в. заможно аристокра-
тично семейство Юн Сон-до, решава да не следва пътя на 
по-възрастните мъже от фамилията Юн, а да се посвети 
на изящната словесност. Какво губи и какво печели вслед-
ствие на това решение? Губи не един и не два високи дър-
жавни поста, благоволението на краля, но печели духовна и 
лична свобода, която използва изключително пълноценно: 
вглежда се в света и го пресъздава с помощта на четка, туш 
и оризова хартия.“ (Конфуцианският отшелник, стр. 11) 

 „Отшелничество, медитативност, хармония – това са 
темите, които можем да открием в творчеството на пове-
чето шиджо-поети. Усамотяването или отшелничеството 
е задължително условие за осъзнаване на единството на 
микро- и макрокосмоса.“ (Усмивката на Буда, стр. 112)

„Повечето истински талантливи корейски поети 
доброволно напускат високото служебно положение, за да 
се приобщят към съкровения код на духовното начало.“ 
(Пейзажът по корейски, стр. 69)

„Самотата и отшелничеството са най-често среща-
ните мотиви в шиджо-поезията. Те са необходимо усло-
вие за преосмисляне на миналото, за самооценка, поста-
вяне на нови цели и намиране на правилни отговори.“ 
(Усмивката на Буда, стр.109-110)

„По този начин пейзажната лирика изпълнява ролята 
и на своеобразен „отдушник“ за онези, които искат да 
избягат от суетното и променливото. Поетичното „бяг-
ство“ е присъщо на много средновековни корейски 
поети, но пръв сред първите по право е Юн Сон-до.“ 
(Конфуцианският отшелник, стр. 101)

 „Да изброя ли моите приятели. Колко са те?
 Водата и камъкът, борът и бамбукът.
 Изгряващата над източните планини луна.
 Добре дошла. Тя също е мой приятел.
 Какво хубаво има в това, се питам аз,
 Да имаш повече от петима приятели?“ 
(Юн Сон-до, „Песни за петима приятели“, 

Конфуцианският отшелник, стр. 147)
„Поетът става свидетел на това, как корейската ари-

стокрация се самопогубва в междуособици и размирици, 
и решава да се засели в един будистки манастир в плани-
ната Каясан. С това си решение Чхуе Чхи-уон продължава 
една прастара традиция, свързана с корейската литература: 
когато уморените от светската суета и псевдоконфуциан-
ския морал творци на изящната словесност, се посвещават 
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на усамотяване и дълбоки философски размисли. Както и 
в случая с Чхуе Чхи-уон, това обикновено става в края на 
техния живот, благодарение на което, написаните от тях 
през този период стихотворения, са особено проникновени 
и съдържателни.“ (Усмивката на Буда, стр. 85)

„Поетът, който е посветен в съкровените тайни на 
Вселената, обхваща с погледа си и високите небеса, и без-
крайната земя. Неговото вдъхновение, неговото творческо 
озарение му дават необикновена сила да се извиси над 
света, да изкачи нефритените планини, за да застане над 
мирската суета. Така, усещайки ритъма на Вселената и 
хармонията на Дао, поетът със сърцето си обгръща целия 
Всемир и разпознава и най-незначителен негов щрих, без 
който Всемирът не би бил едно цяло.“ (Конфуцианският 
отшелник, стр. 14) 

„Вероятно на майсторите на словото им е присъща 
някаква необикновена прозорливост, някаква особена 
интуиция, с помощта на която те долавят обществените 
настроения и реагират на тях, като остават незасегнати от 
светските пороци и суетата. Разбира се тук става дума за 
истински поети.“ (Конфуцианският отшелник, стр. 54)

„Може би затова най-известните поетични творби, 
които формират „поезията на планините и водите“, а 
в Корея – „поезията на планините и езерата“, се раж-
дат далеч от мирска суета – в усамотени планински или 
рибарски селища, в полузабравени будистки и даоски 
манастири и параклиси. Повечето истински талантливи 
корейски поети доброволно напускат високото служебно 
положение, за да се приобщят към съкровения код на 
духовното начало.“ (Искам да попитам луната, стр. 36-37)

„Може да се каже, че в алегориите образцовите герои 
като правило не са онези, които предано служат на хората, 
а избягалите от мирска суета индивиди, което, както вече 
казахме, кореспондира с даоския подход към социалния 
живот.“ (Упрекът на тигъра, стр. 31)

„Така, в написаната на китайски език корейска пое-
зия, се ражда вечният за този вид творчество в Страната 
на утринната свежест идеал: живот, прекаран встрани от 
мирската суета и несправедливост, приобщаване към при-
родата и даже пълно сливане с нея.“ (Конфуцианският 
отшелник, стр. 53)

„Корейските поети конструират инварианта на твор-
ческото „верую“, като интуитивно усещат потребнос-
тта от усамотяване, заселване сред природата, далеч от 
мирската суета. … Рязката смяна на социалната страта 
и загърбването на привилегирования столичен живот е 
често срещан мотив в средновековната корейска лирика, 
зад който прозира все същото интуитивно желание за 
връщане към „корените“ и сливане с природното начало.“ 
(Искам да попитам луната, стр. 60-61)

„Мнозина поети и писатели съзнателно се отдръп-
ват от обществото, като предпочитат да запазят своето 
душевно спокойствие и се „спасяват“ сред природата, ста-
вайки отшелници. Така се ражда феноменът „интелекту-
ален ескейпизъм“.“ (Конфуцианският отшелник, стр. 65)

„С това се обяснява и фактът, че истинската корей-
ска средновековна поезия се е писала далече от кралските 
дворци, от столичната суета и гълчава – в отдалечени 
селища, сред красиви зелени планини и бистри реки, с 
които толкова е известна Страната на утринната свежест.“ 
(Класическа корейска поезия, стр. 6)

„В източноазиатската културна традиция светът на 
природата се противопоставя на света на практическата 
дейност. Отдръпването от социалния свят, сближаване 
с природата предоставя онази самота и свобода, чиято 
висша проява е свободата на вътрешния живот на отдел-
ния човек.“ (Искам да попитам луната, стр. 43)

„В развитието на корейската средновековна лирика 
често припознават две водещи тенденции: съпричастие/
активен интерес към социалната реалност и бягство/
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отдръпване от реалността. Последната тенденция харак-
теризира т.нар. поезия на ескейпизъм, в която рефлекти-
рат социалните и духовните търсения на корейците по 
време на династиите Корьо и Чосон.“ (Искам да попитам 
луната, стр. 52)

Известен упрек към конфуцианството
„Усетил радостта от усамотяването, поетът (И 

Хьон-бо, добавено от нас) създава образа на отшелник, 
останал „насаме“ с цялата Вселена. Конфуцианството с 
неговата официалност и рационализъм и даоизмът, пре-
изпълнен с духовните търсения, „водят“ упорита борба 
за умовете и сърцата на корейските поети с променлив 
успех. Едно обаче е ясно: „поезията на планините и езе-
рата“ се появява, благодарение на поетичното сливане с 
живата природа и освобождаването от натруфената кон-
фуцианска церемониалност.“ (Конфуцианският отшел-
ник, стр. 20)

„Като истински конфуцианец по образование и възпи-
тание, висш държавен чиновник, верен приятел на корей-
ските монарси, Юн Сон-до през целия си живот се опитва 
да се отърси от сковаващите го идеологически ограниче-
ния и рамки и така постепенно се превръща в конфуци-
ански бунтар и отшелник, приел каноните на източноа-
зиатската даоистко-будистка поезия.“ (Конфуцианският 
отшелник, стр. 100-101)

„Конфуцианските принципи, третиращи социум, като 
че ли се вписват в автохтонните корейски представи за 
развитието на страната, но при това те нарушават и при-
тъпяват индивидуалните сетива. За разлика от будизма 
конфуцианството не предполага равнопоставеност, еднак-
вост на възможностите, а оттук – и на оценките. Самото 
възприятие на обкръжаващия свят е вкарано в тес-
ните рамки на конфуцианската опозиция добро – лошо. 
Преходът от едно към друго, както и връщането към 

старото и провереното не се разглеждат, защото просто не 
се предполагат.“ (Усмивката на Буда, стр. 92)

 „При все това конфуцианството в Шила все още е 
освободено от натрапчивата ортодоксалност и метафи-
зика, тоест от всичко онова, което доминира в Китай. 
Конфуцианството, поставящо акцент главно върху света 
на хората и социалните регулации, сравнително безкон-
фликтно се допълва от будизма, залагащ преди всичко на 
тезата за илюзорността на материалното и възможността 
за друга форма на съществуване.“ (Корейският будизъм в 
Централна и Източна Азия, стр. 45)

„Писателят като че ли иска да ни каже, че трите уче-
ния – конфуцианството, будизмът и даоизмът, проникнали 
в Корея от чужбина, са схоластични и съдържат немалко 
вътрешни противоречия. Нито един от персонажите и 
героите, които олицетворяват едно или друго религиоз-
но-философско учение, не остава безгрешен. Им Дже 
намеква за празнословието и ненужността на конфуциан-
ската догматика, като казва, че светците, на които хората 
се молят в продължение на векове, не заслужават тяхното 
внимание.“ (Упрекът на тигъра, стр. 79)

„При цялата привидна еднаквост между будизма, 
даоизма и конфуцианството в морално-етично отноше-
ние, философските ядра на тези религиозни системи се 
различават значително. Будизмът, с неговия акцент върху 
индивидуалната свобода и правото на личния избор, и 
даоизмът, с неговата теза за вселенска хармония и абсо-
лютната правилност на Пътя, дават значително по-широк 
простор за творческа свобода, за самовглъбяване и меди-
тация отколкото конфуцианството, което залага на безус-
ловното доминиране на колективното начало над индиви-
дуалното.“ (Класическа корейска поезия, стр.5-6)

 „Шиджо-поезията е белязана с печата на индивиду-
алното начало. Това е авторска поезия, която представлява 
важна част от живота на твореца; тя е неговата духовна 
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среда, неговото Аз. Именно затова конфуцианските прин-
ципи, прокламиращи доминирането на колективното над 
личното, тук отстъпват на втори план. В шиджо-стихо-
творения и на най-известни конфуциански учени нами-
раме безбройни будистки и даоистки идеи и образи.“ 
(Усмивката на Буда, стр. 127-128)

За присъствието на съня в корейската литература 
„Както вече отбелязахме, особено място в тази проза 

заемат произведения, чиито събития стават по време на 
сън. В повечето случаи думата „сън“ присъства и в загла-
вието на тези творби.

Като литературен похват сънят е универсално сред-
ство, известно в много литератури. В корейската кни-
жнина авторите го използват преди всичко като алегория, 
като възможност да изразят в повечето случаи своето 
критично мнение за важни исторически събития и лица. 
Трябва да имаме предвид обаче, че в даоизма и будизма 
сънят представлява съществена част от научния дискурс 
и визира източноазиатския подход към идеята за реалнос-
тта: в даоизма сънят се отъждествява с всеобхватното и 
вездесъщото Дао, а в будизма сънят спомага за осъзнава-
нето на илюзорността на обкръжаващия ни свят и пости-
гането на крайното просветление.

Може да се каже, че сънят, който почти осезаемо 
присъства в корейската проза през споменатия период, 
е и един от начините за проникване във вътрешния свят 
на средновековния кореец. Сънищата в корейската лите-
ратура, както впрочем и в китайската, японската и виет-
намската, се характеризират с много повече значения и 
смисли, отколкото можем да си представим, но най-вече 
сънищата са част от реалността, даже ако тази реалност 
днес ни изглежда мистична или непонятна. Нещо повече, 
даоистко-будисткият синкретизъм, не просто прози-
ращ, а открояващ се по абсолютно неоспорим начин в 

средновековната корейска проза, конструира собствена 
онтологична теория, в рамките на която сънят притежава 
когнитивна и сакрална същност, поражда по-различни от 
познатите на нас смислови пространства и конотации.“ 
(Упрекът на тигъра, стр. 18)

За вечното и преходното
„Внимателното вглеждане в заобикалящия хората 

свят и прочитът на една или друга природна картина, 
по същество представляват онтологичен процес, чиято 
задача се състои в решаването на един от най-важните за 
човечеството проблеми – този за смъртта и безсмърти-
ето.“ (Искам да попитам луната, стр. 86)

„Художникът и зрителят, поетът и читателят се 
вглеждат в обкръжаващия ги свят, където планините, 
реките, езерата представляват най-зримото доказател-
ство за непреходността на всичко съществуващо. Светът, 
който, от една страна, демонстрира своята иманентност, 
а от друга, своето повтарящо се обновяване, когато след 
залез слънце винаги идва изгрев, а след есен винаги идва 
пролет.“ (Искам да попитам луната, стр. 86)

„И в тази повест („История за цветята“ – добавено от 
нас) авторът (Им Дже – добавено от нас) споделя даоското 
си убеждение, че рано или късно държавните владетели и 
династиите преминават в небитието, всякаква обществена 
дейност е обречена на забрава, единствено природата си 
остава вечна и непокътната.“ (Упрекът на тигъра, стр. 95)

„Есенната природа се възприема в страните от 
Източна Азия като универсален символ на необрати-
мостта на движението на времето. Ала категорията 
„временно“, „преходно“ не би могла да съществува без 
корелация с една друга, не по-малко важна категория – 
„вечното“.“ (Искам да попитам луната, стр. 87)

„Бамбукът олицетворява вечността и непоклати-
мостта. Счита се, че само високият бамбук е способен да 
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премахне от небето облаците, които скриват слънцето и 
луната“. (Упрекът на тигъра, стр. 52)

„Край къщите на отшелниците, в повечето случаи 
будисти и даоси, задължително расте бамбук. Именно 
в бамбукови горички лунната светлина „превключва“ 
мислите на хората от „временно“ на „вечно“.“ (Упрекът 
на тигъра, стр. 52, цит. по Никитина)

 „Луната кара хората да се освободят от всичко вре-
менно и суетно. Лунният свят не търпи шумотевица и 
гълчава. През нощта времето сякаш спира, а мистичната 
тишина, нарушавана само от крясъка на прелитаща птица 
или вик на маймуна, поражда тъй желаните творчески 
импулси. Лунният свят е хармоничен, защото е изпълнен 
с т.нар. приятели на поета.“ (Искам да попитам луната, 
стр. 51)

 „Знае се, че бамбукът е олицетворението на непо-
клатимостта. Бамбукът посреща лунната светлина и се 
превръща в медиатор между човека и луната. Поетът 
съзерцава луната, защото нейната светлина е вечна и 
постоянна, но и бамбукът носи белега на вечността. Така 
вечното в абсолютното пространство, в небето, намира 
своето отражение във вечното, но на земята, сред бам-
буковата горичка, към която с наслада гледа поетът.“ 
(Конфуцианският отшелник, стр. 123)

„Миниатюрността на човешките фигури, изобразени 
върху картините на фона на грандиозните ландшафти, би 
трябвало да поражда мисли за величието на Вселената, 
в която човекът е само брънка или прашинка, подчинена 
на нейните могъщи сили. Именно по това корейската 
живопис се отличава от европейската живописна школа, 
в която човекът заема централно място като могъща твор-
ческа сила, способна да промени света. (...) 

В корейските пейзажи сякаш се свързват три свята: 
светът на водата, светът на камъка и светът на дървото.“ 
(Искам да попитам луната, стр. 102)

„Струва ми се, че в края на живота си Юн Сон-до 
чисто и просто се наслаждава на природната красота, на 
общуването с млади и непредубедени хора. Той попива 
толкова необходимата му жизнена енергия, а билките 
трябва да му осигурят онзи еликсир, който да удължи 
живота му, да му позволи още дълги години да бъде част 
от Всемира.“ (Искам да попитам луната, стр. 94)

* * *

И така, дано проф. Александър Федотов е благо-
склонен към нашите разночетения, които ни позволиха 
да набележим разнообразни маршрути и пресичания в 
текстовете (неговите) и отвъд тях. Вероятно по подобен 
начин и той, гледайки луната с наслада, чертае маршрути 
през нефритените планини и далечните южни морета. 
Нещо повече, почти успяхме да го „разобличим“ как, 
прекрачвайки от юношеството в младостта, се е отдал 
на денонощни общувания по пътища и библиотеки, сред 
книги и нет-пространства, с разни конфуциански отшел-
ници, тигри, мечки, бамбучета, луни и огледала... Нямаше 
как да започнем годината на огнената маймуна без 
малка доза закачливост, която, вярваме, той ще приеме с 
усмивка.

Честит рожден ден, проф. Федотов! Щастливо навли-
зане в най-хубавия, ведър и плодотворен период!

Пожелаваме Ви творческо дълголетие и вглъбение по 
„Пътя на Истината“...

Цитирана литература на проф. Александър Федотов
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Научният принос на 
проф. Александър Федотов 

и съвременните тенденции в кореистиката

Ирина Сотирова
СУ „Св. Климент Охридски“

Корейският полуостров е разположен на кръсто-
пътя между континентална Азия и Японския архипелаг. 
От другата страна на границата е несъизмеримо по-об-
ширният и могъщ Китай. Затова през вековете Корея 
неизменно е била обект на военни походи и импер-
ски амбиции, но и на културен и икономически обмен. 
Япония използва полуострова като база за експанзията 
си към континента, а Китай го смята за естествен при-
датък към своята културна и политическа мощ. Япония 
анексира Корея през 1910 г. и приблизително по същото 
време японски учени са изпратени на полуострова да 
изследват новопридобитата територия. Археолози, антро-
полози и историци започват проучвания на занемарените 
тогава будистки храмове, дворци и гробници и поставят 
основата на съвременната кореистика. Сред водещите 
учени можем да споменем Ширатори Куракичи, който 
учредява научен институт за изследване на историята 
и етнологията на манджурско-корейския регион и сам 
прави ценни проучвания (Ширатори 1913), Иманиши 
Рю, който също изучава корейската история (Иманиши 
1936), и Секино Тадаши – един от първите изследователи 
на корейското изкуство (Секино 1932). Японските учени 
съхраняват корейското културно наследство и правят про-
учвания, които и до днес са класически за кореистиката. 
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Проблемни са обаче изводите, до които японците стигат 
въз основа на тези изследвания. Те морално узаконяват 
колонизацията, като доказват, че корейският и японският 
етнос имат общи корени, а в своята история Корейският 
полуостров винаги е бил подчинен или на Китай, или на 
Япония.

В тази ситуация в началото на XX век в Корея се 
полагат основите, можем да кажем, на паралелна коре-
истика, противопоставяща се на японската доминация. 
Нейна естествена цел са доказателствата за независимост 
и уникалност на корейската цивилизация, извън всякакво 
влияние на близките държави. Тенденцията Корея да бъде 
изследвана като изолиран феномен се засилва след края на 
Втората световна война, когато към традиционните посе-
гателства от страна на съседните й азиатски държави се 
наслагват и тези на САЩ и Съветския съюз. Стремежът 
вече е да се докаже, че Корея притежава автохтонна кул-
тура, напълно различна от тази на съседите, и че корей-
ският етнос представлява хомогенно цяло, което през 
вековете минимално се е смесвало с други народи и кул-
тури. Съвременната кореистика както в Република Корея, 
така и в КНДР оформя трайна стратегия за капсулиране 
на Корея като обект на научно изследване. Тенденциите, 
диктувани от южнокорейската и севернокорейската наука, 
до голяма степен напътстват и световната кореистика. 
Тази стратегия логично води до пренебрегване на кул-
турните влияния от други азиатски народи. Така обаче се 
очертава изолиран образ на Корея, който едностранчиво 
представя само малка част от традиционното богатство на 
страната. 

Противно на тези две полярни тенденции, проф. 
Александър Федотов изследва Корея като естествена част 
от източноазиатския ареал. Той е възпитаник на Санкт-
Петербургския държавен университет и специализира 
корейска, монголска и тибетска литература. Отличното 

познаване на няколко азиатски държави му позволява да 
представи корейската култура в цялата й пъстрота и дъл-
бочина – не като изолирано ядро, а като звено от вери-
гата на световните културни и политически взаимовлия-
ния. И тъй като интересите на проф. Федотов основно са 
в областта на литературата, той посвещава голяма част 
от трудовете си на мястото на корейската литература в 
източноазиатската традиция (Федотов 2001; Федотов 
2006; Федотов 2008; Федотов 2012). Самият той определя 
като централна задача на своята книга “История на кла-
сическата корейска литература” отделяне на локалното 
(автохтонното корейско) от регионалното: “За целта – 
пише той – трябва да бъде описан сложният механизъм на 
източноазиатската интертекстуалност, функционирането 
на религиозния и литературния канон в рамките на източ-
ноазиатската литературна агрегация и, не на последно 
място, комплексната телеология, формирала се през веко-
вете в този регион на Азия” (Федотов 2006: 13).

Един принципен въпрос в изследването на корей-
ската литература е свързан с езика, на който са написани 
древните текстове. Корея притежава собствена азбука 
хангъл, създадена през XV век, но и преди, и след ней-
ното създаване, повечето творци пишат на класически 
китайски език. В съвременната кореистика националис-
тично настроените изследователи издигат на пиедестал 
творбите, написани на корейски език, а третират запи-
саните с китайска писменост като чужди. Въпросът кои 
произведения да бъдат разглеждани като принадлежащи 
на собствено корейската културна традиция, остава акту-
ален и до днес. Проф. Федотов изследва подробно темата 
за хангъл и китайската писменост, за ролята на корейския 
език през вековете и за писмените системи, създадени 
от корейците преди хангъл. Той изучава литературата, 
написана на специфичната корейска писменост иду, като 
опит за изразяване на собствената национална същност 
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(Федотов 2006: 64-65). Александър Федотов проследява 
водещите теории в корейското литературознание както в 
Южна Корея, така и в Северна, заедно с отношението на 
авторитетните литературоведи по този въпрос от зараж-
дането на корейското литературознание в началото на 
XX век до днес (Федотов 2006: 12-15). Безпристрастното 
отношение гарантира неговия обзор върху корейската 
класическа литература в най-широки граници. Проф. 
Федотов изследва произведенията с най-висока художест-
вена стойност и превежда голяма част от тях на българ-
ски. Така за първи път едни от най-лиричните корейски 
стихове стават достъпни за широк кръг български чита-
тели. Такива са стиховете на корейския поет от IX век 
Чхуе Чхи-уон. Написани на класически китайски език, те 
често пъти незаслужено са поставяни на по-заден план 
от написаните на хангъл. Александър Федотов успява 
да въплъти любовта си към поезията на Чхуе Чхи-уон в 
своите преводи:

 - Ей, монахо! Недей да казваш
 „зелените планини са прекрасни!”
 Щом са прекрасни, защо 
 тогава отново ги напускаш?
 Я погледни моите дири:
 веднъж съм влязъл в зелените планини
 и никога не съм ги напускал.
 (Федотов 2006: 117)

 Мъчително чета стихове в есенния вятър.
 Колко малко приятели имам на този свят!
 Навън вали, вали безспир.
 Мислите ми отлитат на хиляда ли оттук.
    (Федотов 2001: 37)
Александър Федотов е автор на редица студии и моно-

графии върху корейската литература, като във всички тях 
отделя специално внимание на корейския фолклор. Той 

се разграничава от общоприетата практика “фолклорът 
да се разглежда само отвътре, без да се правят паралели с 
устната традиция на съседните, особено на алтайските 
народи” (Федотов 2006: 42). Александър Федотов приема, 
че автохтонното в корейския фолклор доминира, но обръща 
специално внимание и върху явните заимствания от Китай, 
Япония, Индия, Монголия, Тибет и Манджурия: “Някои 
от срещащите се в корейския фолклор мотиви и образи са 
резултат от обичайни културни контакти с горепосочените 
народи, докато други бихме могли да третираме като свиде-
телства за връзките между тези народи през много по-старо 
време, когато предците на днешните корейци почитат за 
свои кръвни братя някои от днешните централноазиатски 
етноси” (Федотов 2006: 44). Оригинален принос в кореисти-
ката са неговите изследвания върху корейската митология. 
Той я разглежда като дълбоко свързана с манджуро-тун-
гуската, но и като израз на универсални митологеми – кос-
мическото яйце и световното дърво (Федотов 2006: 21-22). 

Изрично трябва да отбележим изследванията на 
проф. Федотов върху образа на мечката в корейската 
митология – централен анималистичен елемент в мито-
вете за праотци, намиращ своите паралели в съседните 
алтайски народи. В основата на корейската национална 
идентичност е идеята за обща кръв, общ език и уникална 
култура. Възприемането на корейската нация като единно 
цяло се гради върху митичния прародител на корейците 
Тангун, основател на първото корейско кралство Древен 
Чосон. Според мита Тангун е роден от небесен баща и 
мечка, превърнала се в жена. Тъй като митът за Тангун е 
основен в Корея, образът на мечката е сред най-изслед-
ваните в кореистиката. Редица водещи корейски учени 
посвещават трудовете си на мечката от мита за Тангун, но 
отново в общоприетия дух ограничават образа на тотем-
ното животно в рамките на собствената си държава (Ким 
Че-уон 1992; Ким Уон-йон 1973; Шин Сук-чун 2005).
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Изследването на Александър Федотов върху образа 
на мечката е едно от малкото, които подробно и всеоб-
хватно представят култа към мечката в Корея и у съсед-
ните народи. Така той хвърля светлина в частност върху 
присъствието на мечката в мита за Тангун. Александър 
Федотов посочва като основа за този култ физическото 
сходство между мечката и човека. Мечката, сваляйки 
кожуха си, се превръща в човек и навлиза в света на 
хората, но и обратно, шаманът, надявайки меча кожа, се 
отъждествява с мечка (Федотов 2006: 22-23). Противно 
на общоприетата теория, че митът за Тангун е абсо-
лютно автохтонен и няма аналог никъде по света, проф. 
Федотов посочва подобни сюжети у много алтайски 
народи (евенки, евени, нивхи и др.), където мечката се 
възприема като прародител на хората, техен по-възрас-
тен роднина или тотем (Федотов 2006: 23). Той също 
разглежда фонетичното и семантичното сходство между 
корейската дума за мечка кома (ком) с японската ками и 
айнската камуй, което потвърждава широкото разпрос-
транение на този тотем сред народите от Северна Азия 
(Федотов 2006: 24). По-нататък проф. Федотов открива 
аналогия в сюжета на съперничеството между тигър и 
мечка в митовете за произход у други народи. В нанай-
ския мит за рода Одзял се казва, че някога в тайгата 
живеели тигър и мечка. Мечката си имала леговище, 
което тигърът й отнел, за да се засели в него заедно с 
жена. От брака между тигъра и жената произлезли 
хората одзял (Федотов 2006: 28). Александър Федотов 
прави паралел и с нанайския фолклор, където почти 
винаги мечката присъства в двойка с тигъра. Логично е, 
че географската близост между двата народа – корейския 
и нанайския, както и културните им контакти обясняват 
приликата в техния фолклор (Федотов 2006: 29).

Следващата идея за мечката, която проф. Федотов 
прокарва, е за нейната изцерителна роля у много 

алтайски народи. Според бурятите някои мечешки 
органи притежават лечебна сила (Федотов 2006: 32). 
Това изследване е особено актуално, тъй като и в 
днешни дни органи от мечка са търсени като панацея 
в Корея. Мечки специално се отглеждат заради жлъч-
ката им, която корейците смятат за магически лек. В 
последните години това привлича вниманието на све-
товната общественост и на различни природозащитни 
организации. В резултат Корея (както и Китай) са 
критикувани, че не взимат мерки срещу нехуманното 
отношение към животите. Както доказват изследва-
нията на проф. Федотов, корейската вяра в магичната 
изцерителна сила на мечешките органи намира своите 
дълбоки корени в митологията на много алтайски 
народи.

Откриването на единство в многообразието е 
определяща черта в методологията на Александър 
Федотов. Тя е водеща не само в научните му публи-
кации, но и в богатата му педагогическа практика. 
Многобройните негови студенти, дипломанти и док-
торанти старателно са насочвани да търсят общите, 
генеричните елементи в разпокъсани на пръв поглед 
култури. Разбира се, такава методология е немислима 
без задълбочени познания в езиците, артефактите, 
религиите и ритуалите на целия далекоизточен ареал. 
Сравняването на културни и исторически явления в 
Корея, Алтай, Тибет, Китай, Бурятия, Индия и още 
редица други позволява на проф. Федотов да елими-
нира случайностите, които винаги са съмнителни от 
научна гледна точка, и да ги замени със закономер-
ности, общи за региона. Тази методология е особено 
плодотворна в изследването на корейската цивилиза-
ция, защото филтрира тенденциозното, временното, а 
експонира изконното и дълговечното.
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Там ли е луната или не? – 
За предизвикателствата, неизказаното и 

новите хоризонти

 Гергана Петкова
СУ „Св. Климент Охридски“

През 2015 г. университетско издателство „Св. Климент 
Охридски“ издаде избрани любовни етюди от японската сред-
новековна прозо-поетична повест Исе Моногатари1, в превод 
на група студенти-японисти. В това издание бе включена и 
глава четвърта, която е добре позната на специалистите лите-
ратуроведи, заради многобройните дискусии около смисъла и 
интерпретацията на следния стих, който ви предлагаме в ори-
гинал и в превод на студентката, тогава, Веселина Тасева:

月やあらぬ春や昔の春ならぬ我が身ひとつはもとの身
にして

(tsukiyaaranu / haruyamukashi-no harunaranu / wa-ga mi 
hitotsuwa / moto-no mi ni shite)

Ни луната, ни есента
са както преди бяха.

Само аз и моята същност
както преди си останаха.

1 Авторството на произведението е спорно, но се свързва с творчест-
вото на един от най-видните японски поети Аривара Нарихира (825-
880), познат със своето изтънчено поведение в любовните отношения. 
Цялостно текстът се оформя в продължение на няколко столетия. 
Състои се от 125 етюда и включва 209 стиха. Един от най-добрите 
образци на жанра ута моногатари или прозо-поетична повест.
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Характерна черта на Исе Моногатари като пред-
ставител на прозо-поетичния жанр е наличието на про-
заична рамка, в която лягат едно или няколко петсти-
шия танка短歌, много често разгърнати като поетичен 
монолог или диалог между главните действащи лица. 
Преоблавадащата тема на етюдите е многоликата любов, 
представена чрез епизоди от живота на „един мъж“.

В цитираната глава четвърта главният герой, макар 
в началото без да има сериозни намерения, се влюбва 
постепенно в една дама, но след като тя се премества в 
дом, недостъпен за него, той се завръща година по-късно 
на мястото, където за първи път бил усетил любовната 
тръпка и, докато ридае самотен върху дървената веранда 
под погледа на луната и цъфналите сливи, той твори горе-
изложения стих.

Вече повече от десет века се водят спорове между 
коментаторите на това произведение относно стиха, в 
който не става докрай ясно луната присъства или не, там ли 
е или я няма, същатата ли е или е различна. И какво следва 
от това за лирическия герой. Именно затова избрахме този 
стих за илюстрация на предизвикателствата пред превода-
чите и изтоковедите, пред които стои нелеката задача да 
сближат две култури, да подпомогнат взаимното разбира-
телство и да стимулират междукултурния диалог.

Защото в поезията хилядолетната философия на 
Изтока с нейната специфика и прояви изкристализира в 
най-висша степен. Това е поезия, характеризираща се 
с „малко пространство и минимално време“ (Цигова, 
2000:129), която съчетава в себе си минимализма с изчер-
пателността. Горният стих не е просто любовното рида-
ние на несполучил мъж, а квинтесенция на мирогледа на 
източния човек, за който луната едновременно и я има, и 
я няма; хем е същата, хем е различна. Луната е „медиа-
тор между постоянното и постоянно обновяващото се“ 
(Федотов, 2008:93). Тя е подобно на водната капка, с 

размерите на океан в стиха на И Сон-сон от сборника със 
съвремененна корейска поезия (1988).

Цветана Кръстева разглежда този стих в една от 
последните си книги, като предоставя на вниманието 
на читателите многообразието на съществуващи пре-
води на този единствен поетичен ред. Кръстева твърди, 
че при превод е необходимо да се избере вариант, да се 
вземе кардиналното решение „да бъдеш или не“ – необ-
ходимост, родена от спецификата на западните култури и 
отсъстваща в японския оригинал (2011:115-134).

Успоредното съжителството на 無 и 有(няма и има, 
не и да) в рамките на едно време-пространство не е 
характеристика единствено на японската философия, а 
на усещането за време-пространство на Изток изобщо.
Постигането на цялост посредством ин и ян, осъзна-
ването на пустотата или нищотата (с който и термин да 
означим)1, която е едновременно нищо и всичко, е същ-
ността на комплекса „източна философия“, в която инду-
изъм, будизъм, даоизъм, конфуцианство, шинтоизъм, 
шаманизъм и пр. съжителствуват успоредно и/или в ком-
бинация в различните източноазиатски култури.

В изследване, относно времето в структурата на 
китайската логика, Дзинмей Юен разглежда съществува-
нето на два възможни свята в един и същ момент. Авторът 
въвежда понятието транс-позиционен (transworld), за 
да маркира възможността един обект да принадлежи 
едновременно на два различни свята. Понеже светът е 
в непрекъснато движение и се променя, елементите на 
всеки един момент във време-пространството принадле-
жат единствено и само на този момент, но има транс-по-
зиционни елементи, които преминават и са валидни в раз-
личните време-пространствени мигове.

Например, Дзинмей Юен разглежда думите на Модзъ: 
“Yesterday’sthinkingisnottoday’s thinking, yesterday’s love of 
1 Вж. Още Цигова 2014.
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man is not today’s love of man… Yesterday’s “walls of intelli-
gence” are not today’s “wall’s of intelligence”… if there were 
no men at all in the world, our master Motzu’s pronounce-
ments would still stand” (2006:142-143). Посланието тук 
е, че мисленето от вчера принадлежи на вчера, любовта 
от вчера принадлежи на вчера, а мисленето от днес при-
надлежи на днес, любовта от днес принадлежи на днес, 
само повелите на Модзъ принадлежат едновременно и 
на вчерашния, и на днешния, и на утрешния време-прос-
транствен момент, защото Модзъ и неговото учение са 
транс-позиционни, т.е. могат да принадлежат неизменни в 
различни измерения.

Ако приложим този анализ към по-горния японски 
стих, само лирическият герой може да бъде определен 
като транс-позиционен, той единствен присъства във вре-
ме-пространствените моменти на преди и сега, докато 
луната, пролетта и в по-широк смисъл – любовта, не са 
транс-позиционни, те принадлежат само в конфигураци-
ята на един единствен време-пространствен миг. И в този 
свят, подвластен на вечното движение и промяна, един-
ствено лирическият герой остава все-присъствен и непро-
менен със своята несподелена любов.

Това е в случай, че приемем доминирищата интер-
претация, при която луната я няма и пролетта не е същата, 
а само лирическият герой остава непроменен.

В свят на вечно движение...?
 Казват, че облаците са красиви и светли,
 но често и те потъмняват.
 Казват, че вятърът свири мелодично,
 но често и той спира да духа.
 А и водата само тогава е бистра,
 когато тече безспирно.
В този стих на Юн Сон-до (в превод на А. Федотов) 

всичко подлежи на промяна. Светлото потъмнява, 
шумното затихва, а красотата извира единствено от 

безспирния поток. Преходността на този свят е тъжна 
и красива едновременно, тя ни кара да затаим дъх и да 
ахнем пред мимолетното. В японската култура тази есте-
тическа категория се нарича аваре, но това усещане е 
характерно и пропива стиховете на Далечния Изток.

И ако „луната е постоянна във вечния устрем на 
цикличното време“ (Федотов, 2010:51), то какво би озна-
чавало нея да я няма? Та нали именно нейната поява и 
изчезване на небосклона в голяма степен определят усе-
щането за поток на времето, за смяната на деня и нощта. 
Нейното „неизменно“ присъствие определя усещането 
на движение във времето. С други думи – за преходност. 
Точно както и сезоните от глава 19 на Записки от скука на 
монаха Кенко1:

折節の移り変るこそ、ものごとにあはれなれ。
Именно смяната на сезоните предизвиква усеща-

нето за аваре.
В стиха от Исе Моногатари присъстват и двата 

образа: на луната и на пролетта.
Луната като образ е символно натоварена в кул-

турите по цял свят. От подчертано женска същност на 
Мамакила (или мама луна) при инките, до Мани, брат 
на Сол в германската митология. От символ на живота, 
обвързан с менструалния цикъл на жената, до двойната 
секира във въоръжението на амазонките. От божествената 
Дева Мария до покорения спътник на земята през 1969 г.2 
Луната присъства неизменно.

Тогава в енигматичния средновековен стих кое ни 
дава правото да смятаме, че я няма?

1 吉田兼好『徒然草. Произведението на монаха Кенко е написано 
през ХIV в. Принадлежи на есеистичния жанр дзуйхицу. Една от 
основните теми на есеистичните миниатюри е преходността и 
усещането за аваре – чувството на захлас, предизвикано от бързо-
течието на живота.

2 За образа на луната вж. още Бидерман 2003: 237-239.
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 Луната си е там,
 но пролетта не е каквато беше!
 Да съм и аз такъв какъвто бях...
Нещо неизменно (луната) присъства в потока на про-

менящия се непрекъснато свят (пролетта). А лирическият 
герой иска да е различен, да се върне в друго времепрос-
транство – в координатна система, през която вече е пре-
минал, преди една година време.

Какъв точно иска да е? Какъв е сега, та иска да се 
върне назад?

Сега, в тази времепространствена координата лири-
ческият герой е влюбен и нещастен, защото обстоятел-
ствата са се променили и той вече не може да бъде с люби-
мата. Най-често сме склонни да очакваме, че той иска 
да върне времето назад, за да е с нея заедно отново. Но 
нали и да се върнат назад, те пак ще стигнат до момента 
с раздялата, защото обстоятелствата се менят, досущ като 
сезоните. И всичко тече.

Лирическият герой обаче може би иска да се върне 
още по-назад. Да се върнем и ние с него в началото... на 
прозаичната рамка:

Някога имало една дама, която живеела в западното 
крило на резиденцията на императрицата-майка. Един 
мъж първоначално нямал сериозни намерения към нея, но 
постепенно чувствата му се задълбочили...(изд. 2015).

Лирическият герой иска в тази времепространствена 
координата, в която се намира в момента, при неизмен-
ната луна в променящия се непрекъснато свят, той да не 
е влюбен в недостижимата любима. Да е такъв, какъвто е 
бил към нея в началото – без сериозни намерения.

Защото иначе е нетърпимо. Защото с тези силни чув-
ства в гърдите си в тази време-пространствена координата, 
в която няма достъп до любимия човек, влюбеният страда 
и животът му е непоносим. Той е тук – като луната (която 
в японската символика се асоциира с мъжкото начало), ала 

всичко се е променило – като пролетта (защото сезоните 
са най-ярката илюстрация на преходност). Включително и 
той, неизменният.. Той е влюбен безнадеждно... 

Наличието на различни интерпретации и преводи на 
този стих се обяснява на граматично ниво с присъствието 
на спрегната форма нуぬна спомагателен глагол дзуず (за 
отрицание) или спомагателен глагол нуぬ (за перфект), 
които имат съвпадащи си спрегнати форми в трета основа. 
Финалът на стиха също е отворен, което допълнително 
усложнява задачата. Тук преводачът трябва да реши какво 
и защо ще избере, за да го предаде на родния си език. Още 
повече, че споровете в Япония продължават до ден днешен.

Двете предложени интерпретации (и двата превода 
към тях) безспорно си противоречат. В единия вари-
ант луната я няма, а в другия тя е там. В единия вариант 
мъжът е същият, а в другия не е. В същото време обаче 
имаме ли истинско противоречие? И в двете интерпрета-
ции става дума за безнадеждно влюбен и страдащ мъж. 
Същността е една, повърхността е различна.

Именно такива реалии изтоковедите имат зада-
чата да „преведат“ и „предадат“. И въпросът не стои 
дали един превод е „верен“ или „грешен“, а дали имаме 
волята да работим за междукултурния диалог, дори 
когато на повърхността има противоречия. Колко много 
знания и усет са необходими на преводачите, за да се 
справят с подобни предизвикателства. И не на последно 
място: смелост – за да избереш позиция като специа-
лист, без да правиш непосилни компромиси нито с род-
ната култура, нито с чуждата. Такива именно са специа-
листите по Изтока в България. И се надяваме да останат 
такива и занапред, за да може човекът от днес да разбере 
човека от вчера, а човекът от Запада да разбере човека от 
Изтока, да се докосне до неговия свят и да погледне през 
неговите очи.

От тях се учим и на тях благодарим!
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Концептът луна в източното 
провербиално пространство

Валентина Ст. Тодорова-Маринова 
СУ „Св.Кл. Охридски”

Да виждаш красивото е като да попаднеш в рая.
(туркменски пословици)

Историческата съдба на народите от Североизточна 
Африка, Кавказ и Азия от незапомнени времена е свързана 
с развитието на икономическите и социално-политическите 
връзки между тях. Резултат от осъществявания между тези 
народи многовековен културен обмен е разпространяването 
и на словесни фолклорни творби – сложен лабиринт от идеи, 
концептуални връзки, етични норми и естетически крите-
рии, разкриващи различни страни на речевото и на риту-
алното човешко поведение в източните традиционни кул-
тури. Този колективен опит е представен най-синтезирано 
в пословиците. С пряко назоваване, чрез намек или алюзия 
– посредством включване в различни логико-семантични 
структури и противопоставяния, чрез метафори, със сравне-
ния или с други стилистични средства в пословиците нами-
рат място конкретни общочовешки семантични опозиции 
като светлина // мрак, красиво // грозно, добро // зло, свое 
// чуждо, уместно // неуместно, истина // лъжа, полезно // 
вредно и др., и се изгражда логико-семантичната рамка, в 
която се вместват сходни ценностни и естетически критерии 
и разбирания, обединяващи по уникален начин различните 
самобитни източни фолклорни традиции. 

Това изследване цели разкриването на някои кон-
цептуални особености и изясняването на стереотипа на 
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възприемане на луната и познанието за нея във фол-
клорните традиции на източните народи. Анализирани 
са над 200 източни пословици с опорна дума луна, месец, 
месечина, лунна светлина, пълнолуние, новолуние, а също 
пословици, в които отбелязаното отсъствие на луна е 
характеризиращ определена социална черта признак. 

По речниково определение с названието лунà се обо-
значава „1. Месецът като небесно тяло... 2. Спътник на 
планета...“ (Български... 1976: 405). Интересът на древния 
източен човек към фазите на небесното тяло луна, много 
рано – към „VІІ–V хилядолетие пр.н.е.“ (Албедил 1994: 
3; по-подробно вж. Албедил 1995), прераства в натруп-
ване на познания по астрономия и осъзнаване на връзката 
на лунния цикъл с някои биологични и земеделски цикли. 
Така възникват първите календари в древността – лун-
ните. Поради това освен посочените в речника конкретни 
значения названието лунà в семиотичен план импли-
цитно съдържа множество знакови характеристики, про-
изтичащи както от свързването на луната със слънцето и 
останалите небесни тела от една страна и от свързването 
й с определени природни циклични явления (приливи, 
отливи, сезони и др.) от друга, така и от обожествява-
нето на небесните тела и претворяването на връзката им с 
явленията от живота на човека в митове.

За някои от източните цивилизации Луната/Месецът е 
мъжко божество: за шумерите, акадците и древните араби 
– Син, крал на мъдростта и времето; за древните егип-
тяни – Тот, бог на мъдростта и създател на писмеността; 
за японците – Цукуйоми/Цукийоми, бог на луната, „роден 
от дясното око на Идзанаги“ (Купър 1993: 121); за древ-
ните индийци – Сома, бог на луната, свързан ритуално и 
с растението със същото название, от което се приготвяла 
„божествената напитка“ (Влайков 2003: 129, вж. и Купър 
1993: 121); за древните иранци – Мах; за маорите „богът-
Луна е съпруг на всички жени“ (Приор 1991: 106) и др. 

Луната, от гледна точка на символиката, е „най-ва-
жното небесно светило, редом със слънцето (Бидерман 
2003: 237). Като „пасивно възприемащо светлината 
небесно тяло“ (пак там), периодичната смяна на чиито 
фази се отличава с ритмичност, позволяваща асоциира-
нето й с месечния цикъл на жената, луната е наречена 
от древните китайци „ин“ и най-често се възприема като 
„Богинята майка, Небесната кралица „олицетворение 
на женското, на пасивното начало;...тя се свързва преди 
всичко с женски божества – финикийската Астарта, вави-
лонската и халдейската Ищар, египетската Изида, ста-
рогръцките Хеката, Селена, Артемида... Дори в Халдея, 
Ва вилон... култът към тези божества е по-силен от този 
към Слънцето и Луната е основен обект на преклонение“ 
(Влайков 2003: 127). В древни времена луната „се въз-
приема като реализация на идеята за време“ (пак там)... 
Фазите на луната и смяната на годишните времена дават 
възможност не само за отчитането на времето, но и за ана-
логии с етапите на човешкия живот, с превратностите в 
него. „Всички лунарни богини управляват съдбата, тъкат 
човешката орис“ (Купър 1993: 121), защото се вярва, че 
„луната е и носител на промени, на страдания и разруха“ 
(пак там), че тя контролира всичко в живота. 

Символните значения на луната я определят като 
неотменим компонент на семантичните опозиции слънце 
// луна, ден // нощ, светло // тъмно, мъжко // женско и в 
света на източния човек е позиционирана между другите 
небесни тела, познати на човека от древността и почитани 
от него, поради вярата му в огромното им влияние върху 
неговата съдба. Присъствието й се изтъква като добро 
предзнаменование, а отсъствието й, т.е. „последната [й] 
четвърт – на зловещото в нещата“ (Приор 1991: 106). 

Названието луна присъства в множество източни 
паремии. В поговорки тя най често е свързана със срав-
нения: при изказване на недоволство от нечия реакция 
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– Вие като куче по луна. (кор.); при изразяване на учуд-
ване, недоумение, незнание – Ококорвам се като лисица 
на месечина. (виетн.); като намек за неуместност или за 
сънливост на девойка – като луна посред бял ден (мал.); 
при констатация за държанието на отчаял се влюбен – 
като сова, тъгуваща за луната (мал.). Споменаването на 
луна или на лунна светлина може да е израз на съжаление 
за прелест, която няма кой да оцени – лунна светлина в 
джунглите (тел.), или да изразява недоверие или неодо-
брение към нечии думи или действия – [като да, все едно] 
ловя с примка луната на небето (бенг.), при отбелязване 
на налични човешки качества – като луна и слънце – към 
всички еднакъв [= с всички еднакво се държи] (каракалп.) 
или С нос събаря звездите, а на луната намига. (асир.) [= 
неискрен, двуличен, лицемерен]. Прякото включване на 
луна в паремията може да спомага за постигането на иро-
ния при вербализирано недоверие – Слепият син на без-
детната жена видял луната. (бенг.), Луната да стигне, 
докато се помъчи, лъвът крака си изкълчи. (кирг.).

За източния човек Украсата на небето са слънцето 
и луната. (туркм.). Емпиричните знания за свойствата, 
качествата и характеристиките на небесното тяло луна, 
многовековните митологични представи и традицион-
ните символни значения, определят предимно пренос-
ните употреби на концепта луна в пословиците. Луната 
внася в живота на човека ведрина, спокойствие и красота: 
На човек нещо хубаво се случи – духът му ободрява, в 
средата на есента луната по-ярка става. (кит.), Изгрее 
луната – светът се вижда. (туркм.). От нейната светлина 
има практическа полза – предпазва от грешки и заблуди: 
В лунна нощ пътя няма да сбъркаш. (башк.). Нещо повече 
– наличието на луна се изтъква като необходимо условие 
човек да види или да прозре онова, което не би забелязал 
на дневна светлина: Прекрасните лица личат на лунна 
светлина, когато човек вижда наполовина с очите и 

наполовина с желанието си. (перс.). Отглас от съществу-
валия в Древен Китай култ към цветята и луната е посло-
вицата: Има ли цветя – вино наливай, няма ли луна – на 
кула не се качвай. (кит.), увековечила следната особеност 
на отношението на древните към луната – „Поетите често 
възпявали красотата на луната и се качвали на специално 
построени кули, за да й се любуват....луната в представите 
на китайците е и символ на родината, защото навсякъде е 
една и съща, еднакво свети и в чужбина, и в родния край.“ 
(Рифтин 1961: 290). Подобни практики са съществували 
и в средновековна Индия. И в наши дни за индиеца раз-
ходката край река при пълнолуние е знак за положителни 
емоции и романтично настроение. Тази връзка най-ярко 
личи в авторските произведения на поети от различни 
епохи. И пословицата обобщава: Поетът е стопанин на 
вятъра и луната. (яп.). 

Позитивното въздействие на луната може да е подси-
лено с маркировка на показатели от социално естество: В 
съсипан дом от луната само е светло, светне ли – тогава 
е добре (бенг.), както и във варианта на същата пословица: 
Сити ли, гладни ли – добре сме: в разбит дом дори само от 
луната е светло (бенг.). В подобна структура понякога са 
вписани нюанси, включващи и квалификации от междулич-
ностно естество, например намек за добросъседски отноше-
ния: Дом – наш си е домът и луната ни е съседка. (араб.), 
или изтъкване на отношението на родители към детето им: 
Дъщеря за баща си е луна, а за майка си – слънце. (арм.). В 
някои пословици луната е еталон, спомагащ за инкорпори-
рането на опозициите красиво // грозно и добро // зло с опо-
зицията свое // чуждо: Всеки за своите като луна блести. 
(узб.), На всекиго своето като луна красиво изглежда. 
(каракалп.), Всеки своето за луна го има., с вариант: На все-
киго своето – луна му се вижда. (туркм.) и др.

Пренос на значения и двусмисленост се прокрадва в 
констатации като: Луната е една, ама цял свят осветява. 
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(бенг.), Луната осветява и колибата на бедняка. (малаял.), 
Луната и над бунището свети. (бенг.), където изказаната 
обективна истина за неизменното присъствие на небесното 
тяло навсякъде и над всички верифицира намека за висо-
копоставеност в социалната йерархия, който се съдържа 
по подразбиране в лексемата, използвана и в епитети не 
само на божества, но и на владетели, исторически лично-
сти. Намек за висок социален статус се изказва и чрез визи-
ране на отсъствие: Луната не се вижда, защото е високо. 
(хауса). Същото внушение се постига и чрез паралелизъм, 
напр. Луната е без нозе, а по небето ходи, вятърът е без 
ръце, а дърветата полюшва. (кор.) и често подобни посло-
вици не са само образно дидактично средство, а насърчават 
наблюдателност и подпомагат логическото мислене, като 
очевидно са свързани с по-старинни гатанки от кръга на 
примитивното познание за света, произхождат от тях или 
ползват структура, присъща за тях. 

В някои от пословиците с причинно-следствени 
отношения се аргументират прагматични оценки и така 
микротекстът валидизира и актуализира едновременно 
всички значения на пословицата – и прякото, и пренос-
ните. Те може да са свързани с изтъкване на практиче-
ска полза от височайше благоволение, като: Ако луната 
е с теб, не мисли за звездите. (ст.егип.) и Покаже ли се 
луната, по-лесно се будува. (араб.), може да наблягат на 
предимство, напр.: В безлунни нощи звездите по-ярко 
светят. (лезг.) или Светлината на всички звезди не се 
равнява на лунната. (кит.) и Сто звезди не са равни на 
една луна. (виетн.), може да отчитат горчив житейски 
опит и поука: Крава, дето се е опарила на припек, диша 
тежко и при луна. (кор.), може да препоръчват поведен-
чески модел: Седнеш ли с луна – луна ставаш, седнеш ли 
с котел – черен ставаш. (тадж.).

Част от източните пословици съдържат пряко срав-
нение на небесни светила, като се изтъква предимството 

на по-яркото: Грее ли слънце, луната е зад него. (асир.), 
Луната свети, но слънцето е по-ярко от нея. (араб.), Не се 
възхищавай на луната повече, отколкото на слънцето. (т.), 
Каква полза от звезди, щом има луна. (араб.), Разлят чай 
не е ручей, хиляда звезди – [не са] месец. (узб.). Подобни 
по наличие на компоненти, но с по-висока степен на обоб-
щение и емоционална наситеност, са пословици като: 
Новолунието не чака идването на брахмана. (там., х.) 
или Нощем не изгрява слънце, вместо луна. (азерб.), които 
чрез изтъкването на нещо закономерно, напомнят и за 
това колко са важни за човека някои качества, например в 
последния случай – предвидливост. Чрез паралелни струк-
тури знанието и разумът биват изтъквани като най-ви-
сша ценност: Светликът на луната – до края на света, 
светликът на ума – до смъртта. (узб.), Луната е нужна 
нощем, умът – денем. (узб.), Ум издига до луната, май-
сторлък – до небесата. (кирг.), Белоснежната планина на 
лунна светлина е още по-бяла, благоразумният човек от 
хубавите думи още по-умен става. (монг.).

Интересна особеност е осъдителното отношение 
към отрицателни човешки качества като глупост, мър-
зел, несъобразителност, болни амбиции, експлицирано 
често на фона или в контекста на новолуние: Разбира ли 
глупак от новолуние? (узб.); Мързелив селянин все ново-
луние чака. (бенг.), т.е. чака периода, по време на който по 
религиозното предписание е забранено да се оре; Като се 
разхождат под луната, забравят лампата. (виетн.), т.е. 
стават пренебрежителни или несъобразителни; Когато 
слънцето и луната залязат, блесват светулките, когато 
тигрите се скрият, котките излизат на лов за слон. 
(бенг.), т.е. в отсъствието на висшестоящите или на вла-
детелите си, по-ниските по социален статус си поставят 
непостижими цели или са надменни. Особено неприми-
рим е източният човек към коварството, злото, кражбата, 
безразличието. Макар да е ясно, че винаги е имало хора, 
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които се интересуват само от своето добруване и не про-
явяват съпричастност към ничия съдба или проблем (т.е. 
Луната блести – е, и? Заря зазори – е, и? (узб.), или с 
други думи За кьорав вол е все едно пълнолуние ли е или 
новолуние. (неп.), както и че: За лошия човек е все едно 
дали е лунна нощта или е безлунна. (кюрд.) и Като е 
лунна нощта, да се краде до сутринта ли? (малаял.), най-
често безлунните нощи се изтъкват като предпочитание 
на крадците: Крадецът мечтае за тъмна нощ. (азерб., 
груз.), Крадецът търси по-тъмна нощ. (бенг.), Луната е 
враг на крадеца. (арм.), Крадецът мрази луната. (кор.). 
Същото внушение се постига и с по-богати на образност 
усложнени синтактични цялости: Крадецът не обича 
лунната светлина, лошият не харесва добрия. (калм.); 
Светлината на луната – пречка за вълка, тревогите – 
пречка за благополучието. (монг.).

Източният човек знае, че Кривиците на честния 
човек са като слънчевото и лунното затъмнение. (кит.), 
т.е. проявяват се рядко и са малко. Но опитът го е научил, 
че съвсем безгрешни хора няма и намира утеха и оправ-
дание на собствените си грешки и пропуски в констата-
ции като: Луната е толкова светла, а също има петна. 
(азерб.) [срв. с И в прекрасния нефрит има петънца. 
(виетн.)]; Няма лотос без бодли и луна без петна. (бенг.); 
И луната не е без недостатъци. (арм.). Дори малко 
хапливо се изтъква, че: Петната по луната по-бързо се 
забелязват, отколкото блясъкът й. (др.инд.), а – И оке-
анът е баща на луната, пък петната не е успял да измие. 
(х.). Човешката преценка се отличава със субективност и 
често всеки разбира само своето и – За слепия луната не 
свети, на бездетната детето не плаче. (адиг.). А може 
и своето да не разбира – Незнаещ и по лунна светлина 
стреля. (туркм.), ако му липсват знания и опит.

Незначителен брой пословици дискутират темата 
за отношенията в семейството, най-вече отношението 

свекърва–снаха, като на базата на несъответствието лунна 
светлина // огън се изтъква отсъствието на сходство или 
прилика: И най-ярката лунна светлина не може да се 
мери с огъня, както и най-добрата съпруга не може да 
се мери с майката. (кит.) с вариант: И най-ярка лунна 
светлина с огъня не се сравнява, и най-добра свекърва 
на майка не се равнява. (кит.). Възпитанието на децата 
е важна част от живота на семейния микросоциум и 
пословицата предупреждава: На глезено дете луната от 
небето поднасяй. (туркм.), т.е. липсата на строгост във 
възпитанието има лоши последици.

В някои пословици като: Древните не виждат сегаш-
ната луна, но сегашната луна някога е светела на древните. 
(кит.) и – Луната облаци я скриват, цветовете вятърът 
оронва. (яп.), се набляга върху кръговрата на живота, върху 
бързопреходността и изменчивостта на всичко в заобикаля-
щия ни свят. А това, че всичко е променливо, кара източния 
човек предпазливо да съветва: На луна и вести вяра нямай 
– накрая отминават. (араб.), т.е. не е добре човек да храни 
високи очаквания, за да не остане излъган и разочарован 
впоследствие. Убеждението, че в живота постоянно се реду-
ват радост и мъка, щастие и изпитания, често намира израз 
в паралел с фазите на луната: В месеца петнайсет нощи 
са тъмни и петнайсет – светли. (каракалп.); Понякога – 
тъмно, понякога – лунна светлина. (тел.); Луната свети за 
кратко – и отново е тъмна нощ. (х.); Четири дни – лунна 
светлина, след това – тъмна нощ. (ст.инд.). Но мъдрецът 
напомня: Луната не остава завинаги зад облаците. (перс.). 
Пък и: Ако не харесваш фазите на луната, намери стълба 
[да се качиш] да ги поправиш. (хауса). Но без съмнение 
Кучешкият лай не тревожи луната. (синг., х.). А и: Само 
едно куче лае срещу луната, другите лаят срещу това куче. 
(кит.), както шеговито е отбелязано в пословицата. И живо-
тът си продължава. И както: След петнайсетия ден свет-
ликът на луната намалява, [така] човек след трийсетте 
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млад не остава. (кит.). И – Месечината с поли не можеш 
скри. (калакалп., кирг., узб.), а и – Като хвърляш прах, 
луната няма да скриеш. (х.), така че лунният диск отново и 
отново се появява. За нечие неудоволствие може би, защото 
– както отбелязва безименният мъдрец, намерил най-яр-
ката метафора за отношенията, водещи до смяна на поко-
ленията: Залязващото слънце накриво гледа изгряващата 
луна. (груз.). А – Какво да прави дигата, когато водата 
пресъхне, какво да прави луната, когато нощта си отиде? 
(бенг.). Тогава сякаш не я забелязват. Не, само всяко нещо с 
времето си – Не можеш да се любуваш едновременно и на 
луната, и на снега, и на цветята. (яп.). Затова пословици 
като: Окръгли ли се месечината – нащърбва се, препълни 
ли се ведрото – водата прелива. (кит.) и – И пълнолуние се 
нащърбва, и разцъфнал цвят се оронва, пълна чаша прелива, 
презрели плодове на земята падат. (кор.) съдържат както 
предупреждение, че всичко отминава, така и призив към 
умереност.
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„Чантата на Учителя” на Хироми 
Каваками: За вкуса на самотата на едно 

съвременно „Лунно“ момиче

Елеонора Колева
СУ”Св. Климент Охридски”

Пълното му име беше г-н Харуцуна Мацумото, но 
аз го наричах „Учителя“, не „господин“ или „учител“, а 
„Учителя“. Каваками 2011:9)

… 
Учителю, – извикам ли, – понякога сякаш откъм тавана 

се чува глас – Цукико. Започнах да приготвям горещо тофу 
така, както Учителя – като прибавях риба треска и шун-
гику. Учителю, пак ще се срещнем някога. Кажа ли тъй и 
Учителят отговаря отгоре – непременно пак ще се срещнем.

В такива вечери, отварям чантата на Учителя и 
надзъртам вътре. Вътре в чантата се простира праз-
ното пространство, в което няма нищо. Само пустото 
пространство се простира. (Каваками 2011:270)1

Това са първия и последния абзац от романа 
на известната японска писателка Хироми Каваками 
„Чантата на Учителя”. До голяма степен те съдър-
жат съществена част от посланието на творбата или 
по-точно духа на творбата. Учителят е основен герой, 
но за въпросната чанта почти не се споменава, освен в 
този последен параграф и само още на няколко други 
места в хода на повествованието, но само дотолкова, 

1 Всички преводи, освен ако не е упоменато изрично, са на автора 
на статията.

доколкото да бъдем информирани, че черната чанта 
на Учителя е все с него. Но чантата или по-конкретно 
това, което е в чантата – пустотата – са тясно свързани 
с основните теми за самотата, японската душевност 
и естетика, загубата и вечната връзка – едновременно 
близка и далечна като Луната.

За Хироми Каваками （川上弘美）1

Хироми Каваками (1958) е едно от големите имена 
на японската съвременна литература. Нареждат я редом 
с имената на Кендзабуро Ое, Харуки Мураками, Банана 
Йошимото, Рю Мураками и Нацуо Кирино в класациите 
за най-влиятелните японски автори на последните десе-
тилетия. Получава признание за иновативния си стил, 
като в същото време по изключително реалистичен начин 
пише за живота, любовта и самотата на жените в днешна 
Япония. Започва да пише научно-фантастични разкази, 
докато все още е студентка по биология в Университет 
Очаномидзу. През 1996 г. получава една от най-значимите 
японски литературни награди Акутагава за романа си „Да 
настъпиш змия“ (「蛇を踏む」)2. През 2001 г. книгата ѝ, 
която е обект на анализ в настоящата статия, „Чантата на 
Учителя“, е наградена с наградата Танидзаки Джуничиро. 
Други известни произведения на авторката са „Маназуру” 
（「真鶴」）, „Камисама”（「神様」）, като след инци-
дента във Фукушима пренаписва последната в нов кон-
текст. През 2014 г. новият ѝ роман „Гласът на водата” (「
水声」) получава наградата за литература Йомиури.

1 Японските имена са дадени според българската традиция – първо 
малкото име, след това фамилното. За разлика от чисто научните 
статии, където е по-практично да се следва японската традиция, 
въвеждаща първо фамилното име, при превод на художествена 
литература се предпочита така предложения.

2 Тъй като романите не са преведени на български език, се използ-
ват работни варианти на заглавията.
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За „Чантата на Учителя”1 (「センセイの鞄」)
В различните ревюта на книгата често я описват като 

любовна история между вече пенсионирания учител по 
класическа литература Харацуна Мацумото и бившата му 
ученичка Цукико. Но всъщност това е далече от предста-
вите на западния човек за любовна история. Това е исто-
рия за човешката душа, но изписана с калиграфска четка, 
отразяваща японското фино, деликатно и почти ритуално 
сближаване с другия.

Цукико е на 38 години, неомъжена, сама и дори 
самотна. Учителят е близо 30 години по-възрастен от 
нея, вдовец. Срещат се случайно в квартално ресто-
рантче. И двамата са изненадани от факта, че споде-
лят едни и същи предпочитания за храна. Всъщност 
храната в романа изобилства и играе изключително 
важна роля в рамките на наратива. Описана до после-
ден детайл, отразяваща изтънчената японска естетика 
и възхвала на кулинарията. И тъй като развитието на 

1 Както е видно от цитата в началото на статията и както ще бъде 
уточнено по-долу, в заглавието и в целия роман Хироми Каваками 
интенционално изписва обръщението към учителя си от гимна-
зията не по стандартния начин за изписване с йероглифите за 
Сенсей （先生）или с фонетичната азбука хирагана (せんせい), 
а с катакана （センセイ）, която се използва за чуждици, за да 
се акцентира.

 Книгата е преведена на английски език през 2012 г. от Ализон 
Пауъл (Allison Markin Powell), като за американския и великобри-
танския пазар същият превод излиза под две различни заглавия, 
второто от които е изключително странно преводаческо реше-
ние, изцяло подчинено на маркетинговите стратегии. За амери-
канския пазар е преведена като „Чантата” (The Briefcase), а за 
великобританския – „Странно време в Токио” (Strange Weather in 
Tokyo). На немски и испански е преведена като „Небето е синьо, 
земята – бяла” (El ciel es azul, la tierra – blanca). И въпреки, че 
анализът на преводите не е обект на изследване в настоящата 
статия, не може да не се спомене, че така преведени заглавията 
изцяло изместват фокуса на рецепцията.

тяхната история следва календарния цикъл на сезо-
ните, читателят все едно разгръща прекрасен албум с 
японски традиционни сезонни ястия.

Отношенията в началото са формални, леко тромави, 
виждат се от време на време в заведението. Споделят една 
и съща страст за храна и алкохол.

Сезоните се менят, и с тях се променят и техните чувства. 
Японски стихове хайку, цъфнали вишни, калиграфия и т. н.

Историята е разказана в рамките на 17 глави 
от името на Цукико. Развива се бавно и всъщност с 
изключение на разгръщането на техните чувства, 
почти нищо друго не се случва. Разбираме, че работи 
в офис и живее сама. Става ясно, че освен Новата 
година, която в Япония по традиция се прекарва със 
семейството и няколко откъслечни срещи с неин бивш 
съученик, тя няма никакви други близки контакти и 
социален живот.

Учителя си тя нарича Сенсей (японското обръще-
ние към учител). Интересно е че, както в заглавието, 
така и в цялата книга, авторката и съответно повество-
вателят Цукико използва не стандартното изписване с 
йероглифи, а с фонетичната азбука катакана, като че 
ли да разграничи, че това не е типичната връзка между 
учител и ученик, а нещо повече, което ще надхвърли 
тази конвенция.

Пълното му име беше г-н Харуцуна Мацумото, но 
аз го наричах „Учителя”, не „господин” или „учител”, а 
„Учителя”. (Каваками 2011:9)

...
– Учителю, Вие също не сте се променили, – казах 

„Учителю”, за да прикрия факта, че не си спомнях 
името му. Оттогава нататък той беше „Учителя”. 
(Каваками 2011:11)
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Тяхната връзка също е по-необичайна. В началото те не 
търсят компанията си един на друг. Срещат се, когато посе-
тят ресторантчето. И все пак са привлечени един към друг 
и усещат комфорта от присъствието на другия. С времето 
започват да правят различни неща заедно – берат гъби в 
гората със собственика на заведението, отиват на фестивала 
на цъфналите вишни на училището, в което са били и т.н.

Каваками по специфичен и деликатен начин като 
че ли оставя връзката между тях сама да се развие. 
Цукико осъзнава чувствата си към Учителя и дори се 
опитва да ги овладее, да потисне надеждите и очак-
ванията си. Учителят също поставя една като че ли 
„въздушна стена”. Той по-скоро е предпазлив относно 
разликата в годините им, както и дали ще може чисто 
физиологически да задоволи връзката им.

А що се отнася до чантата, тя се появява в заглавието 
на произведението и на няколко места в хода на повество-
ванието, без каквото и да е допълнително описание или 
дълбока смислова натовареност. Символиката и мета-
форичността, които осмислят целия роман по един нов 
начин, се крият в последните редове.

В такива вечери отварям чантата на Учителя 
и надзъртам вътре. Вътре в чантата се простира 
празното пространство, в което няма нищо. Само 
пустото пространство, се простира. (Каваками 
2011:270)

Това обаче не е пустота и празнота, които са само-
целни. Това е онази пустота, която е всепоглъщаща, 
тази на безкрая. Както кръгът е символ на пустотата, 
на освобождаването от илюзиите. „…дзен е синоним 
на пустотата, абстрактните състояния на съзна-
нието, духовните видения. Но този безмълвен, незрим, 
неосезаем и недостъпен за разума свят има свой език, 

съставен не от думи, а предимно от емоционални 
състояния.” (Цигова 2006:138)

За Луната и „Лунното момиче” Цукико

„– Луната е изгряла. – Полумесецът беше високо в 
небето. Леко забулен.” (Каваками 2011:13)

„– Луната доста се наклони. – Учителят вдигна 
глава. А луната се измъкна от мъгливата обвивка и ясно 
засия.”. (Каваками 2011:17)

„Луната отново започна да се забулва.” (Каваками 
2011:21)

В романа „Чантата на Учителя” образът на Луната 
присъства осезаемо. На дванадесет места в хода на 
повествованието (вкл. и в наименованието на първата 
глава – „Луната и батериите”) в различни свои фази и 
явления тя е ту свидетел на срещи, ту със своята забуле-
ност отразява не само слънчевата светлина, но и момен-
тите на крехко емоционално състояние на героите и отно-
шенията между тях. Тя е полумесец високо в небето или 
кръгла луна, или е замрежена от облаци, или сияе ярко 
и осветлява пътя в бяло. Нещо повече, повествователят 
и главна героиня Цукико носи името на луната. То се 
изписва с йероглифа за Луна цуки (月) и за дете ко (子), 
който се използва като суфикс за образуване на женски 
имена – Цукико （月子. Интересен момент е, че когато 
Учителят се обръща към нея, името ѝ е изписано с фоне-
тичната азбука катакана　ツキコ, като че ли по аналогия 
с изписването с катакана на Сенсей, сякаш за да се под-
чертае дистанцията между двамата. Още по-силно впе-
чатление правят моментите, когато в повествованието се 
включва съученикът на Цукико Коджима, с когото има 
няколко спорадични срещи. При неговата пряка реч името 
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ѝ се изписва, както е по стандарт – с гореописаните два 
йероглифа. И това е в синхрон, този път с желанието на 
Коджима бързо да си станат близки и интимни един на 
друг. Съществен момент е, когато двамата излизат от 
един бар и на небето виждат Луната, а той възкликва: „ 
Ето я Луната, Луната на Цукико” (букв. на „Лунното 
момиче”). Тогава тя (може би с малко тъга) си помисля, че 
Учителят никога не би казал такава реплика. 

Естествено и майка ѝ използва този традиционен 
начин на обръщение, записан с йероглифи.

А, тук използваме метафорично буквалния превод, 
„Лунното момиче”, не защото правим интратекстуална 
връзка и препратки към японския фолклор и легенди 
(Такетори Моногатари, Приказка за принцеса Кагуя), 
а защото откриваме една сложна и преплетена връзка, в 
която главната героиня е Цукико (дете на Луната, Лунно 
момиче), а и тя самата често описва, че Учителят е тол-
кова далече, както Луната и т.н. И сякаш тази тяхна посто-
янна отдалеченост ги привлича и свързва.

Луната е част от традиционната японска естетика. 
Заедно със снега, цветята, птиците и вятъра, тя, е част от 
красотата на природата качо фугецу (花鳥風月) и е обект 
на съзерцание. Нейният образ, в различните ѝ фази, както 
и отражението ѝ във вода, не само присъстват, но и са 
съществен елемент в японския фолклор и литература. 
В приказката за принцеса Кагуя, която се завръща на 
Луната, в поетичната антология Маньошу, в „Записки под 
възглавката” на Сей Шонагон1, в шедьоврите на Кавабата 
Ясунари и Танидзаки Джуничиро и т.н.

Луната в романа, ту забулена в облаци, ту замъглена, 
ту ярко сияеща, е метафора, „свидетел”, част от стила на 
наратива, който, както споменахме е толкова традиционно 
японски и отразява обичайните възгледи и естетически 
1 Преведена на български език. Сей Шонагон „Записки под въз-

главката”; Преводач от старояпонски: Цветана Кръстева.

наслади. Героите не пропускат да отбележат красо-
тата, та дори и самото присъствие на луната, така, както 
Хейанската аристокрация е използвала символиката на 
луната в своите стихове за възлюбения, възпяващи любо-
вта, мимолетната или дългата раздяла, тъгата, женстве-
ността и т.н.

Подобно на тях и тук луната е метафора на близостта 
на Другия, независимо дали са заедно или на различни 
места. Луната се вижда отвсякъде и в японската култура 
тя често символизира носталгията по семейството, по 
любимия. Луната е винаги там, дори когато я няма. И в 
същото време е далечна и непостижима.

„Сенсей, лека нощ. Тениската I  NY много Ви оти-
ваше. Като Ви мине настинката, ще пийнем по нещо. В 
ресторантчето на Сатору ще пийнем по нещо с някакво 
топло мезе – та вече е есен. 

Бях на няколкостотин метра, но обърната с лице 
към мястото, където сега бе Учителя и продължавах 
да говоря непрестанно. Вървейки по пътя край реката, 
продължих да говоря, но сякаш говорех на Луната. ”. 
(Каваками 2011: 238)

…
„И Учителят, и Такаши Коджима, и Луната бяха 

надалеч.”
(Каваками 2011:143)

За Самотата 
Темата за самотата е една от най-често използваните 

теми в съвременната японска литература. Самотата на 
градския човек, самотата, породена от изгубените цен-
ности и устои в условията на глобализация, виртуални 
реалности, консуматорско общество. Натрупаният стрес и 
напрежение в японските фирми и в рамките на конфор-
мисткия тип общество, спукването на „икономиката на 
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сапунения мехур”, липсата на идеали на консуматорското 
общество, иджиме проблемите (проблемите с тормоза), 
основно в училищата, но и не само, самотният път на 
японските жени да докажат себе си във все още силното 
мъжко японско общество и редица други, неминуемо 
довеждат до социални проблеми като депресии, социална 
изолация хикикомори, хранителни разстройства, хранене 
в тоалетната бенджо меши (便所飯), явлението „тревопа-
сен мъж”, самотното хранене кошьоку　（孤食） и т.н. 
Но за разлика от доста други романи, в това число „OUT”, 
„Гротескно”(グロテスク) на Нацуо Кирино, „Гърди 
и яйца”（乳と卵） на Миеко Каваками, романите на 
Харуки Мураками, на Хитоми Канехара и др., тук самот-
ните персонажи Цукико и Учителят не са маргинализи-
рани. Тяхната самота не прехвърля границите, не преми-
нава в хранителни или психически разстройства. И освен 
любовта към сакето, което също е в границите на нормал-
ното, нищо останало външно не драматизира самотата 
им.

Цукико е жена на 38 години, неомъжена и без соци-
ални контакти.Търси истинската любов, но не изпада 
в депресии, крайности, не тръгва да проституира, за 
да докаже нещо, не гони бляскава кариера. Тя иска да 
запълни тази самота като намери Другия. 

Учителят, въпреки че е вдовец от около 15 години, 
не се озлобява, не предава ценностите. Все още пише 
хайку, пази ревностно предмети и спомени, съхраня-
ващи паметта по миналато, възхищава се на красотата на 
природата.

За „Вкуса” на самотата

„Тесктът е само един пикник, на който авторът 
донася думите, а читателите носят смисъла.” Цветан 
Тодоров (Еко 1997:7-8)

„Чантата на Учителя” до известна степен напомня за 
„Кухнята” на Банана Йошимото.1И в двете произведения имаме 
развитие на отношения между мъж и жена, които естествено и 
деликатно еволюират. И в двете произведения храната и топли-
ната, уютът, който придава храната, са отличителна черта, 
почти като наръчник за основните принципи на японската 
кухня. От тях читателят осъзнава дълбоката връзка на японеца 
с природата и нейната цикличност, както и отражението й в 
ястията. Риба тон и ферментирала соя, кимчи, риба лъчеперка, 
тофу във всякакви разновидности и вкусове.

„– Риба тон с ферментирала соя, запържен корен 
от лотос, осолени лукчета, – поръчах, сядайки на бара. 
Почти едновременно възрастният човек до мен каза:

– Осолени лукчета, запържен корен от лотос и риба 
тон с ферментирала соя. (Каваками 2011:10)

„И докато се чудех кой беше този възрастен човек, 
който споделяше моите предпочитания, в съзнанието 
ми изплува образът му зад учителската катедра.” 
(Каваками 2011:10)

Любовта към сакето, бирата и традиционните япон-
ски ястия сближават Цукико и Учителя през цялата 
година. Сезоните се сменят, а двамата се отдават на кули-
нарните изкушения.

Храната обаче никога не може да бъде само храна. И осо-
бено когато това се отнася до текстуалната храна, храната в 
литературата.Тя е много повече, тя е отношение, любов, изпе-
пеляваща нужда, копнеж за топлота, носталгия, дом, начин 
за себеизразяване тогава, когато думите са излишни. Но тя е 
и сила, могъщество, господство. Храната е метафора. Често 
говорим за храна, а всъщност на подсъзнателно ниво имаме 
1 Преведена на български език. Банана Йошимото, „Кухнята”, изд.

Сиби 1999; Преводач: Ружа Стоянова
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нужда от обич, липса на сексуална връзка и др. 
Вили Пасини извежда аналогия между двата свята – 

на еротизма и храненето:

1. задоволяваме тези нужди според определен ритъм
2. чувствеността може да присъства и в двете 

дейности
3. веднъж задоволил тези нужди,човек изпитва 

еднаква насита (Пасини 2001:44).

В „Чантата на Учителя” храната изобилства. 
Еднаквите предпочитания свързват героите. Говорят 
за храна, но всъщност запълват празнотата, самотата 
и липсата на любов и близост с кулинарните наслади. 
Алкохолът, макар и не прерастващ във фаза на алкохоли-
зъм, от незапомнени времена кара човек да бъде искрен, 
прям и да каже това, което иначе не би казал.

И не на последно място, за пореден път виждаме, че 
темата за храната, или по скоро когато храната е инстру-
мент на автора, е отличителна черта на японската литера-
тура и особено на съвременните романи.

Надниквайки в „Чантата на Учителя” на Хироми 
Каваками, читателят има възможност да надникне в тра-
дициите, душевността, съвремието на японеца. Но и 
нещо повече – да погледне на вечните теми за самотата, 
загубата, любовта през погледа на японеца.

„На Учителя с Любов!” в японски вариант.
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За червения и зеления цвят в 
лириката на Ахмед Хашим

Константин Поборников
СУ „Св. Климент Охридски“

Цветовете следват човека през всички епохи и 
етапи на развитие. Колоронимната бивалентна семан-
тика позволява те да бъдат използвани не само като 
прилагателни имена, обозначаващи наличието на 
определено физическо качество на даден предмет, 
но също така да изразяват специфичен емоционален 
заряд и да влияят на човешката психика. Използването 
на колоронимите като експликация на определени 
душевни състояния, присъщи за даден индивид, обще-
ство или народ се обуславят от вековна традиция, 
простираща се към дописмената епоха. Прибавянето 
на нови и нови символни значения към всеки един 
от цветовете ги превръща в едни от най-универсал-
ните символи на нашето време. Цветовете са експли-
кация на определени вярвания, валидни за различни 
етноси, култури и общества, което ги е „превърнало 
в най-устойчивите, най-конкретните и най-достъп-
ните измежду всички символи“ (Приор 1993: 144). И 
именно колоронимите се използват умело от поетите, 
представящи течението, зародено във френската лите-
ратура от средата на XVIII в., тъй като цветовете пре-
доставят прекрасни възможности на символистичната 
мисъл.

Обект на настоящото изледване са червеният 
и зеленият цвят, като в турския език за червен се 

използват лексемите kırmızı1, kızıl2, al, а за зелен – 
лексемата yeşil3. Две от лексемите, обозначаващи чер-
вения цвят на турски, kızıl и al, са с тюркски произ-
ход и се срещат в най-древните писмени паметници, 
оставени от тюрките – орхонско-енисейските4; а лек-
семата kırmızı се е установила в речника на турския 
език от арабския език. Според Йогел (1991) турците 
започват да използват лексемата kırmızı едва през 
Средновековието, като тя най-често бива замествана 
от лексемата kızıl. Древните тюрки ориентират своя 
светоглед според четирите посоки на света, като 
всяка посока се свързва с определен цвят. Немският 
езиковед и тюрколог Анн Мари фон Габен (1968) 
издава статия, в която разглежда подробно тюркските 
символни значения на цветовете и техните връзки с 
посоките на света, като илюстрира тези връзки със 
следната диаграма: 

1 Думата е с арабски произход, получена от думата زمرق – червена 
боя и наставката ى. (по Баранов, Х. К., Арабско-руский словарь. 
Москва,1984)

2 Според турския учен Т. Текин лексемата произлиза от думата 
„kız” – sıcak (топъл, горещ) и словообразувателния суфикс „ıl“ 
(Текин 2003).

3 Лексемата е тюркска по произход, като в своя по-стар вариант 
yaşıl, се е образувала от „yaş“ (зелен, млад; възраст) и прибавя-
нето на словобразувателен суфикст „ıl“ (Текин 2003).

4 В орхонско-енисейските писмени паметници, датирани от VIII в., 
лексемата kızıl се среща само веднъж в словосъчетанието „чер-
вена кръв“ (... kıız(ı)l k(a)n(ı)m: tök(ü)ti: k(a)ra t(e)r(i)m: yüg(ü)rt[i]: 
(i)ş(i)g küç(ü)g b(ė)rt(i)m ök:)(букв. Служих, проливайки черве-
ната си кръв и черната си пот.)
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Както се вижда, червеният цвят се е свързвал с 
посоката юг, с топлината, с огъня. Освен това за древ-
ните тюрки червеният цвят се е свързвал и с цвета на 
небето по залез, когато слънцето обагря хоризонта в 
аленочервено. Във фолклора на голяма част от тюрк-
ските и алтайските племена червеният цвят е бил 
символ на мъжеството, силата, мощта, жизнеността. 
Както става ясно от орхонско-енисейските рунически 
паметници, червеното е цветът на кръвта, а оттам и 
на живота. Според Бидерман (2003) праисторическият 
човек е посипвал телата на починалите с железен окис 
(червена креда), за да им възвърне цвета на кръвта, т.е. 
на живота. В турския фолклор червеният цвят е и сим-
вол на плодородието и чистотата, на непорочността, 
заради което булката се облича в червена носия. Следва 
да се спомене и митът за „червената ябълка“ или 
„златното кълбо“ (kızıl elma = altın küre). Тюрките, а 
по-късно и османците, възприемат червената ябълка 
като символ на тяхното световно господство. Освен 

това в по-късни времена именно идеята за световно 
господство е станала причина част от османските сул-
тани да бъдат изобразявани с червена ябълка/златно 
кълбо в ръка. Освен това във флаговете на съвремен-
ните държави с тюркски произход червеният цвят при-
съства неизменно почти във всички. Трябва да се отбе-
лежи, че в близкоизточната традиция дрехите в този 
цвят са признак за висок социален статус (Влайков 
2003: 222). Червеният цвят се е превърнал в олицетво-
рение на държавната власт. Червеното, като символ на 
огъня, има също така и пречистваща сила, а в древно-
тюркската митология присъства и бог Алаз – старец, 
изобразяван с факла в ръката, облечен с червени дрехи 
от огън; в Индия пък богът на мъртвите Яма бил обгър-
нат в червено. Полисемантичността на червения цвят е 
комплексна, тъй като всяка цивилизация допринася за 
нея, като прибавя нови и нови значения в символиката 
на този цвят.

Като цяло зеленият цвят притежава преобладаващо 
положителна символика (Влайков 2003: 68), но спо-
ред Бидерман (2003), трябва да се има предвид, че зеле-
ният цвят има от крайно положителна до крайно отри-
цателна символика, ако се вземат предвид неговите два 
нюанса: наситено мъховозелено – с положителна сила, 
и отровнозеленото – крайно негативна. Появата му в 
орхонско-енисейските писмени паметници1 показва, че 
колоронимът присъства неизменно в културата и митоло-
гията на тюрките. В почти всички съвременни тюркски 

1  Лексемата за зелен цвят се среща два пъти в орхонско-енисей-
ските писмани паметници, в едно и също изречение: (e)ç(i)m k(a)
g(a)n: birle: ilg(e)rü: y(a)ş(ı)l üg(ü)z: ş(a)ntuñ: y(a)zıka t(e)gi: sül(e)
d(i)m(i)z: (букв. С чичо ми Kагана поехме на поход на изток към 
Жълтата река и долината Шантунг.)(За китайците, тъй като се 
намират в центъра, реката е жълта, но за тюрките, тъй като реката 
се намира на изток, тя бива назована с „Yaşıl Ügüz“) (Текин 2003).
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езици думата jaš e запазила значението „млад“1. Тъй като 
синият цвят е символизирал небето, а зеленият е бил сим-
вол на природата и гората, двата колоронима винаги са 
се допълвали в представите на древните тюрки. Не слу-
чайно на фиг. 1, изтокът се е обозначавал със зелено или 
синьо. Тези два цвята са били неразривно свързани, като 
нерядко са се използвали един вместо друг. При древно-
уйгурската цивилизация понякога изтокът се е обозна-
чавал със синьо, но понякога със зелено, което подкрепя 
твърдението за равнопоставеност в символното значение. 
При древните тюрки зеленото се свързва с изтока, с новия 
живот, с пролетта. В орхонските паметници използва-
нето на лексемата е в пряко значение, обозначаваща зелен 
цвят. Освен като символ на младостта, на новия живот 
и на плодовитостта, за източния човек зеленото има и 
по-особена символика: Мохаммед се изобразява с изум-
руденозелен тюрбан, турските вдовици обличат дрехи 
в синьо-зелен цвят, а в по-стари времена са боядисвали 
прозорците и вратите на домовете си в този цвят, защото 
според вярванията дяволът не може да вижда през този 
цвят. Поради липсата на иконописание в Исляма фло-
ралните мотиви са водещи, а оттук зеленият цвят като 
символ на природата постепенно се превръща в домини-
ращ цвят и така спечелва идеята за божественост. През 
Средновековието, по време на Османската империя, зеле-
ното започва да се използва постепенно и като символ на 
власт и господство2.

Тенденцията за използване на даден колороним в 
писмената традиция на турците се засилва през веко-
вете. Използването на цветовете за придаване на 

1 По-подробно вж.: Сравнительно-историческая грамматика тюрк-
ских язьков: Лексика. 1997, с.685.

17 Според един китайски монах, Хуан Цанг, владетелите на 
Западния тюркски хаганат са били облечени с кафтан, направен 
от зелен плат. По-подробно вж.: Йогел, 1991.

определени внушения, посредством литературни про-
изведения, достига своя пик в творчеството на Ахмед 
Хашим (1884–1933) – най-значимия символист в 
Новата турска литература. Макар да не е основополож-
ник на символистичното течение1, Ахмед Хашим остава 
и до днес ненадминат в използването на колоронимите 
в своите стихове. Роден в Багдат, син на чиновник на 
висок пост в Османската империя, той загубва майка си 
още на 7 годишна възраст. След завършване на лицея 
Галатасарай Хашим се включва последователно в лите-
ратурния кръг Servet-î Fünûn (букв. Съкровищница 
на знанието), а след това и в Fecr-îÂti (Заря на бъде-
щето), но така и не намира своето място в тези два 
литературни кръга, тъй като неговите поетични въз-
гледи се различават от тези на неговите колеги от 
онова време. При все това според изследователите на 
турската литература (Коркмаз, 2009; Курдакул, 2005; 
Кьопрюлю 2014; Танпънар, 2012) Ахмед Хашим се 
разглежда като символист от периода на Заря на бъде-
щето. Посредством статистически метод беше устано-
вено, че в различните етапи2 от творчеството си Хашим 
използва общо 134 колоронима, от които 35 са червен 
цвят, а за сравнение, зеленият цвят е използван само 8 
пъти. 

Хашим рисува картина след картина, използвайки 
умело различни цветове. За червения цвят, освен устано-
вените в езика лексеми, авторът използва метафорично и 
други думи, за да създаде у читателя усещането за червен 
цвят:

1 За основоположник се смята Дженаб Шахабетин (1870–1934).
2 Можем да разделим творчеството на Хашим на три основни 

етапа: първи – стихове, писани в младежките му години до 
завършването на гимназията; втори – стихове, публикувани в сти-
хосбирката „Часове при езерото“ (1921); и трети – стихове, пуб-
ликувани в стихосбирката „Фиала“ (1926).
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Gün bitti. Ağaçta neş›e söndü.
Yaprak âteş oldu. Kuş da yâkut.
Yaprakla kuşun parıltısından
Havzın suyu erguvâna döndü.

Денят угасна и на дървото секна радостта.
В клоните – огън, рубини – в птичите пера.
От блясъка на птицата и на листата
на езерото в пурпур обагри се водата.1

В тези стихове червеният цвят е назован инди-
ректно, като се използват думите âteş – огън, yâkut – 
рубин, erguvâna – пурпур. Различните нюанси на черве-
ния цвят в тези стихове рисуват картината на един залез. 
Почервенелите есенни листа падат във водата, като ѝ 
придават червен нюанс. Хашим, като един импресионист, 
използва огнения цвят, за да обрисува птица – огнени 
листа и рубини, като така създава усещане за спокойствие 
и топлина. 

Âteş gibi bir nehir akıyordu
Rûhumla o rûhun arasından
Bahsetti, derinden ona hâlim
Aşkın bu unulmaz yarasından.

Течеше огнена река
Между душата ми и нейната душа,
Разказа ѝ ликът ми без слова,
Как безнадеждна беше раната на любовта.2

В тези стихове червеният цвят отново не е назован 
директно, а използването на думата âteş – огън създава 
впечатлението, че реката между двете души е огнена, 
1 Преводът е на Ж. Желязкова (Желязкова 2005).
2 Преводът е на Ж. Желязкова (Желязкова 2005)

т.е. толкова гореща и изпепеляваща, че тяхната любов е 
болезнена и безнадеждна.

Şu bakır zirvelerin ardından
Bir süvârî geliyor kan rengi.
Başlıyor şimdi melûl akşamda
Son ışıklarla bulutlar cengi!
Bir bakır tasta alev şimdi havuz,
Suya saplandı kızıl mızraklar.
Açılıp kıvrılarak göklerde
Uçuyor parçalanan bayraklar!

Отвъд бакърено опалените върхове
препуска конник кървавочервен.
Начеват схватка с сетните лъчи
във вечерта унила облаци – бойци.
В съд меден пламък езерото е сега.
Маждраци алени прободоха водата.
Реят се, потрепвайки във небесата,
разкъсани бойни знамена.1

Залязващото слънце обагря върховете в бакърен цвят 
(смесица между червено и жълто, при който червеното 
преобладава). Хашим отново не изневерява на себе си и 
придава голямо значение на природното описание, като на 
преден план, с един доста понятийно опростен от синтак-
тична и лексикална гледна точка език, се създава пейзажа 
на отминаващия ден. Сякаш самият автор тласка сам себе 
си към края, сякаш в душата му има нестихваща болка, 
една голяма рана, които го карат да се изолира от заоби-
калящия го свят, да се отдаде на нематериалния си душе-
вен свят и да потърси убежище там, като възпроизвежда 
образ на местата, където се чувства сигурен и спокоен. 

1 Преводът е на Ж. Желязкова (Желязкова 2005).
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Зеленият цвят също присъства в лириката на Хашим, 
макар и не толкова използван, колкото червения. Като 
един от най-често асоциирани с природата цветове, зеле-
ното се използва от Хашим за обрисуване най-вече на 
природни картини:

Yeşil ve gölgeli dallarda gizlenen ve gülen
Evim... Bugün bana âit, bugün benimsin sen...

Засмян и скрит сред клони – сенчести, зелени, 
Моят дом... Ти моя си, на мен принадлежиш...1

За разлика от многото метафори при назоваването 
на червения цвят, зеленото се посочва директно, без да се 
използват други лексеми вместо него. В тези стихове „зеле-
ните клони“ са глътка свеж въздух, спасение от летните 
жеги, с които авторът живее още от дете. Освен спасение, 
зелените клони говорят за напираща, неудържима любов 
там, край дома, където авторът се чуства най-сигурен, 
най-защитен, за да разкрие душата си пред своята любима 
и да ѝ се отдаде. 

Yeşil sularda büyük inciden çiçekler açar...

В зелените води от бисер голям разцъфват цветя...2

Авторът използва „зелената вода“ като символ на 
живота, който дава необходимото на цветята и цветче-
тата, за да се разтворят и да покажат своя блясък. Тук 
живителната сила на водата се подсилва от колоро-
нима зелен, като по този начин се придава още по-го-
лямо значение на новия живот, на обновлението на 
природата. 
1 Преводът е на автора.
2 Преводът е на автора

Bir yeşil bûse saklayan gözünün
Göreyim cennetinde âtimi.

В рая на очите ти, които крият целувка зелена, 
Да видя аз своята зора.1

Зеленият цвят и целувката на любимата пренасят автора 
в неговия „рай“, в зората на неговия живот, скрита в погледа 
на неговата любима, дава нов порив за живот на изтерзания 
лирически герой. Зеленият цвят се асоциира с живителната 
сила, насърчава порива на автора към нов хармоничен живот. 

Червеният цвят се среща най-често като „кървавочер-
вен“, като „цветът на кръвта“ или като се използва глаголът 
„кървя“ или прилагателното „окървавен“, както и произ-
водното от думата огън прилагателно „огнен“. Различните 
епитети, с които се назовава този цвят рисуват картините 
на залез – края на деня, есен – края на годината. Освен това 
асоциациите, на които навеждат внушенията от използва-
нето на тези думи, може да се крие и в това, че „кръвта“ и 
„огъня“ са символ, израз на гнева на автора към заобикаля-
щия го свят, към обществото, което не го разбира, към онези, 
които го считат за глупав, към онези, които не откликват на 
чувствата му. Освен това израснал без майчина обич, авто-
рът изпитва мъка, огорчение, болка, тъга. Именно тези чув-
ства го карат да иска да избяга от болезнената реалност и 
да се скрие в обятията на имагинерния си свят, създаден от 
природни картини, изящни и безупречни, хармонизиращи 
със светоусещането на една изстрадала душа. Успокоение 
лирическият герой на Хашим намира в зелената природа, в 
„зелените дървета и клони“, които карат неговия бунт срещу 
реалното да притихне и му позволяват да намери покой.

Макар червеното и зеленото да не образуват противопо-
ложна двойка както черното и бялото например, при турския 
символист Ахмед Хашим, тези два колоронима образуват 
1 Преводът е на автора.
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биполярна семантична двойка, в която от една страна са 
бунтът, желанието за мъст и борба, болката (червен цвят) на 
един изстрадал поет и от друга – спокойствието под клоните 
на дърветата и желанието за живот (зеления цвят). Макар 
тези два цвята да имат своето извоювано място в символната 
система на турския народ, при Хашим наблюдаваме от една 
страна червеното като бунт, като болка, а от друга страна 
зеленото като бягство, като спасение за разбитото сърце.
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Yi Gwangsu is one of the Korean intellectuals from 
the beginning of the twentieth century who met with enthu-
siasm the incoming wave of modernization. He made pro-
found efforts to contribute to the process by educating 
Koreans about the new social realities. In his first novel 
The Heartless, considered by many the first modern novel 
of Korea, the lengthy digressions into the meaning of 
Christianity, the concept of romantic love, the rights of 
women, etc. make obvious his endeavors in that direction. 
His early editorials (1906-1916) are predominantly con-
cerned with the problems of educating the young people of 
Joseon. Some of his articles are devoted to the modern type 
of family and to the issue of developing the Korean villages. 
It is important to note that central to his attention is the indi-
vidual. Yi Gwangsu’s preoccupation with the individual 
crystallizes in his Minjokkejoron1(Yi Gwangsu 1922). There 
he asserts that the way to improve the society is to stop fol-
lowing false (old) virtues and to educate sincere individuals 
who put the interest of the country above everything else. 
This idea appears prominently in The Heartless. By 1933, 
when The Warm-hearted was published, the relationship 
has become a more complex one, with more emphasis being 
placed on the individual. Space in Yi Gwangsu’s novels is 
utilized to explore the radically changing society and the 
individual’s place in it. 
1 Minjokkejoron – Reforming the Nation.

1. Modern Spaces vs. Traditional Spaces
Modernity is usually seen as a historical period, a 

period of time, mostly defined against the backdrop of pre-
vious eras through the differences it shows with them. In 
this study Modernity is mainly looked at as space. The rea-
son is that spaces/places that pertain to Modernity are found 
to play a particularly important role. It has been common in 
Western1 thought to associate modernization with time rather 
than with space. In many other parts of the world, though, it 
has also been perceived as a space phenomenon. The mod-
ern technological, economic, political and cultural advances 
were adopted from outside, creating various types of inter-
action with the local social order. The process of interaction 
between/among different social spaces has not been well 
researched. The focus has rather been on the mutual influence 
of separate elements of the spaces that come into contact with 
each other.

In the case of Korea, modernization came partly directly 
from the West and partly through Japan. Koreans met the 
changes with mixed feelings, as the rapid transformations 
threatened the long-established order. The social relations that 
had existed for centuries and the traditional values that had 
held the society together were undermined by the new ideas 
and new ways of social organization coming from the West. 
Two different social and value systems came to compete for 
the same social space. 

In some areas of social life and in certain geograph-
ical places, the new ways were adopted faster. Two parallel 
1 Here and hereafter the terms ‘West’ and ‘Western’ refer to the coun-

tries of Western and Central Europe, Australia and North America, 
which have experienced the modernization of their societies as a 
process from within. Although, strictly speaking this is only true of 
Western Europe, the common roots, cultural closeness and the intense 
exchange with the European countries contributed to the immediate 
and natural adoption of the new model of social ordering by Australia 
and North America.
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worlds came to exist. While most of the Koreans were hesi-
tant to abandon the traditions, some of the people had a life-
style similar to that in the European cities of the time. While 
many continued living in traditional Korean houses and wore 
hanbok, others lived in new Western-style houses and wore 
Western clothes. While some had never seen a train, others 
were regularly riding on it during their travels in the country 
and abroad.

When the novels that are in the focus of this study were 
written, objects, vehicles, spaces pertaining to the Western 
“ways” were still considered rather exotic. The majority of 
the population still perceived the modern spaces of the bank, 
the concert hall, the church as unfamiliar and intimidating. 

In relation to traditional spaces, these newly emerged 
spaces can be viewed as what Foucault calls “heterotopias” 
(Foucault, 1986). Introduced in his lecture Of Other Spaces, 
the concept of heterotopia has been widely used to describe 
and analyze spaces in different fields of research. Among the 
various places existing, Foucault is interested in “certain ones 
that have the curious property of being in relation with all 
the other sites, but in such a way as to suspect, neutralize, or 
invert the sets of relations that they happen to designate, mir-
ror or reflect” (Foucault, 1986: 24). He distinguishes between 
two types of such places: unreal (utopias) and real (heteroto-
pias). Utopias “are sites that have a general relation of direct or 
inverted analogy with the real space of Society. They present 
society itself in a perfected form, or else society turned upside 
down…” (Foucault, 1986: 24) Heterotopias are real places, 
“counter-sites” outside of other places, but they are in a close 
relationship of mirroring, reflecting and inverting with those 
places. Heterotopias not only passively reflect and mirror the 
rest of the places. The act of mirroring itself produces effect 
that influences the dynamics of the relationships inside those 
places. As examples of heterotopias, Foucault takes graveyards, 
libraries, the place of the honeymoon trip, prisons, etc.

Yi Gwangsu sets his novels mainly in the city, namely in 
Gyeongseong, today’s Seoul. In his early novels, most of the char-
acters are modern people. They move around the busy streets, 
travel by tram, train or car, attend concerts, go to church, paint in a 
studio, do experiments in a laboratory. At times, the author breaks 
the story to describe at length these modern spaces, often contrast-
ing them with their traditional counterparts and making comments 
on the changes that have occurred in the social relations.

2. The Powerful Modern: Space and Identity
To illustrate the function of the spaces that pertain to the 

realm of the modern, I will take as an example the beginning 
of the novel The Heartless. 

Hyeongsik is on his way to the house of Presbyter Kim 
who has asked him to teach English to his daughter. He is full 
of anticipation, but he is also rather nervous as he has not had 
much experience in interacting with young women.

“How should I greet her? As a man greeting another 
man? […] I will be teaching her for a while. She will be my 
student. Shouldn’t there be some distinction? Shouldn’t she 
be the first one to extend a greeting? And only then I can 
answer.”

Hyeongsik has been thinking about that since yesterday, 
when Presbyter Kim asked him to teach his daughter, but he 
has been unable to imagine the situation.

“Are we going to sit at a table facing each other? Then 
our breaths will be colliding with each other. At times, will 
her hair be brushing against my forehead? Maybe our knees 
will be touching under the table.”1 (Yi, 1972: Vol. 1, 15)

Presbyter Kim has been to America. He is one of the 
richest men in the capital and lives in a big house. Hyeongsik 
is has never been to a place like that before.
1 All the translations from the original Korean texts are mine.
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He heard the voice of the maid, urging him to come in, 
and his heart started beating faster. He passed through the 
inner gate and entered the living room.

In the past, it was unthinkable for a non-member of the 
family to ever go beyond the inner gate of a house, but the old 
habits had changed.

The windows in the living room were covered with glass 
panels. In the middle there was a table covered with a colorful 
piece of cloth and four or five chairs. In front of the north wall 
there was a bookcase, about the height of a man, with old and 
new books piled on the shelves.

(Yi, 1972: Vol. 1, 17)

As someone who studied abroad and in his capacity of 
a pastor at of church, Presbyter Kim is a person who has 
emerged from the realm of the traditional and has been able 
to transfer to the realm of the modern. Entering the space 
of his house is a special event for Hyeongsik and even 
minor details make an impression on him. His perceptions 
are of a person who is encountering certain objects for the 
first time and can only see them in the context of his own 
existing map of reality. The windows are “glass panels”. 
In traditional houses they are made of paper. There is 
a tablecloth on the table. Koreans used to leave tables 
uncovered. The chairs and the tall bookcase are attributes 
of a Western interior.

The interior of the room is modern, but the 
wayHyeongsik perceives it, invokes also the image of a 
traditional room. Presented through Hyeongsik’s eyes, the 
living room of Presbyter Kim’s house does not exist on its 
own, but only in an opposition to a room in a Korean house. 
All the objects and their relations have their counterparts in 
another space. As that “other” space is part of the traditional 
social ordering, the opposing relation between the two spaces 
provides also a time dimension to the room. 

Relying on the character’s perceptions to present and 
interpret the space pertains to the subjectivist approach of 
analysis1.

It is important to note that the room is not entirely 
dependent on the character to acquire its space and time 
coordinates, that is, its time and space properties do not exist 
only in Hyeongsik’s mind but are objective reality. Even an 
objectivist approach would lead to the same results. This is 
made possible by the presence of the old books. Among the 
things in the room, the old books have a special meaning as 
they are the only objects that refer to a past rooted in tradition. 
They secure the time dimension of the space. They show that 
the inhabitants of the house have acquired the traditional 
learning first, and have later moved on to attain Western 
education. The old and the new books point to a process of 
transition – from the traditional to the modern, from the past 
to the future. Without them, the room would have been frozen 
in the present. It could have belonged to a foreigner. As an 
objective entity, it would have been foreign to the Korean 
social environment.

The living room of Presbyter Kim is not an ordinary 
place. In contrast with the traditional living spaces, it acts as 
the “other” space. It puts the existing spaces in a new context. 
1 Bourdieu explains the two opposing approaches of social science – 

objectivist and subjectivist. “Speaking in the most general terms, 
social science, be it anthropology, sociology or history, oscillates 
between two seemingly incompatible points of view, two appar-
ently irreconcilable perspectives: objectivism and subjectivism or, if 
you prefer, between physicalism and psychologism (which can take 
on various colorings, phenomenological, semiological, etc.). On the 
one hand, it can “treat social facts as things”, according to the old 
Durkheimian precept, and thus leave out everything that they owe to 
the fact that they are objects of knowledge, of cognitions – or mis-
recognition – within social existence. On the other hand, it can reduce 
the social world to the representations that agents have of it, the task 
of social science consisting then an “account of the accounts” pro-
duced by social subjects” (Bourdieu 1989:14-15).



84 85

The social relations that it symbolizes highlight the old-
established social relations and give them a new meaning. As 
a heterotopia, it mirrors its corresponding places, endows the 
relations that exist within them with different significance and 
ultimately contributes to the changing of the social ordering 
of those places.

While Foucault’s concept of heterotopia is instrumental 
in the analysis of the interaction between different spaces, 
it only indirectly explains the relations between spaces and 
individuals. 

To shed more light on that problem, I will employ Arnold 
Van Gennep’s anthropological inquiry into the meaning of 
the rites of passage (ceremonies on the occasions of coming 
of age, marriage, death, baptism) (Van Gennep, 1977) and 
Victor Turner’s analysis of the process of those rites (Turner, 
1969). The rites of passage signify moving from one realm 
to another and emerging with a different identity. The realms 
are usually not physical ones but generally the rites of 
passage include moving through physical space to illustrate 
the transition that occurs in another dimension. Van Gennep 
determines that the purpose of these rites is socialization. To 
acquire new social identity the individual has to go through 
a certain process. Turner distinguishes three phases of the 
process of the ritual: separation, transition and reaggregation/
reincorporation (Turner, 1969: 80-81). During the first stage 
the individual leaves his social status. In many cases, as for 
instance the coming of age ritual in many native tribes in 
North America, the separation is physical and the person 
goes to a secluded place. In other cases, the severing of the 
connection with the previous self is symbolic, as the shaving 
of the hair of Buddhist monks during the initiation ceremony. 
The second phase is the one where transformation occurs. 
This stage is between the other two and is characterized with 
uncertainty and instability of the person’s identity. It often 
involves testing of the powers of the individual and obstacles 

to be overcome. It is commonly called liminal stage (limen 
(Lat.) – threshold) as one can only cross into the other side 
if he/she succeeds in “stepping over” the symbolic threshold 
of the ordeal. The liminal stage is the most dynamic of the 
three. Compared to the other two stages, where the identity 
is established and belongs to a social system of order, the 
liminal phase is chaotic, out of control and insecure. Spatially, 
in relation to the other two stages it is marginal. In the final 
phase of the ritual, the person is reintegrated into the society 
with a new identity.

For Hyeongsik, entering the space of the room is 
equivalent to crossing into a different realm. The inner gate of 
the house serves as a crossing point. Before stepping inside, 
he is Hyeongsik, the English teacher, who is intimidated by 
women and is insecure in modern environment. When he 
comes out, his identity has changed. He is Hyeongsik, the 
tutor of the daughter of one of the richest people in town, who 
has frequent access to the modern space of Presbyter Kim’s 
house and in that space is treated with respect. He is now one 
of the people who act in modern spaces, who belong to the 
realm of the modern. 

In this case, the space of the house, during Hyeongsik’s 
first visit is a liminal space. From Hyeongsik’s perspective it 
has insecure ordering. The very fact that he is allowed to go 
beyond the inner gate, tells him that the laws of his familiar 
spaces do not apply here. He has doubts even about the 
appropriate way to extend a greeting. 

The spatial metaphor of moving not only physically, but 
also spiritually between different realms is enhanced by the 
fact that on his way to Presbyter Kim’s house, Hyeongsik 
meets his friend Shin Useon, a journalist working for a local 
newspaper. Shin Useon moves freely in the modern circles of 
the society. He knows important people and is not intimidated 
by them. Hearing the news that Hyeongsik is on his way to 
visit the pretty daughter of Presbyter Kim, he jumps directly 
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to the question when their engagement will be. The role of 
the journalist, in this case, could be interpreted as that of a 
messenger from the other realm.

2.1 The Spaces of the Car and the Train in The Heartless 
and Rebirth
In the novels The Heartless and Rebirth, the spaces of 

the car and the train play an important role in advancing the 
plot and motivating crucial transformations in the value sys-
tems of the characters. 

The car and the train are spaces that belong to the realm 
of modernity, but their mobility makes them different from 
the other modern spaces. There are no objects in the tradi-
tional society that correspond to them. They possess the abil-
ity to move through space with speed unseen in the past. Their 
dynamism makes them spaces of intense social processes. On 
the other hand, their lack of grounding in the tradition and 
their ability to conquer space endow them, to some extent, 
with metaphysical properties that are morally charged.

In Rebirth, Kim Sunyeong, a smart and talented young 
girl blinded by luxury and wealth, becomes the mistress of a 
rich man.

Prior to getting into the car that takes her meet the 
wealthy gentleman, she is a confident young woman, who 
broke many suitors’ hearts. However, the interior of the car 
shakes her value system and by the time she reaches the rich 
man’s house, all she wants is to be part of the world of the 
“chosen few”.

The driver confidently jumped out from his seat, looked 
discretely at Sunyeong, took off his hat and gestured to her 
to get in. For a moment, Sunyeong hesitated, but then, as if 
thinking: “What are you doing”, she quickly assumed the air 
of a distinguished lady and lifting with one hand her dress, 
she got in and sat down. From the pressure of her weight, 

the springs in the seat moved up and down, making her body 
sway. Sunyeong liked the feeling. She examined the interior of 
the car, covered with expensive silk. She brushed her fingers 
against the window made of glass, as thick as a man’s palm 
and as clear as crystal and the light grey curtain that was half 
covering it. She slid her white hand into the handle, hang-
ing from the ceiling and looked at the white chrysanthemum 
tucked behind the wheel. And then, her face started turning 
red with excitement, and an unknown until this moment desire 
set her heart in colorful flames.

For a few short moments, she sat in the car waiting for 
her brother – it really was just like a moment. An extremely 
short moment, it could have been three short minutes that 
were enough for her to forget all the moral lessons she had 
learned from Mrs.P at school during the last ten years. So big 
was the impression the car made on her.

Of course, this was not the first time Sunyeong had rid-
den in a car.

[…] But this [particular] car was a symbol of wealth. 
Among the infinite number of people, only a chosen few have 
ridden in it, and to her it seemed to be as high and as pre-
cious as the throne of a king or a queen. The moment she sat 
in it, she owned it, it fitted her and for the first time in her life 
she felt important.

(Yi, 1974: 33)

A few years later, Sunyeong gets in a car with Shin 
Bonggu, a young man who has been in love with her since 
both of them were young and idealistic. Shin Bonggu has just 
come out of prison, where he had been sent for his involve-
ment in the Independence Movement. Bonggu believes 
that Sunyeong has been faithfully waiting for him and he is 
excited to go on a trip to a spa resort with her. By Sunyeong’s 
request, Bonggu runs around in the streets of the city, try-
ing to find a car to take them to the train station. When they 
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finally get in the car, instead of the long-awaited happiness of 
being together, there is uneasiness and tension between them. 

When they got off the car and entered the station, they 
had the feeling that they had been riding in the car for 
more than two hours. For a long time, they had not had the 
opportunity to be together, just the two of them, but even they 
found themselves unprepared for the complicated emotions 
that flooded them during the short fifteen minutes of the ride.

(Yi, 1974: 19)

In the two novels, cars only appear within the space of 
the city. As there are many alternative means of transportation 
– tram, rickshaw, even walking, the car becomes a symbol of 
wealth, as Yi Gwangsu, himself points out in the quote above. 

The car is a small isolated space that moves inde-
pendently around the city. The people riding in the car feel 
superior to the ones in the streets. They are empowered by the 
car’s speed, size and disconnectedness from the society. In Yi 
Gwangsu’s novels cars are elitist objects.

They are endowed with negative connotations. In both 
examples above, cars seem to be spaces of moral transgres-
sion, temptation, greed and dishonesty. If, in Van Gennep’s 
terms, they are analyzed as places of passage, it becomes 
clear that the new identities the characters acquire are judged 
in the context of the plot as negative ones.

At first, Sunyeong is hesitant and insecure about get-
ting in the car, but then she decides to take on a false identity. 
Tempted by the power she feels inside the car, she chooses 
to break her values and to turn her back on everything she 
knows to be right, in order to be able to remain in that posi-
tion of power.

Bonggu listens to Sunyeong and follows her wish to get 
a car to go to the train station, even though he knows that con-
sidering the difficulty of finding a car at that time, getting on 

the tram could be faster. His desire to be with Sunyeong and 
to make her “his own” leads him to neglect the fact that he 
had already heard from his mother that Sunyeong is a mis-
tress to a rich man. He does not want to believe that. By get-
ting in the car with her, he also chooses to forego his values.

Both Sunyeong’s life as a rich powerful woman and her 
relationship with Bonggu do not last long and come to a tragic 
end. The identities attained in the space of the car do not lead 
to development. 

The car moves around the city in a chaotic manner. There 
is no single direction, no exact route to where it is going. 
Time inside it also seems to be in disarray. In the first exam-
ple, it flows too fast, in the second – too slow. There are no 
time indications of historicity. Consequently, the processes 
occurring inside the space of the car have no future. 

In The Heartless, Yeongche, after being physically 
assaulted decides to put an end to her life. She heads to 
Pyeongyang, where she intends to throw herself in the waters 
of the Tedong river. Crying, Yeongche sticks her head out of 
the window to feel for the last time the wind, and some char-
coal dust from the train gets in to her eyes. A young woman 
named Byeonguk insists on helping her. Byeonguk is a mod-
ern woman who studies music in Tokyo. After getting a clean 
towel and soap, she accompanies Yeongche to the sink and 
while “supporting her firmly”, carefully washes the dust out 
of her eyes. Driven by curiosity, Byeonguk starts asking 
Yeongche questions and learns the tragic story of her life. 

Byeonguk convinces Yeongche that she does need to die 
and gives her hope for new life.

As a result of the conversation between the two, 
Yeongche realizes that she does not love Hyeongsik, who she 
has been looking for during the last seven years and for whom 
she had been saving her chastity. She had single-mindedly 
followed a remark made by her father in her childhood that 
Hyeongsik was to be her husband. Byeonguk remarks that 
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for hundreds of years Confucius’s idea of children having to 
obey their parents and wives follow their husbands has made 
countless people miserable. She convinces Yeongche that 
“women are people, too” and should be able to make their 
own choices. Yeongche sees an opportunity for new life in 
front of her. 

A few months later, Yeongche and Byeonguk head 
together to Tokyo. Yeongche has also decided to study music 
there. On the train, they meet Hyeongsik and Seonhyeong 
who are going to America to study. Given the conflicting situ-
ations among the characters in the past, the encounter is rather 
delicate. On the way, the train stops because of a sudden flood 
in the area, they are passing through. The four characters are 
deeply moved by the suffering of the locals and forgetting all 
their differences decide to organize a charity concert at the 
train station to help the people deal with the losses.

The narrator praises them and declares that these young 
people are the hope and the future of the nation.

The encounters on the train and the processes occurring 
there seem quite unreal, naïve and utopist.

The function of the train as a space is opposite to that of 
the car. The train constitutes a space in which many people 
are moving together in one direction. While the car is a space 
inhabited by individualists and elitists, the train is a place for 
people who are united by a common direction. The trajectory 
of the train is linear. Its movement forward is both in space 
and time. Consequently, the processes that occur in the space 
of the train have a future. The positive connotation of the train 
is in line with Yi Gwangsu’s idea of modern individuals who 
devote themselves to the nation. 

As a place of passage, the train is a space of rebirth. The 
characters that emerge from the liminal space of the train are 
reborn for a better new life.

In the case of Yeongche, the ritual of the careful washing 
of her eyes signifies clearing her from the physical stain of 

the assault and washing away all the misconceptions she had 
about the world and herself. For the four young people, the 
flood, too, serves a similar purpose.

The spaces of the car and the train are unique as it is hard 
to find spaces to which they are related as heterotopias. They 
do not seem to reflect the relations of other physical spaces, 
but as mentioned above, they do exhibit metaphysical proper-
ties. The ordering of the space of the train can be interpreted 
as reflecting a non-physical space – the space of utopia. In 
religious terms, it could be seen as symbolizing heaven, while 
the space of the car with its referenced to temptation and 
deceit is more reminiscent of hell. 

3. In Search of a Utopia: Functions of Space in The 
Warm-hearted
By the 1930s, the euphoria caused by the new Modern 

“ways” had settled, cooled by the closer acquaintance with 
the West and especially by the tightening of the Japanese 
Regime’s grip on the Korean society. In The Warm-hearted, 
the spaces pertaining to Modernity are not featured in a 
special way and are not the assigned the role they play in the 
two earlier novels analyzed above. 

The novel is centered around the forbidden love of a 
married middle-aged man and a young girl, whom he essen-
tially raised as his foster daughter. The premises of the plot 
are controversial enough to raise issues even in today’s “open-
minded” societies. In this work, Yi Gwangsu attempts new 
narrative approaches: the story is mainly told through the let-
ters and the diaries of the main characters. In contrast with his 
earlier works, the author’s direct interference is not present. 
The actions of the characters appear to be removed from the 
forefront of the story as they do not occur in “real” narrative 
time, but are delayed and processed through the recollections 
of the central personas. Instead of action and dialog, what 
defines the characters are their words, put in writing, with 
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their feelings being the main object of exploration and the 
source that creates the conflict for the plot to move forward. 
The main characters Choi Seok and Nam Jeongim appear in 
person at the end of the novel, before that they are veiled in 
mystery, with the only physical traces of them presented to 
the reader being sheets of paper. From the very beginning, 
the main narrative line seems to be removed from the phys-
ical reality: the reader is in touch not with the characters 
themselves, but with their words sounding like coming from 
beyond; and their feelings, not their actions, advance the plot.

The settings of the story vary greatly from Kyeongseong 
to Tokyo, Harbin, a lake in Manchuria, Baikal, Irkutsk. 
Kyeongseong is the point of origin and also the place which 
rejects the characters and from which they escape. The accu-
sations of adultery that Choi Seok’s wife makes public, lead 
to him being put in a position of disgrace. He decides to dis-
appear from the country and from everyone he knows but 
before that he goes to see Nam Jeongim who is in a hospi-
tal in Tokyo. Despite the powerful feelings that threaten to 
start pouring out, the characters manage to contain their emo-
tions. The space of the bustling westernized city is ruled by 
the same social ordering as the Joseon society. The author’s 
disappointment and the critique of the Western values and 
transpire in the description of the hotel lobby. Choi Seok feel 
completely alone and alienated. He feels very different from 
the “Aryan men” (Yi, 1974: Vol.3, 47) who are all accompa-
nied by Japanese or other Asian women. The only person he 
perceives as somewhat close to himself is an Indian gentle-
men. The tone in these descriptions is very different from the 
one in the two earlier novels. The characters in The Warm-
hearted have become modern people. They are not in tran-
sition from traditional to modern individuals, as the char-
acters in Yi Gwangsu’s novels of the 1910s and the 1920s. 
But achieving the goal, that was greatly idealized in earlier, 
has not made them flawless happy beings living in a perfect 

society. Subdued criticism of the Joseon society appears over 
and over again, but it is not limited to it. Tokyo also does 
seem to be a space that is able to accommodate Choi Seok 
and provide him with comfort. In reality, the author does not 
pay much attention to any of these places. The place that is 
described in greatest detail is the Manchurian wilderness. 
Over and over, it is referred to as “unearthly”. Its colors at 
night and during the day, its fresh transparent air, its peace 
are all qualities that remind of an unreal place, a realm close 
to heaven. Moreover, Choi Seok meets there a couple, whose 
story is strikingly similar to his and Jeongim’s. The man and 
the woman, who were also victims of forbidden feelings, 
came to this remote place to find unity in death, but instead, 
the magic of the place helped them to discover new life. They 
found strength to stand against the world and created a family 
in this remote location. 

The fact that that couple had their grave dug out and 
had even laid in it prepared to die, before the beauty of the 
surroundings made them “rise from the grave”, suggests the 
motif of rebirth. 

The peculiar narrative elements and the way spaces are 
treated in The Warm-hearted, lead to the conclusion that the 
wilderness in Manchuria acts as a heterotopia, or rather a uto-
pia in relation to all the other places. The oppositions phys-
ical/metaphysical, real/unreal, here/beyond, earth/heaven 
appear on multi levels all throughout the work. The idealiza-
tion of the unreal is in itself a critique of the social reality and 
a sign of desire to escape from it.

The individuals in this novel are not put in service of the 
society. They are trying to overcome it. This shows a reverse 
in the views on the relationship between an individual and 
society.

The vehicles brought about by the Modernization, which 
have important parts to play in the early novels, do not control 
the characters of The Warm-hearted. They serve the modern 
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people to conquer the physical space and even move beyond 
the physical realm.

4. Conclusion
In Yi Gwangsu’s novels,crucial aspects of the opposi-

tionModernity-Tradition are encoded in the representations of 
narrative space. 

The current comparative analysis of space as it is pre-
sented in Yi Gwangsu’s early novels The Heartless and 
Rebirth, and in his 1933 novel The Warm-hearted has shown 
that in connection to Modernity, space has multiple meanings, 
with different spaces fulfilling specific functions.

In the 1910s and 1920s novels, spaces of Modernity 
act as heterotopias in relation to corresponding spaces in the 
traditional society and are thus able to give new meaning to 
the social processes existing within the traditional realm. In 
the 1930s novel, on the other hand, spaces pertaining to the 
Modern have not been featured as prominently, but the accent 
is rather on an idealized unreal utopic place, which serves to 
express disappointment with the existing social order.

A close connection exists between the described spaces 
and the development of the characters. In The Heartless and 
Rebirth, the spaces of the car and the train are found to pos-
sess qualities that differ from the rest of the modern spaces. 
On the one hand, their dynamism makes them the setting of 
crucial turns in the plot and of radical change in the charac-
ters. On the other hand, they are found to have metaphysical 
properties with the car referencing hell and the train – heaven. 
In The Warm-hearted, the characters are shown to be discon-
nected from the “real” social environment. Their strong feel-
ings make them beings belonging to another realm, and ulti-
mately do lead to their death (leaving the physical reality).

The symbolism of space in the two novels is in accord-
ance with Yi Gwangsu’s ideas of the relationship between 
the individual and the society. The treatment of space shows 

the evolution of his thought. In his early years as a writer he 
believes in reforming the society through educating individ-
uals who are willing to put the nation above everything else. 
Later, the individual becomes of central importance, with the 
society presented as limiting to the range of human spirit.
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Първите ирански поетеси

Людмила Янева
СУ „Св. Климент Охридски“

До началото на ХХ в. за жените в Иран образова-
нието е било табу. Смятало се е за излишно и ненужно те 
да бъдат образовани, тъй като това би довело до морал-
ната им разпуснатост и вероятно би причинило загуба 
на контрол върху техните умове и сексуалност, би ги 
направило безсрамни (бишарм). Изумителен е фактът, че 
тази забрана се легитимира чрез религията, въпреки че 
в Корана предписание срещу образованието на жените 
липсва (по Милани, 1995:55).

Литературната история потвърждава, че с малки 
изключения до ХХ в. само образованите жени от двора и 
висшето общество, които не били много на брой, са имали 
възможност да развиват своя литературен и артистичен 
потенциал. Поради твърде стеснения кръг от дейности за 
изява на творческите им способности, много от тези жени 
се обръщат към поезията. И както споменава Лидберг 
Вада в своята „Литературна история“ – „системата 
прави всичко възможно техните опити да останат неза-
белязани. Малкото поетеси, чиито имена са известни, са 
по-скоро легенда отколкото реалност, какъвто е приме-
рът с Рабе’е Кааб ал Газдари“. 

Рабе’е бинт Кааб Газдари, по-известна като Рабе’е 
Балхи, е считана за първата иранска поетеса. Точните 
дати на рождението и смъртта ѝ не се знае, но е известно, 
че е родена в Балх – днес област в Афганистан. Знае се, 
че е от знатно семейство на араби, заселили се в Източен 
Иран по времето на Абу Муслим. Баща ѝ Кааб Газдари 

е бил военачалник и е служил при саманидския владе-
тел Наср II ибн Ахмед (914–943) в близост до градовете 
Балх и Газдар с чиито названия са свързани псевдонимите 
Балхи и Газдари. Освен това е имала и прозвището Зайн 
ал араб, което в превод от арабски език означава „красо-
тата на арабите“. Има доказателства, че е съвременичка 
на Рудаки, основоположник на съвременната иранска 
поезия и придворен поет от Х век.

За първи път името и биографията ѝ са записани 
през XIII в. в антологията Лубаб ул албаб на Захир уд дин 
Ауфи (Садидудин Мохамад Ауфи), а по-късно и в „Нафаат 
ул-унс“ от Нур ад дин Джами (1414–1492), а също така и 
в „Матнавиат“ на Аттар. 

Тя е от първите, които пишат на съвременен пер-
сийски и една от малкото жени в Средновековна Персия 
(наред с Махсати Гянджави), чието име е записано в исто-
рията. Появата в тези времена на поетеса е необичайно 
събитие. Рудаки, като неин съвременник често е общувал 
с нея и тъй като е бил запознат с творчеството ѝ, високо 
го е ценял. По-късно баща ѝ е назначен за управител на 
Балх и когато умира, брат ѝ Харес го наследява.

Съществува легенда за трагичната любов на Рабе’e Балхи 
към роба от тюркски произход Бакташ, който бил собственост 
на брат ѝ. Аттар разказва, че веднъж Рудаки се готвел да отпъ-
тува за Балх, когато я срещнал и ѝ изрецитирал свои стихове. 
От своя страна тя му прочела своите, посветени на любо-
вта ѝ към Бакташ, и Рудаки ги запомнил. В Бухара Наср ибн 
Ахмед бил организирал пиршество, на което били поканени 
знатни особи от двора, както и братът на Рабе’e, Рудаки изре-
цитирал стиховете на поетесата. Впечатлен от красотата им, 
саманидският владетел го запитал чии са. Поетът му отвър-
нал, че ги е съчинила Рабе’e в знак на любовта си към роба 
Бакташ. Ядосан, брат ѝ заповядал да хвърлят роба в кладенец, 
а сестра му да затворят в силно нагорещена баня, като преди 
това ѝ прерязал вените. Умирайки, Рабе’e пише последното 
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си стихотворение със собствената си кръв върху стената на 
хамама.

Бакташ успява да се измъкне от кладенеца, убива 
Харес и после се самоубива.

Значително по-късно тази красива трагична история 
намира отражение в поемите на Аттар (XIII в.), а през XIX 
в. Реза Голи хан Хедаят1 използва историята на Рабе’е за 
основа на своя романтичен епос „Розовата градина на 
рая“ (Голестан-е ерам) или наричана още Бакташнамe 
(по Милани 1992: 219–220).

Рабе’е е двуезична поетеса. Пише на арабски и на пер-
сийски език. Мухамад Ауфи в своята антология отбелязва:

„Макар да е жена дъщерята на Кааб, със своята 
мъдрост се надсмива над мъжете по света. Препуска 
из арената на двете поприща и е майстор на две словeс-
ности – силна е в арабските стихове и е изкусен майстор 
в персийската поезия.“

В няколкото антологии, достигнали до нас е оцеляла 
част от великолепната ѝ лирика, отличаваща се със сло-
весно изящество, топлота и искреност, разказваща ни за 
източните жени и за техния бит, за същността на живота и 
за човешкото щастие. Ето едно от стихотворенията ѝ:

  دنمدوس دمان رایسب ششوک /دنب هب مدروآ ردنا زاب وا قشع
  دنمشوه یا انش ندرک ناوت یک /دیدپان هنارک ییایرد قشع

  دنسپان دیاب دیدنسپب هک سب /یرب نایاپ ات هک یهاوخ ار قشع
دنق دیراگنا و دروخ دیاب رهز /بوخ دیراگنا و دید دیاب تشز

 دنمک ددرگ رت تخس ندیشک زک /یمه متسنادن مدرک ینسوت

1 Писател, поет, преподавател на Мозафер ад дин шах Гаджарски. 
Министър на образованието и прадядо на писателя Садег Хедаят.

ешɣ-е у бâз ӓндӓр âвӓрдӓм бе бӓнд/ кушеш бесиâр нâмӓд 
судмӓнд
ешɣ дӓрйâи кӓрâне нâпадид/ки тавâн кӓрдӓн шенâ ей 
хушмӓнд
ешɣ рâ хâhи ке тâ пâин бери/ бӓс кe бепасӓндид бâйӓд 
нâпӓсӓнд
зешт бâйӓд дид вӓ енгâрид хуб/зӓхр бâйӓд хорд вӓ енгâрид 
ɣӓнд
тоусӓни кӓрдам нӓдâнестӓм hӓми/ кӓз кешидӓн сӓхтӓр 
гӓрдӓд кӓмӓнд

Отново съм в плен на любовта си към него
 Колкото и да се мъча, не успях да се освободя
Любовта е безбрежно море
 кой може да плува в него, мъдрецо?
Ако искаш да я избродиш до края
 с много беди ще трябва да се примириш
Ще търпиш грубости, но ще ти се струва, че са милости, 
 ще поглъщаш отрова, но ще ти се струва, че е захар.
Колкото повече се дърпаш, 
 толкова повече примката се затяга.

Творчеството на Рабе’е намира отклик в произве-
денията на поетите суфи, които черпейки вдъхновение 
от стиховете ѝ за любовните страдания, създават мис-
тични газали за превратностите на любовта, тълку-
вайки изразените в тях чувства, чувства като пример 
за изразяване на чиста любов към Бога.

Феноменът Рабе’е Балхи е от огромно значение, 
защото се появява във времена, когато да се говори 
за поетесите е нещо практически нереално. Жените 
притежават ограничени права, нямат право на избор, 
най-малко право на глас. Както вече бе споменато, 
те са били неграмотни, не изразявали мислите си в 
стихове.
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Известните майстори на поезия в Иран единодушно 
признават поетичния талант на Рабе’е Балхи и я считат за 
равна на тях. 

Друга много талантлива поетеса е Маниса Хатун1, 
по-известна като Махсати2 Гянджави (1098‒1188). 
Основните сведения за живота ѝ биографите черпят 
главно от епоса на Джоухари от Бухара – „Махсати и 
Амир Ахмад“ от XIII в., ръкописи от който се съхраня-
ват в Института за ръкописи на Академията на науките 
на Азербайджан, в Британския музей и в библиотеката 
„Джараллах“ в Истанбул. Известно е, че е родена в град 
Гянджа3. Получава всестранно за онова време образова-
ние. Познавала е източната литература и музика, владе-
ела е отлично персийски, тюркски и арабски език, била е 
отлична шахматистка и е свирела прекрасно на различни 
инструменти. Живяла е по едно и също време с извест-
ните поети Незами и Хайям и е общувала с тях. 

В зенита на своята слава Махсати живее и твори 
известно време в гр. Мерв, в двора на султан Санджар 
(1084/1086–1157). Там е участвала в приеми и литера-
турни четения и е заемала длъжността малек-е аш шуара 
(букв. „царица на поетите“) (Багиров 2013:4). 

Документирано е, че поетесата успява да спечели бла-
горазположението на селджукския владетел Санджар (1118–
1157) с експромпт стих (фелбедахе сорудан), който съчинява 
една вечер, когато владетелят излиза от двореца, за да се 
качи на коня си и забелязва, че неочаквано е навалял сняг:
1 Женска титла, аналогична на мъжката „хан“. Произходът ѝ е пер-

сийски, широко разпространена е през Средновековието в тур-
ко-монголския азиатски свят. По-късно с навлизането на исляма 
в Иран започва да се използва в значение на „царица“ или „благо-
родна дама“.

2 Махсати е сложна дума от „мах“ луна и сати (дама) среща се в 
стиховете на Саади, Незами, Санаи, Руми и Аттар.

3 Гянджа в момента е вторият по големина град в днешен 
Азербайджан

درک نیز تداعس تکلف اهاش
درک نیسحت نارسح ةلمج زو

تلعن نیرز دنمس ،تکرح رد ات
درک نیمیس نیمز،یاپ دهنن لگ رب

шâhâ фелакат ӓсб-е саâдат зин кӓрд
вӓз джомле-йе hосрӓвâн то рâ тӓhсин
тâ дӓр hӓрекӓт сӓмӓнӓд зарин нӓӓлӓт
бӓр гел нӓнеhӓд пâ-йе зӓмин симин кард

Владетелю, за теб небето оседла на щастието коня, 
сред владателите теб то избра
и копитата му златни, за да не пропускат
из калта, то земята със сребро покри.

Свободният начин на живот и нейните стихове ѝ спе-
челват прозвището „Иранската мадам Сан-Жен“ (Рипка, 
1968:199). 

Махсати е първата поетеса, която разкрива своя пол в 
поезията си и говори открито за своя любим. Известно е, 
че и тя като своята предшественичка Рабе’е Балхи нару-
шава традициите и се влюбва в човек с по-нисък общест-
вен статус. Въпреки това с покровителството на шаха тя 
успява да запази живота си и доживява до осемдесет и 
шест годишна възраст.

За шаха, чиито прародители били доведени като роби 
в халифата, а той успява да завземе Аббасидския халифат, 
вероятно кастово ориентираните традиции не са били от 
съществено значение. Затова по същото време и Рабе›е е 
била реабилитирана за своя „грях“ и нейните биографи 
започват да разглеждат стиховете ѝ като духовни прозре-
ния, а любовта в тях да интерпретират като любов към 
бога. Махсати макар и ненаказана за греха си, е пред-
ставяна като жена с леко поведение и символ на поквара 
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(Дерайе, 2006: 102). Това се дължи донякъде и на факта, 
че в своето творчество Махсати да критикува хеджаба и 
харема. 

Омъжва се за Тадж ал дин Амир Ахмад ибн Хатиб, 
който също е бил поет. Някои от четиристишията, които 
са разменяли по между си, са цитирани в „Тарих-е гозиде“ 
на Хамадаллах Мустоуфи Газнави (Браун, 1969:345). 

تشاد ناوتن هگن ريت مد هب ار ام
تشاد ناوتن هگن ريت مد هب ار ام

دوب رــــيجنز وچ فلز رس هک ار نآ
تشاد ناوتن هگن ريجنز هب هناخ رد

мâ рâ бе дӓм-е тир негӓh нӓтӓвâн дâшт
дӓр hоджре-йе делгир негӓh нӓтӓвâн дâшт
âн рâ ке сӓр-е золф чу зӓнджир бовӓд
дӓр хâне бе зӓнджир негӓh нӓтӓвâн дâшт

Не мога да бъда държана с острие на стрела 
Не мога да бъда държана в мрачна одая
Тази ‒ чийто къдри се вият като вериги
Не може да бъде държана в окови.

Според преданията сборникът със стихотворе-
ния (диван) на поетесата е съществувал до началото на 
ХV в. Той изчезва в края на ХV в. след завладяването 
на Херат от Абдуллах хан Узбекски. Това, което е оста-
нало, е събрано от различни книги и свитъци от XIII до 
XVII в. Според последни проучвания броят на рубаите 
от Махсати Гянджави, достигнали до нас, е 298. Наскоро 
открития ръкопис от ХIV в. „Сафине-йе Табриз“ (букв. 
„съкровището на Табриз“), съставен от Абу ал Маджд 
Мохамад бен Масуд Табризи, прибавя още шест към тях. 

Като отбелязва големия брой нейни стихове в антологията 
на рубаи в „Сафине-йе Табриз“, един учен предполага, че 
по своето време Махсати е била по-популярна от Омар 
Хайям (Шарма 2007: 157). 

Съвременните ирански литературоведи премълча-
ват приноса на поетесата. Азербайджанската литера-
турна наука я почита като първата азербайджанска пое-
теса. В нейна чест през 1982 г. в град Гянджа ѝ откриват 
паметник. 

На 17 май 2013 г. в щаб квартирата на ЮНЕСКО в 
Париж  е отбелязан 900-годишния юбилей на Махсати 
Гянджеви. Мероприятието е организирано от постоян-
ното представителство на Азербайджан в ЮНЕСКО. 

Джахан Хатун или Джахан Малек Хатун е дъщеря 
на Джалаледин Масуд шах Инджу, майка ѝ е роднина на 
Хадже Абдуллах Ансари (1006–1088), известен ирански 
поет – суфи. Сведенията за нея са оскъдни, не се знае кога 
е родена и кога е починала. Според достоверни източници 
Джахан Хатун е била съвременничка на Хафез (1320–
1389), тъй като е влизала в поетичен двубой (мошааре) 
с него. Има доказателства, че неин съвременник е бил и 
друг известен ирански поет и сатирик – Обаид Закани 
(1298–1370), с когото също се е състезавала по поетичен 
талант. Живяла е в Керман, където се е омъжила за пър-
вия си съпруг. А след смъртта му тя се премества в Шираз 
(главен град на провинция Фарс) и се присъединява към 
двора на чичо си шейх Абу Ишаг Инджу, чието управле-
ние се характеризира с невиждан от времето на Саади 
разцвет на иранската литература. 

С посредничеството на чичо си тя се омъжва за 
неговия министър – Ходже Аминеддин Джароми. 
Стихосбирката ѝ съдържа 14000 бейта. 

Това е най-голямата стихосбирка (диван) на поетеса 
от предмодерен Иран, достигнала до наши дни (Брукшоу, 
2005:174). Известно е, че съществуват четири екземпляра 
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от нея, най-пълният от тях се намира в Националната 
библиотека в Париж. Вторият, съдържащ 5000 бейта, се 
намира в библиотеката на двореца „Топкапъ“ в Истанбул. 
В този екземпляр има предговор от самата Джахан 
Хатун. В него поетесата обяснява, че е писала тези сти-
хове, когато е имала свободно време. Отначало не е била 
склонна да ги събере в сборник, защото не подхождало 
на дама от аристокрацията, но когато научила, че някои 
арабски и ирански благороднички също са писали поезия, 
тя решила да напише своите и по този начин да увековечи 
името си. 

Третият екземпляр е кратък ръкопис, състоящ се от 
500 бейта (двустишия), в предговора му е добавен текст 
във възхвала на шах Инджу. Екземплярът е бил закупен от 
Едуард Гранвил Браун и понастоящем се съхранява в уни-
верситетската библиотека на Кембридж. Освен тези три 
ръкописа в Националната библиотека в Париж има и друг 
ръкопис, който съдържа около 214 газали и 158 рубаи от 
Джахан Малек, както и 198 газали и 15 рубаи от друга 
поетеса с псевдоним „Би нишан“ (букв. „без следа“).

Повечето от газалите ѝ са израз на женските ѝ чув-
ства. В някои се оплаква от неверен мъж. В други се спо-
менава името на Султан Бахт, последната съпруга на баща 
ѝ, с която са били близки приятелки. Въпреки че Султан 
бахт умира една година след баща ѝ, смъртта оставя дъл-
бок белег в сърцето на поетесата, което намира отраже-
ние и в творчеството ѝ. Посвещава касида и на дъщеря 
си, която умира твърде рано.

В иранските библиотеки липсват екземпляри от сти-
хосбирките на Джахан Хатун, може би поради този факт 
нейното творчество не привлича интереса на академич-
ните среди. Твърде възможно е малкият брой ръкописи 
да се дължи на това, че поради знатния ѝ произход пое-
зията ѝ не е била широко разпространявана, тъй като е 
била считана за неподходяща за очите и ушите на мъже, с 

които тя няма роднинска връзка (намахрам). Едно е ясно, 
поезията ѝ, както и газалите на мнозина поети по онова 
време е била засенчена от тази на Хафез, а в нейния слу-
чай следва да бъде отчитан и фактът, че е жена.

От нейната стихосбирка е видно, че е била силно 
повлияна от творчеството на живелия преди нея известен 
поет на Шираз – Саади. Но повечето от газалите ѝ пора-
зително приличат на тези на Хафез, това не е учудващо, 
тъй като и двамата живеят в Шираз по едно и също време 
и е твърде възможно да са били повлияни един от друг. 
Стиховете на Джахан Малек не отстъпват по качество и 
стил на тези на Хафез, но трябва да се отбележи, че като 
цяло в съдържанието на нейните отсъства мистицизмът и 
суфизмът (Брукшоу, 2005:177).

До началото на ХХ век малко жени са се осмелявали 
да преминат границите и да навлязат в запазената за 
мъже територия на поезията. В своята книга „Жени – 
пионери в Иран“ Мансуре Пирния представя кратки 
биографии на няколко поетеси като Биби Халвати (Х в.), 
Биби Марвие (Х–ХI в.), Фатеме Рудбари (ХI в.), Фатеме 
Нишапури (IX–X в), Мама Есмат (ХVI в.), Зобейде Ханум 
(ХVI в.). За съжаление в условията на патриархат повечето 
от творбите им са изгубени, защото не са били събрани и 
запазени след тяхната смърт. 

Голяма част от иранските жени, от висшите среди, 
както и тези от по-нисшите слоеве на обществото, като 
цяло остават без възможност за изява в литературното 
поприще и живеят изолирани само в семействата си чак 
до началото на ХХ век.
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Kāma: За някои „парадокси“ 
на желанието във Ведите

Милена Братоева
 СУ „Св. Климент Охридски“

kaidaṃkasmā adāt
kāmaḥkāmāyādāt

kāmodātā kāmaḥpratigrahītā
kāmaḥsamudram ā viveśa

kāmenatvā pratigṛhāmikāmaitette1

В научния дискурс темата за желанието (kāma2) 
в индийската култура се свързва преди всичко с 
три фундаментални доктрини, разработени в етико-
религиозните и философски традиции на Индия: за 
действието, пречистено от желания (niṣkāmakarma3) в 

1 „Кой е дарил това? Кому? Желанието е дарило на желанието. 
Желанието е дарителят, желанието е получателят. Желанието 
проникна в океана. Аз те приех с желание. О, желание, това 
е за теб!“ Този стих е от Атхарваведа (3. 29.7), където е съхра-
нен и най-древният химн към бога Кама (АВ9. 2), схващан като 
своеобразна екстернализация на същността и потенциал на 
желанието. Химнът обаче ще остане извън обсега на настоящата 
статия, както и образът и митологията на бога на любовта Кама в 
хиндуизма.

2 Основните значения на санскритската дума са: желание, любов, 
страст, влечение, жадуване, наслада, обект на сетивна наслада.

3 Тази ключова идея в БхГ се превежда и интерпретира по разли-
чен начин от изследователите на религиозно-мистичната поема. 
Най-общо казано, това е такъв тип действие, при което субектът 
на действието не формира желание по отношение на резултатите 
от действието, а не изобщо по отношение на самото действие. За 
повече подробности вж. Пал, 2001.
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знаменитата Бхагавадгита, за четирите житейски цели 
(puruṣārtha1) в етиката на хиндуизма и за желанието, 
по-скоро жадуването (tṛṣnāна санскрит,taṇhā на пали) 
като изначална първопричина на човешкото страдание 
в будизма2. В популярния дискурс поливалентното 
санскритско понятие kāmaсе се свързва обикновено с 
трактата Камасутра3, който, особено извън пределите на 
Индия, се е сдобил в наше време със злополучната слава 
на ръководство по еротика.

Първоизточникът на тези учения са древните 
ведически текстове, в които темата за желанието се 
утвърждава като една от централните. Познанието за 
природата на желанието, съхранено във Ведите, се 
отличава с респектираща психологична, феноменоло-
гична и философска дълбочина. То е продукт (или пък 
предпоставка?) на също толкова проникновено познание 
за измеренията и същността на Аза (ātmán). Авторите на 
тези текстове определено са имали прозрение за сложната 
„технология“ на пожелаването, за етапите, през които 

1 Съгласно това учение пълноценното себеосъществяване на 
човека предполага постигането на четири житейски цели: 
материално благополучие (artha), емоционално-сетивна и 
любовна наслада (kāma), съвършено изпълнение на етико-рели-
гиозния дълг, произтичащ от съсловната принадлежност (dharma) 
и окончателно и необратимо избавление от колелото на прераж-
данията посредством духовно извисяване (mokṣa).

2 Страстното желание е визирано като основна първопричина на 
страданието в човешкото битие и в ортодоксалните хиндуистки 
религиозно-философски системи, напр. санкхя, но придобива 
първостепенна значимост най-вече в будизма.

3 Най-известният, достигнал до нас трактат, създаден в науч-
ната традиция, посветена на хедонистичния аспект в човешката 
реализация, т.е. в сферата на емоциите, сетивните наслади и най-
вече на любовта. Тази научна традиция се нарича Камашастра 
(букв. „наука за любовта“ или „за любовното желание“). 
Трактатът се приписва на Ватсяяна Маланага и трябва да е бил 
окончателно завършен към 3 в. сл. Хр.

протича, за фините различия между желание, воля, 
интенция и мотивация и за каузалната верига желание – 
воля – действия, за отношението желание – его, желание – 
съзнание/знание, желание – любов и и т.н. По този начин 
древните ведически поети и мислители са положили 
началото на последователен и постоянен интерес към 
тази сложна категория, която играе далеч по-съществена 
роля в индийската религиозно-философска традиция и 
етика,отколкото в западната.

Идеята за ключовата функция на желанието като 
мощна творяща космогонична енергия, конституираща 
космоса и отприщваща креативния потенциал на съзна-
нието и мисленето, е артикулирана за първи път в един от 
най-емблематичните химни в Ригведа, известен като Химн 
за Сътворението1 (РВ 10. 129). В четвъртата му строфа 
е казано: kāmastadagresamavartatadhimanasoretaḥpratham-
amyadāsīt („Желанието2 тогава възникна в началото, то бе 
първото семе на мисълта.“). Желанието е дефинирано като 
своеобразна абстрактна енергия, която стои в основата на 
сътворението на Вселената, но паралелно с това и на съзна-
нието, и на себеосъзнаването. Видението за Сътворението в 
Шатапатха Брахмана е сходно на това в цитирания по-горе 
химн от РВ и в него отново се експонира ролята на жела-
нието като отключващ фактор на съзидателния процес:

1 На санскрит Nāsadīyasūkta, което означава буквално „Химн за 
Несъществуващото“. Свидетелство за значимостта, която се придава 
на този текст, е фактът, че той се превежда отново и отново, при това 
от едни от най-изтъкнатите санскритолози в историята на световната 
Индология. Сред класическите му преводи са тези на Макс Мюлер 
(1859), Уилсън (1888), Грифит (1889), Макдонъл (1922), сред съвре-
менните – на Уенди Донигер О’Флеърти (1981), Елизаренкова (1889-
199), Бриъртън (1999), Паникар (2001).

2 В своите преводи на химна Мюлер и Паникар превеждат 
понятието kāma като „любов“ и отстояват тезата, че именно тази 
семантична конотация преобладава в контекста на цялостното 
внушение на химна. 
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Изначално наистина това1 беше вода. Имаше един-
ствено и само вода. Тя пожела: „Как да се размножа!“ 
Тя се помъчи, самозагря се2 и докато се самозагряваше, 
се роди златно яйце… (ШБ 11. 1. 6. 1)3

От първостепенно значение в случая е специфи-
ката на връзката желание – мисъл (manas), която е кон-
струирана, може би целенасочено така, че да звучи 
двузначно и да остава без категоричен отговор въпроса 
дали желанието е първопричината на мисълта или 
мисълта – на желанието4. И в двата случая обаче жела-
нието се осмисля като изначален енергиен импулс, който 
активира процеса на радикалното трансформиране на 
изначалната недуална, съзнателна (духовна) субстан-
ция, обозначена в текста като това Едното (tadekam), в 
дуална, а в последствие и в множествена. Желанието 
се разглежда, следователно, като генератор на мно-
жествеността и различността на макро- и микрокосми-
ческо равнище. Неговият креативен и трансформиращ 

1 С показателното местоимение idam във ведическите текстове се 
назовава Универсума.

2 Тавтологичният формулен израз tāpo ‹tapyanta, който не може да 
се преведе буквално, означава акумулиране на топлина, концен-
триране на енергия вътре в самия себе си – процесът се уподо-
бява на мътенето на яйце. Традиционно се превежда като „прак-
тикувам аскеза”, предвид по-късната употреба на думата tapas.

3 āpohavāidamagresalilamevāsatāakāmayantakathaṃnuprajāyemahītitā
aśrāmyaṃstāstapo›tapyantatāsutapastapyamānāsuhiraṇmayamāṇḍaṃs
ambabhūvājāto…..

4 Двусмислието се постига чрез падежното оформление на 
понятието manas, което може да се тълкува като спрегнато в гене-
тив или в аблатив. В първия случай се внушава, че желанието 
е първопричината на мисълта, а във втория – че желанието 
се разгръща от мисълта, т.е. мисълта е първопричината на 
желанието. Второто тълкувание е предпочетено и детайлно 
аргументирано от автора на един от последните, за сега, преводи 
на химна, Бриъртън (1999). 

заряд е съизмерим, съгласно текста, с другата кос-
могонична сила, тапас1, чрез която се заражда това 
Едното. Релацията kāma – tapas започва да доминира в 
ритуалната космогония на брахманите, централна роля, 
в която играе богът демиург Праджапати2: желанието 
активира креативния потенциал на Праджапати, който 
сътворява света, материализирайки интенциите си:

Наистина Праджапати беше в началото това, 
защото божеството Праджапати беше мисълта. Той 
пожела: Нека стана много, нека се размножа, нека да 
постигна множественост! …3 (ДжБ 1. 68)

Праджапати пожела:
Нека имам потомство, нека бъда умножен!
Той мътеше [над самия себе си]4. И така, мътейки 

[над самия себе си], сътвори тези светове – земята, въз-
душното пространство, небето…5 (АБ 5. 32. 1-2)
1 Санскритската дума tapasе производна от глаголния корен tap-, 

означаващ „горя“, „пламтя“, „загрявам“, „изпепелявам“ и в РВ се 
свързва константно с бога на огъня Агни. Съществителното tapas 
се превръща постепенно в централен концепт в древноиндийската 
религиозно-философска традиция и започва да функционира най 
вече в значението на аскеза, йогическа практика, чрез която се 
акумулира огромен съзидателен и/или разрушителен капацитет. 
За повече подробности вж. Келбер, 1989.

2 Релацията между енергията на желанието и аскетичната енергия 
придобива още по-голяма значимост в хиндуизма, най-вече в 
митологията на бог Шива, който по думите на Уенди Донигер 
О’Флеърти пресича по съвършен начин в себе си еротичното и 
аскетичното (1969).

3 prajāpat i rvāvedamagraāsī t /  manohavaiprajāpat i rdevatā/
soakāmayatabahuḥsyāṃprajāyeyabhūmānaṃgaccheyamiti/

4 В някои митове самозагряването на бога демиург се изобразява 
като сексуално пожелаване и/или обладаване на неговата дъщеря, 
богинята на Зората Ушас, родена от самия него.

5 prajāpatirakāmayata: prajāyeya bhūyānsyāmiti/satāpo ‹tapyata, 
satapastaptvemām̐l lokānasr̥jata: pr̥thivīmantarikṣaṃdivaṃ/
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За разлика от крайно абстрактния смисъл на строфата 
от Химна за Сътворението, текстовете от ритуалните 
наръчници, визиращи Праджапати като изначалната 
метафизична реалност, която съзнателно сътворява от самата 
себе си Универсума, недвусмислено показват, че желанието 
на бога Творец е породено от липсата, отсъствието на 
нещо, което все още не е, не съществува. А отсъствието 
на другото/множеството го прави неудовлетворен и дори 
непълноценен. Това е изключително важен детайл от гледна 
точка на психологията и феноменологията на пожелаването 
и впоследствие от гледна точка на алюзията между желание 
и страдание, разгърната в дълбочина в ученията, появили 
се приблизително през втората половина на ведическата и 
в пост-ведическата епохи. Ако в горните два откъса идеята, 
че отсъствието на множество/потомство лишава бога-творец 
от наслада и в този смисъл го прави неудовлетворен, е само 
загатната индиректно, между редовете, то в Брихадараняка 
Упанишад тя е директно изречена, с тази разлика, че вече 
като субект на творението е визиран Азът (ātmán):

В началото това беше единствено и само Азът, 
приел формата на личност.

Оглеждайки се наоколо, не видя нищо друго, освен 
себе си. Той първо изрече: „Аз съм той“. От това 
възникна названието „Аз“…

Той наистина не изпита радост. Затова този, който 
е самотен не изпитва радост. Той пожела второ…

(БАУ 1.4. 1; 3)1.

Пожелаването в този смисъл задвижва многоком-
понентен процес на компенсиране на изначалната онто-
логична, но и феноменологична липса – състояние, 

1 ātmaivedamagraāsītpuruṣavidhaḥ |so ‹nuvīkṣyanānyadātmano ‹paśyat 
|so ‹hamasmītyagrevyāharat | tato ‹haṃnāmābhavat | savainaivareme 
|tasmādekākīnaramate |sadvitīyamaicchat | 

идентично на отсъствие на наслада от и чрез другото/
другия. От философска гледна точка това става въз-
можно, защото компактната и недиференцирана суб-
станция се разлага на субект и обект, който може да 
бъде разпознаван и пожелаван от субекта, който от своя 
страна преживява наслада от сбъдването на желанието 
си. След това обаче субектът пожелава трето, четвърто и 
така нататък, мултиплицира се отново и отново и затова 
се появява необходимостта от контрол над желанията 
му. Инструментът на този контрол, съгласно ведическата 
жертвена идеология, са ритуалите, които регулират и 
направляват не само желанията на първотвореца, но и 
тези на човека, който сътворява собственото си битие, 
имитирайки деянията на бога демиург. Ритуалите, които 
извършва и приношенията, които поднася на боговете, 
едновременно сбъдват, но и контролират желанията 
му, защото неконтролираните желания могат да се пре-
върнат в заплаха както за отделния индивид, така и за 
обществения и космически порядък (ṛta). Определяща 
в случая е ролята на нагласите, настройката на ума, с 
които жертвопринасящият „влиза“ в сакралното прос-
транство и време на ритуала, наречени в брахманиче-
ската ритуалистика самкалпа (saṃkalpa). Понятието е 
част от синонимичното гнездо на кама и освен „жела-
ние“, означава още „намерение“, „решение“, „воля“, 
„идея“, „представа“. Именно на ритуалната интенция 
на поръчителя на ритуала, както и на останалите учас-
тници в него, се придава по-голяма значимост, отколкото 
на конкретните жертвени дарове и ритуални действия. 
Когато ритуалната интенция е правилно канализирана и 
насочена, крайният резултат е преживяването на наслада 
и удовлетворение от страна на патрона на ритуала:

Там, където блаженства царят и радости, удо-
волствия и наслади, където се постигат желанията 
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на желанието, там ме направи безсмъртен! О, капчице 
[Сома], за Индра наоколо се разлей!1

(РВ 9. 113.11)

В тази последна строфа от химна, чийто адресат е 
растението бог Сома, постигането на най-съкровените 
желания (kāmasyakāmāḥ), се асоциира с безгранична 
радост, постижима единствено в света на безсмъртните. 
Струпването на синоними с общо значение „радост“, 
склонени в множествено число (ānandāścamodāścamu
dāḥpramudaḥ), усилва представата за трансцендентно, 
екстатично състояние, съизмеримо с безсмъртие (amṛta). 
На първо място в синонимичния ред е поставена думата 
ānanda „блаженство“, която съдържа в най-концентри-
ран вид идеята за свръхземна, необикновена наслада. От 
съществено значение в случая е съотношението между 
сбъдването на най-големите копнежи на поръчителя на 
ритуала, върховното блаженство и безсмъртието.

Ānandaсе превръща в централно понятие в упаниша-
дите и по-късната ведантическа философия, обозначаваща 
блаженството от единението с върховния Аз (ātmán). В 
перспективата именно на ученията на упанишадите за Аза 
(ātmán), Абсолюта (bráhman) и за кармичната предопреде-
леност на преражданията на индивида обаче се видоизменя 
радикално спецификата на връзката kāma –ānanda –amṛta. 
Определени текстове в упанишадите оставят впечатлението, 
че сякаш започва да се видоизменя самата концепция за при-
родата на желанието, като фокусът все по-последователно се 
измества от неговия конструктивен върху деструктивния му 
потенциал, че желанието започва да се интерпретира като 
препятствие, което трябва да бъде преодолявано, като нещо, 
от което човек трябва да се освободи, защото го обрича 
на нови и нови рождения, лишава го от блаженството на 
1 yatrānandāścamodāścamudaḥpramuda āsate | kāmasyayatrāptāḥkāmās-

tatramāmamṛtaṃkṛdhīndrāyendoparisrava ||

безсмъртието в мига на осъзнаването на пълното единение 
между ātmán и bráhman и в този смисъл му причинява стра-
дание. Логично възниква въпросът не е ли парадоксално 
това съжителство в текстовете на ведическия канон на две 
противоречащи една на друга гледни точки за желанието – 
едновременно като конструктивен и деструктивен феномен1. 
В следващите си разсъждения ще се опитам да аргументи-
рам тезата, че парадокс всъщност няма. Има обаче смяна, 
при това съществена, на ракурса.

В упанишадите се съхранява идеята на ведическата 
космогония за мощния потенциал на желанието да струк-
турира битието, мисленето и житейската опитност на 
човека, но този потенциал се преосмисля в контекста на 
новия сотериологичен идеал на упанишадите, а именно 
окончателното и необратимо освобождаване от колелото 
на преражданията, посредством познанието за истинската 
идентичност на индивида, тъждествена на atman. В тази 
връзка в упанишадите се изгражда представата за един-
ствено правилното желание – желанието за разпознаване 
вътре в себе си на върховния Аз. А това само по себе си 
е желание за постигане на единение, т.е. за преодоляване, 
извисяване над множествеността във всичките й измере-
ния и проявления. Ако Сътворението започва с желанието 
на бога демиург да преодолее своята единственост и да 
се умножи в безкрайно множество от форми (процес, обо-
значен в сакралните текстове като nāmarūpa), то инди-
видът, дирещ избавление от нескончаемите рождения, е 
воден от едно единствено желание – да се върне към изна-
чалното състояние на интегритет и цялостност. 

1 Те, разбира се, могат и се разглеждат от някои индолози като 
следствие от влияние, оказано върху ритуалната брахманическа 
идеология отвън, учения, възникнали в кръгове, извън жрече-
ското съсловие, например будисткото. Аз обаче не споделям това 
мнение, защото текстовете, в които са засвидетелствани „новите“ 
гледни точки, са по-скоро пред-будистки.
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В Брихадараняка Упанишад, един от текстовете от 
корпуса на упанишадите, в който е засвидетелствано за 
първи път учението за карма, е казано:

И така човекът, който не пожелава, този, който 
е без желание, който е избавен от желанието, чието 
желание е постигнато, чието желание е Азът, неговите 
дихания не го напускат. Бидейки Брахман, той отива при 
Брахман. (БАУ 4. 4. 6).1

На пръв поглед в твърдението на мъдреца 
Яджнавалкя2 има известно противоречие: от една страна 
се заявява, че за да се слее с трансцеденталния Абсолют 
и по този начин да се освободи от кръговрата на прераж-
данията, човек трябва да не пожелава изобщо, да няма 
желания; от друга страна – че пътят към духовното съвър-
шенство и освобождаване минава през удовлетворяване 
на едно единствено желание – желанието към ātmán. 
Противоречието обаче е само на повърхността. 

Яджнавалкя внушава, че желанието трябва да се пре-
форматира и пренасочи към ātmán, което е равнозначно на 
осмисляне на себе си като ātmán, т.е. едновременно като 
субект и обект на пожелаването. В този смисъл всички 
желания се съдържат във върховния Аз (респективно 
Абсолют) и когато човек се отъждестви с него, той на 
практика осъществява всичките си желания. Така трябва 
да се разбира парадоксалното на пръв поглед прозрение 
на Яджнавалкя, че избавлението от желанията минава 
през тяхното удовлетворение. 
1 athākāmayamānoyo ‹kāmoniṣkāmaāptakāmaātmakāmonatasyaprāṇāu

tkrāmanti | brahmaivasanbrahmāpyeti || 
2 Считан е за един от най-великите мислители, учители и ритуални 

експерти във ведическата епоха. Предполага се, че е живял 
и проповядвал ок. VII в. пр. Хр. Неговите философски идеи са 
съхранени в ШБ и най-вече в прилежащата към нея БАУ, за чийто 
автор се почита в традицията. 

Сходна идея е изразена и в ЧхУ 8. 7. 1:

„Азът, който е освободен от зло, освободен от 
остаряване и от смърт, освободен от мъка, освободен 
от глад и от жажда, Азът, чиито желания и 
стремления са истинни – това е Азът, който трябва да 
се опитваш да откриеш, това е Азът, който ти трябва 
да се стремиш да възприемеш. Който открие този Аз и 
го възприеме, той постига всички светове и се сбъдват 
всичките му желания.“ – рече Праджапати.1

Човекът е идентичен на желание (kāmamayaevāyam-
puruṣeti). Желанията конструират както физическата 
(биологическата) ни, така и психическата ни същност 
и тъкмо поради това човекът не може, а и не трябва да 
се стреми към изкореняването на желанието, нито към 
неговото потискане, а към „правилното“ му управление, 
защотото е фундамента на целенасочената активност на 
човека:

От желание всъщност е изтъкан човешкият Аз. 
Желанието го прави целеустремен. Целеустремеността 
определя действията, които извършва. А действията, 
които извършва – резултатите, които постига

(БАУ 4. 4. 5).2

В този смисъл неговата амбивалентност е относи-
телна и контекстуално обусловена. В абсолютен план то 
не е нито съзидателно, нито разрушително.

1 yaātmāapahatapāpmāvijarovimṛtyurviśokovijighatso ‹pipāsaḥsatyakā
maḥsatyasaṃkalpaḥso ‹nveṣṭavyaḥsavijijñāsitavyaḥ |sasarvāṃścalok
ānāpnotisarvāṃścakāmānyastamātmānamanuvidyavijānātītihaprajāpa
tiruvāca || 

2 kāmamayaevāyaṃpuruṣaiti | sayathākāmobhavatitatkraturbhavati | 
yatkraturbhavatitatkarmakurute | yatkarmakurutetadabhisaṃpadyate ||
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„Правилното“ управление на желанията предполага 
„правилно“ познание (vidyā), а това, съгласно упаниша-
дите е познанието за Аза. Следователно всички желания, 
които се коренят в „неправилното“ познание, идентично 
на духовно невежество (avidyā) – за синове, богатства и 
светове, както е казано в друг параграф на БАУ се явяват 
пречка за постигането на пълно освобождение от прераж-
дането, защото те привързват индивида към сетивните 
обекти във феноменалния свят и в този смисъл се оказ-
ват негативни, проблематични и деструктивни. Макар 
и формулирана в упанишадите, тази идея все още не е 
детайлно разгърната в тях в онзи мащаб и с онази кате-
горичност, с които присъства в религиозно-мистичната 
поема Бхагавадгита, в монистичната доктрина на адвай-
таведанта и особено в будистката етика.

В края ще се върна към стиха от АВ, който използвах 
като мото на настоящото изложение:

„Кой е дарил това? Кому?
Желанието е дарило на желанието.
Желанието е дарителят, желанието е получателят.
Желанието проникна в океана.
Аз те приех с желание. 
О, желание, това е за теб!“

От него, струва ми се, прозвучава квинтесенцията 
на прозренията на ведическите поети за комплексната 
природа на желанието, което в многообразието на 
своите проявления е силата, която моделира мисленето, 
поведението и битието на човека и е определящ фактор 
на човешката идентичност.

Списък на съкращенията:
1. АБ – Айтарея Брахмана
2. АВ – Атхарваведа

3. БАУ – Брихадараняка Упанишад
4. БхГ – Бхагавадгита
5. ДжБ – Джайминя Брахмана
6. РВ – Ригведа
7. ЧхУ – Чхандогя Упанишад
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Модернизмът в Корея – перо и четка

Яница Иванова
СУ „Св. Климент Охридски“

Кое свързва писателя И Санг (1910-1937) и худож-
ника Ким Хуан-ки (김환기, 1913-1974), освен фактът, 
че са родени в Корея и живеят по едно и също време. И 
Санг умира твърде рано от туберкулоза в Япония, а Ким 
завършва живота си в Америка. Първият остава нераз-
бран приживе, Ким печели международна известност още 
докато е близо 40-годишен. Санг си служи със словото, 
а Ким Хуан-ки – с четката. Въпреки очевидните разлики 
в жизнения им път, има и няколко много силни прилики, 
в основата на които е изборът на модернизма като сред-
ство за пресъздаване на действителността. Макар и с раз-
лични похвати, и двамата творци пречупват реалността 
на колониална Корея през призмата на перото и четката, 
като буквално пресъздават картини с помощта на писме-
ното слово и поезия – с маслена живопис. Като ярки пред-
ставители на течението модернизъм и двамата рисуват 
изкривената реалност на живота със символи и образи. 

 Навлизане на модернизма в корейската живопис
През 1916 г. вестник „Ежедневник на Велика Корея” 

(Техан меил шинбо, 대한매일신보) публикува статия, в 
която съобщава, че картината „Залез”, на Ким Куанг-хо 
(김광호) е приета в японската галерия, спонсорирана от 
Министерството на образованието. Снимка на платното 
не е публикувана, тъй като пресъздава телата на две голи 
жени в гръб, които се къпят на реката, отправили поглед 
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към залеза. Новостите, използвани в картината, са както 
сюжета (голото женско тяло не е популярен обект в тра-
диционната корейска живопис), така и техниката на рису-
ване. В източноазиатската живопис задълго доминира 
рисуването с туш и четка, докато платното на Ким е в мас-
лени бои. Картината е открито скандална за традицион-
ното конфуцианско общество, в което морала и етиката 
са издигнати до висша степен. Тя премества погледа към 
красотата на женското тяло, представя нов поглед към 
жената, като обект на съзерцание. Платното му, с размери 
127,5 на 127,5 см, е изложено единствено в посочената 
галерия, без да е публикувана снимка в печатните изда-
ния, каквато е била практиката навремето. 

След тази картина, през 20-те години на ХХ в. авто-
рите се впускат да пресъздават голи тела, портрети на 
обикновени хора и картини от ежедневието, включ-
вайки западната художествена техника маслена живо-
пис. Повечето от съвременните творци завършват своето 
образование в Япония, самият Ким Куанг-хо се обучава 
в Токийското училище за изкуства. В съседската страна 
те изучават именно западно изобразително изкуство и 
скулптура, като изобразяването на голо тяло е част от обу-
чението им. 

През 30-те години на ХХ в. корейските творци раз-
ширяват кръгозора си и започват да експериментират с 
абстрактното изкуство. За това има няколко конкретни 
причини. Едната е следване на тенденциите в световен 
план. А другата е опит на интелектуалците да избягат 
от действителността. Корея е под японска окупация и 
именно през 30-те се наблюдава засилване на рестрик-
циите от страна на управляващите. Интелектуалците, 
отчаяни от положението, прибягват именно до модер-
низма, абстрактното изкуство и сюрреализма, за да 
отвърнат поглед от случващото се около тях или напро-
тив, за да пресъздадат изкривената реалност. Повечето 

от тях се обучават в Токийското училище за изкуства и 
BunkaGakuen, постъпват и в университет Нихон (по него 
време е частно училище), и в Имперското училище по 
изобразителни изкуства. По време на окупацията в Корея 
не е открито и не е изградено нито едно училище за изку-
ства. Хората, които заминават да учат в империята, са 
представители на богати семейства, които могат да поемат 
финансовата им издръжка. Обучението им дава възмож-
ност да получат японски паспорт, с който да пътуват и до 
западните държави. Така например Пе Ън-сонг (배은성, 
1901-1978), И Чонг-у (이종우 1899-1981) и Чанг Пал (장발, 
1901-2001), след като завършват в Япония, заминават да 
продължат образованието си в Съединените Щати или 
Европа. При завръщането си в Корея, творците обучават 
следващото поколение художници в западните техники. 
Те се чувстват особено горди, че са въвлечени в изучава-
нето и предаването на новото. В собствените си очи те са 
„самотни гении“, малцината избрани, надарени със спе-
циални таланти.

 Ким Хуан-ки
Ким Хуан-ки, въвежда абстрактното изкуство в 

Корея. В негова чест и в момента съществува музей, 
който представя творбите му. В тях се откриват отблясъци 
от лунна светлина и слънчеви лъчи, прослава на духов-
ното и вечното. Експериментите му показват стремежа на 
твореца към неизвестното. Твърдят, че майка му, преди да 
го зачене, сънувала сън – разноцветни блестящи знамена, 
летящи в небето. Може би, за да открие смисъла на това 
предназменование, Ким става художник. Привлечен от 
абстрактното изкуство през 20-те, той става водещия тво-
рец сред корейските модернисти. Самият Ким Хуан-ки е 
не само художник, но и писател. Неговите интереси са не 
само в сферата на литературата и изобразителното изку-
ство, но също и в културата. 
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През 1936 г. учи в училището за изкуства Нихон в 
Япония и поставя самостоятелна изложба в Токио. От 
1946 до 1949 г. работи като преподавател по изобрази-
телно изкуство в Сеулския университет и отново пред-
ставя свои творби. На няколко пъти се явява на между-
народни изложби, като през 1952 г. е преподавател по 
изкуство в университет Хонгик, а през 1954 г. става 
член на Академията за изкуства. През 1956 г. се мести 
във Франция и обикаля със самостоятелни изложби из 
Париж, Ница и Брюксел. През 1959 г. се връща в стра-
ната си и работи като преподавател в университет 
Хонгик, като член на Академията по изкуства, директор 
на Сдружението за изобразително изкуство в Корея. След 
като през 1963 г. посещава изложбата в Сао Пауло като 
представител на Корея и получава почетна грамота за 
изложбите от цяла Източна Азия, той заминава заедно със 
съпругата си за Америка, където и умира. 

За Ким Хуан-ки критиците твърдят, че е безкомпро-
мисен в изкуството си [2:8]. Прави му удоволствие да 
поема предизвикателства. Ким изоставя добрата кариера 
и репутация, които има в Корея и заминава за Париж и 
Ню Йорк, които тогава са главните центрове на междуна-
родната арт сцена. През 1940-те Ким сформира групата, 
наречена Нови реалисти. Художниците от този кръг са 
предимно деконструктивисти. Те смятат, че изкуството 
трябва да премине отвъд реализма и илюзорното. Ким 
възприема идеята, че художникът трябва да открива и 
пресъздава, без да е ограничен от рамка, и трябва да 
открие мястото си на международната арт сцена. 

Творчеството на Ким може да бъде разделено главно 
на два периода – до 1963 г. и след това. В първия си 
период Ким е експериментатор, който се опитва да открие 
свой собствен стил. В дните си в Париж той продължава 
да търси своята идентичност като творец и насочва вни-
манието си към пресъздаване на природата. 

Докато е в Париж, творецът търси пресъздаване на 
емоционалното си състояние. Там се запознава с други 
художници, които имат „поетично послание“ на творбите 
си. Тогава той престава да се лута и открива собствен 
стил, който в картини създава поезия. В едно писмо спо-
деля, че „в Париж е почувствал поетичния дух“. Разкрива 
възгледа си, че „изобразителното изкуство трябва да 
притежава и музика, тъй като във всички шедьоври се 
открива именно силна музика“. Той заявява, „че е почув-
ствал каква музика струи от картините му от периода 
преди Париж и че преди това не е виждал ясно“ [2:10]. 

За да оцелее в чуждата страна, Ким открива, че е 
нужно да остане верен на корейските си корени и про-
дължи с изобразяването на традиционни за Корея сим-
воли – планините, луната, цветя, порцеланови съдове 
и сливов цвят на предимно син фон. В началото париж-
кият период на Ким Хуан-ки е пълен с вдъхновение и 
експериментиране. 

През 1963 г. художникът присъства на Арт биеналето 
в Сао Пауло в Бразилия. Това събитие повлиява върху вто-
рия период от живота му, продължил от 1963-та година 
до смъртта му. След като получава почетната награда на 
биеналето, той вижда творби на много други творци от 
цял свят и решава да замине за Ню Йорк – втория свето-
вен център за международно изкуство, за да получи ново 
вдъхновение за творбите си. И наистина, Ким започва 
отново да търси нови форми за себеизразяване в града, 
изпълнен с хора от различни етноси и с различно кул-
турно минало. Градът е толкова многообразен, че дава 
възможност творците да създават уникални творби, като 
същевременно постигат общи цели. 

Когато пристига в Ню Йорк, Ким не е един от многото 
художници, които се опитват да се наложат и се борят за 
мястото си. Той вече е световно признат творец, който се 
занимава само с експериментиране и изследване на новия 
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любопитен свят. Градът разширява кръгозора му, вдъхно-
вява го за по-разгърнати творби, които го откъсват от рам-
ката изобразяване на природата. Творбите му придобиват 
характер на съзерцание в стил пълен абстракционизъм.

През творческата си кариера Ким Хуан-ки заимства 
от течението авангардизъм, от абстрактното изкуство и от 
корейския фолклор. Например картината му „Безсмъртни 
същества“ от периода 1956-1957 (128х104 см) показва по 
абстрактен начин образи, често срещани в традицион-
ната корейска живопис (например жерав, планини и бор). 
Съчетавайки модернизма с традиционното, той създава 
картини в уникален стил. Творбите му често изобразяват 
бели порцеланови съдове, към които художникът има сла-
бост и събира с колекционерска страст. 

Самият Ким Хуан-ки е не само художник, но и писа-
тел. Често използван цвят от него е синият, но не като 
символ на подтиснато настроение, а като символ на самия 
живот, естественото обкръжение и позитивна енергия. 

За разлика от класическия поантилизъм, който е 
основан на системното използване на оптическо смес-
ване, при което цветовете, които не са основни, се полу-
чават не чрез смесване на пигменти, а от чисти основни 
цветове на множество малки и разположени близо една 
до друга точки, изглеждащи така, като че ли се сливат в 
окото на зрителя [1], Ким Хуан-ки създава собствен стил 
поантилизъм. Картината му „16-VІІ-68#28“ (177х128 см.) 
от 1968 г. представлява множество малки сини правоъ-
гълници на черен фон с червени, зелени или тъмносини 
овали в тях. Творбата коренно се различава от предиш-
ните му творби, които са силно обвързани с природни 
обекти, и е вид собствено интерпретиране на поантили-
зма. Номерът на картината означава, че е започната на 16 
юли 1968 г. и е неговата 28-ма завършена творба. 

През 1970-те Ким Хуан-ки започва да използва само 
точки, линии и криви, които се развиват в негов собствен 

вид поантилизъм. Тази техника той използва в картината 
си „Къде, под каква форма, ще се срещнем ли отново?“ 
(16-IV-70#166) (어디서무엇이되어다시만나랴) от 1970 
г. Картината е вариации на синия свят с използвано свет-
лосиньо, ултрамарин и немско синьо. Именно това е 
представителната му картина от периода в Ню Йорк и е 
наградена от корейските университети по изкуства. В 
своя дневник, на 27 януари 1970 г., художникът споделя: 
„Линиите, които рисувам, дали ще достигнат до небето? 
Точките, които изписвам, дали са като ярките звезди? Като 
затворя очи, виждам по-ярко родните планини и реки от 
онази ясна дъга“[12]. Така творецът изразява колко много 
му липсва родния край и как всяка точка и линия в карти-
ните му е с мисъл за дома. Самото рисуване на точките за 
твореца е било не просто механично повтаряне на един и 
същи модел, а съзерцание и медитация, свързване с при-
родата, другите хора и изкуството. Неговите поантилис-
тични творби търсят изразяване на поетичния дух чрез 
фантазията. Той използва маслена живопис върху платно 
– техника, характерна за Запада, но всяка точка има сянка, 
сякаш тушът се е разлял върху корейската хартия, както е 
в азиатската техника за рисуване с туш. В крайна сметка, 
дори и с помощта на западни техники и материали, Ким 
Хуан-ки си остава традиционалист. Той споделя, че тво-
рецът трябва да живее „в изкуството, чрез изкуството и с 
изкуството“ [2:10]

Интересен е фактът, че след като заминава за Ню 
Йорк, повечето му творби имат само номер, докато към 
картина 166 е добавено заглавие, което е от последния 
втори куплет от стихотворението Вечерта (저녁에) от 
неговия приятел Ким Куанг-соп (김광섭, 1905-1977). 
Творбата не само е наградена от Корейската академия за 
изкуства, но и се счита за един от шедьоврите в корей-
ското изобразително изкуство. Корейският изследовател-
ски център за изкуствата обявява на 2 ноември 2015 г. 
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кои корейски картини ще се считат за класически за ХХ 
в., като в списъка им това платно на Ким Хуан-ки заема 
първо място. Професор Ю Хонг-чун (유홍준) заявява: 
„Това е творба, която сред всички корейски картини в 
западен стил трябва винаги да бъде пазена като нацио-
нално богатство“ [12]. 

Ким приема и псевдонима Сухуа (수화, 樹話 – 
посято слово) и в Ню Йорк е силно повлиян от твор-
чеството на Адолф Готлиб (1903-1974) – американ-
ски художник и скулптор-абстракционист и тръгва по 
неговия път. Преди своя нюйоркски период, в платната 
му се откриват традиционни символи като планината, 
луната, бели порцеланови съдове, гърнета, птици и 
елени, които са отчасти представени абстрактно, но в 
Америка художникът изцяло възприема абстракциони-
зма. До 1960 г., той използва разнообразие от цветове и 
форми върху канава, от 1968 г. до смъртта си се фоку-
сира върху поантилизма. От този период картините му 
са предимно в един цвят с негови нюанси, като пред-
почита светлочервено, синьо и жълто, с което създава 
весело настроение. Единствено през 1974 г., годината 
на неговата смърт, рисува в черно, сякаш предусеща 
края си [12]. 

През 2015 г. неговата творба от 1971 г. <19-VII-
71#209> е продадена на търг в Сеул за сумата от 
47 210 000 000 корейски вона, което се равнява приблизи-
телно на 47 210 000 долара, което е най-високата цена след 
„Пералня на открито“ (빨래터) от Пак Су-кън (박수근) 
[7]. Картината е най-голямото платно на Ким в размер 
253×202 см и представлява сини точки, разположени въл-
нообразно върху син фон. 

Сред най-забележителните му творби са „Планина” 
(산), „Планинска луна” (산월(山月)), „Песента на нощ-
ните мисли” (야상곡, 夜想曲), „Къде, под каква форма, 
ще се срещнем ли отново?” и „Рондо” (론도). 

 И Санг
В литературата модернизмът е въведен в Корея в 

края на 20-те години от поета Ким Ки-рим, чиито стихове 
впечатляват неговите съвременници (всъщност, поетът 
Чонг Чи-йонг (정지용) го изпреварва, но той, за разлика 
от Ким, не се интересува от теорията на модернизма [8]). 
Експериментите с езика са допродължени през 30-те, 
когато много писатели започват да си играят с писменото 
слово не само чрез нетипичен изказ, например използване 
на техниката автоматично писане и поток на мисълта, 
но и чисто визуално, с пресъздаване на картини от думи, 
букви и символи. Особено добър експериментатор с езика 
е И Санг (1910-1937), който за съжаление умира само на 
27-годишна възраст. И той, като своите събратя по перо 
и четка, завършва обучението си в Япония, където се 
среща със западния модернизъм, и той също е критику-
ван и обсъждан от съвременниците си дали е гений или 
луд [4]. Негов портрет е нарисуван от най-добрия му 
приятел Ку Пон-унг (구본웅, 1906-1953) през 1935 г. под 
заглавието „Портрет на приятел“. Картината е 62 х 50 см 
и не е типичния портрет, използвал традиционни техники. 
Похватът е нетипичен за Корея, използвано е течението 
фовизъм. Портретът на поета И Санг от Ку представлява 
лице в много тъмен цвят на черен фон, като главните 
акценти са носа и горящата лула на портрета. 

Бащата на И, Ким Йонг-чхан (김연창, 金演昌), е бръс-
нар, когато през 1910 г. се ражда синът му с името Ким 
Хе-кьонг (김해경) (И Санг е псевдоним на автора, който 
той приема по-късно). Поради бедност родителите му не 
могат да се погрижат добре за него и две години по-късно 
дават малкия Ким в дома на чичо му Ким Йон-пхил (김연
필, 金演弼), който е бездетен. Тогава съществувала практи-
ката бедни семейства да дават децата си на богати хора без 
наследници, за да ги отгледат като свои синове. Така Ким 
Хе-кьонг отрасва без да е лишен от нищо. 
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Въпреки грижите, които получава като малък, И Санг 
знае положението си и се чувства нещастен. Собственият 
му баща е беден и необразован, изгубил три пръста на 
ръката си. Детето няма право да се обръща към баща си с 
„татко“. Изпитва и негодувание против чичо си, който го е 
отнел от баща му, затова на практика израства без човек, 
когото да нарича свой баща. Той често разказва за травмите 
си от детството на своите събратя по перо и излива чув-
ствата си в своята стихосбирка Петте сетива (오감도). 

Чичото на И живее в голямо населено място и полага 
големи усилия за образованието на детето. Благодарение 
на него, той завършва началното училище Шинмьонг, учи в 
гимназията Посонг, където изучава архитектура и завършва 
с отличие. Затова след завършването си през 1929 г. е 
назначен на техническа служба в строителния отдел към 
правителството. През декември 1929 г. той получава първа 
награда за дизайн на списание Корея и архитектурата 
(조선과건축) и трета награда от списание Корейско архи-
тектурно общество (조선건축회). Може би именно архи-
тектурният талант на И му помага в създаването на собст-
вен литературен свят. Част от неговите поетични творби 
чисто визуално наподобяват архитектурни планове и 
изчисления на пространството, а разказите му са сложна 
реконструкция на човешката душевност. 

Докато е още млад, през 1931 г. той започва да 
пише творби, които рязко се различават от практиките 
на писане, възприети в Корея. В стихотворенията му 
Странна обратима реакция (이상한가역반응), BOITEUX 
BOITEUSE, Фрагментарен изглед (파편의경치) и други, 
той използва похвати, непривични за поезията и ги пуб-
ликува в списание Чосон и архитектура (조선과건축), 
а през 1932 г. издава анонимно Тъмната стая на кар-
тата (지도의암실) в списание Чосон, а стихотворението 
си Архитектурен шестоъгълник (건축무한육면각체) за 
първи път подписва с псевдонима И Санг (李箱).

През 1933 г. се среща с кисенг Йоншим, с псевдоним 
Къмхонг, след което се връща в Сеул и заедно започват 
да ръководят заведение с име „Лястовица“ (제비 – рав-
носилно на значението, което в България се влага в обръ-
щението „гларус”). От този момент той започва усилено 
да твори. Най-плодовитият му период започва от 1934 г., 
когато се присъединява към Кръгът на деветимата (구인회) 
и започва да публикува във вестник Чосон Чунан илбо 
(조선중앙일보) на части своята стихосбирка Петте 
сетива. Предвидено е стиховете му да се появят в 30 
броя, но тъй като читателите се оплакват, че не ги раз-
бират, излизат само в 15. От 1936 г. поема редакторската 
работа в списание Поезия и проза (시와소설) на Кръга на 
деветимата и само след едно издание започва да публи-
кува в различни списания поезия, разкази и есета. 

Стиховете и разказите на И Санг често предлагат 
игра на ума. Например, той използва числото 12, което 
на корейски звучи като шиби, фонетичен еквивалент 
на думата за „завист“. Играе си и с числото четири (са), 
което фонетично отговаря на йероглифа за смърт. В про-
зата му живота и смъртта се преливат, както се случва 
в разказа му Дванайсети декември (12월 12일). Това е 
датата, в която главният герой заминава за Япония да спе-
чели пари, както и деня, в който той се връща с пари от 
Япония в родната си Корея, деня, в който той ще умре, 
когато решава да живее. 

И Санг използва и числото 13 в стихотворението си 
Тринайсет деца (13 人의兒孩 (아해)), като смята с това 
заглавие да замени името на заведението „Лястовица“ или 
да го кръсти „Кръчма 69“ (69 다방), но не му е дадено 
разрешение от властите, след като свързали името със 
сексуалния подтекст. И Санг открито се е подигравал с 
цензурата, като е описвал мъжката и женската сексуал-
ност с числата 2 и 3 (събиране на два крака с три крака), 
с математическата задача 1+3 или 3+1 (1 символизира 
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мъжки член, а 3 – женско дупе) и с комбинацията 且 8 
(на корейски се чете като чхапхал или чопхал, което носи 
идеята за мъжки член в ерекция и комбинира съчетанието 
с числото 18, което е омоним на „извършвам сексуален 
акт“). 

В творбите си И рисува картини с помощта на сло-
вото. В стихотворението Играта на ▽ (▽의유희) И 
Санг използва знака обърнат триъгълник, за да опише 
пламъка на свещ. Огънят се поклаща, сякаш танцува, 
а изгарянето на фитила той отразява като извита права 
линия. Интензитетът на свещта или трите цвята на пла-
мъка са представени от числата 1, 2 и 3.

В стиховете си И Санг си служи със знаци, нехарак-
терни за поетичната реч и дори с математически формули. 
В произведения като Триизмерна скица, Меморандум 
за линията и Куб той използва думи като „триъгълник“, 
„октагон“ и „линия“, които са по-подходящи термини за 
математиката, а не за поезията. Така той възпява света на 
математическите формули. 

През 1934 г. се присъединява към Кръгът на девети-
мата (куинхуе, 구인회) [3:518], чиито основни членове 
са Ким Ки-рим (김기림), И Тхе-джун (이태준) и Чонг 
Чи-йонг (정지용). Има и други лица, които влизат или 
излизат от Кръга, но през целия период на съществува-
нето му, броят на включените писатели остава девет. След 
влизането му в Кръга, И Санг става особено продуктивен. 
Публикува разказите Криле (날개), Записки на живота 
(종생기), Къса прическа (단발, 斷髮), Изгубеното цвете 
(실화, 失花), Записки за халюцинациите (환시기, 幻視記), 
Дете (동해, 童骸), Срещи и раздели (봉별기, 逢別記), 
Събранието на паяците (《지주회시, 蜘蛛會豖), Тъмната 
стая на картата (지도의암실), Волът и таласъмът 
(황소와도깨비), Историята на тоягата (지팽이역사) и 
др., а най-известните му есета са Пътуване из планинското 
село (산촌여정) и Първото странстване (첫번째방랑). 

Поради дръзките експерименти с езика, матема-
тиката, психологията и архитектурата, И Санг се пре-
връща в най-известният авангарден писател от времето 
на колониалното управление в Корея. Той експеримен-
тира не само с езика, но и вписва в творбите си едновре-
менно пресъздаване на вътрешния и на външния свят. 
Повлияни от дадаизма и сюрреализма, поемите и разка-
зите му са като платна, които показват изкривен образ на 
живота. 

Литературното наследство на И Санг е силно беля-
зано от модернизма и различните негови проявления. 
Поемите откриват пустия вътрешен свят на лирическия 
герой, както се случва с героите му от стихосбирката 
Петте сетива. Поетът използва техниката антиреализъм 
да разкрие теми като тревога и страх. Разказите му също 
странят от формата на традиционната фикция и пред-
ставят ситуацията, в която живеят съвременните хора. В 
разказа Криле например се използва техниката „поток на 
мисълта“ като начин да се покаже раздвоението, което 
съществува у хората. Главният герой мисли фрагмен-
тарно, трудно му е да схване цялостната картина на ситу-
ацията, в която е поставен, не е способен да се впише в 
живота на другите. Разказът започва със следния поток на 
мисълта от страна на главния герой: Познавате ли препа-
риран гений? Щастлив съм. В такива моменти и любо-
вта е радост. 

И Санг е обичал алкохола, жените, литературата и 
приятелите си, но не се грижел изобщо за собственото си 
тяло, затова смъртта му може да се счита за вид самоу-
бийство [5]. През 1936 г. се жени за Пьон Тонг-ним и се 
мести в Токио. През 1937 г. обаче е обвинен в револю-
ционни идеи и арестуван. Поради тежко заболяване е пус-
нат от ареста, белодробната му болест се влошава и той 
умира в болница в Токио. Тялото му е кремирано и прахът 
е занесен в Корея, в град Кьонгсонг.
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Докато е жив, И Санг не получава голямо призна-
ние за творбите си, въпреки че неговите съвременници го 
наричат „гений“ (천재). Произведенията му започват да 
се публикуват отново през 50-те. През 70-те придобива 
широка известност, а през 77-ма е основана литературна 
награда на негово име. 

 Общи черти между И Санг и Ким Хуан-ки
Преливането между перо и четка в корейския модер-

низъм е и в чисто житейски план. Свързващ личен фактор 
между И Санг и Ким Хуан-ки е любовта към една жена. 
Енергичната Пьон Тонг-ним (변동립, 卞東琳, 1916-2004) 
е есеист и художествен критик. Женитбата й с И Санг про-
дължава твърде кратко, поради внезапната му смърт през 
1937 г., едва 4 месеца. През 1944 г. тя се жени за худож-
ника Ким Хуан-ки. Напуска училището Ихуа, в което 
учи английска литература, и отива да учи в Сорбоната и 
Екол дьо Лувр, където специализира изкуство и критика 
на изобразителното изкство. Там тя започва да твори 
есета под псевдонима Ким Хянг-ан (김향안, 金鄕岸), 
в които описва предимно живота си в Париж. През 2004 
г. завършва живота си в дома си в Ню Йорк [6]. Ким 
Хянг-ан е от голяма помощ за творческата кариера на Ким 
Хуан-ки. Тя извършва проучвания, организира изложби и 
пише публикации, които представят творчеството му пред 
света. След смъртта на съпруга й, Пьон създава фонда-
цията Хуан-ки, която съхранява неговите творби и музея 
Хуан-ки, чрез който подпомага други художници. 

И Санг и Ким Хуан-ки споделят общата съдба на 
творци, родени в колониална Корея. И двамата учат в 
Япония, където се запознават с техниките на модернизма 
и започват да експериментират смело, създавайки свой 
собствен стил. Точката, линията, кривата и математиче-
ските фигури (при Ким – правоъгълник, а при И – куб 
и триъгълник) са не просто образи, а символи с дълбок 

контекст. Те рисуват реалността в изкривен образ, след-
вайки своите стремежи за освобождаване от рамките и 
традиционното. 
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Психология китайцев в творчестве Лао Шэ

Родионов А.А.
Санкт-Петербургский Государственный университет

Лао Шэ (老舍，1899-1966) – один из самых популяр-
ных китайских писателей за рубежом. Например, в России 
и СССР количество отдельно опубликованных сборников 
его произведений достигает 23, что больше чем у любого 
другого китайского писателя, а по совокупному тиражу – 
1 015 700 экз. – он уступает только Лу Синю (鲁迅，1881-
1936), 20 изданий, которого в советские времена достигли 
тиража 1 463 225 экземпляров (Родионов, 2011: 96). При 
этом, в отличие от произведений Лу Синя и большинства 
других писателей 1920-1930-х гг., новые переводы и пере-
издания прозы Лао Шэ появляются и в самые последние 
годы1. 

Одной из причин, по которой произведения Лао Шэ 
сохраняют популярность, хорошо и с интересом воспри-
нимаются иностранцами, является психологизм этого 
писателя. Читая его произведения, мы понимаем, что 
думают и чувствуют его герои, почему они совершают те 
или иные поступки, а это не очень характерно для китай-
ской литературы в целом (Торопцев, 1983: 86-88; Stover, 
1974: 244, Bishop, 1965: 243-244). Кроме эстетического 

1 В 2012 г. в сборнике «Пограничный городок» (СПб.: КАРО, 
2012 г.) впервые появилась на русском языке повесть Лао Шэ 
«Моя жизнь» (《我这一辈子》，1937). В 2014 г. вышел сборник 
«Записки о кошачьем городе» (М.: Издательство восточной 
литературы, 2014), включивший переиздания романов «Записки 
о кошачьем городе» (《猫城记》，1932), «Двое в Лондоне», 
«Под пурпурными стягами», пьесу «Чайная» (《茶馆》，1957) и 
автобиографическую эссеистику.

удовольствия, читая Лао Шэ, мы узнаем и душу китайцев. 
Романы Лао Шэ «Двое Ма» (《二変》, 1929), «Развод» 
(《离婚》, 1933), «Рикша» (《変変祥子》, 1936) «Четыре 
поколения под одной крышей» (《四世同堂》, 1944-
1948), «Под пурпурными стягами» (《正変旗下》，1962) 
можно считать путеводителями по укладу жизни пекин-
цев и национальному характеру китайцев. Рикша Сянцзы, 
по прозвищу Верблюд„ из романа «Рикша», наряду с 
лусиневским А-Кью из повести «Подлинная история 
А-Кью» (《阿Q正変》，1921), является одним из наи-
более удачных персонажей, раскрывающих психологию 
китайцев в современной китайской литературе. Яркие 
образы Чжан Дагэ из романа «Развод», старика Ци из 
романа «Четыре поколения под одной крышей» и сотни 
других героев Лао Шэ из произведений 1920-х, 1930-х, 
1940-х, 1950-х и 1960-х гг. воплотили в себе характер-
ные особенности китайского национального характера. 
Можно утверждать и большее – для Лао Шэ националь-
ный характер китайцев был объектом целенаправленного 
осмысления и изображения в разные периоды его долгой 
творческой жизни. И в этом отношении он был не одинок. 
Среди его современников Лу Синь, Шэнь Цунвэнь (沈変文, 
1902-1988), Линь Юйтан (林変堂, 1895-1976) и многие 
другие, также уделили в своем творчестве немалое место 
особенностям психологии соотечественников. 

По мнению ряда китайских ученых, проблема наци-
онального характера китайцев являлась одной из веду-
щих тем китайской литературы ХХ в. (Huang Ziping, 
Chen Pingyuan, Qian Liqun, 1985: 7). Ее появление было 
вызвано упадком и крушением социальной системы 
Китая в начале ХХ в., кризисом традиционного уклада 
жизни китайцев и национальной культуры, обострив-
шимся вследствие поражений Китая в столкновении с 
империалистическими державами в ХIХ в. В этом смысле 
критика недостатков национального характера и вопрос 
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об их преодолении были частью более широкой критики 
феодальных пережитков в культуре Китая, набравшей 
силу в ходе «движения за новую культуру» и «движения 
4-го мая» во второй половине 1910-х гг. (Li Xinyu, 1987: 
5-6).

Произведения Лао Шэ внесли заметный и само-
бытный вклад в разработку этого вопроса (Song Yongyi, 
1985: 200-205; Han Jingtai, Li Hui, 1987：104-107; Zhang 
Luosheng, 34-35; Родионов, 2006: 213;). Проблема наци-
онального характера стала одним из ключевых мотивов 
в произведениях Лао Шэ на протяжении всего его твор-
чества. На подход писателя к данной проблеме, наряду 
с объективными условиями, такими как обществен-
ная атмосфера и литературная ситуация 1920-1930-х 
гг., война сопротивления Японии, утверждение в Китае 
после 1949 г. социалистического строя, оказали сильное 
воздействие и субъективные факторы: происхождение из 
бедных слоев общества, продолжительная работа в сфере 
образования, пребывание в Англии, Сингапуре, США, 
религиозный опыт буддиста и христианина, а также при-
надлежность к пекинским маньчжурам. 

В разработке проблемы национального характера в 
творчестве Лао Шэ можно выделить четыре этапа:
1. 1925-1932 гг. – просветительское разоблачение недос-

татков национального характера китайцев. В этот 
период, при описании национального характера, 
Лао Шэ постепенно переходит от опоры на индиви-
дуальные образы к созданию коллективного образа 
китайцев и обобщениям в авторских ремарках, что 
придает его произведениям некоторую публицис-
тичность. Начиная с романа «Чжао Цзыюэ» (《変子
曰》，1927), на первый план выходят патриотиче-
ские мотивы. Наряду с этим происходит становле-
ние метода сопоставления психологии китайцев и 
иностранцев. Это особенно заметно в романе «Двое 

Ма» и повести «День рождения Сяопо» (《小坡的生
日》, 1931). Преобразование национального харак-
тера видится писателем как важнейшее условие 
модернизации Китая. Для его осуществления необ-
ходим критический отбор ценностей традиционной 
культуры и их дополнение ценностями западной 
цивилизации.

2. 1933-1937 гг. – поиски корней национальных недос-
татков. Неспособность Китая противостоять уси-
лению японской агрессии в 1931-1932 гг. привела к 
кризису просветительских идей Лао Шэ. Писатель 
осознал, что для устранения национальных слабос-
тей недостаточно их простого разоблачения и попы-
тался проследить причины и пути их формирования. 
В целом, показ путей удался ему больше, чем изобра-
жение причин. В 1933-1934 гг. Лао Шэ искал корни 
пороков национального характера китайцев в тра-
диционной культуре (например, романы «Развод» и 
«Житие Ню Тяньцы» (《牛天変変》，1934)), а в 1935-
1937 гг. показывал какое разрушительное воздействие 
оказывают на личность общественные порядки в 
Китае (например, роман «Рикша» и повесть «Моя 
жизнь»). В 1933-1937 гг. ослабевают патриотические 
мотивы и сопоставительный метод и писатель вновь 
возвращается к опоре на индивидуальные образы, 
происходит усиление критицизма по отношению к 
национальному характеру, важное место занимает 
критика психологии обывателей.

3. 1937-1949 гг. – размышления по поводу трансфор-
мации национального характера китайцев под воз-
действием войны с Японией. Начало войны привело 
к подчинению пера Лао Шэ потребностям патрио-
тической пропаганды. В 1937-1940 гг., разрабатывая 
проблему национального характера, Лао Шэ либо 
воспевал героев, готовых отдать жизнь за родину, 
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либо критиковал те пороки национального характера, 
которые ведут к предательству или падению оборо-
носпособности страны (например, пьеса «Вопросы 
репутации» (《面子変変》，1941)). Лао Шэ сразу же 
воспринял войну с Японией не только в ее военном 
аспекте, но и как вызов китайской культуре, как ее 
проверку на жизнеспособность. Одна из главных 
проблем – это разрешение противоречия между тра-
диционными ценностями и патриотическим долгом. 
В произведениях 1941-1949 гг. значительное место 
занимает описание очищения войной культуры и пси-
хологии китайцев (например, роман «Четыре поколе-
ния под одной крышей»). В целом, война с Японией 
усилила позитивный взгляд Лао Шэ на потенциал тра-
диционных ценностей. Как и в конце 1920-х – начале 
1930-х годов Лао Шэ, описывая национальный харак-
тер, в военный период часто прибегает к обобщениям 
в авторских ремарках. 

4. 1949-1966 гг. – воспевание перемен в духовном 
облике китайцев после образования КНР и мате-
риалистический анализ формирования недостат-
ков национального характера в старом Китае. В этот 
период творчество Лао Шэ оказалось политизировано 
сильнее, чем когда-либо прежде. В образах граж-
дан нового Китая Лао Шэ утверждал новые черты 
национального характера китайцев, истоки которых 
он видел в нравственной чистоте простого народа и 
заботе КПК о народе. Восприняв установки револю-
ционного реализма, писатель, в силу политической 
целесообразности, зачастую воплощал в своих героях 
черты, которые были скорее желаемыми, нежели 
действительными. Это привело к схематизации обра-
зов. В произведениях, чье действие происходит после 
образования КНР, критика, в отношении пороков 
национального характера, занимает второстепенное 

положение, что объясняется убежденностью писа-
теля в скором отмирании этих негативных черт. Во 
второй половине 1950-х и начале 1960-х годов про-
исходит частичное возвращение Лао Шэ на позиции 
критического реализма и обращение к материалу ста-
рого Китая. В числе других тем Лао Шэ вновь обра-
щается к критике национального характера китайцев. 
Наибольших успехов в этом отношении ему удалось 
достичь в романе «Под пурпурными стягами», где 
Лао Шэ с позиций исторического материализма ука-
зал на исторические и социальные причины формиро-
вания недостатков в характере маньчжуров. При этом 
для характеристики национального характера он опи-
рался в равной степени на индивидуальные и на кол-
лективные образы, а также авторскую ремарку. 
Эти этапы в целом соответствуют общественным и 

литературным тенденциям в Китае того времени. Однако 
при этом позициям Лао Шэ были присущи следующие 
особенности: 
1. Более лояльное, чем у большинства его коллег отно-

шение к традиционным ценностям и меньшая (в 
1920-1930-е гг.) политическая ангажированность. 
Благодаря этому Лао Шэ в 1920-1930-е годы придер-
живался преимущественно критического отбора, а не 
сугубо критического направления. 

2. Применение метода сопоставления психологии 
китайцев и иностранцев (англичан, французов, инду-
сов, малайцев) в конце 1920-х – начале 1930-х годов.

3. Акцент на психологии пекинцев, в том числе и 
маньчжуров.

4. Использование юмора, сатиры, фарса как сюжето-
образующих элементов;

5. Взгляд на изменение национального характера как на 
результат воздействия исторических и социальных 
факторов (в романе «Под пурпурными стягами»).
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6. Повышенное внимание к традиционным механизмам 
саморегуляции поведения (ляньмянь, жэньцин, лян-
синь) и к недостатку личностной самостоятельности 
китайцев.
Произведения этого великого писателя, исполненные 

тонких наблюдений и глубоких размышлений над осо-
бенностями национального характера китайцев, и сего-
дня помогают китайскому читателю заглянуть в тайники 
своей души, а иностранной аудитории – лучше понять 
народ Поднебесной.
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Къде е ātmán (аз-ът) според Упанишадите?

Гергана Руменова Русева
СУ „Св. Климент Охридски“

Когато в Упанишадите се говори за атман (ātmán)1, 
за духа, за душата или изобщо за човека и за неговото 
пътуване при смъртта или в съня, често се споменава и 
положението му относно тялото или в пространството.2 
Най-често това е сърцето (hṛdaya), пространството вътре 
в сърцето, „пещерата (guhā)“ на сърцето.3 Например:

eṣa ma ātmāntarhṛdaye. (ЧхУ 3.14.2.–4.)

Това е моят атман вътре в сърцето.4 

sa vā eṣa mahān aja ātmā yo ‹yaṃ vijñānamayaḥ 
prāṇeṣu ya eṣo ‹ntar hṛdaya ākāśastasmiñchete sarvasya vaśī 
sarvasyeśānaḥ sarvasyādhipatiḥ. (БАУ 4.4.22.)

Той е този велик, нероден атман, състоящ се от 
познание, [разположен] сред диханията, който лежи в 
пространството вътре в сърцето, господарят на всичко, 
владетелят на всичко, повелителят на всичко. 

1 Думата ātmán (м.р.) е основна за индийската култура и светоусещане и 
съвместява множество значения: „аз“, „себе си“, „сам“; „дух“, „душа“, 
„дъх“, „тяло“, „същност“, „живот“. В текстовете на Упанишадите 
често представя субекта. По-подробно вж. Русева 2012.

2 По-подробно вж. Русева 2014.
3 За ролята на сърцето в текстовете на Упанишадите вж. Оливел 2006.
4 Санскритският текст на Чхандогя и Брихадараняка Упанишади 

(ЧхУ и БАУ) тук и нататък е по Шанкара 1987. Преводите нався-
къде са на автора.

aṅguṣṭhamātraḥ puruṣo ‹ntarātmā sadā janānāṃ hṛdaye 
sanniviṣṭaḥ... (Шветашватара Упанишад 3.13.)

Пуруша1, вътрешният атман, голям колкото палец, 
разположен винаги в сърцето...

sa hovācājātaśatruḥ yatraiṣa etat supto ‹bhūdya 
eṣa vijñānamayaḥ puruṣastadeṣāṃ prāṇānāṃ vijñānena 
vijnānamādāya ya eṣo ‹ntarhṛdaya ākāśastasmiñchete. tāni 
yadā gṛhṇāti. atha haitat puruṣaḥ svapiti nāma. tadgṛhīta 
eva prāṇo bhavati. gṛhītā vāggṛhītaṃ cakṣurgṛhītaṃ śrotram. 
gṛhītaṃ manaḥ (БАУ 2.1.17.)

Той, Аджаташатру, рекъл: 
– Когато този [човек] заспи, то този, състоящ се 

от познание пуруша взима с познанието [си] познанието 
на тези жизнени сили (или дихания) и си почива в прос-
транството вътре в сърцето. Когато ги вземе, казват, 
че този човек спи. Тогава е взето диханието, взета е 
речта, взето е окото, взето е ухото, взет е умът. 

Това, че атман, самосъзнанието, знанието, емоциите 
се разполагат в сърцето е разбираемо – за разлика от дей-
ността на останалите вътрешни органи, биенето на сърцето 
може да се усети. Според Упанишадите не само емотив-
ната, но и когнитивната функции се разполагат в сърцето:2

1 Букв. „човек“. Съгласно Ригведа X.90. púruṣa е прачовекът, пра-
гигантът, когото боговете принасят в жертва и от чието тяло се 
появява светът (от ума му се ражда луната, от очите му – слън-
цето, от дъха – вятърът). От него се появява женският съзидате-
лен принцип, който го поражда отново. В Атхарваведа пуруша 
е принципът на индивидуация или принципът на живота; дух, 
душа. В учението санкхя обозначава духа като пасивен наблю-
дател на пракрити (prakṛti), действащата и материалната пър-
вопричина и основа на света, природата, съзидателната сила. 
По-подробно за пуруша във Ведите вж. Братоева 2012: 201–207. 

2 По-подробно вж. Оливел 2006.
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…hṛdayaṃ nirabhidyata. hṛdayān manaḥ. manasaś 
candramāḥ… (Айтарея Упанишад 1.1.4.)

… сърцето се разтворило и от сърцето излязъл 
умът, от ума – луната...

В някои Упанишади се посочва, че сърцето е подобно 
на слънцето – то е кръгло, от него излизат артерии, 
подобни на слънчевите лъчи. В съня всекидневният свят 
на аз-а потъва обратно в дълбокия сън, както лъчите на 
залязващото слънце. Психофизиологичното съответствие 
на слънчевите лъчи са артериите, които излизат от сър-
цето и са с цвета на слънцето. Като тръгне по тези артерии 
към сърцето атман, аз-ът, душата, постига светлината на 
слънцето. По подобен начин в смъртта човек прониква 
в сърцето и посредством артериите, които се сливат със 
слънчевите лъчи продължава пътуването си извън тялото 
към слънцето1:

atha yā etā hṛdayasya nāḍyastāḥ 
piṅgalasyāṇimnastiṣṭhanti śuklasya nīlasya pītasya 
lohitasyeti. asau vādityaḥ piṅgala eṣa śukla eṣa nīla eṣa 
pīta eṣa lohitaḥ. tadyathā mahāpatha ātata ubhau grāmau 
gacchatīmaṃ cāmuṃ caivamevaitā ādityasya raśmaya 
ubhau lokau gacchantīmaṃ cāmuṃ ca. amuṣmādādityāt 
pratāyante tā āsu nāḍīṣu sṛptāḥ. ābhyo nāḍībhyaḥ pratāyante 
te ‹muṣminn āditye sṛptāḥ. tadyatraitat suptaḥ samastaḥ 
saṃprasannaḥ svapnaṃ na vijānāti. āsu tadā nāḍīṣu 
sṛpto bhavati. taṃ na kaścana pāpmā spṛśati. tejasā hi 
tadā saṃpanno bhavati. atha yatraitad abalimānaṃ nīto 
bhavati. tamabhita āsīnā āhurjānāsi māṃ jānāsi māmiti. 
sa yāvad asmāc charīrād anutkrānto bhavati. tāvajjānāti. 
atha yatraitadasmāc charīrād utkrāmati. athaitaireva 
raśmibhirūrdhvamākramate. sa om iti vā hod vā mīyate. sa 
1 По-подробно вж. Луистър 1970, Русева 2012, Оливел 2006. 

yāvat kṣipyen manastāvad ādityaṃ gacchati. etadvai khalu 
lokadvāraṃ viduṣāṃ prapadanaṃ nirodho ‹viduṣām. tadeṣa 
ślokaḥ. śataṃ caikā ca hṛdayasya nāḍyas tāsāṃ mūrdhānam 
abhiniḥsṛtaikā. tayordhvamāyann amṛtatvam eti viṣvaṅṅ anyā 
utkramaṇe bhavantyutkramaṇe bhavanti.

Така тези сърдечни артерии се състоят от фината 
същност на червено-кафявото, бялото, синьото, жъл-
тото, червеното. И слънцето – то [е] червено-кафяво, 
то е бяло, то е синьо, то е жълто, то е червено. И както 
широкият, дълъг път минава през две села – и през едното 
и през другото, така и слънчевите лъчи преминават през 
двата свята – и през този и през онзи. Те се простират 
от слънцето и проникват в артериите. Те се простират 
от артериите и проникват в слънцето. Когато този 
[човек] е заспал и, успокоен, не познава [никакви] сънища, 
тогава той прониква в тези артерии. Не го докосва 
никакво зло, защото тогава е надарен с огнената енергия 
[на слънцето]. И когато той е обезсилен, то седящите 
около него го питат: „Познаваш ли ме?“, и докато той 
не е изоставил тялото, дотогава познава. А когато изо-
стави тялото, по тези лъчи се издига нагоре. Или пък се 
издига нагоре [със сричката] Ом1. И както се носи умът, 
така достига до слънцето. И всъщност това е вратата 
на света, достъп за знаещия и преграда за незнаещия. За 
това има такъв стих: „Сърцето има сто и една арте-
рии, от тях една води към главата. Издигащият се по нея 
достига безсмъртие, другите [артерии] водят навън във 
всички [посоки]“. (ЧхУ 8.6.1.–6.)

Това е описаното още в Ригведа схващане за пътуването 
на душата към слънцето след смъртта, на което обаче се дава 
друга интерпретация – това пътуване има психо-физиологично 

1 За сричката Ом вж. Братоева 2015. 
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съответствие и познаването на абсолюта, брахман (bráhman)1, 
е едно от условията за успешния му завършек, а светлината е 
символ както на атман, така и на брахман:

sa yatrāyamātmā ‹balyaṃ nyetya saṃmohamiva 
nyetyathainamete prāṇā abhisamāyanti sa etāstejomātrāḥ 
samabhyādadāno hrÅdayam evānvavakrāmati sa yatraiṣa 
cākṣuṣaḥ puruṣaḥ parāṅ paryāvartate ‹thārūpajño bhavati. 
ekībhavati na paśyatītyāhuḥ... ekībhavati na vijānātīty 
āhustasya haitasya hrÅdayasyāgraṃ pradyotate tena 
pradyotenaiṣa ātmā niṣkrāmati cakṣuṣṭo vā mūrdhno 
vā ‹nyebhyo vā śarīradeśebhyastam utkrāmantaṃ 
prāṇo ‹nūtkrāmati prāṇam anūtkrāmantaṃ sarve prāṇā 
anūtkrāmanti savijñano bhavati savijñānam evānvavakrāmati 
taṃ vidyākarmaṇī samanvārabhete pūrvaprajñā ca. tad 
yathā trÅṇajalāyukā trÅṇasyāntaṃ gatvānyam ākramam 
ākramyātmānam upasaṃharati evam evāyam ātmedaṃ 
śarīraṃ nihatyāvidyāṃ gamayitvānyam ākramam 
ākramyātmānam upasaṃharati. tad yathā peśaskārī peśaso 
mātrām apādāyānyan navataraṃ kalyāṇataraṃ rūpaṃ 
tanute evam evāyam ātmedaṃ śarīraṃ nihatyāvidyāṃ 
gamayitvānyan navataraṃ kalyāṇataraṃ rūpaṃ kurute...2

Когато духът (ātmán), изпадне в слабост, сякаш 
изпада в безсъзнание, жизнените дихания се събират 
1 Думата bráhman (ср. р.) произхожда от глаголния корен bṛh – 

„раста“, „разпростирам се“, „разстилам се“ и буквално думата 
bráhman означава „растеж“, „разширение“, „развитие“. Още във 
Ведите думата bráhman се среща с няколко различни значения: 
„магическа формула“, „молитва“, „мантра“, „свещена дума“, 
„свещен текст“, „магически текст“; „духовно познание“; само-
същ, неперсонален дух; абсолют; божествена същност, източ-
ник и принцип на всичко съществуващо. В Упанишадите думата 
встъпва най-вече с последните значения. По-подробно вж. Русева 
2012: 168–172; Братоева 2012: 340–346.

2  Шанкара 1987: 908–913.

около него. Като вземе със себе си тези частици свет-
лина, той се спуска към сърцето. Когато този човек 
се завърне отвъд окото, тогава престава да познава 
образи. Казват, че станал единен, той не вижда... каз-
ват, че станал единен, той не разпознава. Краят на 
сърцето му започва да свети и с тази светлина духът 
(ātmán) излиза през окото1, или през главата, или през 
друга част на тялото. Когато той излиза, след него 
излиза диханието, когато излиза диханието, след него 
излизат всички жизнени сили. Той става разпознаващ и 
следва разпознаването. Знанието (vidyā), действията 
и спомените го обвиват. Тогава, както когато гъсени-
цата достигне края на тревичката, се приближава към 
друга, и приближавайки се, се протяга [към нея], така 
и духът (ātmán) захвърля тялото, разпръсква незна-
нието и, приближавайки се към друго [тяло], се протяга 
към него. После, както когато майсторът придава на 
материала друга, по-нова, по-прекрасна форма, така и 
духът (ātmán) захвърля тялото, разпръсква незнанието 
и си създава друга, по-нова, по-прекрасна форма... (БАУ 
4.4.1.–4.)

В тези текстове е описано местоположението на 
атман, духа или душата, при различни състояния на съз-
нанието, при сън и при смъртта. Забележете, че когато 
атман променя положението си (спрямо тялото), се про-
менят и възприятията. Според текста, цитиран по-горе, 
при смъртта „атман се спуска към сърцето“, а това озна-
чава, че той е бил някъде другаде, вероятно в главата, 
близо до очите и по-специално в дясното око. 

1 Според Шанкара (1987: 910) ādityalokaprāptinimittaṃ jñānaṃ 
karma vā yadi syāt. mūrdhno vā brahmalokaprāpti-nimittaṃ cet. 
– „когато според действията и знанието си [излезе през окото] 
е определено да достигне света на слънцето. А през главата – е 
определено да достигне света на брахман“. 
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tadyat tat satyamasau sa ādityaḥ. ya eṣa etasmin 
maṇḍale puruṣo yaścāyaṃ dakṣiṇe ‹kṣan puruṣastāv etāvanyo 
‹nyasmin pratiṣṭhitau. raśmibhireṣo ‹smin pratiṣṭhitaḥ 
prāṇairayamamuṣmin. sa yadotkramiṣyan bhavati 
śuddhamevaitan maṇḍalaṃ paśyati. nainamete raśmayaḥ 
pratyāyanti. (БАУ 5.5.2.)

Това, което е истинско, то е слънцето. Този пуруша, 
който е в диска [на слънцето], и онзи, който е в дясното 
око, се основават един на друг. Посредством лъчите 
първият се основава на втория, посредством дихани-
ята вторият се основава на първия. Когато вторият си 
отива, тогава вижда чистия диск [на слънцето]. Тези 
слънчеви лъчи вече не го достигат.

Според когнитивистиката (съвременният) човек раз-
полага себе си близо до очите.1 Но както вече посочих, 
има много откъси от Упанишадите, според които атман 
(или пуруша) винаги обитава сърцето.

А дали не може аз-ът, атман, да бъде на две места?
В откъс от прочутия химн–загадка I.164. от Ригведа, който 

се повтаря и в Мундака Упанишад (МундУ) 3.1.1., се казва:

duvā́ suparṇā́ sayújā sákhāyā/ samānáṃ vṛkṣám pári 
ṣasvajāte/ táyor anyáḥ píppalaṃ svādú átti/ ánaśnann anyó 
abhí cākaśīti (РВ I.164.20.)
1 Илюстрация за това е следният пример: Когато малко дете от 

1 до 3 години покрие очите си с ръце, то счита, че се е скрило. 
Първоначално се е смятало, че понеже детето не вижда нищо, 
си мисли, че и задаващият въпроси наблюдател не вижда нищо. 
Обаче когато попитали „Мога ли да видя куклата ти?“, „Мога ли 
да видя крака ти?“ повечето деца отговаряли „Да.“, а на въпроса 
„Мога ли да видя теб?“ отговаряли с „Не“. Това води до извода, 
че децата (и не само) разполагат себе си някъде близо до очите. 
По-подробно вж. Найсер 1988, Гибсън 1979, Русева 2014.

Две птици, свързани с приятелство, са намерили убе-
жище на едно и също дърво./ Едната от тях яде сладките 
плодове на смокинята, а другата я гледа без да яде1.

Според ведолозите смисълът, който се влага в този стих в 
Упанишадите, няма много общо със значението му в Ригведа. 
За значението на стиха в Ригведа има множество доста разли-
чаващи се предположения. За мен най-приемливите от тях са: 
1. Хипотезата на Джонсон (1976) за тълкуване, което 

е тясно свързано с ритуалния диалог, в рамките на 
който се изказва този химн–загадка и е свързан с това, 
че единият от двамата разговарящи, който вече е пил 
сома2 ръководи другия, който все още не е пил или все 
още не е попаднал в променено състояние на съзна-
нието. В този смисъл във ведийския текст по-висш се 
счита този, който вкусва сладкия плод на смокинята.

2. Хипотезата на Браун (1968), който смята, че стихът 
е свързан с достигането до безсмъртие. Според него 
дървото е дървото на знанието, птиците са двама раз-
личаващи се помежду си жреци, а плодът е безсмър-
тието. Отново този, който яде сладките плодове на 
смокинята, е считан за по-висш от другия.
В Мундака Упанишад този стих е допълнен с раз-

лични от тези в Ригведа стихове и значението и тълкува-
нето (по-специално по-късното с около хилядолетие тъл-
куване на Шанкара) е съвсем различно. Обикновено този 
стих се уподобява на стих в Катха Упанишад:

ṛtampibantau sukṛtasya loke guhāmpraviṣṭau parame 
parārdhe chāyātapau brahmavido vadanti pañcāgnayo ye ca 
triṇāciketāḥ. (Катха Упанишад 3.1.)

1 За тълкуването на този стих в рамките на Упанишадите във 
връзка с местоположението на атман вж. Русева 2014.

2 За напитката сома и божеството Сома вж. Братоева 2003.
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Двама в света пият резултата на добрите дела, 
проникнали в пещерата [на сърцето], в другата, най-ви-
сшата обител.1 Сянка и светлина ги наричат мъдрите, 
които познават брахман, които [палят] петте огъня и 
трите огъня Начикета.2

Стих 3.1.1. от Мундака Упанишад може да се интер-
претира, като птиците се идентифицират с два аспекта 
на аз-а – единият е действащият, наслаждаващият се аз, 
а другият е субектът, който наблюдава, осъзнаващият аз. 
Така този и подобните на него стихове представляват 
различни метафори, които концептуализират аз-а като 
разделен. 

Очевидно е, че макар да са на едно и също дърво, 
двата аз-а не са на едно и също място. Подобно разде-
ление съществува и в нашия език, например в израза: 
„Погледни се само!“, който разделя наблюдаващият 
субект от действащия аз, като това разделение е прос-
транствено – в случая субектът наблюдава действащия 
аз отстрани/отвисоко. Лейкоф (1997) предлага център на 

1 Съгласно традиционното тълкуване двамата, които пият резул-
тата на добрите дела, са въплътеният aз – jīvātman (букв. „живият 
aз“), наречен в стиха „сянка“, chāyā, и върховният aз – paramātman, 
наречен в стиха „светлина“, ātapa. Тези два aз-а пребивават в сър-
цето и се наслаждават на резултатите от добрите дела, но върхов-
ният aз (идентифициран с брахман) не би трябвало да е обвързан 
с никакви действия, т.е. не би трябвало да изпитва резултата на 
делата. Въпреки, че брахман е независим от всякакви действия и не 
е обвързан с нищо, той също се намира вътре в тялото на човека, „в 
пещерата на сърцето“, защото се преживява там, и се наслаждава на 
плодовете от делата, доколкото се асоциира с въплътения аз.

2 Тези, „които палят петте огъня“, са стопаните, които изпълняват 
петте жертвоприношения. Конкретно за жертвоприношенията 
вж. БАУ (4.2.9.–14.). Петте жертвени огъня са: онзи свят – небето, 
Парджаня (богът на дъжда), този свят (земята), мъжът и жената. 
На всеки от тези огньове боговете извършват приношение, от 
което възниква съответното същество

съзнанието и възприятието да се нарича субект (subject), 
а телесните и функционалните аспекти на човека да 
формират действащия аз (self). Така че при метафората 
за „разделения аз“ субектът – центърът на съзнанието и 
рационалността, центърът на субективното преживяване 
застанал отстрани/над тялото наблюдава другия център 
– на тялото, емоциите и онази част от нас, която действа 
в света. Според Лейкоф (1997) имаме вградени, несъз-
нателни, автоматични начини за концептуализиране на 
аз-а, които използваме постоянно. Концепциите за аз-а 
вероятно отразяват някаква реалност и могат да ни дадат 
представа за вътрешната структура на аз-а или за механи-
змите, по които се формира аз-ът. 

Когато започнах да изследвам тази тема си помислих 
дали някакво субективно преживяване не е в основата на 
метафората за разделения субект. Например състоянието на 
деперсонализация и дереализация1, което, освен че е симп-
том на множество душевни заболявания, бива изпитвано 
и от съвсем нормални хора, може да възникне спонтанно 
или да бъде предизвикано от стресови ситуации, от раз-
лични лекарства, преумора, недоспиване и др.2 При кли-
ничното описание на това състояние се посочва, че някои 
хора се оплакват от него – те не изпитват никакви чувства, 
светът изглежда нереален за тях и не могат да излязат от 
това състояние, освен в редки случаи и за малко. В Индия 
обаче такова или подобно състояние на съзнанието се счита 

1 Деперсонализацията е аномалия при самовъзприемането, при която 
човек е безпристрастен, отделен наблюдател на самия себе си, на ума 
и тялото си. Хората, които изпитват деперсонализация, се чувстват 
отделени от собствената си физическа същност, като възприемат 
телесните си усещания, чувствата си емоциите и поведението 
си не като свои собствени. Обикновено човек възприема света 
като нереален, подобен на сън. Деперсонализацията е третият по 
честотност психологичен симптом след чувството за тревожност и 
депресията. По-подробно вж. Симеон 2004. 

2 Радович, Радович 2002.
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от традиционната култура за важно и необходимо за духов-
ното развитие на човека – основни положения в много 
индийски философски доктрини са твърденията, че светът е 
илюзия, мāя, че светът е сън, че чувствата не бива да при-
тесняват човека, че човек трябва да е спокоен и безметежен. 
Описанието на пуруша във философската школа санкхя като 
абсолютния бездеятелен субект, безучастния свидетел на 
танца на пракрити (материалната и действената първопри-
чина), напълно отделен от нея, би могло да се основава на 
такова преживяване на деперсонализация и дереализация. 

Възможно ли е текстът от Упанишадите (а защо не и съв-
падащият с него откъс от Ригведа) за двете птици да насочва 
именно към това или подобно състояние на съзнанието и да 
отразява действителността, такава, каквато му изглежда на 
човек в това състояние? А дали и това състояние не е сви-
детелство за някаква вътрешна структура на аз-а, видна и от 
метафоричните изрази в различни езици? Или ни представя 
един от начините, по които концептуализираме аз-а?
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Насер Хосроу (1004-1088) – исмаилитът- 
философ „ходжат ол-хаг“ – 

утопистът на изтока

Иво Панов
СУ „Св. Климент Охридски“

В Европа днес името на философа и поета, на пъте-
шественика и прозаика, на “еретика” и проповедника Абу 
Моин Насер Хосроу Балхи Губадиани не е така популярно 
както прославените имена на други представители от кла-
сическия период на персийската литература като Рудаки, 
Фердоуси, Ибн Сина, Хайям, Руми, Саади, Хафез, Джами 
и др. Но според заслугите му към световната философия 
и литература, той по право се нарежда плътно до тях.

Роден е през 1004 г. в град Губадиан в семей-
ство на староперсийска поземлена аристокрация. Баща 
му – заможен държавен чиновник, успява да даде на 
сина си задълбочено и широкообхватно образование. 
Любознателността и будния ум допринасят в значителна 
степен Насер Хосроу да усвои до четиринадесетата си 
година почти всички науки и изкуства на своето време: 
геометрията на Евклид, математика, астрономия, меди-
цина, философия, риторика, богословие, поетика, музика, 
история, арабски език и др.

Подобно на баща си Насер Хосроу отива в гр. Балх и 
постъпва на държавна служба в двореца на Газневедите, 
а по-късно, към 1040 г., се пренася в гр. Мерв, където е 
назначен за финансов чиновник в двора на селджукския 
владетел на Хорасан.

Хосроу обаче е будна, търсеща личност, пред която 
непрестанно застават различни екзистенциални въпроси. 
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Битието му на задоволен придворен не го прави щастлив. 
Контрастът между живота на дворцовите среди и този на 
обикновените хора прокарва първите пукнатини в тради-
ционното възпитание на бъдещия мислител. Съмненията, 
относно хармоничния, справедливия обществен порядък, 
все по-упорито започват да търсят своя отговор. Най-
вероятно именно стремежът му към социалната правда го 
подтиква да се отправи в странство по пътищата на Индия 
и някои други източни страни. И като че ли по време на 
това свое пътуване Хосроу намира мечтаното. Срещите 
със скитащите исмаилити и с техните идеи, сякаш очер-
тават тъй търсената истина, равноправие и вяра в пости-
жимото добро тук, на земята, в реалния живот. След тези 
срещи не секва до последния миг на съществуванието му 
любовта и упованието му към новото религиозно-фило-
софско учение – исмаилизма. Няколко думи само за него-
вата историята и доктрината му.

Исмаилизмът възниква като самостоятелна идеоло-
гия в рамките на шиизма към 765 г. За негова родина се 
смятат земите на Ирак, които по онова време са неотде-
лима част от персоезичното пространство. Там широки 
маси от низшето и средното съсловие прегръщат идеите 
за равенство и за справедлив цар, предлагани им от исма-
илитските проповедници. Към ІХ век ерестта има вече 
създадена стройна организация, своя религиозно-поли-
тическа концепция. Самото название “исмаилизъм” идва 
от името на Исмаил, признат от поклонниците му за божи 
наместник – имам, чиято душа се преселва в наследни-
ците му, също имами, водачи на исмаилитската общност. 
В своето развитие исмаилизмът преминава през четири 
фази: ранен исмаилизъм – до края на ІХ век; исмаилизъм 
по времето на първите Фатимиди в Египет (910-1094); 
разцеплиние на исмаилизма и създаване на иранския му 
център в Аламут – “Орловото гнездо” (до 1257 г.); късен 
исмаилизъм, съществуващ в различни страни на Изтока и 

на останалия свят до наши дни. С първите два етапа са 
свързани духовните дирения на Насер Хосроу.

Какво всъщност привлича Насер Хосроу към каузата 
на исмаилитите? Дали маздакитските идеи за човешко 
равенство, с изопачения смисъл, на които Хосроу така и 
не успява да се успореди до края на живота си. Или про-
цъфтяването на Фатимидската държава, основна причина, 
за което Насер Хосроу вижда в исмаилизма? Или пък 
извънредно почтителното отношение на Фатимидите към 
древногръцката философия? Трудно е да се даде катего-
ричен отговор на този въпрос. Но е факт, че през 1045 г. 
“Търсещия справедливост” напуска държавната работа, 
изоставя имуществото си и тръгва към своя доскоро бле-
нуван идеал – Египетската държава на Фатимидите.

Пътешествието продължава цели седем години (1045-
1052). Години, през които Насер Хосроу обикаля из земите 
на Азербайджан, Армения, Иран, Сирия, Палестина, Ирак 
и близо две години живее в Египет. Плод на извървяните 
пътища е един от първите паметници на повествовател-
ната проза на персийски език – همان رفس “Сафар-наме” 
(“Пътешественическа книга”). За съжаление тя достига до 
нас в по-късна, съкратена редакция. А в нея донякъде се 
долява и определена, по-късна сунитско-исмаилитска редак-
торска намеса. Което, разбира се, ни най-малко не намалява 
привлекателността и очарованието ѝ. Книгата е разделена 
на 98 не големи по обем глави и в нея колоритно са отра-
зени странстванията на автора из мюсюлманския запад. 
Талантливото перо на Насер Хосроу рисува пъстра пано-
рама на видяното. Правдиво, стегнато и с изключителен 
художнически талант се описват градовете, архитектурните 
паметници, държавното устройство, бита, нравите и оби-
чаите на посетените страни, срещите с поетите и учените в 
тях. Разбира се, като ревностен почитател и пламенен пропа-
гандатор на исмаилизма, и като един от двамата перси, носи-
тели на най-висшия исмаилитски религиозен титул تجح 
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 Ходжат ол-Хаг” („Доказателство за Истината”), Насер„ قحلا
Хосроу отделя в книгата си значително по-голямо внима-
ние на Египет, на неговите области и градове, на неговото 
благосъстояние. Защото не бива да забравяме, че по онова 
време египетските Фатимиди обявяват исмаилизма за своя 
държавна религия. И авторът на „Сафар-наме” става един 
от най-яростните прокламатори на исмаилитските идеи и на 
исмаилитското държавно устройство. Да направим опит да 
видим през очите на пътешественика Хосроу един детайл от 
тогавашния свят – египетските пазари: 

„От север на джамията е разположен пазар, наре-
чен „Захарния пазар”. Подобен на него няма в нито една 
друга страна. Там можеш да откриеш всички чудеса, 
които има по света. Видях там различни предмети, изра-
ботени от черупката на костенурка: кутийки за бижута, 
гребенчета, дръжки на ножове и други такива, видях 
също необикновено красив кристал, обработен от опитни 
майстори – него го донасят от Магреб, но казват, че са 
открили на по-близко място, в Червено море, по-ценен и 
по-красив кристал от магребския. Видях също слонова 
кост, доставена от Занзибар, имаше много големи късове, 
тежащи повече от двеста мана1. Предлагаха и кожи от 
бикове от Абисиния, приличащи много на леопардова кожа 
– от тях правят специални чизми. От Абисиния беше 
донесена и доста голяма домашна птица на бели точки и 
с качулка на главата, подобно на пауна. В Египет се произ-
вежда много пчелен мед, а също и захар.

На третия ден от месец дей2 по стария календар, 
четиристотин и шестнадесета година по персийското 

1  Ман – мярка за тегло, различна в отделни райони на Иран: 
тебризки ман (около 3 кг), шахски ман (около 6 кг), рейски ман 
(около 12 кг). Най-вероятно авторът има предвид тебризкия ман.

2  Дей – названието на десетия месец от иранския слънчев календар, 
съответстващ на периода 22-23 декември – 20-21 януари.

летоброене1, в един и същи ден видях на едно място след-
ните плодове и растения: червени рози, лотоси, нарциси, 
сладки и кисели портокали, лимони, ябълки, жасмин, 
пъпеши, дюли, нарове, круши, дини, жълти малки дини, 
банани, маслини, пресни фурми, грозде, захарна тръс-
тика, патладжани, пресни тиквички, репички, ряпа, 
цвекло, зелен фасул, краставички, пресен лук, току-що 
наронени зърна от нарове, моркови, захарно цвекло. 
Всеки, който се замисли как е възможно да се съберат 
на едно място всички тези плодове и зеленчуци, някои от 
които есенни, други пролетни, трети летни, четвърти 
зимни, сигурно най-вероятно няма да ми повярва. Но аз 
нямам никакво основание да лъжа и пиша само за това, 
което съм видял. Ако пиша за нещо, за което съм чул, 
то за него не мога да отговарям. Но Египет е огромна 
страна с различни видове климат – и студен, и горещ, 
от всички краища на държавата карат стока в града и 
част от нея я продават на пазара...”

(Хосроу 1991: 26-27)

И така описанието продължава на още цели две стра-
ници. Дали това не е прословутата източна словесна раз-
точителност? Едва ли е само това.

Но нека, отново чрез възприятията на Насер Хосроу, 
надникнем и в залите, предназначени за пиршествата на 
Фатимидите. В част №48 от „Сафар-наме”, озаглавена 
“Описание на приемите на султана”, четем:

“Те (египтяните) имат обичай по време на два 
празника султанът да подготвя трапеза и да дава уго-
щение. Той посреща аристократи и обикновени хора. 
Аристократите пируват в негово присъствие, обинове-
ните хора на други места и дворци. Въпреки че бях чувал 
много за такива приеми, имах голямо желание лично да 
1 Датата приблизително отговаря на м. декември 1048 година.
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бъда свидетел на тях. Затова и споделих с един от санов-
ниците на султана, с когото бях успял да поприказвам 
и да се сприятеля: “Виждал съм такива пиршества на 
владетели и шахове на Персия, като при султан Махмуд 
Газневид и при неговия син Масуд. Те бяха велики царе, 
разполагаха с безчет богатства и разкошотии. Сега бих 
желал да видя също и пира на повелителя на правовер-
ните...”. Той мигом се разпореди на началника на прие-
мите, наричан “сахиб ас-ситр”1. 

В последния ден на месец рамазан четиристотин и 
четиридесета (хиляда шестдедесет и втора) година бяха 
подредили зала, в която на другия ден, който беше праз-
ник, след молитвата султанът трябваше да дойде и да 
седне на трапезата. Началникът ме заведе там. Когато 
влязох през портите на двореца, видях постройки, 
тераси и многоколонни галерии, които ако понечех да 
опиша, книгата ми щеше да стане прекалено дълга.

Там имаше дванадесет четириъгълни замъка, съе-
динени един с друг. Преминавайки през тях откривах, 
че следващият надминава по красота предишния. Всеки 
беше сто на сто аршина, с изключение на един, който 
беше шестдесет на шестдесет аршина. В него беше 
поставен тронът, разположен по цялята широчина на 
залата, височината му бе към пет метра. Трите страни 
на трона бяха от злато, на него бе изрисувана ловна 
сцена, площад и други неща. Имаше и надпис с калиграф-
ски почерк.

Килимите и тапицерията в тази зала бяха от скъпа 
византийска разноцветна коприна и златиста тъкан, 
която през различно време от деня менеше цвета си. 
Всичко бе изтъкано според размера на мястото, където 
стояха. Тронът бе обграден от златна решетка, която е 

1 “Сахиб ас-ситр” тъжд. с “мотавалли ас-ситр” ар. (Букв. 
“Господаря на завесата”) – титул, даван или на един от главните 
евнуси в харема, или на отговяращия за царските приеми.

невъзможно да се опише. Зад трона, до стената, имаше 
сребърни стъпъла. Тронът бе толкова прелестен, че 
ако тази книга, от началото до края, бе посветена на 
неговото описание, пак нямаше да бъде възможно да се 
намерят достатъчно подходящи думи. Казват, че в деня, 
в който султанът дава прием, се отпускат 50 хиляди 
мана захар за украса на масите. Видях декорация върху 
трапезата, приличаща на портокалово дърво, чиито 
клони, листа и плодове бяха направени от захар. По него 
бяха направени хиляди фигурки от захар.

Кухнята на султана е извън замъка, в нея постоянно 
работят петдесет роби. От предверието на залата до 
кухнята има тунел. Редът там беше такъв, че всеки ден 
трябваше да се докарват четиринадесет камили товар 
сняг за царската изба. Повечето емири и знатни мъже 
получаваха от нея полагащото им се количество вино. 
Ако някой от жителите на града помолеше за болен, на 
него също му даваха. Също така за всякакви напитки 
и подправки, нужни на гражданите, те се обръщаха 
към двора и ги получаваха оттам. По същия начин сто-
яха нещата с мехлемите например, балсамите и други 
такива, ако някой поиска подобни неща, на него не му 
отказват, не търсят и претекст за отказ.”

(Хосроу 2013: 395)

Явно идеята за исмаилизма така е обсебила твореца, 
че той вижда единствено и само във Фатимидската дър-
жава така желаната житейска хармония. Затова и поетът 
съзнателно и искрено идеализира държавното устрой-
ство на Фатимидите. Той е убеден, че това е бленуваното 
царство на справедливостта...

В Египет Насер Хосроу се среща с главите на исмаи-
литското духовенство и получава длъжността „Върховен 
мисионер на Хорасан” и религионния титул “Ходжат 
ол-Хаг”. След което става официален представител на 
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исмаилитската доктрина, неин ревностен защитник и 
пропагандатор. Без да осъзнава това, до края на живота 
си, той ще служи на интересите на Фатимидите, ще аги-
тира за тях и ще печели техни привърженици. Но няма да 
успее да промени живота на новите им последователи към 
по-добро, което в крайна сметка е и неговата цел. Все пак 
нека не пропускаме, че искрения възторг, с който Хосроу 
описва процъфтяващия Египет, небивалия напредък в 
търговията и занаятите, гарантираните в известна степен 
граждански права и религиозната търпимост, подсказ-
ват, че той като че ли е намерил най-доброто обществено 
устройство на своето време и безрезервно му се е отдал. 
“Сафар-наме” не е само географско съчинение, това е и 
откровен човешки документ, изповед, която свидетелства 
за търсенията на една будна човешка съвест.

През 1052 г. Насер Хосроу Балхи се завръща в роди-
ната си с надеждата да пренесе в нея “новата светлина”, 
да спомогне за създаването на “справедливата монархия”. 
Той проповядва из цялата страна, укрепва и разширява 
старите исмаилитски общини и създава нови в Балх и 
Нишапур, в градовете и селата на Систан, Мазендаран и 
Гилан. За него обаче лесния живот свършва. Духовенство 
и светски власти го подлагат на непрестанни гонения, той 
е заплашван, обвинен е в разпространение на ерес, губи 
близки и приятели, пред очите му фанатизирана тълпа 
опустошава собствения му дом, отказана му е предишната 
длъжност. Вече по принуда Насер Хосроу отново става 
странстващ проповедник, обикаля градове и села, и раз-
яснява единствената в представите му справедлива иде-
ология и обществен ред. Накрая писателят намира убе-
жище в една от планинските крепости на Памир – Ямган, 
област Бадахшан (дн. Афганистан), където и прекарва 
остатъка от живота си, отдал се предимно на литературна 
дейност. Там той написва основните си трудове, обосно-
ваващи религиозната система на исмаилизма. 

Всички дошли до нас произведения на Насер Хосроу 
се отнасят до втората половина от неговата творческа 
дейност. Това са споменатата вече “Сафар-наме”, няколко 
философски трактата в проза, сред които نیتمکحلا عماج 
“Джам-е ал-хекматейн” (“Събиране на две мъдрости”) и 
-Зад ал-мосаферин” (“Пътнически прови“ نیرفاسملاداز
зии за странстващите”). 

Първият, изграден под формата на диалог между 
представители на древногръцката философия и исмаи-
лизма, ни излага в детайли философските възгледи на 
автора. В края му се прави извод за пълното сходство 
между двете философски течения. 

Вторият, представлява богата енциклопедия от зна-
ния в различни сфери на тогавашната наука, но най-
вече на философията. В него ще открием изключително 
доброто познаване на ученията на Аристотел, на Ал 
Фараби, на Абу Али ибн Сина (Авицена), а за негова 
квинтесенция можем да посочим актуалната и днес мак-
сима, че същността на индивида се определя най-вече от 
неговата дейност. 

Другите философски трактата на Хосроу, в които про-
зата на места се редува с поезия са: نید هجو “Ваджх-е дин” 
(“Лицето на вярата”), همان  تداعس “Саадат-наме” (“Книга 
за щастието”), همان ییانشور “Роушанаи-наме” (“Книга 
за светлината”), ناوخالا ناوخ “Хон-е ал-хон” (“Трапеза за 
сътрапезниците”), شیاهر و شیاشگ “Гошайеш ва рахайеш” 
(“Разкриване и освобождаване”).

Насер Хосроу по достойнство се нарежда сред 
най-прочутите прозаици и философи на Персия. Въпреки 
това, необходимо е да подчертаем, той е също толкова и 
талантлив поет. Което впрочем е нещо съвсем естествено 
за персийските майстори на перото, които умело съчетават 
дарованието на учения, на белетриста и на стихотвореца.

Нека видим, все пак, какъв е диапазона на твор-
ческите дирения на поета-философ, какви теми той 
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намира за значими да предложи на вниманието на 
своите читатели. Ето само няколко от назавнията на 
стиховете в „Роушанои-наме”: „Слово за уникалността 
на човека”, „За мизерниците и негодниците”, „За поло-
жителните и отрицателните човешки качества”, „За 
лицемерите и приятелите”, „Слово за небето и звез-
дите”, „Слово за поезията и за вдъхновението”, „Укор 
към поетите-панегиристи”, „Слово за писането на 
книги” и др. Да надникнем и в друго едно негово фило-
софско съчинение, също обилно гарнирано с поетиче-
ски наставления – „Саадат-наме”. И тук тематичното 
разнообразие на проза и поезия е респектиращо: „За 
доброто”, „За това как по-малко вреда да причиняваш”, 
„За търпението”, „За невежите и неблагородните”, „За 
умението да говориш и да слушаш”, „За великодуши-
ето”, „За добротелта”, „За другаруването с умните 
хора”, „За необходимостта от избягването на разго-
вори с глупци”, „За приятелството”, „За приятеля и за 
врага”, „Порицание на шаховете и на властимащите”... 
Все теми и разсъждения с неподправена хуманност и 
висока нравственост, насочени към човека и неговото 
духовно извисяване.

Стиховете от ранния период на Насер Хосроу с при-
дворен характер не са запазени, явно унищожени от него-
вите гонители. Съхранена е обаче по-късна негова поезия 
(около 11 000 двустишия) отново със силна философска 
обагреност, предимно в поетическия вид гасида. В дивана 
му броят им възлиза на общо 281, написани на достъпен 
за всички език, без излишни поетически украси, незави-
симо, че Хосроу е владеел целия технически арсенал на 
сложния източен стих. Защото тези гасиди, колкото и 
странно да е, не са били предназначени да възхваляват 
владетеля на Фатимидската държава. Техният адресат 
е друг – тези, които е трябвало да бъдат приобщени към 
исмаилизма. Само два примера:

За орела
Казват, че орел се вдигнал високо над града
и от свирепост за плячка широко разперил крила.
Изведнъж от място потайно коравосърдечен стрелец 
поради злочестата съдба по него пуснал остра стрела.
Попаднала в крилото на орела стрелата-кръвник
и от облаците високи на земята той се строполил.
Отправил поглед към стрелата, в края ѝ видял пера орлови
и си рекъл: “Що да стена? Което е от нас, то си е за 
нас!”

(Хосроу 2013:82, касида №44)

За кратунката
За кратунката не си ли чул, под чинара израсла
и за двадесетина дни по снагата му се възкачила?
И попитала чинара тя: “На колко си години?”
“Около двеста – отвърнал ѝ – че и отгоре.”
Присмяла му се тя: “Че аз за двадесет дни
от тебе по-висока станах, я кажи ми, защо е таз
ленивост?”
Отговорил ѝ така чинарът: “С тебе, тикво,
днес напразно няма да споря, но утре,
когато есенният вятър върху мен и тебе връхлети,
тогава ще се разбере, кой от нас е в сила да му устои!”

(Хосроу 2013:83, касида №47)

Ето защо, никак не е чудно, че със своята поезия Насер 
Хосроу е сред първите персийски поети-класици, дали своя 
принос в развитието на философско-назидателния жанр. 

И все пак, в заключение. Леко противоречиво и учуд-
ващо е, че такъв тънък аналитик, какъвто е във философ-
ските си съчинения, такъв правдотърсач и човеколюбец, 
какъвто е в гасидите си, Насер Хосроу вижда всичко в 
държавата на Фатимидите единствено в розови очила. 
Наистина, така е. Но вече стана сума за възвеличаването.
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Което в никакъв случай не обезценява силата 
на Насер Хосроу като прозаик и поет-хуманист, като 
философ и радетел за по-добър живот. И как да не се 
запитаме възгледите му не са ли една от първите про-
яви на неосъществимата мечта, която след време 
ще бъде доразвита в учението на германеца Томас 
Мюнцлер, в „Утопията” (1516 г.) на англичанина Томас 
Мор, в „Градът на слънцето” (1602 г.) на италианеца 
Томазо Кампанела, в „Писмата на женевския жител 
до неговите съвременници” (1802 г.) на французина 
Анри Сен-Симон, в „Новият промишлен и обществен 
свят” (1829 г.) на французина Шарл Фурие, в науч-
ните трудове и статии на англичаните Дж. Уинстанли 
и Робърт  Оуен, на руснаците Александър Херцен и 
Николай Чернишевски.
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Легенда об У Чжи-ци и 
китайский Царь Обезьян

Сторожук А.Г.
 Санкт-Петербургский Государственный университет

История китайской цивилизации невероятно богата 
примерами, когда литературные персонажи не только 
начинали восприниматься как самостоятельно бытую-
щие культурные феномены, но и обожествлялись, ста-
новясь частью народной религиозной традиции и при-
обретая прежде совершенно не свойственные им черты. 
Наиболее показательным примером здесь может быть, 
наверное, Сунь У-кун, царь обезьян из романа У Чэн-эня 
(吳承恩, ~1500–~1582) «Путешествие на Запад» (Си ю 
цзи, 西遊記). Действительно, влияние этого произведе-
ния не только на дальнейшее литературное творчество, 
но и на искусство театра, и на различные виды массовой 
культуры XX–XXI веков, и даже на китайские народные 
верования сложно переоценить. Сложнейший и полный 
аллегорий, базирующийся на тонком знании буддийских 
реалий роман У Чэн-эня оказался настолько доступным 
по форме и близким по духу китайскому читателю, что 
его главный герой, и до того широко представленный в 
народных пьесах и сказах, из мифологического и лите-
ратурного персонажа превратился в своеобразное олице-
творение повседневных чаяний, в воплощенную надежду 
на помощь в делах и даже приобрел черты божества. Тем 
не менее, при кажущейся ясности предыстории создания 
«Путешествия на Запад», существует целый ряд свидете-
льств, согласно которым образ фантастической обезьяны 
намного старше, чем обычно полагают, и восходит к 

древнейшим письменным памятникам Китая.
Рассмотрим лишь некоторые наиболее часто встре-

чающиеся точки зрения.
Прежде всего, проецирование поздних зодиакальных 

воззрений (в том числе, связанных с годом обезьяны) на 
китайскую древность, кажется, несостоятельным: при-
вязка двенадцати животных-покровителей к двенадцати 
циклическим знакам календаря происходит не ранее 
начала эры (Захарова 1960: 45–46). Расцвет же примене-
ния «животного цикла» приходится на VIII и XIII вв.

Что же до специфических обезьяньих черт в изобра-
жении божеств, то в поздней литературе имеются утверж-
дения относительно культа необыкновенной гигантской 
обезьяны по имени У Чжи-ци (無支祁), легенды о кото-
рой приписываются незапамятной древности. В част-
ности, утверждается, что это обезьяна вступила в проти-
воборство с Великим Юем (大禹), усмирявшим потоп, и 
производила яростные неистовства, пока не была побеж-
дена и заточена под скалу.

Об этом имеется запись в знаменитом танском 
своде «Дополнение танской истории» (Танго шибу, 
唐國史補) литератора IX века Ли Чжао (李肇). В тексте, 
в частности, говорится о рыбаке из Чучжоу (楚洲), выло-
вившем в Хуайхэ старинную железную цепь. Цепь была 
столь длинна и крепка, что, сколько ее ни тянули, до 
конца выбрать так и не удавалось. Когда рыбак доложил о 
находке, начальник уезда Ли Ян (李陽) собрал множество 
народу, чтобы тянуть цепь. Цепь вытянули до конца и на 
другом ее конце оказалась синяя макака, выскочившая из 
воды и бросившаяся обратно. Впоследствии в «Каталоге 
гор и морей» (Шань хай цзин, 山海經) нашли поясне-
ние, говорившее, что это водяное чудище, опасное для 
людей, прикованное Великим Юэм под горой Цзюньшань 
и зовущееся У Чжи-ци (Гудай цюйвэнь байбянь 1983: 
57). Характерно, что никакого описания подобного 
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животного в имеющихся списках «Каталога гор и морей» 
нет. Во всех 18 цзюанях встречается только два упоми-
нания бесхвостых человекообразных обезьян юань (猿) 
(1 и 2 цзюани) и вообще не имеется упоминаний длин-
нохвостых обезьян хоу (猴), при этом необычное обезья-
ноподобное животное из второго цзюаня «Каталога…» 
живет отнюдь не в воде, но в горах и видеть его – к войне 
[«Каталог гор и морей» (Шань хай цзин, 山海經), цзю-
ань 2] (Шань хай цзин 1984: 45). Можно было бы пред-
положить, что Ли Чжао ссылается на какой-нибудь древ-
ний и не дошедший до нас тайный вариант «Каталога 
гор и морей», если бы само это произведение, имеюще-
еся в единственном списке, созданном Го Пу (郭璞, 276–
324) в 18 цзюанях, не было к танскому времени широко 
известно именно в ортодоксальном виде и не считалось 
(на взгляд автора этой работы – совершенно справедливо) 
поздней подделкой (об истории изучения «Каталога» и о 
сомнениях в его подлинности см. (Захарова 1960: 6–16)).

Однако же, подобная ссылка на «Шань хай цзин» 
вполне может быть объяснена. Так, известна новелла Ли 
Гун-цзо (李公佐, 770?–850?) из сборника «Жунму сян-
тань» (戎幕閒談, «Праздные беседы из ставки командую-
щего») танского литератора Вэй Сюаня (韋絢, IX в.) под 
названием «Ли Тан» (李湯) (другое название «Древняя 
книга о Священных горах и Великих реках», кит. Гу 
юэду цзин, 古嶽瀆經), в которой говорится о встрече во 
время путешествия двух известных танских эрудитов 
и литераторов – Ян Хэна (楊衡, VIII в.) и Ли Гун-цзо 
(李公佐, 770?–850?). Ночью в лодке они от нечего делать 
затеяли беседу об удивительном и Ян Хэн поведал исто-
рию начальника уезда Чучжоу, только в этом варианте 
изложения его звали не Ли Ян, а Ли Тан. Когда Ли Тан 
служил в Чучжоу, один из рыбаков ночью удил близ горы 
Гуйшань (龜山). Неожиданно его крючок за что-то заце-
пился и вытащить из воды его было невозможно. Рыбак 

слыл прекрасным пловцом; он тут же нырнул на глубину 
пятидесяти чжанов1 и увидел там железную цепь, опо-
ясывающую основание горы. Конца цепи видно не было. 
Обо всем этом рыбак поведал Ли Тану и тот послал с 
рыбаком несколько отличных пловцов, чтобы они выло-
вили упомянутую цепь и доставили на берег, но все 
вместе пятьдесят посланных ныряльщиков совладать 
с цепью не смогли. Тогда им в помощь было отряжено 
пятьдесят быков и цепь понемногу раскачали. На воде 
царил полный штиль, но только лишь цепь доставили на 
берег, поднялись громаднейшие волны, наведшие ужас 
на всех присутствующих. На другом конце цепи тогда 
стало видно прикованное существо, обликом подобное 
обезьяне юань, с белой головой, длинной шерстью, рос-
том более 5 чжанов. Чудище сидело недвижно, подобно 
обезьяне, и оба глаза его были закрыты. Из носа и глаз 
лилась потоком вода, слюна издавала нестерпимое зло-
воние, и подходить к этому созданию никто не решался. 
Лишь только через длительное время чудовище пришло 
в движение, подвигало шеей, выпрямилось и раскрыло 
глаза. Взор его был подобен молнии, и в нем читались 
ярость и гнев. Обступавшие монстра люди, как один бро-
сились врассыпную. Чудище же потянуло за цепь, ута-
щило в воду быков, и больше не появлялось. Все эрудиты, 
оказавшиеся в то время в уезде, были потрясены, и не 
знали, что это за существо. Обнаружить его вторично уже 
не получилось. Повесть Ян Хэна Ли Гун-цзо пересказал 
своим многочисленным ученым друзьям со всей доскона-
льностью. Позже, во время другой поездки, Ли Гун-цзо, 
в одной даосской пещере, обнаружил восьмой цзюань 
«Древней книги о Священных горах и Великих реках» 
(кит. Гу юэду цзин, 古嶽瀆經); письмена были старыми, 
местами попорченными червями, чрезвычайно труд-
ными для прочтения, но Ли Гун-цзо вместе с даосским 
1 Чжан – мера длины, около 3 м.
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отшельником Чжоу Цзяо-цзюнем (周焦君) расшифро-
вали эти записи. В найденной книге говорилось, что, 
усмиряя потоп, Великий Юй трижды подходил к горам 
Тунбайшань (桐柏山)1, но из-за чудовищного ветра и 
грома, заставлявших выть и греметь камни и деревья, не 
смог приблизиться. Тогда он собрал великое воинство 
духов, призвал одноногое чудище Куй (夔), драконов, 
покровителей гор Тунбайшань и других грозных союзни-
ков, с которыми вместе обуздал и пленил неистовствую-
щую нечисть. Среди плененных был и дух рек Хуайхэ 
(淮河) и Гохэ (渦河), по имени У Чжи-ци. Он мог разго-
варивать, много знал и умел, видом напоминал обезьяну 
юань, нос имел маленький, лоб высокий, синее туловище, 
белую голову, взор, пылающий золотом, белоснежные 
зубы, шею длинною в сто чи2. Силой он превосходил 
девять слонов, атаковал, дрался и мчался с невероятной 
скоростью, тело имел быстрое и ловкое, но не мог долго 
смотреть и слушать. Его не одолели ни музыка, ни дух 
лесов Няо-му-ю (鳥木由), совладал с ним только святой 
Гэн-чэнь (庚辰) силой своего военного искусства, обра-
тивший в бегство и повергнувший тысячи защищавших 
У Чжи-ци оборотней и прочую нечисть. Он повязал У 
Чжи-ци железной цепью, в нос ему продел золотой коло-
кольчик и отправил под подножие горы Гуйшань, чтобы 
воды Хуайхэ вечно текли в покое и безмятежности. 
Впоследствии люди стали создавать изображения У 
Чжи-ци, чтобы избежать ветра и бурь на Хуайхэ. Поэтому 
то, что видел Ли Тан, рассказывал Ян Хэн и повествовала 
«Древняя книга о Священных горах и Великих реках», 
полностью соответствовало друг другу [«Тайпин гуан 
цзи» (太平廣記, «Обширные записи годов Тайпин»), 
цзюань 467] (Тайпин гуанцзи 1959: Т. 5, 3845–3846). 

1 Тунбайшань – горы, расположенные на территории нынешней 
провинции Хэнань.

2 Чи – мера длины, около 30 см.

Не удивительно, что в вольном пересказе баснословная 
«Книга о горах и реках» превратилась в «Каталог гор и 
морей», на который впоследствии и стали ссылаться 
самые разные авторы, рассказывая об У Чжи-ци.

Важным и принципиальным в данном вопросе явля-
ется время возникновения подобных легенд. Итак, если 
согласиться со сказанным выше, получается, что отсылки 
к неким древним манускриптам не имеют силы и факти-
ческим временем возникновения преданий о чудесной 
обезьяне, в данном случае, У Чжи-ци, становится эпоха 
Тан. Нужно сразу отметить, что памятных историй, свя-
занных с обезьяной в танское время, появляется неско-
лько. В дополнение к двум, приведенным выше, нельзя 
не упомянуть и знаменитую новеллу о Белой Обезьяне, 
известную как «Рассказ о Белой Обезьяне, дополнен-
ный Цзян Цзуном» (Бу Цзян Цзун Бай юань чжуань, 
補江總白猿傳), именуемый в своде «Обширные записи 
годов Тайпин» просто «Оуян Хэ» (歐陽紇). Он повествует 
о предыстории рождения великого танского каллиграфа 
Оуян Сюня (歐陽詢, 557–641), которого воспитал друг 
казненного отца – цензора Оуян Хэна (? – 570) – по имени 
Цзян Цзун. В новелле рассказывается о том, что в одном 
из военных походов Оуян Хэ (которого неизвестный 
автор явно путает с его отцом, правителем округа и гене-
ралом Оуян Вэем (歐陽頠, 498–536)) углубляется в горы 
в Фуцзяне. Его сопровождает молодая красавица-жена. В 
этих горах водится необычная Белая Обезьяна, владею-
щая магией, наделенная неслыханной силой, носящая 
одежду, подобно человеку, читающая древние письмена 
и скопившая несметные сокровища. Убить или ранить 
ее крайне трудно, поскольку тело обезьяны неуязвимо за 
исключением маленького участка внизу живота. Обезьяна 
любит похищать молодых красавиц и жена Оуян Хэ 
пополняет ряды его несметного гарема. Разыскивая 
пропавшую супругу, Оуян Хэ находит логово Белой 
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Обезьяны и с помощью пленниц чудовища заманивает его 
в смертельную ловушку. Перед смертью Белая Обезьяна 
сообщает, что жена Оуян Хэ ждет ребенка и просит не 
убивать будущего сына, потому что мальчик своим умом 
и талантами прославит родителей. Так в итоге и случа-
ется [новелла входила в сборник неизвестного авторства 
«Продолжение повествование господина Цзяна» (Сюй 
Чжан ши чжуань, 續江氏傳), «Тайпин гуан цзи» (太平
廣記, «Обширные записи годов Тайпин»), цзюань 444] 
(Тайпин гуанцзи 1959: Т. 5, 3629–3631).

Таким образом, получается, что появление много-
численных и сюжетно богатых историй о необыкновен-
ных обезьянах приходится в Китае на время пышного 
расцвета буддизма. Отсылки к древности или каким-то 
историческим реалиям в данных текстах не должны вво-
дить в заблуждение, так как здесь это не более чем дань 
традиции, антураж, а не подлинное обращение к якобы 
утерянным ныне фактам и сводам. Тогда возникает дру-
гое толкование подобных рассказов об обезьянах: пред-
полагается, что прообразом божественных приматов 
из китайских легенд служит индийский Хануман. Эта 
точка зрения среди западных ученых весьма популярна 
и высказывается она, в основном, в череде размышле-
ний о «Путешествии на Запад». Не останавливаясь под-
робно на обзоре доказательной базы (это потребовало бы 
отдельной и весьма объемной статьи) и на типологиче-
ских сходствах и различиях Ханумана и китайских леген-
дарных обезьян, необходимо заметить, что, во-первых, 
«Рамаяна» никогда не была в Китае широко популярна (в 
отличие от Индонезии, например), и говорить о возник-
новении легенд под влиянием этого текста, по меньшей 
мере, спорно. Во-вторых, легенды об обезьяне возникают 
в период расцвета буддизма, во время постоянных и пов-
семестных массовых проповедей, в которых основа чело-
веческого сознания традиционно уподоблялась обезьяне 

(читта, кит. синь, 心). Примеров такого уподобления 
великое множество, из наиболее известных, возможно, 
стоит упомянуть «Сатьясиддхи-шастру» («Шастру совер-
шенной подлинности», кит. Чэн ши лунь, 成實論), соз-
данную в III – IV веках Хариварманом и переведенную на 
китайский язык в V веке Кумарадживой (кит. Цзюмолоши 
(или Цзюмолошэнь), 鳩摩羅什, 344 (350?)–413 (409?))1; 
см., например, (Тайсё синсю дайдзокё 1924–1932: Т. 32, 
N 1646, С. 278b). Вдобавок, танский буддизм, в отличие 
от минского и цинского, находился под существенным 
влиянием идей ваджраяны, где различные варианты опи-
саний этого обезьяноподобного сознания на протяжение 
веков были излюбленным сюжетом не только философ-
ских сочинений, но и многочисленных произведений 
искусства. Великие учителя буддийской тантры, такие, 
как Субхакарасимха (кит. Шань У-вэй, 善無畏, 637–735), 
Ваджрабодхи (кит. Цзиньганчжи, 金剛智, 669–741) и 
Амогхаваджра (кит. Букун, 不空, 705–774), приезжали в 
Китай с миссионерскими функциями, и последствия этих 
визитов были более чем значимы как для храмовой, так и 
для простонародной трактовки буддизма (см., например, 
(Чжоу И-лян цзи 1998: Т. 3, 1–152)). Следы тантрийских 
практик читаются не только в танской художественной 
литературе (подробнее см. (Сторожук 2010: 252–254)), 
но и в произведениях литературы и искусства последу-
ющих эпох, например, созданных при династии Сун. В 
огромном комплексе высеченных в скалах барельефов 
местечка Дацзу (大足), созданных как раз в сунское время, 
представлена весьма широкая палитра ваджраянских 
божеств и защитников, не входящих в более поздний пан-
теон китайского буддизма. В этом же комплексе имеется 
изображение Будды Грядущего – Майтрейи, – держащего 
на руках символ человеческого сознания – обезьяну (см., 
1 Кумараджива – буддийский монах, один из крупнейших 

переводчиков на китайский язык буддийской литературы.
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например, (Сторожук, Корнильева, Завидовская 2010: 
135)).

Поэтому родство Ханумана и обезьяноподобных 
божеств Китая, вплоть до Сунь У-куна из «Путешествия 
на Запад», может носить не заимствованный, а генетиче-
ский характер: будучи выражением невероятно могучей, 
изменчивой, стремительной и своенравной силы – созна-
ния – они неминуемо станут наделяться сходными чер-
тами и описываться в похожих коллизиях.

В то же время нельзя не признать несомненного 
влияния легенды об У Чжи-ци на формирование именно 
китайских преданий о чудодейственных обезьянах. Уже в 
сунское время существует «Шихуа о том, как Трипитака 
великий Тан добыл священные книги» (Да Тан Саньцзан 
цюй цзин шихуа, 大唐三藏取經詩話). Сочинение насчи-
тывает три цзюаня и рассказывает о путешествии в 
Индию за священными книгами танского монаха Сюань-
цзана (玄奘, 600 (602)–664)1. В составе паломничества, 
описанного в «Шихуа…», имеется и необыкновенная 
обезьяна, могущественная, владеющая боевыми искусст-
вами и магией, неоднократно выручающая всю экспеди-
цию. Когда-то давным-давно эта обезьяна, уже умудрен-
ная волшебными знаниями, украла у богини Си-ван-му 
(西王母) персики бессмертия, за что была жестоко 
наказана и заточена в пещеру на Горе Цветов и Плодов. 
Теперь она бок о бок с Сюань-цзаном следует за священ-
ными книгами в Индию (текст произведения – см. (Да Тан 
1 Сюань-цзан – один из крупнейших деятелей китайского будди-

зма эпохи Тан. В середине VII века Сюань-цзан совершил палом-
ничество в Индию, где провел около 20 лет, изучая санскрит и 
буддийскую философскую литературу. Посетил южную Индию, 
Непал и Ассам. Перенимал знания у знаменитых наставни-
ков и неоднократно участвовал в крупных философских диспу-
тах по проблемам буддизма, устраиваемых между индийскими 
и зарубежными адептами. Вместе с учениками перевел на 
китайский язык 1335 цзюаней буддийских текстов.

Саньцзан цюй цзин шихуа 1954), перевод и исследование 
– (Шихуа о том, как Трипитака великий Тан добыл свя-
щенные книги 1987)). Гора Цветов и Плодов, упомянутая 
в «Шихуа» – это Хуагошань (花果山). Гор с такими наз-
ваниями в Китае несколько, но имеется подобная и в сос-
таве гор Тунбайшань, тех самых, где обитал У Чжи-ци. 
Открытым остается вопрос, актуально ли было это гео-
графическое название для сунского времени, но тот факт, 
что проштрафившаяся обезьяна была заточена именно 
там, нельзя сбрасывать со счетов.

В романе У Чэнь-эна обезьяна-спутник Сюань-цзана 
получает имя собственное, зовясь Сунь У-кун (孫悟空), 
буквально, «Познавший Пустоту», и весь роман перепол-
нен буддийской символикой, аллюзиями, скрытыми цита-
тами и тому подобным. Что же до Гор Цветов и Плодов, 
то Сунь У-кун располагает там свое обезьянье царство; 
перекочевал в роман и сюжет о краже персиков бессмер-
тия и заточении под скалой, и многочисленные магиче-
ские таланты волшебной обезьяны, и фантастическая 
ее сила (текст романа – (У Чэн-энь 1955), перевод – (У 
Чэн-энь 1994)). Сунь У-кун намного сложнее и проти-
воречивее безымянной обезьяны из «Шихуа…», ему не 
чужды слабости, он горделив, хвастлив, вороват, но это 
обстоятельство, в сочетании с его самоотверженностью, 
отвагой и преданностью, только добавляют персонажу 
обаяния и желания сопереживать ему; неслучайно Сунь 
У-кун быстро становится не просто одним из популяр-
нейших литературных героев Китая, но и протагонистом 
в огромным количестве пьес китайской музыкальной 
драмы, а в XX и XXI вв. – центральной фигурой филь-
мов и телесериалов. К «Путешествию на Запад» уже в 
цинское время писались литературные продолжения, а 
сам Царь Обезьян, как говорилось выше, был обожест-
влен. Культ Сунь У-куна существует и поныне, особенно 
в южных районах Китая, где ему воздвигают отдельные 
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храмы, а фигуру самого Мудреца Равного Небу (Ци Тянь 
Да Шэн, 齊天大聖) – именно таков был титул, дарован-
ный волшебной обезьяне Нефритовым императором 
– можно увидеть на алтарях самых разных святилищ. 
Справедливости ради нужно отметить, что имеются 
упоминания о существовании культа и прототипа Сунь 
У-куна, обезьяны У Чжи-ци, но убедительных свидете-
льств на сегодняшний день в наличии не имеется.
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Произход и функции на култа към свеще-
ните планини в Китай

Евелина Хайн
СУ „Св. Кл. Охридски”

В традиционните култури на всички народи са 
познати територии, които съвместяват празничното 
честване на Свещеното с иманентното му присъствие 
като фон за колективното ежедневие на общността. Най-
често този свещен топос се оказва общ за мита, рели-
гията и фолклора в рамките на дадената култура: За 
“свещени” биват признавани както природни обекти – 
планини, езера, реки, гори, цели континенти, така и тво-
рения на човешката ръка, възприемани като йерофании в 
профанния свят. Така например, според местни легенди 
в китайската провинция Шандун, планината Тайшан1 е 
главата на самия Пангу2 (Кюнстлер,1987:35-39) – митич-
ния гигант, космизирал изначалния хаос и превърнал се 
сам в източник на “десетте хиляди неща”3 във вселената. 
Подобно обвързване на събития от Праначалото с кон-
кретна точка в пространството придава на мястото, без-
спорна трансцендентност, а следователно и свещеност в 
очите на традиционната общност.

На територията на Свещеното индивидът и общ-
ността се изправят лице в лице с “проявление на абсо-
лютната реалност” (Елиаде, 1998:13), която за традицион-
ния човек е източник на стабилност в ефимерния свят на 

1 泰山Tàishān
2 盘古Pángǔ
3 万物 wànwù – т.е. на всички възможни проявления на единната 

същност на света

Профанното. За осмислянето и оценяването на профанния 
свят традиционният човек използва мярата на Свещеното 
и тъкмо спрямо него, осъзнато или не, оценява и собстве-
ното си съществуване. По тази причина конструктът “све-
щено място” като обективизация на Свещеното, поражда 
цял комплекс от културни практики, обвързани с предста-
вата за централното място на Божественото в мирозда-
нието на традиционния човек. 

Един от универсално разпространените типове естест-
вено свещено място е планината. За разлика от временното 
свещено място, дефинирано от ритуала и функциониращо 
единствено в неговите рамки, сакралните характеристики 
на планината са константна величина. Планинското прос-
транство в своята цялост въплъщава Свещеното и прите-
жава всички негови характеристики. (вж. Otto, 1929) 

Според традиционните представи на много народи, 
в центъра на света се издига една свещена планина, през 
която минава световната ос – axismundi: В недрата на тази 
планина се намира входът към Задгробния свят; нейните 
склонове са ориентирани в четирите посоки на земния 
свят, а продължението на оста, през върха на планината, 
сочи Полярната звезда, която указва местоположението 
на Небесните божества. 

Представите, свързани със съществуването на пла-
нина в центъра на вселената, са особено ясно изра-
зени в космологиите на Близкия Изток, Индия и Китай. 
Класически пример за планината като свещен център е 
планината Меру от индуистката космология, позната сред 
монголците и калмиките под името Сумер или Сумур, 
сред тибетците – като Шумеру, а в китайската будистка 
митология – като Сюми1.

“Небето обгръща Земята, Земята подпира Небето, 
отвъд Небето и Земята всичко е вода, та правдиви са 
1 须弥山Xūmí shān
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думите, че Небето и Земята са като кокоше яйце...а в 
средата е планината Сюми” (Wu, 1998:17)

В много традиции, макар да не бележи конкретно 
центъра на света, планината функционира като свързващо 
звено между човешкия и божествения свят. Тя е мястото, 
където Божественото се явява пред човека и където се 
разиграват важнисъбития от митологичната история на 
света. Понякога самата историческа съдба на човешката 
общност се обвързва с родоначалник или друга митична 
фигура, избрала за сцена на своите действия свещената 
планина. Така например според един древнокитайски 
мит, след световния потоп, унищожил човешкия род, 
единствените оцелели – братът и сестрата Фуси1 и Нюуа2, 
встъпили в свещен брачен съюз на върха на свещената 
планина Кунлун3 и дали началото на новия човешки род.

Най-често планината е не само място за контакт 
на профанния човек със Свещеното, но и самата 
обител на Божеството. Забележително е, че носителите 
на култа не възприемат Божествената същност 
като нещо различно от веществената природа на 
свещените планини. Образът на повелител или дух 
на планината, разпространен в редица азиатски 
митологично-религиозни традиции, на практика се 
слива с представата за самата планина като божество. 
Илюстрация за това ни дава китайския език: в него 
понятието “поклонение”, от будистката религиозна 
практика, е изразено с помощта на словосъчетанията 
“явявам се на аудиенция при/в Планината”4 и „явявам 
се на аудиенция при/на планинския връх“5. 

1 伏羲 Fúxī
2 女娲Nǚwā
3 昆仑山Kūnlún shān
4 朝山cháoshān
5 朝顶 cháodǐng

“Абсолютната реалност” в образа на свещената планина 
се проектира като върховна ценност в света на Профанното 
и въздейства с освещаваща сила на хората, приели я за ори-
ентир. Пример за това ни дава тибетски будистки текст:

“Стремиш ли се да притежаваш достойнствата 
на люде, добри и извисени, значи за себе си добро ти 
вършиш. Тъй и птиците, що обитават склоновете на 
Шумеру, със времето от само себе си се позлатяват.” 
(Федотов, 2007:146) 

 
“Прославената планина”1 в Китай, по традиция, е 

сцена за действията на Свещеното, а култът към свещените 
планини там е познат от най-дълбока древност. В него през 
вековете китайските митологично-религиозни представи се 
преплитат с основни идеи за уредба на държавата. Анализът 
на култа към свещените планини в Китай предлага възмож-
ност за наблюдения върху културната традиция като меха-
низъм, осигуряващ на китайската етническа общност съзна-
нието за идентичност и историческа перспектива. 

В праисторията на народите от Източна Азия важна 
роля като предтеча на всяка форма на религиозност изи-
грава тотемизмът. Китайският култ към свещените пла-
нини също трябва да се разглежда в пряка връзка с тоте-
мизма. Смята се, че първичната функция, приписвана на 
тотема в праисторическата епоха, е да създава и да закриля 
живота (Eichhorn, 1976: I, 2-3). Подобно на практиката и 
по други места, в източноазиатския регион като тотеми са 
почитани най-вече животни, например някои птици, конят, 
змията, но също и някои растения, камъни и природни 
явления. Етимологията на термина2 осветлява връзката 

1 名山míngshān
2 произлизащ от думата ototeman (odoodeman) със значение “братя 

и сестри с кръвна връзка, роднини”, както и “тотемен знак” в 
езика на северноамериканското племе оджибуа
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между тотема и почитащата го общност като отношения, 
предпоставени от кръвно родство. Най-общо, отношението 
на хората към тотема в праисторическата епоха е свързано 
с представата за него като за свръхестествен благодетел, 
който може да облекчи живота им по магически пътища. 
Към оказването на подобна помощ той трябвало да бъде 
подтикван по съответстващи начини. Тъкмо тук най-веро-
ятно са първите стъпки в прехода на древните хора

“от ниво, близко до животинското, към един свят, 
основаващ се на човека като одухотворено същество 
свят, който в по-нататъшното си развитие се ориен-
тира в посока към Божественото.” (Eichhorn, 1976: I, 2)

В тази връзка в тотемизма можем да търсим и ядрото 
на феномена “божества-повелители на природата”, за чието 
разнообразие свидетелства “Каталог на планините и море-
тата”1– съчинение, фиксирало в периода IV – I в. пр. Хр. 
най-ранния етап от развитието на древната китайска мито-
логия. (Яншина, 1977: 1-27) За тези същества се вярвало, че 
обитават планините и водите и че даряват хората с живот и 
благодат или пък ги наказват с природни бедствия в зависи-
мост от поведението им. В Книга трета от Втори свитък на 
„Каталогa“ – “Каталог на западните планини”, четем:

“Четиристотин ли на югозапад /се намират/ възви-
шенията Кунлун. Там именно е земната (долната) сто-
лица на Прародителя. Управлява я Богът на хълма (Луу). 
Този бог има тяло на тигър и девет опашки, човешко 
лице и тигрови нокти. /Той/ управлява деветте свода на 
небето...”

В края на Книга трета от същия раздел се казва: Сто 
ли по течението /на реката/ на запад се стига до планината 
1 山海经Shānhǎijīng 

Иуан... Въди се животно на вид като лисица, но с едно 
око и три опашки. Нарича се хуан. Вика /сякаш със/ сто 
гласа наведнъж. Може да предпазва от зло. Който яде от 
него, ще излекува жълтеница.”(Каталог, 1985: 33)

С планината като сцена и въплъщение на Свещеното 
е тясно свързан и един от най-древните образи от 
китайската митология, съдържащ архетипа на Началото. 
Това е божеството Хундун1, тоест Хаосът. “Каталогът”, 
(Втори свитък, книга трета) го представя като зооморфно 
божество:

“Още триста и петдесет ли на запад се намира 
Небесната планина....Там живее бог, който прилича на...
торба, червен, като буен огън. /Той има/ шест крака, 
четири крила. /Това е/ Хаосът (Хундун). Няма лице, 
нито очи...Това е именно прародителят-Река (Дидзян).” 
(Каталог, 1985:32)

Локализирането на това божество в “Небесната пла-
нина” посочва статута на планината в представите на 
древните китайци като изконно митологично простран-
ство, в което се развиват основни за съществуването на 
вселената и на човека процеси. 

Връзката между култа към планините и тотемизма 
има и друго важно измерение. Една основна тенденция 
на общественото развитие, чието начало се свързва с 
тотемизма, е структурирането на обществото чрез раз-
граничаването в него на тотемни общности. В този сми-
съл краят на тотемистичната епоха се очертава, когато 
представата за тотема като извор и гарант на животвор-
ните сили, постепенно отстъпва пред съзнанието за мяс-
тото на човека и по-специално на мъжа като носител на 

1 混沌hùndùn: Наличието на смисловия детерминатив “вода” в 
двата йероглифа е намек за праисторическата митологична пред-
става за Хаоса като “воден”. 
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жизненото начало. В следствие от това на мястото на 
тотемната общност идва кланът, а водачът на клана поема 
ролята на създател на живота. От значението, припис-
вано на водача за възпроизводството на общността, про-
изтича и представата за важността на притежаваната от 
него животворяща сила. Тук могат да се открият наченки 
на вярата в съществуването на душата като преносител 
на важното за клана животворно свойство на водача. Тази 
потребност от гаранции за ненакърнимостта на жизне-
ните сили на групата е важен фактор за възникването на 
култа към прародителите, тясно обвързан в Китай с култа 
към планините. 

Древната китайска представа за душата е ком-
плекс, в който се съчетават два основни елемента: 
“телесната душа” По1 и “ефирната душа” Хун2. Според 
тази представа, при раждането си човек получава от 
майката душа от вида По, която е неразделно свързана 
с тялото, така че след смъртта на човека и с разлага-
нето на неговото тяло тя също постепенно се разпада 
и изчезва. Другият вид душа – Хун, човек получава от 
страна на тотема или прародителя, приеман за същин-
ски негов създател, и тази “ефирна душа” може да 
се отделя от тялото по време на сън и в някои други 
случаи. След смъртта на тялото душата Хун се отделя 
окончателно от него и съществува самостоятелно. 
Предполага се, че „ефирната душа“ Хун е била 
разглеждана като привилегия единствено на пряко 
участващите във възпроизводството на живота. Това 
логично поставя в центъра на общественото внимание 
водача-прародител, тъй като наличието на душа у 
него се обвързва с предполагаемата му главна роля в 
процеса на възпроизводство на групата. (Eichhorn, 
1976: I,4-5)
1 魄pò
2 魂hún

И така, във вековете от епоха Шан1 тотемите са 
изместени от божествата-повелители на природата и 
от прародителите като носители на животворна сила. 
Писмени паметници от тази епоха свидетелстват, че по 
това време култът към прародителя вече е достигнал 
разцвета си и представлява

„център на религиозния живот на хората от Шан“ 
(Eichhorn, 1976: II, 6).

Известно е обаче, че още векове преди появата 
на държавата Шан, дарове за мъртвите са били поста-
вяни вътре в гробовете и върху тях, както това показ-
ват археологическите находки. (Eichhorn, 1976: II, 6) 
Смята се също така, че повечето гробове и ритуални 
места са били разполагани по планинските склонове 
или по възвишенията в близост до селищата и са били 
предоставяни на закрилата на местните духове. (Xu, 
Wang, 1995: 60 – 61)

Възприемана като обител на прародителите, плани-
ната заема ключово място в космологията на китайците не 
само в древността, а и в цялата им последвала културна 
традиция. В един от първите сборници с фолклорни 
записи “Издирени и записани чудновати истории” от IV 
век, се съобщава:

“Оголените върхове на планината Кунлун са главите 
на земята. Тук е разположена столицата на царете-пра-
деди в подземното царство.“ (Ган, 1986:210)

Планините заемат централното място и в текста 
с митологично-историко-философско съдържание 
“Трисловник”2, издаден за първи път през XIII 
1 商朝 Shāng cháo (XVI – XI вв. пр. Хр.)
2 三字经Sānzìjīnɡ 
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век и изиграл ролята на христоматийно четиво в 
традиционната образователна система и култура 
на Китай. „Трисловникът“ отразява както древните 
космогонични представи на китайците, така и преплелите 
се с тях през вековете даоистки и будистки идеи за света 
и в този смисъл илюстрира неизменната значимост на 
култа към планините в Китай. Според публикуваните 
през 1850 година “Най-важни коментари и тълкува-
ния на “Трисловника”1, свещената планина Кунлун е 
“най-високата в Поднебесната” и дава начало на самата 
Жълта река, традиционно приемана от китайците за река-
-кърмилница и символ на цялата китайска цивилизация. 
(Wu, 1998: 24) 

В такъв контекст напълно разбираемо е традицион-
ното китайско схващане, че присъствието на Свещеното е 
най-осезаемо тъкмо във високата планина. Самата планина 
като трудно достъпно пространство, изпълнено с непонятни 
сили, предизвиква в традиционния човек преживяването 
на нуминозната (тоест ирационално възприемаемата, вж. 
Otto, 1929) природа на Свещеното, изразима единствено 
чрез предикатите Страховитост и Магичност. Това обяснява 
традицията повечето будистки и даоистки храмове, а също и 
храмовете на синкретичната народна религия в Китай, да се 
строят в планината. Надеждите, възлагани на всяко едно от 
почитаните в тези различни храмове божества, на практика 
са идентични: “да закриля с божествената си сила”2,“да 
пропъжда демоните и да държи злите сили надалеч”3,“да 
низпославя сполука и да дарява дълголетие”4. Подобни 
очаквания предполагат и определен път, който хората 
трябва да извървят, за да се срещнат със Свещеното както 
пространствено, така и символично. 

1 三字经注解备要Sānzìjīnɡ zhùjiě bèiyào
2 神灵保佑shénlíngbǎoyòu
3 驱鬼避邪qūguǐ bìxié
4 降福変変jiàngfú cìshòu

Вече бе отбелязана тясната връзка между китайския 
култ към обожествените мъртви прародители и култа 
към планината, като тяхна обител. Етимологията на 
йероглифа 鬼, използван за понятието “зъл дух, демон”, 
хвърля важна светлина върху тази връзка. Съвременният 
тълковен речник на йероглифите, използвани в 
старокитайския език, обяснява 鬼 по следния начин:

“Произход на знака: В “надписите върху гадателни 
кости” горната част на йероглифа изобразява много 
голяма глава, а долната част наподобява силуета на 
коленичил човек. Етимологичното значение на 鬼 е: 
“душата на човека след смъртта му”. Тълкуване на 
значенията: 1. Суеверните хора приемат, че след като 
човек умре, от него остава душата, която наричат 
“гуейхун” или “гуей”. 2. Есенциалната одухотвореност 
на всички неща, духовете на нещата. 3. скрито, неуло-
вимо, опасно, нечестиво, демонично.” (Gudai hanyu zid-
ian, 2005: 267)

Както се вижда от обяснението на йероглифа
鬼, думата гуей няма еднозначно негативен смисъл. 
Планинският дух шангуей1 обаче най-често се проявява 
като зъл и вреди на хората, оказали се в контакт с него. 
В трактата си “Баопудзъ” Гъ Хун предупреждава за 
превъплъщенията на планинските духове:

“В деня, обозначен с цикличния знак ин в планината 
се появява същество..., наричащо се “отговарящ за пъти-
щата”, а всъщност е вълк; същество, наричащо се “вър-
ховен заповядващ”, а всъщност е стара дива котка;...в 
деня, обозначен с цикличния знак чън се появява съще-
ство, наричащо се “божество на дъжда”, а всъщност е 

1 山鬼shānguǐ
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дракон....Знаеш ли имената на тези същества, то те не 
могат да ти навредят.” (Гэ, 1999: 276-277) 

Основната причина за нееднозначната характеристика 
на планинските духове може да се търси в развитието на 
човешкото мислене в древността, протичащо паралелно с 
развитието на обществените отношения. Поради първона-
чалната относителна беззащитност на хората пред лицето 
на природата, древното митологично съзнание акцентира 
върху заплашителните за човека прояви на природната 
мощ. Така най-напред се появяват злите духове като олице-
творение на планината. През вековете човекът постепенно 
придобива умения за по-успешно общуване с природата и 
така постепенно се появяват и добронамерените планин-
ски духове, които оказват помощ на хората в усилията им 
за оцеляване. Това постепенно усложнява представите за 
същността на планинските духове и довежда до създава-
нето на сложна йерархизирана система на тези представи. 

Следващ етап от развитието на представите за пла-
нинския дух шангуей е превръщането му в планинско 
божество шаншън1. В този процес отново се наблюдава 
паралелното съществуване на по-древната представа 
за шангуей и произлязлата от нея идея за шаншън. 
Постепенно от единния първоизточник – представата 
за свещената природа на планината, се оформят две 
самостоятелни системи от представи за проявите на 
тази свещеност. Планинското божество се развива като 
изцяло положителна фигура, а и планинските духове 
вече не са еднозначно злонамерени. Те демонстрират 
една усложнена същност, доближаваща ги до човешката. 
Постепенно човешкият облик, най-често с външността на 
мъж, се закрепва устойчиво към представата за шангуей и 
се превръща в елемент от неговата характеристика. 

1 山神shānshén

Векове наред традиционната човешка общност е 
в неравностойна позиция спрямо могъщите планин-
ски духове и божества и компенсира тази своя слабост с 
помощта на жертвоприношения към тях. В зависимост 
от дейността, чийто успех трябва да бъде гарантиран, 
се осъществяват различни видове жертвоприношения. 
Един от основните прерогативи на планинските духове и 
божества е надзорът им върху лова в планината. Ето защо 
преди лов старейшината, начело на групата, задължи-
телно принася жертвени дарове към шангуей или шаншън, 
за да гарантира благоразположението му и успеха на лова. 

Друга ситуация, в която задължително се прави 
жертвоприношение към шангуей, е боледуването на 
член от общността. Според традиционното съзнание, 
неспособно в древността да проумее медицинските 
основания за телесните неразположения, всички болести 
са свързани със свръхестествените сили, включително и 
с планинските духове. Всяко навлизане в планината на 
някой член на общността се разглежда и като изпитание 
за спазването на традиционните норми за контакт със 
Свещеното. В този смисъл всяко неразположение или 
болест в рамките на общността се тълкува съответно 
като санкция от страна на шангуей за нарушение на тези 
норми. 

Важна част от задължителното познание на 
всички, решили да контактуват с превъплъщенията на 
Свещеното в планината, е знанието за “слабите места” 
на планинските духове шангуей. Така например се 
вярва, че злите духове се боят от вълшебните талисмани 
фулу1, в които елементи от йероглифи се преплитат със 
заклинателни фрази: “Съществуват четирийсет и девет 
истинни тайни амулета... Навлизайки в планината и 
гората, трябва в деня, под цикличните знаци “дзя'ин”, 
да изпишеш тези амулети с цинобър върху неоцветено 
1 符箓fúlù
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платно, през нощта да разстелеш платното и да го 
вречеш ритуално на съзвездието Северен черпак1; после 
трябва съвсем леко да наквасиш амулетите с алкохол, да 
произнесеш фамилията и името си, след което да вземеш 
амулетите с поклон. Трябва да ги носиш под дрехите 
си и те ще те пазят от всякакви демони, нечисти 
сили, тигри, вълци и отровни гадини, които обитават 
планините и водите.....” (Гэ, 1999: 283)

Да се върнем към другото основно въплъщение на 
свещените планини – планинското божество шаншън. То 
е локално божество, тоест, разпорежда се с конкретно 
място и това го поставя функционално в един и същи 
порядък с божеството на Земята Туди2 и с божеството на 
града Чънхуаншън3. 

В класификацията на свръхестествените сили 
шаншън се причислява към божествата на природата 
– плод на култа към природните сили, основан върху 
праисторическия феномен анимизъм. Дори след 
отмирането на първобитната анимистична религия, вярата 
в съществуването на планинските божества се запазва 
и в рамките на по-късните религиозни схващания на 
китайците. Ако приемем, че представата за духовете гуей 
е основна в метафизичните идеи на първобитната епоха, 
то представата за божествата шън се заражда в епохата на 
прехода към йерархизираното общество. Йерархичната 
структура на човешкото общество намира отражение 
и в йерархията на божествата, плод на метафизичните 
човешки представи. Така, начело на планинските 
духове застава планинското божество. Основната му 
характеристика е благоразположението му към хората и 
ролята му на техен закрилник – функция, кореняща се в 

1 Тоест Голямата мечка.
2 土地Tǔdì
3 城隍神Chénghuángshén

древната представа за тотема-закрилник на общността, 
почитаща го като свой прародител. 

Тук е важно да се посочи, че освен култа към планин-
ските божества с ясен тотемен произход, в древен Китай 
съществува и прякото почитане на планината като боже-
ство, без посредничеството на някакво същество-символ. 
В Свитък Пети от гореспоменатия “Каталог на планините 
и моретата” четем:

“Всичко в планините Бо, като се почне от плани-
ната Сладка фурма и се стигне до планината Гудън, 
има петнадесет планини... На планината Лиър като на 
божество (на Най-стария от рода) принасят жертва 
според ритуала...” (Каталог, 1985: 57)

Въпреки различията в описанията на планинските 
божества шаншън от различните части на Китай, могат 
да се посочат няколко типа външност, към които в крайна 
сметка се свеждат всички варианти. Един основен тип 
въплъщение на планинското божество са природните 
обекти. Такива могат да бъдат или самата обожествена 
планина или отделни елементи от планинската среда като 
камъни, дървета или бамбукови стъбла. Така например 
според китайците от народността Хан1 всеки един камък 
от свещената планина Тайшан притежава цялата нейна 
сила и функционира като свещен обект с апотропейни 
свойства. Затова е поставян пред входа на дома за пред-
пазване от злите сили. (Taishan: 2006)

Втори основен тип въплъщение на планинското 
божество са съществата полухора-полузверове – резул-
тат от еволюцията на праисторическите тотеми. Трети 
основен тип са животните. Най-често срещаната такава 
фигура е тигърът, почитан в североизточен Китай като 

1 汉族Hànzú
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“господар на планината”1, където този образ на планин-
ското божество е най-разпространен. Четвърти основен 
образ въплъщение на планинското божество е човешката 
фигура. Сред най-известните примери за такива образи в 
традиционната култура на народността Хан са божествата 
на Петте свещени планини. 

Вече беше посочен един от най-древните прерога-
тиви на планинското божество – надзора върху лова в 
планината, като израз на властта над всички живи съще-
ства там. С преминаването на обществото към земеделски 
начин на живот в прерогативите на планинските божества 
се включва и създаването на дъжда и облаците, като 
важно условие за нормалното протичане на земеделския 
цикъл. 

Друг главен прерогатив на шаншън е властта над 
раждането и смъртта на хората и над душите на мъртвите. 
За народността Хан такава власт притежава божеството 
на планината Тайшан – първата от Петте свещени 
планини. Сред китайците от етническите малцинства 
пък съществуват идентични вярвания, относно други 
планински божества, властващи над душите на мъртвите. 

Нека обобщим: възприемани едновременно като сцена за 
действията на Свещеното и като персонификация на самото 
Свещено, планините в Китай биват въздигнати в култ. Този 
култ се включва във всички значителни за традиционната 
китайска култура светогледни системи, каквито са даоизмът, 
будизмът и синкретичният народно-религиозен мироглед. 
Нещо повече, понятието “прославена планина”, като 
цивилизационен ориентир, присъства дори в рамките на 
конфуцианството – доктрина, принципно обърната изцяло 
към профанните измерения на действителността. Според 
легендата самият Конфуций отдал дължимото уважение на 
най-почитаната от Петте свещени планини – Тайшан, като 
се изкачил на върха й и оттам съзерцавал земите на родното 
1 山君shānjūn

си царство Лу. С думите си, че Поднебесната се смалява, 
гледана от върха на Тайшан, Конфуций на практика изразил 
своята косвена оценка за планината като пределен ориентир 
за възвишеност, спрямо който да се съизмерва делничният 
свят на хората. Не би било пресилено да се твърди, че 
свещените планини в Китай изиграват ролята на стожери 
в едно комплексно мироздание, моделирано от културна 
традиция с хилядолетна история. Косвена илюстрация на 
това твърдение откриваме в есеистичната творба “Лечение 
със стихове” на имперския сановник и същевременно един 
от великите интелектуалци и хора на изкуството от XI век 
Су Шъ: “Когато бях наказан с изгнание отвъд Петте хре-
бета, първоначално аз съвсем изгубих самообладание...”. (Су, 
1985:127) Тук Петте Хребета, т.е. Петте свещени планини, 
обозначават пределите на цивилизования свят, отвъд който 
според традицията живеят само варвари. 
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Брахманството – социална или ценностна 
характеристика на индийската традиция

Боряна Камова
СУ „Св. Климент Охридски“

Брахманството е сред специфичните за индийската 
традиция явления, които изграждат нейната характер-
ност. По-съществено обаче е, че то е също така сред тези 
нейни проявления, които особено красноречиво изявяват 
същността на тази традиция. Като заемащи най-висо-
ката позиция в съсловно-кастовата йерархия, брахманите 
често са обект на критични оценки, особено в изследова-
телските анализи и в перспективата на основополагащите 
за съвременното общество идеи за социална справедли-
вост и равенство. Но ролята на идеала за брахманството 
е по-значима за индийската действителност в градивните 
си аспекти, той определено допринася съществено за 
формирането, насочването, развитието и оцеляването на 
индийската традиция. 

Варновата1 система, въз основа на която се развива 
съсловно-кастовата, е една от отличителните черти на 
индийската действителност и една от важните социо-кул-
турни специфики на Индия. Устойчивостта във времето на 
тази система, която сама по себе си е феномен, се дължи 
1 Произлизащият от санскрит термин варна обозначава четирите 

основни социални деления в традиционната индийска социална 
система – съсловията на: брахмани (най-висшето, чийто белег 
са духовността и знанието); кшатрии (следващото надолу в 
йерархията, техен главен определител е властта); вайши (третото, 
свързвано с богатството и създаването на материалните блага) 
и шудри (най-нисшето съсловие, с основна характеристика 
зависимостта).
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преди всичко на тясната обвързаност на варновия модел с 
основополагащи за индийската култура идеи и ценности. 
Особено значим в това отношение е фактът, че брахма-
ните, които олицетворяват образоваността и духовността, 
запазват през целия период на хилядолетно съществуване 
на този социален модел най-високата съсловна позиция. 
А чрез механизма на варновите порядки, в почитта към 
брахманите традицията утвърждава познанието като 
висша обществена ценност и идеал, като най-голямо 
богатство и сила. 

Едно от труднообяснимите развития в историята на 
съсловно-кастовата система е именно как се запазва в 
хода на историческите превратности това доминиране на 
ценностната скала над тази на властовите лостове в обще-
ството. Възможно обяснение може да се открие в осново-
полагащите за индийската традиция холистични възгледи, 
които оцеляват и надделяват в индийската традиция 
през вековете и до днес и от които с основание изхожда 
един от най-значимите изследователи на съсловно-кас-
товата система – Луи Дюмон, когато разглежда варновия 
модел като холистична представа за обществото, в която 
водещо е виждането за човека като колективно същество, 
а йерархията в него извежда на преден план ценностите и 
идеалите и разграничава социалната от властовата пози-
ции (Dumont, 1988: 232). Наред с това съществено е, че 
в индийската действителност на варновите порядки, 
отсъства сблъсък между ценностна система и власт, в 
принципен план, защото варновата йерархия приема и 
не възпира възхода на властта. Във варновите порядки 
основен принцип е да бъдеш добър в това, което си, т. 
е. в изпълнението на своя варнов (съсловен) дълг, което 
предпоставя напр. изцяло положителното отношение към 
забогатяването за вайшите, стига да се съблюдават основ-
ните морални норми, като същевременно стремежът към 
богатство се приема за недостоен за един брахман, но 

не, защото богатството е недостойно, а защото ролята на 
брахманите за обществото е друга и те трябва да следват 
нея, в интерес на цялото. В контекста на варновата пред-
ставата за строеж на обществото всяка част от цялото има 
не само своето място, но и своето значение за цялото.

Важен белег на варновата принадлежност е заня-
тието или областта на дейност. Във връзка с това под-
реждането на социалните групи в съсловно-касто-
вата йерархия поставя въпроса за социалния престиж 
и значимост на отделните занятия. Градирането им 
в именно този ред – с брахманите начело, е знакова 
характеристика на варновата система. А не по-малко 
съществен факт е, че варновата йерархия не оценява 
по принцип различните дейности чрез градирането им, 
нито заклеймява отредените за по-нископоставените в 
йерархията. Градирането на значимостта на различните 
дейности е съизмерено с полезността им за цялото в 
перспективата на вселенския порядък, като в осъдите-
лен план се третира преди всичко начинът на изпълне-
ние на отредените по варнов дълг занятия в контекста 
на съсловно-кастовите норми. Но в най-стария индий-
ски книжовен паметник Ригведа, където за първи път 
се споменават четирите варни, не се дава характерис-
тика на социалните им функции. Разграниченията и 
йерархията като елементи на първоначалната идея за 
варновия модел – така, както са засвидетелствани в 
най-ранните източници, са средства за изразяване на 
опорните за индийската традиция схващания за зако-
ните на съществуването, върху които стъпва и самата 
идея за варновия модел. Най-ранната детайлна харак-
теристика на отделните съсловия е в древноиндий-
ския текст Манусмрити (или Манавадхармашастра)1, 

1 Макар и записан по всяка вероятност около началото на н. е., 
текстът се смята, че е създаден през втората половина на І-во 
хил. пр. н. е.
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известен като „Законите на Ману”. Аналогична на нея 
е и дефиницията за брахманите в Артхашастра1, която 
гласи:

„Дългът на брахмана е: да учи, да обучава, да 
извършва жертвоприношения от свое и от името на 
други хора, да прави дарения и да получава дарове” 
(Артха 1.3.5)2.

В съвременните изследвания отделните автори 
извеждат на преден план различни факти от описанията 
за брахманите и техния произход като предпоставящи 
най-високата позиция на брахманското съсловие в йерар-
хията на варните. Но всъщност тези отделни акценти 
очертават разните аспекти на генериралата варновия 
модел и в частност идеалът за брахманстовото идея, пре-
несла в социален план основополагащите за индийската 
традиция светогледни представи. Най-високата позиция 
на брахманите във варновата йерархия се свързава с това, 
че тяхното е първото, създадено при сътворението съсло-
вие (Smith 1994: 48), според изложеното в Пурушасукта – 
прочутия химн от глава 10-та на Ригведа; свързва се също 
с подчертаната в Атхарваведа роля на първия жрец-брах-
ман в космогоничния процес, както и с възприемането на 
брахманите като сродни на боговете (Герасимов, Касты 
в Индии, 1965: 84). В Брихадараняка упанишад – текст 
от края на Ведическата епоха3, е изложена различна от 
тази в Пурушасукта версия за произхода на варните и 
въз основа на нея се приема, че в рамките на човешкото 
1 Текст от епохата на династията Мауря – ІV-ІІ в. пр. н.е.
2 Позоваванията на конкретни части от изворите са с номерата на 

съответните раздел или глава и поредно място вътре в тях.
3 Ведическата епоха се простира от средата на ІІ-ро до към средата 

на І-во хил. пр. н. е. – времето на създадаването на ведическата 
книжнина.

общество, на брахманите е отредено аналогично на абсо-
люта във вселенски план място – в началото съществуват 
единствено те, всички останали съсловия са породени от 
тях (Upadhyay, 1979: 117).

Интерпертациите за произхода на термина брахман 
като обозначаващ член на най-висшето съсловие, както 
и речниковите му значения са многобройни и варират в 
различните форми в диапазона от „проява на отдаденост 
на Бог чрез служенето му”, „средството за увеличаване на 
благоденствието, т.е. богослужение”, както и конкретно 
„благоденствие” и „молитвен химн”, до „мистичното 
вдъхновение на прорицателите”, „свещена формула” или 
„магическа сила”, както и владеещият ги. В социален 
аспект терминът брахман първоначално обозначава кате-
гория жреци, които имат водеща роля в ритуалната прак-
тика във времето на Атхарваведа, като още в рамките на 
Ведическата епоха започва да се употребява и за жрец 
въобще, а от периода на дхармашастрите1 се използва 
вече обичайно в разширеното си социално съдържание 
като обозначаващ най-висшата варна в съсловно-касто-
вата система (Герасимов, Касты в Индии, 1965: 84-85). 

Най-честата, макар и не единствена роля на предста-
вители на брахманското съсловие през Ведическата епоха е 
като жреци в ритуалната практика, представяни като прите-
жаващи извънредни способности и най-съвършено владеене 
на божественото познание. Посредством т.нар. готра – родо-
словието на брахманите, което се проследява традиционно 
до един от седемте най-значими риши, се установява пряка 
връзка на брахманите от всички поколения с тези най-почи-
тани свети мъдреци, чиито приемници във вековете нататък 
се явяват представителите на брахманското съсловие. 

1 Корпус древноиндийска нормативна книжнина, основната част 
от която е създадена през първата половина на І-во хил. от н. е., 
но се опира на по-стария корпус – т.нар. дхармасутри, които при-
надлежат на периода VІ-ІІ в. пр. н. е. 
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В следведическо време, в резултат на влиянието на 
упанишадската традиция, която акцентира върху етиче-
ските и духовни ценности за сметка на ритуалните прак-
тики, морално-ценностните характеристики на брахман-
ството придобиват доминираща значимост (Upadhyay, 
1979: 4-6; 119). Затова и в професионален план брах-
манството се асоциира с дейности, които способстват за 
поддържането на нравствените и светогледни устои на 
индийското общество – те правораздават, учителстват, 
наставляват и пазят за поколенията духовното и интелек-
туално богатство на общността. Допускането да се пре-
питават с други дейности е обичайно свързано с услов-
ности, които да обезпечат поддържането на моралния 
облик и духовната извисеност на брахманите и осъщест-
вяването на занимания в основната насока на тяхното 
кредо – усвояване и разпространение на знания, духовно 
наставничество и свещенослужене. А във връзка с уста-
новяването на териториалната държава в Индия в след-
ведическо време, ролята на брахманите в обществото 
се свързва и с изпълняването на жречески функции за 
монарха и за общото благоденствие на държавата, като 
постепенно навлизат все повече и в светските аспекти на 
управлението и заемат позиции на съветници и министри, 
както и в правораздаването. Така брахманите се очертават 
като пазители на порядъка в обществото, техен дълг е и 
да напътстват другите да спазват законите. 

С времето, в контекста на развитието на идеите се 
утвърждава и представата, че брахманството трябва 
да олицетворява чистота – чистота на произхода, на 
мислите и на поведението, съблюдавана и чрез упражня-
ване на подобаващо занятие (Bhattacharya, 1978: 67). В 
Шатапатха брахмана се прави връзка между дълга на 
брахманите и тяхното богатство – придобитото от Ведите 
познание, което задължава брахманите да имат подоба-
ващо поведение, да пазят потеклото си чисто и доброто 

си име, и да спомагат за усъвършенстването на другите 
(ШБ ХІ.5.7.1). Така до времето на индуизма чистотата 
става особено значим за брахманите белег (Dumont, 1988: 
70). В Яджнавалкясмрити1 се подчертава, че съсловният 
дълг се състои най-вече в съблюдаването на чистота, пра-
вдивост, сдържаност и усвояване на знания (Яджн ІІІ.66).

Идеята за чистота/нечистота на социалните групи 
във варновата йерархия се смята, че се поражда от бипо-
лярността на сакралното и профанното във ведическия 
жертвоприносителен ритуал, като чистотата на брахма-
ните произтича отчасти от състоянието им на святост 
във време на протичане на ритуала, на извършването му 
от тях, а тази на другите се измерва, съобразно ангажи-
раността им с ритуала, като е съответна на степента на 
тяхната причастност към него. Наред с това брахманите, 
освен че са извършители, са и пазители на ритуала и като 
такива се намират в постоянно състояние на „осветеност”, 
което поддържат като избягват омърсяване, посредством 
храна или допир и това от своя страна подчертава тяхната 
отграниченост от останалите социални групи (Thapar, 
1993: 37, 39).

В перспективата на тезата на Дюмон за опозици-
ята чистота-нечистота, като основа на съсловно-кастова 
йерархия, заслужава внимание изтъкнатото от него, че 
един от водещите фактори, обосноваващ наблюдаваните 
разграничения в рамките на варната, на брахманите, при 
нейното раздробяване и вътрешно йерархизиране с разви-
тието на кастовата система, се явява степента на „омър-
сяване”, която упражняването на занятието им носи и 
на тази основа се осъществява градирането сред самите 
брахмани, което се обуславя от равнището в съслов-
но-кастовата йерархия на тези, за които дадената кате-
гория брахмани извършва религиозни обреди, като на 
1 Текст, отнасян към вековете преди средата на I-во хил. от н.е., 

обичайно се датира в IV-V в.
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най-ниските стъпала в рамките на варната, се нареждат 
храмовите свещенослужители (девалака), имащи досег с 
най-смесена и широка публика, а на най-високите – уче-
ните брахмани, които изобщо не свещенослужат (Dumont, 
1988: 70). Брахманите на държавна служба се нареждат 
по-ниско, спрямо брахманите жреци и брахманите учи-
тели (Upadhyay, 1979: 136).

Моралната страна е особено съществена за брахман-
ството. Китайският пътешественик Сюен Дзан, който 
пътува по светите за будистите места из Индия през VІІ 
в. и оставя многостранни описания за земите, през които 
преминава, в специално посветен на социалното деление 
сред индийците раздел от своя пътепис, характеризира 
варната на брахманите предимно с присъщите й морални 
качества: „Първото [от четирите деления] – брахманите, 
са хората на неопетненото поведение. Те се уповават на 
религията, живеят, като съблюдават чистота и следват 
най-правилните принципи.” (Si Yu Ki, 11). Предписанията 
за брахманите изискват не само занятията им да са безу-
корни от гледна точка на варновата им позиция, но и да 
ги следват не, за да трупат богатства, като печелят тол-
кова, колкото да се издържат (Upadhyay, 1979: 121). В 
перспективата на варновата представа за порядъчност 
брахманите не бива да работят за отплата – по традиция 
ги възнаграждават с дарове (Bhattacharya, 1978: 41). Но 
тези дарове могат да бъдат (а както е видимо от изворите 
и често са били) много щедри – от храна и дрехи, през 
крава или цяло стадо добитък, до злато и земи. Някои 
учители са обучавали по стотина ученици, които трябвало 
и да помагат в отглеждането на добитъка и някои дома-
кински дейности в дома на своя гуру (Sharma, 1985: 83). 
Срещат се пасажи в изворите, които конкретно назовават 
богатствата, с които брахман разполага – големи количе-
ства злато и множество крави, коне, роби и слуги (БАУ 
VІ.2.7). Те са част от полагащата се на брахманите като 

възнаграждение за тяхното учителстване или свещено-
служение т.нар. дакшина, която включвала обаче и не 
само материални придобивки, а и подобаващо отношение 
към тях в духа на уважение, истинност, справедливост, и 
като цяло на принципите на високия морал (ЧУ ІІІ.17.4).

Брахманите са отчетливо отграничени в тради-
ционното индийско общество и с привилегированата 
си позиция по отношение на предписанията за тяхната 
закрила – редица текстове недвусмислено целят да пазят 
от посегателства имуществото и потомството на брах-
маните, както и да възпират причиняването на каквито и 
да било вреди на брахмани, дори и само от нанасяне на 
оскърбления (Герасимов, Касты в Индии, 1965: 82-83). 
В Брихадараняка упанишад се казва, че да посегнеш на 
брахман, е като да оскверниш утробата, от която произ-
лизаш (БАУ І.4.11). В Древна Индия убийството на брах-
ман е сред сочените като най-тежки престъпления (Ману 
9.235, 11.55; Яджн III.206-209). В контекста на същест-
вувалите в традиционното индуистко право разграниче-
ния на съсловно-кастова основа – принадлежащите към 
различните социални нива, понасят различни наказания, 
за извършването на едни и същи престъпления срещу 
личността, брахманите обичайно понасят най-леките 
наказания. Съществено е обаче, че за определени прос-
тъпки те понасят най-тежките наказания, като напр. дава-
нето на подкуп или злоупотреба със свидетелски показа-
ния, за които обичайно се наказва с глоба, за брахманите 
е определено изселване (Яджн II.81(83), 82(84)), както и 
за кражба – наложената им глоба е с най-голям размер 
и се посочва изрично, че това е така, „защото той [брах-
манът] е наясно с достойнствата и простъпките“ (Ману 
8.337-338). Тези по-строги наказания са, може да се каже, 
правният „превод“ на действащия в рамките на варно-
вите отношения принцип, че колкото по-драстично се 
нарушават варновите норми, толкова повече се накърнява 
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заеманата варнова позиция, а като драстично нарушение 
може да се третира и погазването на изискването към 
висшите във варново отношение за добродетелно пове-
дение. Знанието и степента на владеенето му са сред 
ключовите основания за подредбата в йерархията на 
варните. Те са достойнство и добродетел, но и пораждат 
достойнството и добродетелта. И тъй като според варно-
вите порядки и представи в низходящия ред на варновата 
системата принадлежащите към всяко следващо ниво все 
по-малко владеят ведическото познание или иначе казано 
– вечните истини на съществуването, те носят и по-малка 
отговорност при извършването на нарушаващи порядъка 
деяния. 

Знанието е и друга значима характеристика на брах-
манството, която подобно на чистотата и моралния облик 
откроява брахманите и обосновава най-високата им вар-
нова позиция. Преклонението към знанието е опреде-
лено един от най-отличителните аспекти на индийската 
културна традиция. Важно е обаче, че макар несъмнено 
да включва и уважение към достиженията на човешкия 
разум, то произтича главно от характера на ведическото 
познание, т.е. онова познание, което съдържа представите 
за съществуването не в ограничените рамки на конкрет-
ния момент или място, а в измеренията на вечността и 
вселената и е знание по-скоро за законите на съществу-
ването. В индийската традиция в опознаването на тези 
закони се вижда смисълът на земното съществуване на 
човека, тъй като те са ключът към самото съществуване. 
Затова, варнов дълг, на стоящите най-високо в социал-
ната стълбица, е да се посветят на овладяването на това 
познание и да го предадат на останалите. Затова, най-ви-
соката варнова позиция е за хората на знанието – брахма-
ните. Те са сътворени от Създателя, за да го опазят, а с 
него и порядъка (Яджн I.198(196)). В светлината на добре 
известната теория за карма е съществено да се отбележи, 

че за усъвършенстването на човешката природа индий-
ската традиция дава дори предимство на знанията пред 
действията – „даже да си най-грешния сред грешниците, 
само от знанието носен ще прекосиш оттатък всички 
пороци... огънят на знанието ще стопи натрупаната карма 
без остатък” се твърди в Бхагавадгита (ІV.36-37). Наред 
с това „дважди роден1, който не изучава и не следва Веда 
[…] бързо се превръща в шудра още приживе, а и него-
вите наследници” (Ману 2.168).

Нормативната подплата на идеала за брахманството 
в контекста на предписанията и порядъка във варновата 
система има несъмнено ключова роля за оцеляването му. 
Морално-етическата извисеност на брахманството издига 
на пиедестал съсловието и способства за поддържането 
на идеала. В идеала за брахманството обществената пози-
ция и престиж се свързват със знанието и духовността и 
проправят пътя им сред обществото. И макар и не всички 
представители на брахманското съсловие да олицетворя-
ват този обществен идеал, съхраняването на идеала през 
вековете поддържа на върха в обществената йерархия 
неговия символ – брахманите.

Социалното и ценностно измерения на брахман-
ството са същностно преплетени и трудно могат да бъдат 
разграничени назад в историята. В ново време обаче все 
повече се откроява ценностната стойност на брахман-
ството за индийското общество и действителност. Ярко 
изражение на това е написаното от Джавахарлал Неру 
за Махатма Ганди: „Дори и сега, в нашия век на парите, 
се вижда влиянието на тази традиция и благодарение на 
нея Ганди (който не е брахман) можа да стане върховен 

1 Т.нар. двиджа или двиджати са принадлежащите на първите 
(в низходящ порядък) три съсловия във варновата йерархия, 
на които само се полага посвещение във ведическото знание. 
Изучаването на Ведите се приема в индуистката традиця като 
второ рождение.
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ръководител на Индия и да владее сърцата на милиони, 
без де прибягва към сила или принуда, без да заема офи-
циално положение и без да има пари. Може би най-до-
брият критерий за характера на културното наследство на 
един народ и за онази съзнателна и неосъзната цел, към 
която се стреми, е на кой водач оказва доверие.” (Неру, 
1983: 112). Индия на ХХІ век видимо също тачи тези цен-
ности – една от най-бързо развиващите се икономики в 
света днес лансира като ключова стратегия за перспек-
тивното си стопанско развитие т. нар. икономика на зна-
нието, с която даде път на образоваността и квалифика-
цията като залог за устойчивост и бъдеще на стопанския 
напредък. Съсловно-кастовата система не същестува по 
закон в Индия вече повече от половин век, но индийското 
общество е все още в значителна степен подвластно на 
съсловно-кастовото съзнание. Това често се свързва с 
отрицателни прояви. В контекста на темата на изложе-
нието обаче заслужава да се отбележи поддържането на 
идеала за брахманството. Днес брахманите са лишени от 
нормативно подплатен социален статус. Но почитта към 
духовността, към знанието, към образоваността е съхра-
нена и на тях все така се гледа като на богатство и сила. 
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Списък на използваните съкращения: 
1. Артха – Артхашастра
2. БАУ – Брихадараняка упанишад
3. Ману – Манавадхармашастара 
4. ЧУ – Чандогя упанишад
5. ШБ – Шатапатха брахмана
6. Яджн – Яджнавалкясмрити

Ритуали, култови предмети и атрибути в 
алтайския шаманизъм

Светла Къртева-Данчева
СУ „Св. Климент Охридски“

 Шаманът като служител на култа
Шаманът е централна фигура, която осъществява 

посредничеството между хората и свръхестествените съще-
ства, които обитават Горния, Долния и Средния свят. Според 
религиозните вярвания на алтайските народи човек ста-
вал шаман по волята на духовете. Те принуждавали своите 
избраници да станат посредници между хората и свръхес-
тествените същества. Хората, призвани да бъдат шамани, 
имали особени белези – някакво петно, палец в повече или 
отличитен знак, който ги правел различни от другите хора. 
Важно и задължително условие да стане някой шаман било 
да има шамански произход – утха. Имало различни видове 
утха – по бащина линия – халуун утха (букв. ”горещ произ-
ход”), по майчина линия – хара утха (букв. „черен или чужд 
произход”), дархан/тархан утха – „ковашки произход”. 
Потомък на човек, убит от светкавица също имал шамански 
произход, наричан нэрьеэр утха – „произход от светкавица”. 
Човек, който е намерил „свещени камъни” (части от метео-
рити) също имал шамански произход, наричан буудал утха 
– „спуснат отгоре произход”. За най-значим се смятал бащи-
ният произход, а изключително почитан – ковашкият. При 
монголи, буряти, якути и алтайци шаманите, както и кова-
чите, се делели на бели и черни.

Делението на шаманите на бели и черни зависело от 
това с кои божества и духове били призвани да общуват. 
Белите общували с добрите, а черните – със злите.
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При якутите обреди в чест на добрите божества айыы 
извършвали белите шамани – ай оюуна. Те нямали спе-
циален костюм и барабан, обличали се в бяло. Черните 
шамани извършвали обреди за злите божества абаасы.

При западните буряти делението зависело от шаман-
ския пантеон на божествата – белите шамани били покро-
вителствани от добрите западни тенгрини, а черните – от 
злите източни тенгрини. Белите шамани извършвали и 
обществено значими обреди с жертвоприношения към 
божествата – покровители на рода. Облеклото им било 
бяло без метални украшения и висулки. Не използвали 
барабан, а своеобразно ветрило, което представлявало 
най-често клонка с листа от бреза с лентички. (Галданова, 
1987: 80-81)

Въпросите, свързани с бялото и черното шаман-
ство, са много сложни и противоречиви. Проучването на 
неговата същност би хвърлило светлина върху изясня-
ването на религиозната система на централноазиатския 
шаманизъм.

Като знак, че човек е избран да стане шаман, се счи-
тало особеното състояние, в което той изпадал обикновено 
по време на пубертета. То се наричало „шаманска болест”. 
Признаците били чести припадъци, тревожни състояния, 
изпадане в безсъзнание за дълго време. Това състояние 
можело да продължава с години и спирало, когато човекът 
приеме да стане шаман и започне да практикува. Предполага 
се, че извършването на шаманските ритуали действа раз-
товарващо на психиката на шамана. Различните народи 
си обяснявали различно шаманската болест. Якутите смя-
тали, че духовете отнемат кут на болния за възпитание. 
Тувинците смятали, че в болния се вселява душата на умрял 
шаман и затова той страдал. Така интерпретирана идеята 
за избиране на шамани очевидно имала за цел да внуши на 
околните, че шаман може да бъде само човек, надарен със 
свръхестествени дарби по необикновен начин.

„Превръщането” на човека в шаман ставало чрез 
обреди, състоящи се от ритуални действия, свързани с 
изработването на специален барабан и костюм. Обредът 
се извършвал, когато човекът, страдащ от шаманска 
болест и неговите близки се убеждавали, че болестта му 
наистина е такава, т.е. когато имитирал шамански движе-
ния, подражавал на шаманите и извършвал сам обреди с 
атрибути, подобни на шаманските. И в случите, когато 
тези действия му носели облекчение, той започвал да 
вярва, че е „избран”, след което трябвало да се извърши 
обред на „посвещаване”.

Този обред бил голямо събитие за цялото селище и 
бил съпроводен с различни игри и развлечения, продъл-
жаващи няколко дни.

В началото бъдещият шаман извършвал ритуални 
действия с прости атрибути – метличка, малък лък, палка 
за барабан или жезъл, чиято горна част била оформена като 
глава на животно. Така той се приемал за живо същество и 
действията, извършвани с него имали пречистващ характер. 
Така били прогонвани вредните за човека свръхестествени 
същества. Бъдещият шаман извършвал ритуала за себе си 
и така се учел да управлява пристъпите на болестта, под-
ражавайки на действащите шамани. Преодоляването на 
пристъпите и овладяването на болестта означавало, че духо-
вете вече му разрешават да има свой барабан и той можел 
вече да поръча за себе си изработването му. В изработката 
на барабана и останалите шамански атрибути участвали 
всички негови близки. Много разпространен бил обредът 
за „съживяване на барабана”, който се считал за ездитно 
животно. Допуска се, че първоначално барабанът е бил сим-
вол на дух-помощник в образа на диво животно, а по-късно 
започнали да го представят като ездитно животно. При раз-
личните народи шаманският дар се получавал от различни 
духове и божества. Често това били духовете-покровители 
на рода, също божествата Улген и Ерлик.
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Като цяло в тези обреди не съществували определени 
канони. В някои случаи викали опитен шаман да помогне, 
но много често новопосветеният се справял сам.

Някои детайли се срещали само при отделни народи. 
Например при телеутите новият шаман взимал за себе 
си части от барабана на починал шаман-роднина, при 
шорците се извършвал въображаем ритуал-женитба с 
духа-стопанин на барабана.

 Особености на шаманския ритуал
Шаманите от Сибир и Централна Азия извършвали 

обреди, свързани с различни страни от бита и дейността 
на хората. Най-важните от тях се извършвали под фор-
мата на „шаманстване”, подчиняващо се на определени 
канони.

При различните сибирски народи началото на обреда 
обикновено било едно и също. Помощниците на шамана 
приготвяли предварително всичко необходимо – жертви 
за духовете, барабана, постелка за сядане. Отначало 
шаманът изричал молитва за благословия и помощ от 
местните духове-стопани: от духа на огъня, от стопанина 
на местността, от духа-покровител на семейството. След 
това изяснявал причината за нещастието, по повод на 
която се извършвал ритуалът. Ако причината била болест, 
сложността на ритуала за лечение зависела от „силата” на 
духа, който се е вселил в тялото на болния и е похитил 
неговата кут. Ако неразположението било слабо, причи-
нено от малък зъл дух, шаманът се ограничавал с про-
изнасяне на заклинание, малки подаръци и угощение за 
умилостивяването му.

При тежко заболяване се извършвал сложен ритуал, 
който продължавал цяла нощ и представлявал многоак-
това мистерия, в която шаманът, заедно със своя дух-по-
мощник, ловял злия дух или извършвал пътешествие в 
световете на свръхестествените същества. Мистерията 

завършвала с разпускане на духовете-помощници и с тъл-
куване на резултатите от извършените действия. В обред-
ните заклинания, които често били прекрасни поетични 
произведения, шаманите подчертавали могъществото на 
своите духове-покровители, описвали сложността на пре-
пятствията по своя път и своята борба в защита на хората. 
Те сякаш действително общували с невидимите свръхсъ-
щества и посещавали местата, където те живеели. По 
време на ритуала те често изпадали в екстаз и губели съз-
нание. Може да се каже, че шаманстването се превръщало 
в управляван от тях нервно-психически припадък, изис-
кващ много сили и емоционална енергия. Същевременно 
шаманският ритуал бил не само религиозен акт, а ком-
плекс от култови действия съпроводени с музика, песни, 
благовония, алкохол, огън и др. Словото било едно от 
най-мощните средства за въздействие върху вярващите. 
Шаманите били и майстори на словото – своеобразни 
поети, артисти, певци. С умелите си изпълнения с риту-
ални предмети – свирене на хур1, ритмично подрънкване 
с бронзови и метални звънчета, биене на барабан, те пра-
вели силно впечатление на околните. Нито един ритуал не 
минавал и без алкохол, който трябвало задължително да 
бъде изпит от присъстващите. 

Шаманският ритуал може да се разглежда и като дра-
матизация. Наред с обредните действия с различно пред-
назначение (лечение, жертвоприношение, молитви за 
здраве и плодородие), общата сюжетна схема се запазвала 
(етапите на пътуване на шамана към опреден дух или 
свят) и по своето съдържание изразявала връзката между 
хората и света на духовете. Описанието на пътешествието 
на шамана ставало с помощта на драматизирано действие, 
в което се използвали редица средства, близки до театрал-
ните – мимики, диалози с духовете, наличие на публика, 
1 Струнен музикален инструмент, украсен със стилизирана фигура 

на конска глава.
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своеобразна сценична площадка. С помощта на барабана 
се постигала определена ритмична организация и фон за 
следващите действия. Еднообразните ритми и еднотоно-
вата, хармонизирана реч създавали отлична почва за вну-
шаване на респект у публиката.

Шаманският ритуал се извършвал в юртата, край 
дърво, край гроб или на специално оградено място. 
Шаманът съобщавал на присъстващите докъде е стигнал 
при пътешествието с движения на тялото, с ритмични 
удари на барабана, с думи и актьорска игра, с помощта 
на грим и маски. Действащите лица били традиционни за 
даден народ митологични герои и духове-помощници на 
шамана. Единствен изпълнител на тези роли бил самият 
шаман. Той се превъплъщавал в тях и изразявал образа на 
своя герой с помощта на различни актьорски техники – 
речеви характеристики, изменение на гласа, пантомими, 
фокуси. Понякога използвал маска или други атрибути, 
подходящи за ролята, имал система от условни звуци, с 
които биел барабана. Шаманът добре осъзнавал и зре-
лищния момент, затова често развеселявал публиката и се 
стремял да събуди определени чувства в нея. 

Състоянието на екстаз, в който изпада шаманът е 
предмет на много спорове и дискусии. Ние няма да раз-
гръщаме тази тема. Важно е да споменем, че той е една 
от характерните особености на шаманизма в Сибир 
и Централна Азия. Установено е, че шаманите, които 
можели да изпадат в екстаз, правели това само в опреде-
лени случаи. По време на обществените жертвоприноше-
ния – тайлган и на колективния молебен – сасали, екста-
зът не е бил нужен. Към него се прибягвало по време на 
умилостивителни жертвоприношения, устройвани във 
връзка с тежко заболяване, епидемия или друго бедствие. 
Екстазът е съставна част от шаманския ритуал, извън 
него той не се проявява. Общуването с духовете ставало 
и извън състояние на екстаз. Състоянието на екстаз не 

продължавало от началото до края на ритуала, а само през 
определени моменти. Използването на барабан и други 
музикални инструменти не било задължително, за да се 
стигне до екстаз. Всеки шаман имал своя техника за изпа-
дане в такова състояние и я използвал, в зависимост от 
обстановката и своите умения. Установено е, че не винаги 
шаманът изпада в екстаз с усилие на своята воля. Има 
случаи, когато това ставало неочаквано, въпреки неговото 
желание. (Михайлов, 1987) Състоянието на екстаз допри-
нася шаманът да докаже силите и възможностите си да 
установява контакти с други светове. Екстазът засилва 
впечатлението, че шаманът прави всичко възможно да 
въздейства на висшите сили и да ходатайства за облекча-
ване съдбата на страдащите. Той оказва психологическо 
въздействие на околните, допринася за укрепване на авто-
ритета и признанието на вярващите.

 Шамански атрибути и ритуални култови пред-
мети – видове и предназначение
Предметите, принадлежащи на шамана, са много 

важен компонент в структурата на шаманизма, свързан не 
само с религиозната идеология и обредната система, но и 
с материалната култура и изкуство. Може да се твърди, че 
шаманският консерватизъм се е отразил на този структу-
рен елемент, тъй като много от неговите детайли, начини 
на приготвяне и ритуали на освещаване са се запазили в 
своя първоначален вид. Промени са настъпили в сурови-
ната, от която се изработвали и във функциите на атрибу-
тите, които ставали по-сложни.

Жезълът е сред най-важните атрибути. Известни са 
три вида – в зависимост от вида на горната част, която 
изобразявала глава на кон, змия или човек. Изработвали 
се от дърво или желязо, задължително се освещавали и 
се украсявали с лентички и звънчета. Жезълът се връч-
вал на шамана по време на обреда за посвещаването му. 
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Предназначението му било да служи като средство за 
придвижване, за преминаване в други светове и за връзка 
с божествата. Той бил символ на властта на шамана в 
селището. Камшикът също символизирал властта на 
шамана, украсявали го с лентички и други висулки. 
Служел за наказване на провинилите се.

За пречистване на жертвените животни, на виното и 
на храните, запалвали кора от бяла ела. Тя символизирала 
шаманския сан и правото на култова дейност. Изрязвали 
я откъм страната на слънчевия залез, като преди това се 
извършвал обред на жертвоприношение. Известни били 
три вида кори: мухар, обикновена кора – използвали я 
все още непосветените, начинаещи шамани; намаата 
– кора, прикрепена към клонка, която се запалвала от 
посветените шамани и дуурэн – пълна кора, прикрепена 
към клонка и украсена с бяла или черна лента, която се 
използвала от най-силните шамани. 

Задължителен атрибут на шаманите от Сибир и 
Централна Азия е барабанът. Освен музикален и кул-
тов инструмент, той е и сложен символ, веществен израз 
на шаманската идеология. Той е атрибут само на посве-
тените шамани и символизира кон или друго ездитно 
животно, с което шаманът се спуска в Долния свят или се 
издига към Горния. В зависимост от ранга си един шаман 
може да притежава няколко барабана. По форма и вън-
шен вид при алтайските народи барабаните са еднотипни 
и имат следните характерни признаци: кръгла или овална 
форма, големи размери, дървена ръкохватка от едната 
страна, сложна рисунка, отразяваща значението на бара-
бана като символ на вселената. При отделните народи 
има някои различия, но те не са големи. Предполага се, 
че характерните признаци на южносибирските бара-
бани са се утвърдили през първото хилядолетие пр. Хр. 
Етнографските материали показват, че в хода на историче-
ското развитие барабаните все повече се съсредоточавали 

в ръцете на служителите на култа. Първоначално барабан 
имало във всеки дом и до него имал достъп всеки член на 
семейството. Тази традиция престанала да съществува в 
периода на господството на тюрките. 

Важен атрибут, използван често в шаманските 
ритуали на тюрки, монголи и тунгуси било своеобразно 
ветрило, което най-често представлявало клонка с листа 
от бреза или друго дърво, или парче плат. Назовавали 
го с термините джалбыыр (як.), шырва (кум.), jälpäk 
(алт.); čelbeg (шор.); jilbiš (тув.) jelpigϋ (дрт.). В осно-
вата на всяко от тези названия е древнотюркското jel 
– „вятър”. Ритуалната връзка между ветрилото и лекия 
вятър, който се получава при движението му не е слу-
чайна. Представата за вятъра jel като божество или дух 
при тюрките е регистрирана в древнотюркските писмени 
паметници, където за него се говори като за божество jel 
tängri (ДТС, 1969:254). Обредите, извършвани с ветрило 
имали пречистващ характер – с тях прогонвали вредните 
и опасни духове. В някои случаи с помощта на ветри-
лото шаманите призовавали своите духове-помощници. 
(Потапов, 1978:23-25) 

Важно е да се отбележи, че ветрило се използвало преди 
да бъде изработен първият барабан на новопосветения шаман. 
Освен това белите шамани си служели само с ветрило вместо 
барабан, при това не изпадали в силен екстаз.

Неотменна част от шаманския ритуал били и кос-
тюмите. Те били два типа – на птица и на животно. 
Символиката на животинския образ (елен, сърна, лос) 
била разпространена повече при централните тунгуси. 
Многобройни ресни от кожа или плат, покриващи раме-
нете, ръкавите и полите на дрехата напомняли козина, а 
рогообразните разклонения, носени на главата, имити-
рали рогата на животното.

Образът на птица бил по-разпространен при якути, 
монголи, алтайци, амурски тунгуси. Ивици плат или кожа, 
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под формата на криле, покривали костюма на пластове, 
а между тях били пришити истински пера, предимно от 
бухал или орел. При много народи двата типа костюми 
се използвали успоредно, в зависимост от задачата на 
шамана. Когато той се отправял на среща с „господаря на 
животните” в планината или тайгата, или отивал в долния 
свят, обличал костюм на животно; когато трябвало да 
„полети” към горния свят, се обличал като птица.(Мюлер, 
2001:57)

Костюмите били украсени с множество апликации – 
образи на змия, риба, лисица, дракон, тигър, гущер и др. 
Такива фигурки изработвали и от дърво, кожа, сребро, 
мед, плат или хартия и ги наричали онгон. Те изобразявали 
духовете-помощници на шамана. Значенията на онгон са: 1. 
дух, душа на покойник; 2. дух-покровител на дома; 3. хълм, 
височина. Предполага се, че в древността на тези хълмове 
са извършвали жертвоприношения. (Галданова,1987:71) 
Считало се, че онгоните, като помощници на шамана, 
му вдъхват магически способности, с помощта на които 
изпълнява задачата си. Често на гърба на костюма при-
шивали миниатюрни изображения на луната и слънцето, а 
земята била представена като метален кръг с дупка в сре-
дата, предназначена за спускане в долния свят. Якутите 
закрепвали на гърба на костюма халки, на които привърз-
вали ремъци, с които трябвало да бъде удържан шаманът, 
когато изпадне в екстаз по време на шаманския ритуал.

Срещали се и особени „бойни” костюми с нагръ-
дници, наколенници и рамене от дебели животински 
кожи, които се обшивали с метални плочки. Наричали 
костюма хуяг оргой – „доспех-плащ”. Шаманите го обли-
чали по време на сражение, тъй като изпълнявали функ-
циите на военачалник или съветник. 

Тунгуските шамани от долното течение на р. Амур 
почерняли лицата си със сажди, когато се отправяли в 
долния свят. Други народи използвали парчета кожа, 

плат или було от ресни (якути, буряти), за да прикриват 
лицата си. С тези своеобразни маски те се опитвали да 
станат невидими за злонамерените духове или да улеснят 
концентрацията си по време на церемонията. (Мюлер, 
2001:58)

Шаманът слагал и специална шапка, обточена с меча 
кожа. На нея прикрепяли птичи пера – от врана или орел, 
пришивали и ленти. По време на жертвоприношение 
представителите на рода привързвали към шапката бяла 
лента в знак на уважение към шамана. Друг важен атри-
бут за глава била шаманската корона, която представля-
вала горната част на глава на животно – елен, рис, вълк, 
свалена заедно с рогата и ушите. Понякога тя се поста-
вяла върху шапката. Към нея пришивали лентички, плас-
тинки, звънчета, фигурки на птици, зверове, риби. Имало 
и корони от желязо с два остри върха от двете страни. Те 
се предавали по наследство и се освещавала със специа-
лен ритуал.

Металните звънчета били неотменна част от шаман-
ския костюм. Закачали ги по него, на шапката и на дру-
гите атрибути. Тяхното предназначение било да плашат 
злите духове.

Задължителен атрибут били огледалата – толи. Те 
били бронзови или нефритени, с изображения на раз-
лични животни – орел, дракон, змия и др. Тунгуските 
народи вярвали, че в толи се вселяват духовете-помощ-
ници. В Сибир бронзови огледала се изработвали още 
през второто хилядолетие пр. Хр. Според шаманските 
представи толи се изработвали от небесните ковачи и 
се пускали на земята. В тях се отразявали греховете 
на хората. Основното им предназначение в по-късен 
период е врачуване чрез тях с почукване и други обредни 
действия.

Важни ритуални атрибути били зэлэ ~ дзеле – връв-
чици от бели конски косми, украсени с цветни парцалчета 
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и с привързани към тях различни предмети. Употребявали 
ги при различни действия – по време на обредите тайл-
ган, при посвещаване на шаман; закачали ги пред входа, 
ако в дома има новородено, за да го предпазят от зли сили 
и лоши хора. Според шаманските представи зэлэ при-
тежавали магическа сила, от тях се бояли злите духове. 
Появата на зэлэ е свързана с развитието на скотовъдството 
в Централна Азия и Южен Сибир.

При тюрки и монголи много използвани са и залма 
(монг., бур.); салма (як.) яалма (алт., хак.); чалама (тув.) – 
цветни парцалчета и ленти, които завързвали на брезови 
клонки, на гривата на конете, към рогата на добитъка или 
към предметите на шаманския ритуал. Този обичай на 
украса съществува от древни времена. 

Друг важен атрибут, използван от шаманите е зада ~ 
яда – особени камъни, притежаващи магическа сила да 
предизвикват буря, силен вятър със сняг. При якутите се 
наричат сата – вярвали, че е камък, който се намира в сто-
маха на животните. Зада съществува в Централна Азия от 
дълбока древност. В ранните китайски и монголски исто-
рически съчинения се срещат примери за използването на 
вълшебни камъни, които предизвикват лошо време, за да 
се демобилизират и объркат вражеските войски.

Подобни магически камъни използвали и тунгуз-
ките шамани. Наричали ги тавогда ~ тавугда – от таво- 
– „паля, разпалвам”. Тяхното предназначение било да 
съживяват и лекуват душата на покойника, върната от 
Долния свят. (Широкогоров, 1919).

Младите брези или брезови клонки, които се използ-
ват по време на обреди се наричат при тюрки и монголи 
туургэ ~ туруу. Същото название се среща и при тун-
гузките народи – туру ~ торо. Руският изследовател Л. 
Щернберг отбелязва, че на въпроса какво означава туру, 
отговорът на всички хора от тунгуски народности бил 
един и същи – „пътят, по който шаманът и молитвите 

му се възнасят към небето”. (Щернберг, 1936: 123) В 
манджурската митология торо е прасковата – дърво на 
слънцето и на живота. Предполага се, че туру символи-
зира световното дърво, което свързва Долния, Средния и 
Горния свят. 

Всички атрибути, използвани по време на шаман-
ските ритуали се освещавали по време на инициацията на 
шамана и периодично се подлагали на пречистване, за да 
не губят вълшебната си сила. Фактът, че повечето пред-
мети се изработвали от желязо потвърждава мнението, 
че формирането на шаманизма е станало през бронзовата 
епоха – т.е. в периода на развито патриархално родово 
общество. 
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Полетът на шаманската шапка 
из духовете на киното

Андроника Мартонова
Институт за изследване на изкуствата, БАН

„Има тридесет и три бога1 в небесата 
и двадесет и осем лунни дома2 на земята. 
Изгрява Слънцето, сияе 
над сто хиляди земи, 
а над Корея – месецът блести.
Под слънцето, луната и звездите:
боговете основатели – корейските отци. 

В земите на крале владеем ритуала, 
и аристократите ни водят в ритуала.

Екипът е тук – в Янгджу за снимки. 
И всички взимаме участие в тоз молебен. 
 Всички богове, и богове на киното, молим 
да приемете даровете в името на този филм. 
Владико на киното, духовни водачи на режисьора,
Седемте звезди3, на службите и делата, 

1 Тридесет и три манифестации на великия бодхисатва 
Аволокитешвара, въплъщаващи като цяло аспекта на милосърди-
ето. В корейския будизъм това са проявленията на Гуанъм (Gwan-
eum / 관음): „съзерцаващ и умоляващ звук на света”. 

2 Асоциира се и с 28-те дни, през които Буда прекарал в медита-
ция под смокиновото дърво – т.е един цял лунарен месец, който 
е и своеобразен завършен цикъл, преди да достигне Нирвана и 
съвършеното познание за света.

3 В корейските вярвания това са най-ярките звезди на констела-
цията Голяма мечка (Ursa Major) и представляват седем братя, 

богове на съдбата, 
на камерата и оборудването! 
Мъже, жени, стари и млади – 
всички са в този филм. 
Отворете се порти на късмета 
и нека всичко да върви добре! 
Нека никой да не пострада, докато се снима, 
и нека всички бъдем в едно сърце и съзнание. 
Нека им покажем, да им помогнем да разберат и познават 
нашата култура на предците правилно, 
и ни помогнете да бъдем силни. 
Нека всичко да върви добре! 
За всички, които гледат този филм – 
моля бдете над тях, 
тъй като те идват за филма.
 и си отиват след него. 
Бдете над техните семейства 
и нека децата им придобият широк мироглед. 
Приемете нашите дарове.”

Ето така започва документалният корейски филм 
„Маншин: десет хиляди духа” („Mansin: Ten Thousand 
Spirits“ / 만신) на Пак Чан-кьон (Park Chan-kyuong / 박찬경)1. 

които в земния си живот са се грижели всеотдайно за овдовялата 
си майка и за награда са възкачени на небето. Седемте светила 
са митични прозорци, отварящи се и затварящи се между зем-
ното битие и това, което е отвъд. И само просветеният, какъвто 
е шаманът, може да премине през тях. Полярната звезда е върхът 
на Небето и олицетворява духовното съсредоточаване. Седемте 
братя са и Седемте Повелители, отговорни за седемте отвора на 
тялото и седемте отвора на сърцето. Въобще символът на числото 
седем е изключително силно натоварен с множество пластове. За 
шаманите то е също толкова мистично, колкото и числото девет.

1 Произведението има досега две награди, получени през 2014 
година: най-добър пълнометражен филм от Toronto Reel Asian 
International Film Festival, Канада и приза New Vision Award – на 
форума за независимо корейско кино Muju Film Festival, Корея. 
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Творбата е реализирана през 2013 г. и излязла премиерно на 
екран в 2014 г.

В никакъв случай няма да бъде пресилено, ако кажем, 
че това е един от най-впечатляващите филми на корейската, 
а защо не и на съвременната източноазиатска документа-
листика. Сложен, интересен, изненадващ, мистичен, свръх 
естетизиран, символичен, омагьосваш, дълбокомислен. 
Надскачащ артистично националните граници. Премерено 
носталгичен. Спиритуално откровение за нематериалното 
културно наследство на Корея. Да, много корейски по стил, 
но и много универсален като послания. 

На пръв поглед филмът е оригинален портрет на 
известната, обявена за национално съкровище шаманка 
Ким Гъм-хуа (Kim Keum Hwa / 김금화), изградила през 
времето своеобразен култ около личността си. Но това не 
е само обикновен портрет. Нищо, че е вдъхновен от авто-
биографичната й книга. А много, много повече. 

„Още от самото начало изоставих идеята да направя 
типичен, реалистичен, чисто хронологичен филм или 
биопик1. – казва Пак Чан-кьон в едно свое интервю. Имаше 
толкова много истории за разказване. Щеше да е непосилно 
да го побера в два часа. Не беше важно да покажа гледната 
точка на персонажа реалистично. И това е така, защото, 
макар и да представяме лична история, то преди всичко 
искахме да изобразим историческия ход. Така че трябваше 
да се намери деликатна допирателната между всички 
елементи. Щеше ми се всеки от тези елементи да запази 
своята уникална индивидуалност. В известен смисъл, исках 
филмът да прилича на шаман, влязъл в духа на някой друг.” 
(Пакет, 2014)

Самото заглавие „Маншин: десет хиляди духа” е сво-
ебразна шарада, която приютява в себе си многоаспектни 
1 От англ. biographical motion picture. 

детайли. Маншин (만신) е уважително наименование на 
жена-шаман в Корея. Мъжете-шамани се наричат съот-
ветно мугьок (mugyоk / 무격) и паксу (paksu / 박수). Според 
разнообразните класификации на традиционния корейски 
шаманизъм има разлика не само в половата сегрегация, но 
и в географския ареал – шаманите са различни и се обо-
значават с отделна дума, в зависимост от това дали са от 
Севера, Юга или от Крайбрежията. Съществува и общо 
друго название за шаман: мудан (mudang / 무당).

„Често корейските изследователи твърдят, че 
мудан притежава доста по-различни характеристики 
от Сибирския шаман, така че е добре да не се превежда 
точно като шаман” (Хъм, 1998: 9).

Светла Къртева подчертава че, самата дума шаман 
има „тунгузки произход и означава „крайно превъзбуден 
човек“. (Къртева, 1994:14).

От друга страна в корейския език „ман” е и 
„десет хиляди” и също така асоциативно препраща 
към философските концепти на даоизма и конкретно 
„Даодъдзин” на Лаодзъ и неговите „десет хиляди неща”1 
– т.е. всичко, което съществува, феноменологията на 
реалността. Вървейки по пътя към Дао се докосваме и 
до онази, другата реалност, което не е само видимия от 
сетивата свят. „Десетте хиляди неща” са неразделна част 
от всичкото. Без тях единството, всеобхватността, тотал-
ността, абсолютът не могат да съществуват. В заглавието на 
корейския филм има както даоистки „неща”, така и „десет 
хиляди духа”. Защото във шамана всички светове, абсолютът 

1 „Нека отсъствието наречем породителка на небето и земята. 
Наличието – майка на десет хиляди неща. Така, чрез извечното 
отсъствие съзерцаваме неуловимостите на Дао; чрез извечното 
наличие съзерцаваме проявленията му.” (Куцарова, 2008:77)
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се въртят и вибрират. Само така той може да е тук и да е там, 
да изпълнява функцията на психопомп – активен посредник 
между съзнателната и несъзнателната сфера. 

Позоваването на даоизма и останалите източноази-
атски религиозно-философски системи – както видяхме 
в началния цитат и връзката с корейския будизъм – не е 
никак случайно или твърде интерпретативно.

„Проблемът за разбирането на корейските шама-
нистични вярвания се състои в това, че те са твърде 
комплексни за да бъдат разбрани като обединена сис-
тема. Корейският шаманизъм не притежава каноничен 
текст. Всеки шаман има своя собствена интерпрета-
ция на една и съща практика. Нещо повече – корейският 
шаманизъм се е синкретизирал както с привнесени 
религиозни вярвания като Конфуцианство, Будизъм и 
Даоизъм, така и с вярванията на самите поклонници на 
корейския шаманизъм, с шаманите и с обикновения ани-
мистичен фолклор. Всичко това изисква строг и задъл-
бочен анализ на компендиума от техни ритуали.” (Хюк, 
2004: 26)

Да се върнем към заглавието на филма. Корейското 
„шин” означава божественото, спиритуалното, душата 
и духа, аматериалното знание и дори дължината на 
лодка. Последното, лодката, е изключително важен 
символистичен елемент в контекста и на документалния 
филм, който се появява като визуално-мистичен, даже 
сюрреалистичен лайтмотив през цялото времетраене. 
Виждаме през различни хронодистанции главната 
героиня Ким Гъм-хуа (без значение дали в младостта 
или в зрялата си възраст) как се рее, изправена в лодката, 
плуваща по невидимата „космическа река” (Къртева, 
1994:16) между световете на хората и духовете, прекосява 

водно-етерни пространства, минава досущ като летящо-
плаващ обект ефирно по мостовете. 

Шаманският ритуал е връзка между трите свята – 
горният небесен, средният земен и подземният долен. 
В „Шаманизмът и архаичните техники на екстаза” 
Мирча Елиаде казва, че този феномен предизвиква изклю-
чителен синтезиран подход за изследване. Психологията 
го обвързва с кризата в психиката и анормалността, соци-
ологията – с обществената функция на шамана, историкът 
и етнологът – с мястото на шамана в неговата културна 
среда, а културната етнология проследява и анализира 
взаимовръзките на шаманизма с определени културни 
цикли или определено разпространение (Елиаде, 2013: 
8-9). В този контекст едно съвременно технологично 
изкуство и медия, която принадлежи на популярната кул-
тура, каквото всъщност е киното, също може да се включи 
в процеса, визуализирайки и предавайки чрез езика си 
същността на тази „диалектика на йерофаниите”1. 

Филмът на Пак Чан-кьон е с изключителна сложна поли-
фонична структура, която обаче ненатрапчиво и елегантно 
прелива отделните фуги на разказа в едно общо екранно поле. 
Портретът на Великата шаманка Ким Гъм-хуа (родена през 
1931 г. в Северна Корея) е разположен в няколко равнини: 
историята на Корея до наши дни, развитието на шаманизма 

1  Терминът е на Елиаде (Пак там:8)
Не мога да не споделя едно много интересно 

наблюдение, което твърди, че „романтичната ангажираност 
на шамана в популярната култура принуждава антрополозите 
да преосмислят собствената си роля в дискурсивната позиция 
на vis–à–vis с шаманските практики.” (Аткинсън, 2004:134) 
Режисьорът Пак Чан-кьон няма романтично отношение към 
своя обект на изследване. Макар центърът да е фигурата на Ким 
Гъм-хуа, фокусите са множествени. А и Пак не прави чисто като 
тип етнографско, антропологично кино, но допринася до голяма 
степен за случването на това vis–à–vis с шаманските практики, и 
дискурсивният интензитет е наличен.
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в съвременността, типологията и спецификата на корейския 
шаманизъм, неговата магическа атрибуция, костюмния сим-
волизъм, фолклорната ритуална обредност1 и традиционните 
култура и литература2 на Страната на утринната свежест. 

По своята морфология филмът е една кинематогра-
фично-херменевтична муга3, която общува с Боговете на 
киното, призовани точно така, както го прави Ким Гъм-
хуа в отварящата филма сцена. „Маншин: десет хиляди 
духа” е великолепен пример за т.нар. хибридно кино. Пак 
Чан-кьон е не само режисьор, той е преди всичко худож-
ник, който работи в сферата на съвременните изкуства и 
(видео) инсталациите4. Без проблем можем да кажем, че 
1 Подробно за тези аспекти виж разработките, описани в библио-

графията (по азбучен ред) на: Аткинсън, 2004; Бенева, 2008; Им, 
2003; Кайстър, 1997; Кандал, 2009; Ковийл, 1983; Къртева, 2008; 
Со, 2013; Хъм, 1998; Хюк, 2004; както и сборника в три тома на 
Знаменски, 2004.

2 Виж: Федотов,1997, 1999, 2001, 2004а, 2004b; Сотирова, 2016. 
3  Ритуалната песен по време на корейския шамански ритуал кут 

(kut / gut /굿), чрез която се общува с духовете. Характеризира се 
с висока степен на импровизаторско майсторство.

4 Виж персоналният му сайт: http://www.parkchankyong.com/; Пак Чан-
кьон е брат на режисьора Пак Чан-ук (прекрасно познат с незабрави-
мия „Олдбой”). Двамата работят заедно като творчески тандем, който 
оригинално се нарича „PARKing CHANce”. През 2011 техният общ 
късометражен филм, с времетраене 33 мин., печели Златна мечка в 
Берлин в съответната категория. „Нощен риболов” (Night fishing / 파
란만장) е игрална новела, която също по много интересен начин пре-
създава традицията на корейския шаманизъм. Някои от визуалните 
похвати, заложени в „Нощен риболов” (това е англоезичния превод 
на филма, иначе оригиналното корейско заглавие е „Възход и паде-
ние”) са използвани и в „Маншин”. Сред тях е полетът на шаман-
ската шапка, като символ на пътуването през световете на хората и на 
духовете. Интересно е да се спомене, че филмът е изцяло заснет на 
iPhone4, като са използвани допълнителни обективи. Качен е в You 
Tube и може да се гледа на следния адрес: https://www.youtube.com/
watch?v=2tRlqPQ7dAw. Сред останалите творби на бранда „PARKing 
CHANce” са: „Горчив, сладък, Сеул” (2014, 63 мин, Bitter, Sweet, 
Seoul); „Дневно пътуване” (2012, 19 мин, Day Trip).

това особено личи във формалистичното и съдържателно 
мислене на филма. Преходите са плавни и натурални – от 
семпъл кадър до дефрагментиращ се полиекран, от екста-
тични и сюрреалистични визии се пораждат ярки мета-
фори на образа, които пътуват през сюжета, като го тран-
сформират. Безпределно летяща шаманска шапка, нечии 
„удавени” в реката обувки, лайтмотивът с лодката, играта 
с различни повърхности, които функционират като риту-
ално огледало, врати навсякъде и във всичко, недосторо-
ени мостове, които свършват в нищото, реещи се в небето 
капаци на делви, които се превръщат в ритуални чинели, 
ослепели от самота къщи…

Митопоетичният корпус на филма е изграден от спе-
цифичните характеристики на няколко вида кино – доку-
ментално, етнографско, игрално, анимационно и екс-
периментално. Амалгамата обаче в никакъв случай не е 
еклектична, а хармонизирана под знаменателя на твор-
ческата идеология в общ, кохерентен стилистичен ключ. 
Монтажът е изчислен до последния кадър, така че видо-
вото кинематографично многообразие е не само балан-
сирано, но и видовете комуникират ефективно помежду 
си. Преди малко споменахме за хибридния филм – тази 
тенденция в риториката на кинематографа, която макар да 
не е нова, в съвременността става все по-актуална и дори 
модерна. Надежда Маринчевска пише (2015:150): 

„Филмовите хибриди, за разлика от обикновената 
колажност или пастиш, умишлено, но до известна сте-
пен и прикрито оскверняват традиционните граници, 
придвижват напред изразността, усилвайки ефекта от 
всяка отделна медия, включена в тях.”

В глобализирания свят, където доминира интер-
културността, отстояването на националната художест-
вена идентичност като че ли най-добре се изразява 
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посредством смесването на различни репрезентативни 
кодове и конвенции. Така филмовият артефакт става 
по-интересен не само за автохтонната аудитория, но и за 
много по-широк кръг аудитории. Не на последно място 
– качественото хибридно кино (да не забравяме, че то е 
с висок рисков фактор) в своите концепти отлично раз-
гръща дълбоките пластове на човешката психика, мен-
талност, душевни лабиринти и скрити подсъзнателни 
светове. 

Без съмнение Пак Чан-кьон доказва, че е май-
стор в „смесването на езиците и духовете на киното”. В 
„Маншин” документалната полоса проследява както 
Ким Гъм-хуа и нейните поклоници, така и хроникални 
кадри от историята на Корея; етнографските аспекти – 
цялата палитра на кут е наблюдавана в традицията на 
киноавтори като Робърт Флаерти и Жан Руш; игралните 
възстановки1 пресъздават моменти от живота на Ким 
Гъм-хуа. Сред трите актриси2, които изпълняват ролята 
на Ким Гъм-хуа в различните периоди от живота й, 
силно се отличава чувственото изпълнение на Мун Со-ри 
(„Оазис”). Невероятно експресивни са и анимационните 
вметки, които са спорадични, но на точни места, за да 
раздвижат в перспектива и оживят традиционната корей-
ска религиозна живопис. Изумително анимавъзкресяване 
на духове, богове, пазители и предци. 

За „Маншин” може (а и трябва) да се пише много 
повече. Защото филмът доказва за пореден път, че:

„ние НЕ ЖИВЕЕМ в един и същи свят. Ние не само 
говорим на различни езици и възприемаме живота по раз-
личен начин… ние живеем в различни светове” (Федотов 
2004b:8).

1 Деликатен и капризен сегмент в документалното кино.
2 „Те бяха водени – казва режисьорът – от биографията и духо-

вете” (Макинетгарт, 2014)
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Тибетската иконография като
огледало на Дхарма

Людмила Класанова
СУ „Св. Климент Охридски”

Тибетската иконография е едно от най-забележителните 
проявления на будисткото изкуство, което се характеризира с 
изключително сакрален смисъл. Тя изобилства от образи на 
просветлени същества, в чиито иконографски символи са пре-
дадени различните аспекти на будистките учения. Безспорно 
най-популярният образ, който дава и началото на будисткото 
изобразително изкуство е самият Буда. Различни негови про-
явления могат да се видят изрисувани с невероятно майстор-
ство и мултиплицирани в многобройни артефакти.

Тибетската иконография е неделима част от будистките 
традиции, поради което изследванията върху нея се осъщест-
вяват главно в контекста на проучванията върху тибетската 
духовност. Изследователите на иконографските образи най-
често са хора, които редом с проучванията върху будизма, 
обръщат внимание и на сакралното изкуство. От една страна, 
това са предимно тибетските лами, благодарение на които 
художниците се сдобиват с необходимата информация за 
рисуването на “будистки икони“.1 От друга, темата за тибет-

1 Традиционното образование на тибетските лами включва изучаването 
на изкуство, затова голяма част от трудовете, посветени на тибет-
ската иконография са дело именно на тях. Мнозина тибетски лами 
са останали в историята и с художествените си умения. Авторите на 
будистките икони обикновено са анонимни. Анононимното авторство 
в сътворяването на сакрални образи ("икони") е характерна черта на 
източната иконографска традиция (от източноазиатското будистко 
изкуството до византийското изкуство). Художникът е възприеман 
като медиатор и средство, чрез което божествения образ и изобщо 
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ската иконографска традиция и нейните проблеми е пред-
мет на изследване от страна на отделни автори. Определени 
приноси в тази насока имат някои изследователи като Ю. 
Рьорих, A. Баркова, А. Кочаров, Тартанг Тулку, Робърт Бийр, 
М. Капснър, д-р Шашибала, Р. Фишер и др.1 Фундаментално 
е и проучването на Д. Джаксън и Дженис върху тибетската 
иконография, което представлява своеобразен технически 
трактат и подробен художнически наръчник, посветен на съз-
даването на будистките „икони“.2 Отделни аспекти от пробле-
мите на будистката иконография са разглеждани и от някои 
български изследователи като Александър Федотов.

Сред основните извори и източници за тибетската 
иконографска традиция могат да бъдат отбелязани както 
ритуалните текстове, наречени на санскрит садхани (тиб. 
sgrub thabs), които представляват своеобразни будистки 
иконографски трактати, детайлно описващи образите 
и символиката на отделните божества и коментарите 
към тях. Тибетският будистки канон съдържа същест-
вена информация за художниците на тханки3. Важни са 
и старинните тибетски „Технически трактати“ 

свръхестествената реалност могат да бъдат материализирани в сетив-
ния свят с езика на изкуството, а самият художествен процес – като 
акт, изключващ неговата личност. 

1 Рерих, Ю.Н. Тибетская живопис. Москва, 2002.; Tarthang Tulku. 
Sacred Art of Tibet. 1974.; Beer, R. Handbook of Tibetan Buddhist 
Symbols. Chicago and London, 2003.; The Encyclopedia of Tibetan 
Symbols and Motifs. Boston, 1999.; Kapsner, M. Thangka Painting. – 
Choyang Magazine, 1997; Dr. Shashibala. Buddhist Art – In praise of 
the Divine. India and Singapore, 2003.; Фишер, Р. Искусство будди-
зма., 2001.

2 Jackson, D. & Janice. Tibetan Thangka Paintings – Methods and 
Materials. London, 1984.

3 Думата тханка (тиб. thang ka) произлиза от коренът тханг, 
който означава “равно поле” или “знаме”. Тханка се превежда 
описателно като “картина, използвана за декорация, предаване 
на учения или визуализация по време на медитация” или просто 
„свитък”.

– наръчници по иконометрия, които описват канона за 
пропорциите. Най-значимият сред тях е създаден от 
Мантхангпа Манладондруп. Множеството произведения 
на тибетското сакрално изкуство като тханки, стенописи, 
скулптури, миниатюри и т.н. също са основен и незаме-
ним източник за изследването на тибетската иконограф-
ска традиция.

Тибетската иконография е една от най-забележител-
ните форми на културата, развиваща се през вековете в 
„Страната на снежните върхове”. Както повечето проявле-
ния на тази култура, така и иконографията има изключи-
телно сакрален характер, неделим от същността на офи-
циалната религия в Тибет. Тибетското изкуство отразява 
идеите на будизма и неговото развитие и стил могат да се 
разглеждат единствено като неизменна част от будистките 
учения.

Целта на будисткото изкуство е да създаде възвишени 
образи, които да вдъхновят поелите по „пътя на Буда”. 
Изкуството на будизма е едно от проявленията на духов-
ните стремежи на човека в търсене на съвършенство. 
Огромното количество книги, скулптури, живописни про-
изведения, ритуални предмети и храмове са били създа-
дени от будистки поклонници в отговор на тези стремежи.

Тибетската иконография не е просто отражение на 
преклонението пред будистките учения, нито илюстра-
ция на свещени текстове, тя въплъщава цялата символика 
на будизма, всички философски понятия и мъдростта на 
Буда, изразени чрез образи. Това превръща тибетското 
изкуство не само в обект на религиозно преклонение, но и 
в част от будистката практика на медитация и осъзнаване. 
Тибетските художници изобразяват не просто божест-
вени образи, а въплъщения на абсолютни понятия, фини 
енергии, недоловими с очите и постижими единствено в 
процеса на духовна реализация. Те материализират про-
явления на висши реалности и превръщат пустотата на 
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абсолютната мъдрост във форма, измерима с човешките 
сетива, като в същото време остават на „зрителя” да пре-
върне тази форма отново в пустота, съзерцавайки и осъз-
навайки ефимерността на тези образи. Това само по себе 
си предизвиква редица въпроси: Доколко тибетското изку-
ство е наистина изкуство? Какво всъщност представлява 
изкуството? Каква е неговата цел? Кое може да се опре-
дели като изкуство и защо едно изкуство се определя за 
добро, а друго не? Тибетското будистко изкуство едновре-
менно задава многобройни въпроси и предоставя много-
бройни отговори, оставяйки „зрителя” да открие своя път, 
независимо дали става дума за пътят към просветлението, 
спасението от цикличното съществуване, отделянето на 
светлината от мрака (или тяхното сливане), отделянето 
на формата от пустотата или пътя към съвършенството и 
красотата. 

Произведенията на тибетското изобразително изку-
ство могат да се видят като стенописи в храмове и мана-
стири, като илюстрации към религиозни ръкописи, 
медицински и астрологически трактати или като тханки 
с дълбок религиозен смисъл. Традиционното изкуство 
на будистките икони започва своето развитие в Тибет 
през VIII в. с утвърждаването на будизма в страната. 
Тибетските тханки произлизат от индийското религиозно 
изкуство. Близостта на тибетците до религиозните уче-
ния на Индия е определяща за следването на индийските 
художествени традиции, към които по-късно са приба-
вени и напътствията на непалски художници. За да бъде 
разбрано мястото и значението на тханките в тибетската 
култура трябва да се имат предвид религиозните вярва-
ния и практики, които са вдъхновявали и продължават да 
вдъхновяват тяхното сътворяване. 

Тханките са религиозни обекти, които не просто 
служат за декорация или естетическа наслада, а са 
преди всичко важен начин за изразяване на будистките 

ценности. Такива произведения на изкуството подпо-
магат будистката практика на визуализация и медита-
ция, предоставяйки детайлно илюстриране на много-
бройните божества, техните атрибути и символиката им. 
Причините и мотивите за сътворяването на една тханка 
могат да бъдат разнообразни. Най-често това е стреме-
жът за създаване на обект за преклонение. Акт, за който 
тибетците вярват, че би могъл да доведе до натрупване на 
духовни заслуги (както за художникa, така и за зрителя). 
Дори един поглед върху свещената икона се възприема от 
будистите като извършване на добродетелна постъпка. 

Тханките се използват като важен елемент от будист-
ката практика и поради тази причина тибетците поръч-
ват на художници изпълнението на различни религиозни 
изображения, в зависимост от конкретните им нужди и 
духовни практики. Съществува важна връзка между нари-
суваните божества и желания резултат. Създаването на 
една будистка “икона” не се възприема като самоцелен 
добродетелен акт, а по-скоро като осигуряване на добра 
възможност за бъдещи религиозни деяния. Една тханка 
може да бъде поръчана за да се добие с нейна помощ 
здраве, просперитет или дълъг и щастлив живот. Много 
често тя се поръчва, за да бъде излекуван болен човек или 
да се преодолеят различни трудности, свързани с ежедне-
вието или духовната практика. Друга причина, поради 
която тибетците поръчват изработването на тханка е 
смъртта на близък човек. Подобни изображения се нари-
чат “знаци на щастливото прераждане” и целят да съз-
дадат по-добри условия за преминаването през междин-
ното състояние след смъртта (тиб. bar do). Тези картини 
се рисуват непосредствено след смъртта, по време на 
четиресет и деветия дневен период, по време на който се 
смята, че все още не е настъпило следващото прераждане. 
Тибетски лами определят най-подходящото божество, 
което да бъде изобразено, уповавайки се обикновено на 
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будистки астрологически текстове, но понякога те биват 
водени и от своето вътрешно познание за живота и харак-
тера на починалия.

Създаването на многобройнитe тибетски “икони” е 
вдъхновявано предимно от универсалното човешко жела-
ние да бъдат избегнати страданията и да бъде осигурен 
дълъг и благополучен живот. Добродетелното създаване 
на тханка е подкрепяно и от вярата в принципа на карма – 
закона за причината и следствието (тиб. las), според който 
добрите дела водят до щастливо съществуване. Крайната 
цел на всяка добродетелна мисъл или постъпка за тибет-
ските будисти е постигането на състоянието на Буда, не 
само заради стремеж към лично щастие, но и за доброто 
на всички същества. По този начин, освен желанието 
за временна полза и щастие, се развива и желанието за 
постигане на крайно освобождение, за което се вярва, че 
ще избави всички същества от страданията.

Така, както съществуват различни причини, поради 
които може да бъде поръчана и нарисувана една тханка, 
така съществуват и различни форми на изображенията 
върху нея. Тибетската будистка “икона” може да изобра-
зява цял пантеон от божества, които изразяват просвет-
лените качества на ума, с които практикуващите се иден-
тифицират по пътя към просветлението (напр. различни 
мирни и гневни божества, Буди, Бодхисатви, Дхарма 
защитници, светци или свещени обекти, които помагат 
за постигането на просветление, като ступи, манастири 
или храмове). Също така тханките могат да изобразяват 
и будистки учения, свързани с подредбата на Вселената, 
както и различни ритуални предмети, медицински и 
астрологически диаграми и др.

В контекста на тибетската духовна традиция будист-
кото изкуство функционира като “физическа подкрепа” 
(тиб. rten), която представлява въплъщение на просветле-
ното тяло, реч и ум. Голяма част от тханките притежават 

такава функция. За да функционира свещеният обект 
като „физическа подкрепа”, той трябва да бъде ритуално 
осветен чрез церемония за освещаване (тиб. rab gnas), по 
време на която се счита, че в него се въплъщава духът на 
просветлението. Не всички религиозни картини обаче се 
вписват в този термин. Някои тханки илюстрират опре-
делени аспекти на будисткото учение, без да изобразяват 
форми на Буди или божества. Те се наричат “дидактични 
картини” и включват в себе си, както илюстрации на риту-
ални предмети и монашески атрибути, така и символични 
представяния на религиозни и космологични концепции. 
Съществува и друга група картини, които имат риту-
ална цел и сужат за приношения пред основните образи 
на просветлената природа. Картините, които изразяват 
телесната форма на просветлени същества се приемат 
като “подкрепящи тялото” (тиб. sku rten). От своя страна, 
изображенията на фигури могат да бъдат разделени на 
следващи подкатегории, в зависимост от това дали могат 
да се впишат в определена темпорална или простран-
ствена рамка. Повечето тханки позиционират обектите 
си в свят, отвъд обикновеното време и пространство, 
напр. в т.нар. „Чисто царство” (тиб. dag pa’i zhing khams) 
или „Буда поле”. Те не изобразяват конкретен момент, а 
по-скоро представят животa и непосредственотo присъст-
вие на природата на Буда. Противоположно на тези кар-
тини, някои композиции целят ясно да изобразят един 
или повече епизода от живота на легендарен образ, като 
по този начин локализират събитието в историческо или 
легендарно минало. Такива тханки се наричат “наративни 
картини”.

Наративните тханки изобразяват важни събития от 
живота на просветлени същества или светци, като напри-
мер дванайсетте велики събития в живота на Буда или 
моменти от живота на прочутия тибетски отшелник и светец 
Миларепа (1052-1135). Подобни картини биха могли да се 
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нарекат и “биографични”. Друг вид наративни тханки изобра-
зяват важни събития от миналите съществувания на значими 
фигури в будизма, като напр. миналите животи на Буда, опи-
сани в „Джатаките”. Наративните картини могат да се рисуват 
като еднофигурна композиция или като серия от композиции, 
всяка от които изобразява едно или повече важни събития. 

Груповите композиции се състоят от една главна 
фигура (тиб. mtsho bo) и свита от допълнителни фигури 
(тиб. ‘khor). Някои картини обаче изобразяват групови 
композиции без наличието на основна фигура. Пример за 
групова композиция, включваща главна фигура се явява 
мандалата (тиб. dkyil ‹khor), при която божествата са 
симетрично разположени около една централна фигура. 
Някои композиции включват огромен брой образи с 
един централен, заобиколен от многобройни идентични 
фигури или различни аспекти на основното божество в 
изображението. По-малките фигури са подредени в хори-
зонтални или вертикални колони и обикновено са пре-
дадени само контурно. Броят на такива фигури понякога 
достига до сто или двеста. За такива картини се смята, 
че донасят повече добродетели, заради многобройните 
образи, които умножават и силата на “иконата”.

Друга група композиции, включващи главна фигура 
със свита, изобразява линията на предаване на учения в 
определена религиозна традиция от тибетския будизъм. 
Тези картини, наречени „дърво на убежище1” или „поле 
на заслуги” (тиб. tshogs zhing) изобразяват генеалогията 
на традицията. “Дървото на убежище” изобразява пред-
мети или образи, в които будистите взимат убежище, като 
основа за тяхната практика.

 Поради дълбоко сакралния смисъл, който се криe зад 
създаването на тибетските тханки, е необходимо огромно 

1 “Убежище” в контекста на будизма се взима в “Трите скъпоценни 
камъка” (тиб. dkon mchog gsum) – Буда (тиб. sang rgyas), Дхарма 
(тиб. chos) и Сангха (тиб. dge 'dun)..

внимание и изключителна прецизност при тяхната изра-
ботка. Тибетците вярват, че ако тези свещени картини 
не бъдат рисувани с необходимото старание, те няма да 
бъдат в полза нито на художника, нито на човека, който 
ги е поръчал и няма да доведат до натрупване на духовни 
заслуги, а и сакралната им същност ще бъде загубена в 
неправилната им изработка.

Тибетските тханки са уникални произведения на 
изкуството не само заради богатството на своята иконо-
графия, религиозно съдържание и стилистическа съвър-
шеност, но и заради изключителните уменията, които се 
изискват от тибетските художници за създаването им. По 
традиция художниците на тханки са монаси или йогини, 
които ритуално призовават божествата и след това ги изо-
бразяват върху картината. Това не се отнася до всички 
тибетски художници, повечето от които изпълняват пре-
димно дейности като боядисване на дървени мебели, 
декорация на стени и архитектурни детайли в резиденции 
на заможни хора. Монасите, които призовават божест-
вата по време на продължителна медитация или ритуални 
церемонии, получават видения с тях, докато професио-
налните художници предимно подпомогнат пренасянето 
на образите върху картинната повърхност.

Описания за тибетския художник могат да се открият 
в първата част на Тибетския будистки канон, известна 
като „Словата на Буда” (тиб. bka› ‹gyur). Там се споме-
нава, че той трябва да бъде с добро и сдържано поведение, 
да познава свещените текстове и да съпровожда своята 
работа с постоянно произнасяне на молитви. Според 
тибетската традиция, художникът трябва да притежава 
определени характеристики като скромност и преклоне-
ние пред религията, както и прилежност и добросъвест-
ност в своята работа, благ характер и благоразположе-
ност. Счита се за необходимо художникът да познава до 
съвършенство своята работа, да не допуска грешки, да се 
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освобождава от желанието да бъде ласкан и да проявява 
уважение към останалите хора и да им помага.

Тибетският художник на тханки прекарва дълги 
години като чирак, работейки и учейки при своя учи-
тел. Той започва чиракуването си с рисуване на свещени 
символи, както и отделни части от тялото. След това изу-
чава рисуването на различни фигури, като обикновено 
започва с образа на Буда. Неговото чиракуване се смята за 
завършено, когато успешно е усъвършенствал умението 
да рисува очи и да полага златна боя върху определени 
детайли. В зависимост от обекта, който рисува, художни-
кът трябва да спазва някои лични ограничения по време 
на работата си. Те включват въздържание от месо, алко-
хол, лук и чесън, както и стриктна лична хигиена. Също 
така необходимо е художникът да бъде предан последова-
тел на будизма и да е иницииран в специфичните учения, 
към които те се отнасят. 

В тази жива иконографска традиция рисуването на 
тханки се смята за свещен акт, който предполага пости-
гане на състояние на мисловна чистота, което осигурява 
началото на креативния процес, както и неговата про-
дължителност. Преди да започне същинската работа, 
художникът е необходимо да изпълни определени религи-
озни ритуали, осигуряващи външна и вътрешна чистота. 
Предварителната подготовка по традиция включва прочи-
тане на свещени текстове, даряване на приношения и раз-
даване на милостиня за бедните. След това тибетски лами 
благославят мястото за работа, инструментите и матери-
алите, както и самият художник. 

В оценяването на красотата на тибетското изкуство 
трябва да се има предвид традиционния поглед на тибе-
тците. Красиво според тях е това, което е истинно, пра-
вилно, хармонично, добро и свято и разбира се това, 
което максимално се доближава до установената през 
вековете традиция. Според руския изследовател A. 

Баркова, в тибетския език не съществува самостоятелна 
дума за „красота”, що се касае до изобразителното изку-
ство. Тя споменава три комплексни думи, които придават 
различни аспекти на понятието “красота” в тибетското 
изкуство. Първата дума, означаваща “пропорция”, “раз-
мер”, “симетрия”, “хармония” (тиб. cha tshad), изразява 
красотата като уравновесеност и организираност. Втората 
дума, означаваща “добър” и “хубав” (тиб. sang ba leg 
pa), изразява красотата, която съответства на “доброта” 
и “святост”. Третата дума, отнасяща се към красотата, 
означава “пъстър” и “украсен” (тиб. mdzes). Според A. 
Баркова, тези три думи в тяхната съвкупност изразяват 
будисткото разбиране за прекрасното в изкуството (Рерих, 
2002:94). 

Според Тартанг Тулку красотата е един от пътищата, 
които спомагат за навлизането в дълбините на тибетското 
изкуство. Той я описва като аспект на явленията, който е 
в състояние да отрази проявлението на крайната реалност 
или състоянието на Буда. Според него всички проявле-
ния трябва да се възприемат като изразяващи по еднакав 
начин съвършената реалност на Пробудения, като всичко, 
което ce изправя пред погледа може да бъде изпълнено с 
красота (Тулку, 1975:14).

Тибетското будистко изкуство не е просто вмести-
лище на дълбоко познание и неговата цел е не само да 
предава мъдростта на Буда, то е схващано като неделимо 
от реалността, която изобразява. Английският художник 
Робърт Бийр изразява своето впечатление от дългогодиш-
ното cи изследване на тибетското изкуство по следния 
начин:

“Когато многократно прониквам в дълбините на 
тези символи и истините, които те представят, усе-
щам, че пред цялата тази божествена красота, аз наис-
тина не разбирам нищо” (Бийр, 1999:18).
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Когато човек се изправи пред произведения нa 
Робърт Бийр (както блестящи примери на тибетската 
иконография, така и писмени изследвания на симво-
ликата на тибетското изкуство) е трудно да повярва на 
неговите думи, но вероятно той има право и със своите 
мисли, че “многото слова неизбежно водят до тишина”. 
Друг творец и последовател на тибетския будизъм, Лама 
Анагарика Говинда допълва тази идея по следния начин: 

“служим си с думите само, за да се освободим от 
тях, докато проникнем в чистата, безмълвна природа на 
нашата същност” (Говинда, 1995:98).

Думите ни служат, за да преминем “отвъд” и се пото-
пим в пространството на чистия дух, където можем да 
доловим тишината и заедно с нея да получим необходи-
мите познания. Така, както думите са свързани с тиши-
ната, така и видимите образи са свързани с невидимото, 
което е основният предмет на тибетското изкуство. Затова 
изкуството се приема от будистите като едно от помощ-
ните средства, чрез които да се премине отвъд видимия за 
очите свят.

Тибетците смятат, че изкуствотo отразява просветле-
ните качества, които са абсолютни по своята и се пред-
ставят като състояние на съвършена чистота, предста-
вена в природата на Буда. Разбирането на същността на 
тибетските тханки зависи от емоционалните, ментал-
ните, психологическите, философските и духовните спо-
собности на всеки изправил се пред тях. Поради това се 
приема, че будистките “икони” не се възприемат само с 
очите, а с онова, което наистина прави възможен процеса 
на “виждане”, а именно съзнанието. То възприема обра-
зите, сътворява вселени от форми и ги унищожава, за да 
създаде нови, без самото то да се характеризира нито с 
форма, нито със звук, нито с нищо от онова, което то е 

способно да сътвори. Разсъждавайки върху изкуството на 
тибетския будизъм, трябва да имаме предвид както ролята 
на съзнанието в интелектуалния процес на осмисляне на 
концептуални идеи, така и неговият съвършен покой по 
време на медитация. Някъде там по средата, между фор-
мата и пустотата се появяват образите на тибетските 
тханки с цялото си великолепие и загадъчност.

Тези изображенията не са случаен продукт на ико-
нографи с голямо въображение, а следват строго опре-
делени предписания за изобразяването на качествата на 
просветления ум на Буда. Индентификацията на божест-
вата няма голяма стойност без разбиране на техните 
качества, които са тясно свързани с будисткото учение, 
а не толкова с историята на изкуството. Счита се, че 
визуалните символи, изобразени в тибетските тханки 
са изразни форми, които изникват от съкровените дъл-
бини на човешкия дух и се възприемат в мигове на 
озарение след продължително съзерцание. Тибетците 
вярват, че именно съзерцанието и медитацията осъщест-
вяват най-прекия контакт между субекта и божественото 
начало, като изображенията на божествата целят да под-
помогнат този процес. Поради това будистките текстове 
описват “сътворяването на образа на Буда” като един 
от най-висшите добродетели. Този образ наподобява 
човешкия лик, което подсилва твърдението, че край-
ната цел – постигането на състоянието на Буда е пости-
жимо от хората. Това твърдение е един от основните 
принципи, залегнали в будизма Махаяна и Ваджраяна. 
Приема се, че същността на природата на Буда (тиб. 
de bzhin gshegs pa›i snying po) е реалност, която може 
да бъде постигната от всеки, тъй като съвършените 
качества на просветлените същества са представени във 
всеки един момент във всяко същество. Тибетците вяр-
ват, че cъвършена природа на човека е покрита от мно-
гобройни опетнения, в следствие на което е трудно тя да 
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бъде осъзната и именно това я разграничава от реализи-
раната природа на Буда. 

Идеята за връзката между будисткото изкуство и про-
буждането на просветлената природа в човека, изисква 
по-подробно разглеждане на неизменната връзка на това 
изкуство с духовната практика. В контекста на тибет-
ската традиционна култура, религиозните изображения 
се схващат като помощни средства, които подпомагат 
реализирането на будистката практика. Тя се състои от 
няколко етапа, които пряко касаят божествения образ. 
Първоначално този образ се инвокира с молитви и призо-
вавания, след което той се конструира мислено чрез про-
цеса на визуализация. Този процес на духовно проекти-
ране спомага вътрешното преживяване да се превърне във 
видима форма. Това може да се сравни с творческата дей-
ност на художника, който превръща една субективна идея 
или видение в обективно произведение на изкуството. По 
време на визуализацията традиционният иконографски 
канон играе важна роля, тъй като тя се основава на пред-
писаното и систематизираното от тибетските учители, 
а не на породенитe от собственото въображение форми 
и образи. Поради това, когато в тибетски будистки текст 
се описва създаването на умствения образ на божеството, 
се набляга на всички визуални характеристики – поза, 
жестове, одеяния, атрибути, цветове и т.н. Твърде често 
това описание напомня трактат по иконография.

 Визуализацията на божеството е последвана 
в тибетската будистка практика от още по-сложно 
упражнение – отъждествяването с божеството. Приема 
се, че тази практика спомага за пробуждане на божест-
вените сили, които съществуват в латентно състоя-
ние у човека и за развиване на определени качества, 
символизирани от конкретното божество. След като 
сливането с божеството бъде осъществено, практику-
ващият визуализира неговата форма, разтваряща се в 

светлина, която се стопява и изчезва в безграничното 
пространство. Това пространство се свързва с най-вис-
шия аспект на реалността в будистката философия 
– пустотата (тиб. tong pa nyid). Недиференцираната 
пустота присъства във всяка форма (тиб. gzugs), тя се 
свързва от будистите с безкрайността на взаимодейст-
вията на всички форми и тяхната динамика, както и 
с пространството на съзнанието. В тибетския будизъм 
осъзнаването на пустотата не е интелектуален про-
цес или предаване на определена идея, а е схващано 
като преживяване на истината. Пустотата се осъз-
нава, благодарение на създаването на многобройни 
светове, които възникват от графични символи и след 
това биват унищожени. В появата и изчезването на 
формите в пространството на съзнанието се открива 
всеобщата пустота, която е основната характеристика 
на реалността в будистките представи. Именно тази 
реалност е заложена като основна идея в тибетското 
изобразително изкуство. Тя се подчертава с художест-
вените средства, постигайки естетическа образност и 
емоционално въздействие. Въпреки че тази основна 
идея остава скрита зад ярките цветове и форми, изо-
бразени върху тибетската тханка, всеки един елемент 
от нея е в състояние да разтвори дверите на нейното 
възприемане. Според тибетците реалността, изразена 
в будистките “икони”, може да бъде скрита, но все пак 
тя е неделима от човешката природа, поради което 
нейното възприемане зависи единствено от пробуж-
дането на тази природа. Когато изкуството се „види с 
очите на ума” и когато виждащ, виждане и обекта на 
виждането се слеят в едно, тогава онова, което е било 
скрито, се открива напълно. Открива се не някакво 
тайнствено възвишено прозрение, а същинската при-
рода на ума. Тогава може да бъде осъзната и оценена 
истинската стойност на тибетската тханка. 
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Шаманизмът в корейския театър с маски

Светослава Пейчева
СУ „Св. Климент Охридски“

Шаманизмът е една от най-старите религиозни форми, 
възникнали в дълбока древност на Корейския полуостров. 
Той е много важна част от ежедневието на корееца много 
преди навлизането на другите религиозни и философски 
течения. Затова и изкуството е много силно повлияно от 
него. Шаманските вярвания намират отражение в цялата 
корейска култура. Съвсем естествено корейският теа-
тър с маски приема много от характерните особености на 
шаманските ритуали. Прави впечатление, че голяма част от 
представленията, които засягат семейните отношения, са 
изпълнени с различни ритуали за плодородие, за прогон-
ване на зли духове, погребални ритуали и други. 

В корейския театър с маски могат да бъдат открити 
много следи от шаманизма. Те включват различни шаман-
ски танци, ритуали, някои от персонажите са шамани, а 
в миналото дори много от актьорите са имали шаманско 
потекло. Самите маски са използвани първоначално за 
различни религиозни обреди, включващи гонене или при-
зоваване на духове, ловни ритуали, молитви за дъжд, за 
плодородие, за лечение на болни и други. По-късно започ-
ват да се използват и в много театрални представления, 
като запазват ритуалната си символика и до днес. 

1. Шамански танци и ритуали
Традиционният театър с маски често започва след 

изпълнението на определени шамански ритуали. Почти 
навсякъде същинското представление започва след 

Бялата Тара
автор: Людмила Класанова

Калачакра в единение с 
Вишвамата,

автор: Людмила Класанова
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извършването на шаманския ритуал коса, по време на 
който се предлагат жертвени храни и напитки за различни 
духове и божества. В Янгджу пьолсанде-нори и Бонгсан 
тхалчхум се предлагат вино, три вида плодове, изпечени 
глава на крава и свински крака. След това изпълнителите 
се покланят на духовете от Небето и Земята и отправят 
молитви към тях (Джон, 2005: 181).

В Хахуе пьолшин-кут тхалнори се извършва коса 
още преди да се извадят маските1. Вярва се, че ако не се 
направи, нещастия и беди ще сполетят жителите на селото 
(Чо, 1986: 40). Касан огуангде също започва с ритуал за 
маските, но той се изпълнява след тяхното изваждане. 

Друг шамански ритуал е чишин палпки – „настъп-
ване на духовете“. Той се извършва преди започването на 
Суйонг ярю и е част от подготовката за самото предста-
вление. Изпълнителите обикалят от къща на къща и пеят 
народни песни, свързани с работата на полето. Ритуалът 
представлява символичното стъпкване на духовете и цели 
да ги прогони от къщата. В замяна на това домакините се 
отблагодаряват с ориз или пари. Хората вярват, че по този 
начин ще имат добър късмет през цялата година. 

Най-напред се изпълнява ритуал за духа-покро-
вител на дома, след това за духа на кухнята, продъл-
жава с ритуали за духовете на отделните помещения в 
къщата, а последният е в чест на пазителя на портата. 
Междувременно със събраните средства се приготвят 
маските, костюмите и необходимите за представлението 
атрибути. Когато приключи подготовката, се изпълнява 
тхалдже – ритуал-молитва за маските (Чо, 1986: 66). 
Непосредствено преди започването на представлението 
се извършва и коса (Чо, 1988:167).

1 В този район маските не се изгарят след представлението, както 
е на повечевто места, а се съхраняват в специално светилище. 
Могат да се извадят оттам само, след като бъде извършен риту-
алът коса.

Сцените, в който шаманка извършва погребален 
ритуал, също свидетелстват за прякото въздействие на 
шаманизма върху този вид изкуство. Шаманката изпъл-
нява чиногуи-кут след смъртта на един от героите – 
Халми (възрастна жена) или Йонггам (възрастен мъж). 
Тази сцена е една от най-често срещаните в корейските 
представления с маски. Тя представя любовен триъгъл-
ник, в който участват възрастна жена, съпугът й и него-
вата млада наложница. Обикновено в края шаманката 
изпълнява чиногуи-кут за душата на покойната съпруга1. 
Рядкост за корейските традиционни представления е 
сцена, в която съпругът се явява в ролята на жертва2. 

В Тонгьонг огуангде съпругата поръчва друг вид 
ритуал кут, за да открие изчезналия си съпруг (Джон, 
2005:184). 

Хахуепьолшин-кут тхалнори е представление, богато 
на шамански елементи. Дори от самото му наимено-
вание можем да съдим, че то представлява вид шаман-
ски ритуал. Пьолшин-кут означава кут за прогонване 
на злите духове. След ритуала коса следва символичен 
танц с маска гакши3, по време на който духът на селото 
се въплъщава в нея. Този ритуален танц представлява 
молитва за благоденствието на хората. Танцът има тясна 
връзка с шаманските ритуали за селото. 

Следва самото представление. То се състои от 
няколко части. Първата част представлява танц с маски 
на лъв (чуджичхум). Двама актьори, облечени с червени 
дрехи със звънчета на кръста, танцуват под музикален 
съпровод в четирите посоки (Чо, 1988: 123). Това изпъл-
нение има за цел символично да прогони от сцената 
лошите духове. Тук ясно се открояват шаманските черти. 

1 Янгджу пьолсанде-нори, Сонгпа санде-нори, Бонгсан талчхум, 
Тонгне ярю и други

2 Касан огуангде
3 Това е маска на духа-покровител на селото.
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Началото на представлението наподобява ритуалите кут, 
които се извършват само след предварително пречистване 
на мястото. Звънчетата са сред най-често използвания 
шамански атрибут, а червеният цвят има същата функ-
ция – да пропъди злите духове. Самият танц с лъв често 
присъства вкут. Много е вероятно това изпълнение пър-
воначално да е било част от шаманския ритуал пуджонг, 
който се изпълнява за пречистване. 

Танцът с маска на лъв е много често срещана сцена в 
корейския театър с маски1. От древни времена корейците 
вярвали в магическата сила на лъва да прогонва злите 
духове и да носи добър късмет. Танцът на лъва първона-
чално се е изпълнявал като част от шамански ритуали. 
Маските са големи и страшни, за да плашат духовете. 
Често очите са със златист цвят, с което също се цели да се 
пропъдят злите демони. В района на Бонгсан и Гангньонг 
за тази цел се използват маски на лъв с въртящи се очи 
и големи звънчета на главата (Джон, 2005: 20). Цветът на 
маската е различен според региона, но най-вече се срещат 
червени, тъмнооранжеви и златисти, понеже се смята, 
че тези цветове имат силата да отблъскват духовете. В 
миналото, по време на това изпълнение, често са слагали 
децата върху гърба на лъва за здраве и дълголетие. 

Друг танц, който има за цел да плаши злите духове, е тан-
цът на пазителите на петте посоки обангшинджангму – част 
от Касан огуангде. Вярва се, че отблъскват демоните от всички 
посоки. Изпълнителите носят костюми и маски в цветовете, 
които символизират посоките: син – изток, бял – запад, червен 
– юг, черен – север, жълт – център (Kang, 2011: 30).

Огуангде и ярю съдържат определени танцови дви-
жения, характерни за тотпегичхум.2 Тотпеги в превод 

1 Саджа-чхум от Бонгсан тхалчхум, Саджа-чхум от Суйонг ярю, 
Чуджи-чхум от Хахуе пьолшин-кут тхалнори, Саджа-чхум от 
Пукчхонг саджа-норъм.

2 Traditional Performing Arts of Korea, p. 70

означава „дърпане на въже”, а чхум е „танц”. Вярва се, че 
тотпегичхум има магическата способност да прекъсва 
нещастието и е изпълняван главно в региона на провин-
ция Кьонгсанг. Основните танцови движения са резки 
и имитират улавянето на решителния момент, в който 
лошият дух е съсечен. Това е много често срещан еле-
мент в шаманските ритуали. Като танц, който отблъсква 
злите духове и нещастията, той е оживен, енергичен и 
агресивен.

2. Герои
Обикновено възрастната жена (халми или миял) е 

шаманка1. В Бонгсан талчхум се разказва за съпрузи, 
които са били разделени заради войната. След години се 
срещат отново, но тя е принудена да търпи лошото му 
отношение. На сцената излиза и неговата наложница. 
След много скандали той пребива жена си до смърт. 
Накрая шаманка изпълнява чиногуи-кут, за да успокои 
духа й (Джон, 2005: 106). Интересно е, че Халми излиза 
на сцената с ветрило в едната ръка и звънчета в другата 
(Jeon, 2005: 188). Това са сред най-често използвните 
шамански атрибути при изпълнението на кут. Вероятно 
тя също е шаманка, защото в противен случай едва ли би 
носила звънчета. 

В сцената с възрастната жена от Хахуе пьолшин-кут 
тхалнори тя разказва за трудния си живот. На главата си 
има бяла кърпа. По време на танца на кръста й е закачена 
кратунка, в която публиката пуска пари. Смята се, че това 
представлява шамански ритуал за плодородие и добра 
реколта (Джон, 2005: 111-113).

В Тонгьонг огуангде Халми става шаманка и изпъл-
нява ритуал, за да открие съпруга си, който е изчезнал. 
От диалога, който двамата водят по-късно, става ясно, че 
1 Бонгсан тхалчхум, гангньонг тхалчхум, янгджу пьолсанде-нори, 

тонгьонг огуангде, суйонг ярю, касан огуангде.



260 261

преди да я напусне, той й е направил олтар в дома им.Това 
означава, че тя също е шаманка, защото всички избрани 
шамани имат специален олтар, където да извършват 
ритуали за духа, който ги покровителства. (Джон, 2005: 
188).

Произходът на корейските танци с маски може да 
бъде открит в шаманските ритуали и ритуални танци за 
добра реколта, за успех и благополучие на селото, за про-
гонване на лошите духове, както и за предсказания. Целта 
им е постигане на хармония между хората и природата. 

Корейските танци с маски произождат от най-старите 
шамански ритуали. Шаманизмът е оставил трайни следи 
върху тях. Те са толкова различни и разнообразни, но във 
всички има ритуали за прогонване на лошите духове и 
пречистване, за богата реколта и плодородие. В същото 
време привличат интереса на публиката с комичния и на 
места много ироничен начин, по който засягат наболели 
проблеми за корейското общество. 
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K-pop: масова култура, културно-музи-
кални индустрии и политики

Иванка Влаева
СУ „Св.Кл. Охридски”

 За K-pop, музикалните индустрии и техните 
предизвикателства
Масовата култура и свързаните с нея културно-музи-

кални индустрии насочват изследователите им основно 
към културните и социалните последици от потребле-
нието на стоки за масова употреба. За тях съществена 
характеристика е преобладаването на ефекта и техниче-
ския детайл – той доминира над художествената същност 
в резултата на творческия процес. Културните индустрии 
се свързват често с развлекателния бизнес. Те експлоати-
рат възможностите за медиализация на културните факти 
в областта на изкуството като цяло. При тях водещ е 
финасовият успех.

K-pop (южнокорейската попмузика) е явление, 
което великолепно представя възможностите и струк-
турите за съществуване на музика за масова употреба. 
Едновременно с това то насочва вниманието и към 
локални специфики, които чрез механизмите на опреде-
лени културни политики водят до създаване на надре-
гионални феномени. Като обем и съдържание K-pop се 
характеризира с многопластовост и разнородност – аспе-
кти, като цяло присъщи за попкултурата. При създаване 
на неговите продукти, се използват механизмите за реа-
лизирането и функционирането му като стока. В период 
от около две десетилетия това явление се утвърждава и 
трансформира така, че вече се говори за отделни стадии 
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(и генерации) в процеса на развитието му (Сирювасак и 
Хюнджун, 2007:128).

Настоящото изследване си поставя за цел да покаже 
някои от спецификите на K-pop, които обуславят него-
вото развитие и разпространение извън географския 
ареал, в който е създаден и утвърден. Специална задача 
е и представянето на интереса от страна на български 
потребители и фенове на този все по-глобален феномен. 
Наблюденията и анализите са резултат на мои дълго-
годишни изследвания на определени културни страте-
гии и резултатите от тях (Влаева, 2007:99-110; Влаева, 
2009:420-431). Сред тях специален обект на изследване 
е съвременната корейска култура и ролята на музиката в 
нея като символ и посланик на корейското извън преде-
лите на Република Корея (Южна Корея).

 Нови имена и хитове в K-pop като знак за промяна
Явлението K-pop е част от т.нар. корейска вълна. 

Съзнателно запазвам и използвам абревиатурата K-pop 
на латиница, с която корейската попмузика е позната по 
света, защото тя се възприема и въздейства графично – 
като визуален знак на обозначаваното явление. Ще при-
помня, че hallyu е термин, маркиращ популярността, 
интереса към и експорта на южнокорейската култура 
чрез музика, филми, комикси, компютърни игри, тра-
диционна храна и др., разпрастранявани и консуми-
рани чрез различни медии (Сирювасак и Хюнджун, 
2007:109). Тези тенденции започват да се развиват през 
90-те години на ХХ век и от локални се превръщат в гло-
бални1. Успешното развитие на южнокорейската иконо-
мика, както и създалата се икономико-политическа ситу-
ация, са важни стимули за развитие на K-pop. Затова днес 
1 За тяхното глобално разпространени все повече допринасят 

медиите и новите технологии – чрез различните аудиовизуални 
медии и онлайн включването към социалните мрежи.

като причини за успеха на корейската попмузика се тър-
сят както тези, свързани с екзогенезиса – глобалните фак-
тори, така и произтичащите от ендогенезиса – продикту-
ваните от корейски специфики (Чан, 2013:83-106).

Първоначално основни потребители на външния 
пазар за K-pop са Китай и Япония. Периметърът на кон-
сумиране целенасочено се увеличава от страна на про-
изводителите и разпространителите. Постепенно раз-
пространението излиза извън региона на Източна Азия 
и обхваща Югоизточна Азия, Америка, Северна Африка 
и Европа (Лим, 2011:38-39; Синот, 2012:453-474; Шин, 
2009:507-523). Така Южна Корея се превръща в един от 
най-големите износители на попкултура в света наред със 
САЩ и Великобритания.

Могат да се посочат редица факти в подкрепа на това 
наблюдение за налагане на корейската поп музика във 
водещите културни индустрии. Едно от ярките пости-
жения е световният успех на песента „Gangam Style” на 
корееца Psy, както и последвалите негови хитове, които се 
превръщат в модел за подражание (Ким, 2013:1-2; Кардю, 
2013:8; Джън и Шим, 2014:485-501; Чен, 2015:A1-A12). 
Това не е изненадващо, като се имат предвид процесите, 
които протичат в корейската попкултура през последните 
десетилетия, както и политиката за специално отглеждане 
на поппродукти за експорт (Влаева, 2009:425-428). 

Върху базата на анализи става ясно, че това е зако-
номерен резултат на корейска политика и стратегии – на 
корейското правителство чрез културна дипломация и на 
водещите бизнес структури, произвеждащи продукти в 
областта на културата. Те подготвят и осъществявят изли-
зане на много широк международен пазар и успешна реа-
лизация на корейската попкултура в глобален контекст. За 
развитието на K-pop особено важно място имат звукоза-
писните компании SM Entertainment, YG Entertainment, 
JYP Entertainment и DSP Entertainment (от 2008 DSP 
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Media). В близкото минало изграждането и налагането от 
тях на изпълнители като BoA и Rain посочват стратегии и 
работещите модели за експорта на южнокорейска попкул-
тура и конкретно музика.

Когато се говори за K-pop често възникват въпроси 
и се дискутират разнопосочни разбирания. В не един от 
анализите на професионалистите се представя много-
слойният образ на това, което включва терминът K-pop. 
Това не е отделен стил, а сложна амалгама от стилистични 
пътища, които имитират и адаптират световни тенденции 
в попкултурата. В случая определящо и обединяващо за 
попмузиката и конкретно за K-pop са механизмите на 
правене, разпространение и функциониране като стока с 
определящата роля на медиите. Изпълнителите на тази 
музика използват успешно изключително широк диа-
пазон от стилистики – хип-хоп (Loco, Zico, G-Dragon, 
BIGBANG), R&B (Naul, Girls’ Generation, SHINee, 
Zion.T), данс (Ivy, Infinite, Miss A), диско-поп (Girl’s Day), 
funk-pop (B1A4), инди (Busker Busker); инспирирани 
са от джаз (TVXQ) и рок (Seo Taiji, CNBLUE); понякога 
включват фолклорни елементи (в „200%“ на дуо Akdong 
или “Arirang”на SG Wannabe). Създават се и хибриди, 
които заимстват музикални характеристики от по-близки 
или по-далечни културни ареали – такъв сред хитовете от 
2014 година е „Catallena“ на момичешката група „Orange 
Caramel“. Той например включва интригуваща смес от 
боливудски вариант на диско, пакистанска мелодия, соло 
на китара в испански стил и тембъра на високи женски 
гласове, звучащи сладникаво и определяни като „гукане“ 
(Бенджамин и Оак, 2014).

Наред с утвърдени имена на групи от т.нар. първи 
етап от развитието на K-pop (90-те години на ХХ век) 
– H.O.T., NRG, Shinhwa, S.E.S., Babyvox, както и изпъл-
нители от определяния като втори етап (началото на 
XXI век) – Rain, Se7en, BoA, Ivy, в последните няколко 

години се наложиха нови имена. Само през последните 
пет в Корея са регистрирани и дебютират около 350 
групи, което е красноречив факт за потенциала и мащаба 
на K-pop. Звукозаписните компании създават и промо-
тират, като че ли все по-големи състави. Ако в близкото 
минало корейските групи (момчешки или момичешки) 
са включвали обикновено от три до пет участника, във 
второто десетилетие на XXI век количеството на броя 
изпълнители в част от тях става все по-голям и в някои 
случаи достига до 12-13 изпълнители в групите с най-го-
лям комерсиален успех. Има и още по-големи състави. 
Групата APeace например е създадена с 21 изпълнители 
през 2011 година и това е числеността й до напускане 
на част от тях и редуцирането до 15-членен състав през 
2014. В класациите на „Билборд“ през последните четири 
години1 сред най-успешните момчешки групи с много-
броен състав са Beast (6 представители в групата), 2PM 
(6), Infinite (7), BTS, (7), GOT7 (7), Еxo (първоначално 12 
изпълнители, а през 2015 година остават 9), Seventeen, 
изписвани също с абревиатура SVT (13), а от момиче-
шките – Apink (6 изпълнителки), Girls› Generation (8), Oh 
My Girl (8). 

Ако се търси новото и отличителното за K-pop, 
може би именно това нарастване на количеството изпъл-
нители, обединени в една успешна група, впечатлява. 
Представителен е и фактът, че в челните 10 и дори 20 
места в песенните топ класации като тази на Билборд, 
на предни позиции са именно групите. Те преобладават в 
сравнение с индивидуалните изпълнители. Какво може да 
означава това, след като вероятно икономически е по-из-
годно да се поддържат отделни певци или групи в състав 
до 3-4 музиканта? 

1 Това са изводи, направени върху резултатите от годишните кла-
сации на Билборд (Бенджамин и Оак, 2012; Бенджамин и Оак, 
2013; Бенджамин и Оак, 2014; Бенджамин и Оак, 2015).
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Отговорите може да се потърсят в няколко посоки. 
От една страна, се откроява специализация във функци-
ите и ролите на изпълнителите. От друга, се търси новост 
чрез все по-голямата масовост на сцената и във видеокли-
повете и насищане на усещанията и емоциите на публи-
ката, която е презадоволена и може би има необходимост 
от още по-интензивно въздействие върху сетивата. Може 
би това е и принципът – за всекиго по нещо. От трета – 
колективното, общностното в действия и изживяване като 
че ли преобладава над индивидуализма в културата на 
Източна Азия и това се отразява в продуктите на масовата 
култура. От четвърта – вероятно това са налагащи се нови 
тенденции, мода в музикално-сценичното представяне.

Бизнес стратегиите за K-pop разчитат на многока-
налност на внушението, което се постига чрез атрактивен 
синтез на много допълващи се елементи – музика, танц, 
театрално действие, сценография и костюми, визуални 
ефекти, анимация и пр. Именно хибридността е една от 
основните характеристики на K-pop през второто десети-
летие на XXI век. Преди десет години все още има много 
корейски певци, при които акцентът е основно върху пее-
нето, и други, които едновременно с това са и добри тан-
цьори. Затова споменават членовете на SG Wannabe в свое 
интервю след концерт в Япония на 12 ноември 2006 г. 
Практиката показва, че за да имат успех днес, изпълните-
лите трябва да се развият многостранно като певци, тан-
цьори и актьори. Танците се налагат като водещ компонент.

Сложността и многосъставността в K-pop може да 
се постигне и чрез количествено окрупняване на групите 
и съответно с разнообразяване на възможностите им за 
цялостно въздействие. Нарастналата сложност и многоп-
лановост, особено при използваната хореография, изисква 
и по-голям изпълнителски състав. Така може да се кон-
статира, че все по-често се утвърждават групи (равноз-
начни на трупи), представящи музикално-танцов театър. 

Открояват се ефектни миниспектакли със собствена тема, 
фабула, развитие. Сред атрактивните примери, подкре-
пящи това мое наблюдение са видеклиповете на песните: 
„The Chaser“ на INFINITE, „Wolf“ на EXO, „Something“ на 
TVXQ!, „Eureka“ на Zico & Zion.T. Сърцераздирателните 
балади, песните-състояния също намират почитатели, но 
действените и програмно замислени колективни изяви са 
предпочитани. Това се установява и от анализа на десетте 
най-продавани албуми с K-pop през 2013-2015 година.

Ще се спра на още две характеристики на K-pop, 
които поставят въпроси за социокултурните измерения на 
явлението, а не толкова за музикалните или изкуствовед-
ските анализи. Едно от предизвикателствата за публиката 
са имената на групите. Сред тях впечатляват знаковостта 
и символиката, която води към традицията на лаконичния 
визуален образ, характерен за региона на Източна Азия. 
Често тези имена се изписват с абревиатури, в които са 
кодирани конкретни послания или са използвани съкра-
щения на имена и словосъчетания. С транслитерирането 
на латиница се засилва визуалният ефект с превръща-
нето на абревиатурата в знак за изпълнителя или групата 
(например BoA, Se7en, 2NE1). Това е съществен елемент 
в рекламата на изпълнителите (особено важна за почита-
телите им и фенклубовете). Този начин на обозначаване 
на корейските попизпълнители е и символ, характерен 
за нов тип комуникация за младите поколения, присъщ 
за тинейджърите и двайсетгодишните. Ето само някои 
от тези съкращения за имена на групи, създадени през 
последните няколко години: EXID (акроним за Exceed In 
Dreaming), MFBTY (My Fans [Are] Better Than Yours), BTS 
(Bangtan Boys – Bulletproof Boy Scouts), B.E.G., познати 
също и с абревиатура BG (Brown Eyed Girls), CNBLUE 
(Code Name Blue), B.A.P (Best Absolute Perfect), 2NE1 
(комбинация от думите „new evolution of 21 century“, про-
изнася се и като „to anyone“) и много други.



268 269

Важна характеристика на K-pop е свързана с тексто-
вете на песните и конкретно със смесването на английски 
и корейски език в една песен или цялостното им създаване 
на английски (Ли, 2004:429–450; Чин и Рьо, 2014:113–
131). От една страна, това е световна закономерност в поп 
музиката – деклариране на присъединяването към гло-
бална общност, оттласкване от регионалното (например 
традиционното), опозиция от гледна точка на възрастова 
(тинейджърска, младежка) и социална принадлежност (на 
средната класа), т.е. някакъв вид разграничаване от нещо, 
но и присъединяване към нещо друго. Понякога това е 
и мода, следвана механично. От друга страна, подобна 
хибридност е и път за предизвикване на интерес отвън, 
приобщаване на корейското към другостта, преодоляване 
на езикови бариери и дори опит от страна на корейските 
и международни корпорации за създаване на „хибридна 
идентичност“ (Сирювасак и Хюнджун, 2007:126) с цел 
мащабен финансов успех. 

Специалната работа върху звученето на текстовете 
е и заради интересите на пазара, свързан с масовата кул-
тура. Част от звездите на K-pop стават пан-азиатски, а 
също така завоюват и стабилни позиции на световния 
пазар. Политиката на звукозаписните компании в Корея 
отдавна отделя специално внимание върху езика, на който 
пеят, работещите за тях артисти. Затова музикантите от 
най-новото поколение е желателно да знаят/използват 
освен английски, също японски, китайски (мандарин). Те 
или се подготвят за това допълнително (както в случая с 
BoA), или се подбират с необходимите езикови познания 
още при първоначалния кастинг (както в корейско-ки-
тайския състав на EXO). Подобна стратегия дава много 
големи възможности за покриване на огромни бизнес 
територии. Тяхното успешно реализиране е подплатено с 
търговски споразумения в пан-регионални и транс-регио-
нални бизнес групи.

 България в траекториите на разпространение на 
K-pop
През последните години в траекториите на разпрос-

транение на K-pop все по-активно се включва България. 
Почитателите на тази култура се увеличават. Какво кара 
хора от различни възрастови групи да я харесват и дори 
да я предпочитат пред други? Кои са предпоставките за 
разпространението? Има ли български особености при 
възприемането?

Съществуват обективни обстоятелства, които оказват 
положителен ефект за разпространението и опознаването 
на корейската култура. Като цяло за Корея и конкретно за 
K-pop това са двустранните дипломатически отношения 
между Република България и Република Корея от 1990 до 
днес1 и произтичащите от тях споразумения, документи, 
инициативи, дейности, както и новосъздадени институ-
ции. Ще спомена само някои от тях, които са пряко свър-
зани с разпространението на корейската култура и изку-
ство в България2. Сред тях са специалност „Кореистика“ 
(създадена 1995) и катедра „Кореистика“ (2010) в ЦИЕК 
на СУ „Св. Климент Охридски“, Център по кореистика 
(2003), Институт Седжонг (2013)3. Именно там работят и 
се създават професионалисти, които целенасочено 

1 Двете страни установяват дипломатически отношения на 23 март 
1990 година. Този дипломатически акт беше отбелязан с концерт 
на традиционна корейска музика в зала 1 на НДК.

2 Специален преглед, както и анализ на дейността на институции 
и събития, свързани с Корея в България, ще са обект на друго 
изследване. За някои от вече реализираните анализи вж. напри-
мер Влаева, 2013:105-114.

3 Кандидатурата на България е приета при много сериозна конку-
ренция. „На 4 юли 2013 г. комисията на Института „Седжонг” 
(Корея еджонгхакданг) обяви резултатите от избора за нови кло-
нове на института и България е една от страните победители. 
Тази година общо 91 институции от 51 държави кандидатстваха, 
а 27 са приети от комисията“. Вж.: Институт Седжонг, 2013.
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изследват, разпространяват и широко популяризират 
корейската култура. Трябва да се подчертае и изключи-
телно активната роля на корейските дипломати в България 
за създаване на широк интерес към Корея. Някои от тях 
показваха своето пристрастно отношение към изкуствата 
и чрез концерти, в които самите те са изпълнителите, или 
като меценати на изобразително изкуство. Посочените 
институции в този текст са основни в България и те с дей-
ността си създават условия и среда за много по-задълбо-
чен поглед към Корея и нейното опознаване.

В случая специален обект на моето изследване са 
нагласите и интересите на българи, които не са свър-
зани институционално с изучаване и разпространение на 
корейската култура. Съвременните технологии и меди-
ите са средата, която най-пряко влияе върху техните 
представи за Корея и формира отношението им. Това е и 
полето, което регистрира техните впечатления и оценки – 
най-вече във форуми, блогове, сайтове, онлайн издания1. 

За много от почитателите на K-pop първоначалният 
импулс за привличането е емоционален. „Корейската 
музика те потапя в един уютен, топъл, пълен с щас-
тие дом, в който си представяш всички хубави моменти 
от живота ти“, споделя почитател. Сугестията е водеща: 
„Дори и да не знаете езика може да почувствате душата 
и емоциите на всеки един изпълнител“. Пътят към 
K-pop минава през филмите, сериалите и анимацията. 
Почитателите са от различни поколения – на възраст 
между 13-14 и 56 години. Житейски по-зрелите са при-
влечени от ценностите, които се представят в корейското 
кино. „Дълбоките и сложни проблеми, които се засягат 

1 Тяхното количество непрекъснато нараства. Ето някои от тях, 
от които са използваните цитати в текста на моето изследване: 
Димитрова, 2013; Лазаров, 2015; Истърн Спирит [Eastern Spirit], 
2012; Петиция.ком [Peticiq.com], 2014; Шайнигърлбгпрофилс.
блогспот.бг [Shineegirlbgprofiles.blogspot.bg], 2012.

във филмите им са поднесени по много лек и разбираем 
начин“, четем в коментари към статия по темата. От 
своя страна, тинейджърите възприемат K-pop не просто 
като музика, а като стил на живот, обличане, прически. 
Харесва им, че „има и хип-хоп, винаги танцуват нещо 
по-различно“, „обличат се по различен начин от другите 
певци – като например от американските“.

В България интересът към K-pop роди нова катего-
рия публика и нова терминология – кейпопъри (кейпопър 
– ед.ч., хибриден неологизъм за фен на K-pop/кейпоп). 
Какъв е техният профил? В тесен смисъл интересите на 
тази група са към музикалните звезди и техните хитове. 
В средите й са познавачи, които имат мнение за или при-
страстия към определени музикални групи. Познати са им 
множество изпълнители и банди, между които BIGBANG, 
Shinee, 2NE1, EXO, BTOB. Те разграничават не само 
изпълнители, но имат представа и от почерка на отдел-
ните компании (SM Entertainment, YG Entertainment), 
които моделират музикантите, „различни като визия и 
звучене“. Имат вече онлайн каталози с информация за 
голямо количество K-pop представители, допълвани в 
продължение на няколко години (първите инициативи 
датират от 2010 г.).

Началната граница за интереса на един от кейпопърите 
към тази музика датира отпреди осем-девет години, а за 
друг е още по-конкретна – „далечната 2005“. Фен, който е 
„навътре с нещата“, си спомня с тъга и носталгия: „преди 
време аз си пишех само с хора от други държави, понеже в 
България не познавах никого с такива музикални предпо-
читания, защото почти нямаше“ и възкликва: „Сега кейпо-
пъри под път и над път“. Друг почитател споделя значе-
нието на K-pop за него: „Това беше любов от пръв поглед. 
Бих казал, че K-pop, J-Pop и Visual Kei ме изградиха като 
човек. Hallyu вълната отдавна е заляла целия свят. Беше 
въпрос на време да се популяризира и тук“. 
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За феновете K-pop е „нещо позитивно“. Те следят 
световните турнета на техните любимци и възможностите 
за пряк досег – концерти в близък географски периметър 
до България. Във фокуса на вниманието им e например 
световното турне на корейски попзвезди, участващи в 
музикалната телевизионна програма Music Bank на KBS 
(Korean Broadcasting System). Лъч на надежда за подобна 
среща беше включеният в турнето концерт в Истанбул 
през 2013 г. За някои кейпопъри срещата на живо се 
случва, а за други остава неудовлетворение – „колко 
много им завиждах на турците, когато [Music Bank] беше 
в Турция“. Трети се опитват да предизвикат гастрол в 
България на корейска попгрупа, която има концерт в 
Румъния. Затова те пишат петиция, озаглавена „Искаме 
корейска група в България“ и я публикуват в интернет. 
Не е уточнено коя точно е групата, която искат да чуят, но 
вероятно става въпрос за LED Apple, която по това време 
предстои да има концерт в Букурещ – на 15 февруари 
2014 г. Поради големия интерес и безкрайните имейли 
на фенове от съседни държави, организаторите отбеляз-
ват, че ще направят възможно закупуването на концертни 
билети онлайн чрез Eventim platform от територията 
на седем държави в региона. Между тях е и България 
(Ккултуре ин Романия [Kcoulture in Romania], 2014). 
Година по-късно други фенове правят много по-внима-
телно проучване за възможностите и процедурите и се 
създава нова петиция. Тя цели да предизвика допълните-
лен концерт в европейското турне на групата LEDApple в 
България и е подкрепена от двойно повече ентусиасти.

 Заключение. Перспективи за K-pop в България
K-pop разширява ролята си на глобален феномен. В 

резултат на културни политики и стратегии той се стреми 
да обхване все по-голям пазар – започва с разпростране-
ние сред пан-азиатска публика със стабилни тенденция 

към усвояване на територии във всички континенти. Той 
влияе върху хетерогенна аудитория, но преобладаващата 
част е младежка. Целенасоченият стремеж към K-pop 
започва с много по-общ интерес към съвременната корей-
ска култура, нейни традиционни ценности, емоционал-
ност, непосредственост и ролята на музиката в нея като 
символ и посланик на корейското. Такъв е механизмът на 
разпространение и в България, където се появява кате-
гория кейпопър – познавач и фен на южнокорейската 
музика. Явно, българската среда за виреене на K-pop вече 
е създадена. Дошло е времето. Детайлното вглеждане към 
музикални и общокултурни категории води и до интерес 
към езика, изкуствата, отделни области на корейската кул-
тура. Сред резултатите звучи признанието относно K-pop 
„това беше любов от пръв поглед“, но и желанието на не 
един български тинейджър – „искам да уча корейски“. 
Това е търсене на път от общи културно-музикални гра-
витации към конкретни измерения на корейската култура.
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Корея в концепцията за стратегическа 
сигурност на Япония (1868-1910)

Светлана Иванова
СУ „Св.Кл. Охридски”

В средата на XIX век Япония е изправена пред опас-
ност от колониално завладяване. Главна цел на японската 
външна политика става установяването на японски кон-
трол над корейския полуостров, чието местоположение му 
отрежда ролята на «буферна зона» между Япония и двете 
големи континентални империи в региона. Постигането 
на тази цел осигурява също и стъпване на материка, 
откъдето самата Япония би получила достъп по суша до 
съседните Китай и Русия. Подобни перспективи, според 
вижданията на новите японски лидери, превръщат Корея 
в граница не само на японските интереси, но и в гаранция 
за японския суверенитет. Отслабването на Китай и засил-
ването на позициите на западните държави на неговата 
територия дава основание на Ямагата Аритомо, един от 
водещите японски държавници от епохата, в речта си на 
първата сесия на японския Парламент (1890), да сравни 
Корея с „кама, насочена в сърцето на Япония” и да пред-
види, че за елиминиране на всякаква опасност оттам, ще 
се наложи страната да влезе в сблъск не само с Цинската 
империя, но и с Великите сили. (Сасаки, 1992: 172). 

Корея в продължение на векове се е намирала в тра-
диционно васални взаимоотношения спрямо Китай и 
подобно на Япония и Китай провежда политика на само-
изолация. С разширяване географията на европейската 
експанзия през втората половина на XIX век Китай про-
дължава да бъде основна прицелна точка на западните 



278 279

апетити в Азия. Европейските държави са фокусирали 
усилията си върху това – да не загубят позиции в надпре-
варата помежду си за неизчерпаемите китайски ресурси 
и пазари – обстоятелство, допринасящо Япония и Корея 
да остават по-продължително извън обсега на активния 
им интерес. Този факт благоприятства до голяма сте-
пен японската политика за придобиване на предимства 
на полуострова. Слабостта на Цински Китай е очевидна 
и е въпрос на време неговото място там да бъде заето от 
някой друг. Япония не желае да бъде изпреварена и прис-
тъпва към осъществяване на тази задача, която за нея е и 
въпрос на стратегическа сигурност. 

Усилията по придобиване на полуострова отне-
мат 40 години, които бихме могли да разделим условно 
на два периода: 1) японо-китайското противопоставяне 
(1868-1895) и 2) японо-руското противопоставяне (1895-
1905). Методите, които Япония използва за постигането 
на тази цел, също претърпяват промени – от преговори 
и сключване на споразумения към въоръжени провока-
ции и войни. Подписването на Договора за мир, търго-
вия и корабоплаване с Китай (1871) е крачка в посока 
осигуряване на стратегическата сигурност на Япония. 
Поставянето на договорна основа на взаимоотношенията 
й с Корея се оказва задача, която отнема повече време и 
усилия.

Първата японска мисия за установяване на офици-
ални връзки с корейското правителство (1869) показва, 
че в Япония знаят твърде малко за Корея и особено по 
въпроса за състоянието на корейско-китайските и корей-
ско-руските взаимоотношения. Броят на японските 
делегации нараства с всяка изминала година, но настоя-
телността на новите японски лидери само ожесточава 
решимостта на управляващата династия Чосон да про-
дължава да се придържа към политиката си на между-
народна изолация. Япония дори е осъждана за това, че 

е поела „курс на озападняване”. Мненията в японските 
управляващи среди са разделени: част от тях е амбици-
рана „отварянето” на Корея да се ускори чрез демонстра-
ция и дори използване, ако се наложи, на военна сила. 
Друга част смята, че Япония може да отложи решава-
нето на „корейския въпрос” и да съсредоточи усилията 
си за решаването на въпроса за японския суверенитет над 
архипелага Рюкю. Обсъждането на „корейския въпрос” 
става причина за известната „правителствена криза от 
1873 г.”, когато император Мейджи в последния момент 
отменя вече гласуваното от правителството решение за 
военен поход срещу Корея. Противниците на войната са 
водени от най-прагматични съображения: те преценяват, 
че на онзи етап на Япония не й е гарантиран успех в един 
военен поход срещу Корея и отчитат переспективата, 
подобна акция да доведе до усложняване на отношени-
ята с Русия и Великобритания, чиито интереси също са 
съсредоточени в Далечния Изток.

Договор с Корея Япония успява да подпише три 
години по-късно (26 февруари, 1876 г.). Японските усилия 
са благоприятствани от вътрешнополитическата обста-
новка в Корея, където по това време се води ожесточесна 
борба за власт. Договорът за приятелство, известен още 
като Канхуаски, отваря страната по начина, по който това 
се е случило със самата Япония 13 години по-рано пред 
дулата на „черните кораби” на Пери. Договорът устано-
вява дипломатически отношения между Корея и Япония 
и се явява първия „неравноправен договор” за Корея с 
чужда държава. По подобие на клаузите, които Япония е 
подписала със САЩ и европейските държави, японските 
граждани получават право на екстериториалност; за тър-
говия с Япония е отворено пристанище Пусан и е дого-
ворено отварянето по-късно на други две пристанища 
– Уонсан (1880) и Инчхон (1883). Подписаните допълни-
телни параграфи за търговия освобождават от митнически 
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такси стоките на японските търговци и дори е разрешено 
използването на японска валута в „отворените” приста-
нища. (Дипломатический словарь, 1985:103) 

В договора се съдържа текст, деклариращ „незави-
симостта на Корея”, както и „равноправната основа”, 
на която ще се градят японо-корейските отношения. 
Клаузата за консулска юрисдикция на японските пода-
ници в тази страна обаче прави текста за корейския суве-
ренитет голословен. „Признаването” на Корея за незави-
сима държава е имало за цел да обезсили традиционните 
васални отношения, свързващи Корея с Китай и обозна-
чава намеренията на Япония да превърне Корея в своя 
колония. Антияпонските настроения се засилват едно-
временно с прокитайските настроения, които са тради-
ционни за Корея от края на 16 век, когато Мински Китай 
се намесва на страната на династия Чосон в Имджинската 
война с Япония (1592-1598). Оттогава Китай се счита 
за защитник на корейските интереси. С отварянето на 
страната на нейния пазар нахлуват японски стоки, които 
отстъпват по качество според тогавашните междуна-
родни стандарти, но са евтини и ефектът върху местното 
домашно занаятчийско производство е пагубен. Случва се 
същото, каквото се е случвало навсякъде, включително и 
в Япония след „отварянето”: чуждестранните търговци, 
в случая японските, постепенно изместват местните, а и 
китайските търговци също търпят загуби; Япония изку-
пува на безценица корейската селскостопанска продукция 
срещу заеми, дадени в аванс, което способства покачва-
нето на цените за местното население и изпадането му в 
зависимо положение от японските предприемачи.

Китай не признава така декларираната „независимост” 
на Корея и подписването на Канхуаският договор води 
до изостряне на японо-китайските отношения. В отговор, 
Пекин предприема стъпки към превръщането на формалния 
васалитет на Корея във фактически. Търговско споразумение 

от 1882 г. съдържа точка, подчертаваща васалната зависи-
мост на Корея от Китай, а китайските търговци получават 
привилегии, с каквито другите държави не разполагат. С цел 
засилване на политическо си влияние в Корея, цинското пра-
вителство изпраща военни инструктори, съветници по воен-
но-политическите въпроси и започва да упражнява контрол 
над корейски правителствени учреждения. Разчитайки на 
многовековните традиции в двустранните отношения, както 
и на силните антияпонски настроения, Китай се опитва 
да прилага към Корея същите методи на икономическо и 
политическо подчинение, каквито са прилагани спямо него 
от западните държави. Назряващият сблъсък на интереси 
между Китай и Япония става неизбежен. Надпреварата им 
за Корея поражда верига от събития, чиято кулминация – 
Японо-китайската война (1894-1895) – ще елиминира Китай 
като конкурент. 

Япония е безсилна да попречи на проникването на 
западните държави на полуострова. Сеул ще сключи след-
ващите неравноправни договори със САЩ (1882), Англия 
и Германия (1883), Италия и Русия (1884) и Франция 
(1886), с което Корея е включена в световния капиталис-
тически пазар. От всички тези държави единствено САЩ, 
подобно на Япония включват в текста на договора клауза, 
провъзгласяваща „назависимостта” на Корея (от Китай). 
Проникването на чужд капитал се осъществява предимно 
чрез контрола над външната търговия на страната, чиито 
правила се диктуват от клаузите на „неравноправните 
договори”. Все още слабата в промишлено отношение 
Япония започва да провежда протекционистка политика в 
областта на японо-корейската търговия. В Пусан е открит 
филиал на японската „Първа банка” (1878), а правител-
ството щедро субсидира японски търговци, желаещи да 
търгуват с полуострова. Постепенно южните корейски 
провинции, както и всички „отворени” пристанищни гра-
дове, стават сфера на преобладаващо японско влияние. 
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Антияпонските настроения в Корея се изливат в 
антияпонско въстание (юли 1882); убити са осем японски 
офицери и представители на дипломатическата мисия. 
Конфликтът е решен по мирен път с подписването на 
Инчхонския договор (30 август 1882), а Япония полу-
чава нови предимства в Корея. (История дипломатии, 
1965:216-217). Само две години по-късно в Сеул избухва 
ново антияпонско въстание, провокирано от неуспешен 
опит за преврат (4 декември 1884). Той е организиран 
от представители на единствената малобройна прояпон-
ски ориентирана група на привържениците на реформи 
в Корея, водени от желанието да осъществят корейски 
вариант на японската модернизация. Редът е въстановен с 
помощта на китайски войски, повикани спешно от корей-
ското правителство, а за решаване на проблема са ини-
циирани преговори едновременно в Сеул и в Тяндзин.

На този етап решаването на „корейския въпрос” 
все още изисква договаряне с Китай. В сключената на 
18 април 1885 г. Тяндзинска конвенция (Конвенцията 
Ли – Ито) не е постигнато провъзгласяване „независи-
мостта” на Корея, но подписването й е квалифицирано 
от специалистите еднозначно като голям дипломатиче-
ски успех на Япония: чрез нея тя де юре получава равни 
с тези на Китай права за намеса във вътрешните дела на 
Корея. (Хъртслет’с Чайна Тритиз, 1908:361-362). Когато 
през 1894 г. по молба на корейското правителство Китай 
изпраща свои войски за потушаване на въстанието „тон-
хак”, Токио не пропуска възможността да участва „на 
законни основания” в акцията със свои въоръжени сили. 

Великите държави следят внимателно развитието на 
ситуацията на полуострова и Токио се опасява от сдър-
жаща намеса от тяхна страна. На 16 юли 1894 г. Япония 
и Англия подписват нов търговски договор, който отменя 
неравноправния от 1858 г. Само 3 дни след този знак на 
подкрепа е взето решение за начало на военни действия. 

Войната е обявена официално на 1 август 1894 г. В усло-
вията на японска окупация, в Сеул е подписан Съюзен 
договор (26 август), който „има за цел да поддържа върху 
твърда основа независимостта на Корея... и да осъщест-
вява взаимните интереси на Япония и Корея чрез изгон-
ване на китайските войски от корейска територия” – 
тази формулировка е трябвало да легитимира японските 
действия и да предотврати евентуална намеса от страна 
на европейските държави. (Дипломатический словарь, 
1985:103). Това се случва след като корейското правител-
ство е анулирало (16 август), под японски натиск, всички 
сключени дотогава договори с Китай. Така, още в самото 
начало на войната, Токио завоюва доминиращо положе-
ние в Корея. 

Подписаният на 17 април 1895 г. в гр. Шимоносеки 
(Япония) мирен договор е почти пълно съответствие на 
представения японски проект. Признаването на „незави-
симостта и автономията” на Корея (параграф 1) е сред 
най-значимите японски придобивки от войната. Това на 
дипломатически език означава, че Китай е абдикирал от 
ролята на сюзерен и официално се отказва от намеса във 
вътрешните работи на Корея. Токио предприема неза-
бавно мерки по установяване на военно-окупационен 
режим в Корея: формирано е ново марионетно прави-
телство, обявена е 10-годишна „програма за реформи”. 
Убийството на корейската кралица Мин Мьон-сон, около 
която са групирани прокитайски настроени националис-
тични кръгове, компрометира „цивилизаторската мисия” 
на Япония. Уан Коджон търси убежище в сградата на 
руската мисия. Япония е принудена да отложи плановете 
си за анексиране на Корея. 

През 1896 г. едно след друго в Сеул и Петербург са 
подписани споразумения, които установяват съвместен 
руско-японски протекторат над Корея. Руските позиции 
се засилват допълнително след сключването на Договор 
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за военен съюз с Китай (1 юни 1896 г., Москва), пред-
виждащ съвместни военни действия в случай на нападе-
ние от страна на Япония срещу Русия, Китай или Корея. 
С Меморандума Вебер-Комура (14 май 1896 г.) Япония е 
лишена от монополно господство на полуострова: Токио 
е принудено да признае правото на Русия да „консултира 
корейския уан” по различни въпроси. Двете страни се 
договарят да поддържат в Корея равен брой войници за 
охрана, в съответствие с което голяма част от японските 
войски е трябвало да бъдат изведени от полуострова. В 
допълнение към Меморандума Вебер-Комура в Москва 
е подписан Протоколът Лобанов-Ямагата (9 юни 1896 г.), 
изцяло посветен на „корейския въпрос”. Предвидени са 
взаимни руско-японски консултации по всички въпроси, 
отнасящи се до Корея. Протоколът отразява стремежа на 
царска Русия да ограничи японското влияние в Корея. 
(Дипломатический словарь,1985:150).

С Протокола Розен-Ниши (25 април 1898) Япония 
и Русия декларират признаване пълната независимост 
на Корея и се задъжават да се въздържат от намеса във 
вътрешните й дела. Споразумението предвижда съвмес-
тен контрол на двете държави над бюджета и чуждес-
транните заеми на Корея, над формирането на корей-
ските въоръжени сили и полицията. В случай, че Корея 
се обърне за съвет или помощ към една от страните, 
те се договарят да не предприемат никакви действия 
по назначаване на военни инструктори и финансови 
съветници, без предварително уведомяване на другата 
страна и без взаимно споразумение по тези въпроси 
(Дипломатический словарь,1985:470). Тази клауза вече 
може да се разглежда еднозначно като отстъпка от страна 
на Русия, тъй като до този момент Корея е „консулти-
рана” само от руски съветници. Тук е уместно да бъде 
направено сравнение с подписаната през 1885 г. япо-
но-китайска Тяндзинска конвенция, която предоставя 

на Токио еднакво с това на Пекин право за намеса във 
вътрешните дела на Корея. Тринайсет години по-късно 
Токио постига същите условия с втория си голям съпер-
ник в борбата за Корея – Русия. С Протокола Розен-Ниши 
се стига до компромис, но той не удовлетворява нито 
една от двете страни. Ето защо, през 1900 г. по инициа-
тива на Русия започват нови руско-японски преговори за 
Корея. Те се проточват с години и до подписването на нов 
документ така и не се стига. Протоколът остава в сила до 
прекратяването на дипломатическите отношения между 
двете страни през февруари 1904 г. с началото на Руско-
японската война (1904-1905). 

Великобритания вижда в лицето на руската импе-
рия своя най-голям и опасен съперник в борбата за 
Китай. Макар и временно, съвпадението на интересите 
на Англия и Япония по този въпрос довежда до подпис-
ването на съюзен договор между тях (1902). Успоредно 
с тезата за „независимостта и териториалната цялост на 
Корея”, в текста са прокарани „специалните интереси” 
на Япония в Китай и в Корея, както и „специалните инте-
реси” на Англия в Китай. (Кокадзе, 2004:76-77). Англо-
японският съюз от 1902 г. се явява така необходимата за 
Япония подкрепа, която довежда до съществена промяна 
в съотношението на силите в района. Този съюз дава сво-
бода на Япония в подходящ момент да инициира военни 
действия срещу Русия. 

Два дни преди началото на войната японските войски 
окупират Сеул. За създаване на видимост за „доброволно” 
съгласие на Корея за намеса във вътрешните й дела, япо-
нците налагат на корейското правителство подписването 
на Протокол (23 февруари 1904), съгласно който Сеул 
се задължава „за целите на запазване на постоянно и 
здраво приятелство между Япония и Корея и запазване 
мира в Далечния Изток” да следва съветите на япон-
ското правителство за усъвършенстване на корейската 
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администрация, да възложи на Япония охраната на импе-
раторския дворец в Корея, да предостави на Япония пра-
вото да защитава Корея и императорския дом в случай 
на агресия от страна на трета държава или при вътрешни 
безредици. С тази цел японските войски имат право без-
препятствено да заемат всякакви стратегически важни 
райони в Корея. И двете държави се задължават да не 
сключват споразумения с трета държава без взаимна кон-
султация. (Дьо Мартен, 2009:134) 

Руско-японската война се явява резултат от съпер-
ничеството между Русия и Япония за контрол върху 
Манджурия и Корея. Обявена на 10 февруари 1904 г., тя 
приключва с победа за Япония, оформена с подписването 
на Портсмутския мирен договор (5 септември 1905). В 
резултат на поражението във войната, Русия признава на 
Япония свобода на действията в Корея. Още преди нача-
лото на мирните преговори с Русия Токио получава меж-
дународно признаване на своето «особено» положение 
в Корея от страна на САЩ и на Великобритания. Така, 
бъдещият статут на Корея, официално призната за сфера 
на японско влияние, е предопределен със сключването 
на Протокола Кацура-Тафт (юли 1905), на новия Англо-
японски съюз (август 1905) и на Портсмутския мирен 
договор. Токио пристъпва към установяването на открит 
протекторат над Корея на 17 ноември 1905 г. с подписва-
нето на „Договор за покровителство”, който лишава стра-
ната от самостоятелност във външните й дела и възлага на 
японските дипломатически и консулски представителства 
защитата на поданиците и на интересите на Корея пред 
останалите държави. Външнополитическите контакти на 
страната започват да се осъществяват единствено чрез 
официален Токио. В подкрепа на този акт чуждестран-
ните дипломатически мисии в Сеул са закрити. 

В съответствие с новия статут на Корея, на мястото 
на закритото Японско посолство е учредено Генерално 

резидентство. Първи го оглавява Ито Хиробуми, главен 
идеолог на анексирането на Корея, автор на текста на 
Договора за покровителство. От този момент нататък на 
полуострова започва да се създава дублираща система на 
управление, което ще рече назначаването на всеки по-ва-
жен пост в администрацията и на японски чиновник. 
Япония пристъпва към превръщането на Корея в своя 
колония: издават се закони, стимулиращи японската еми-
грация към полуострова. Така, чрез японските заселници, 
Токио създава опорна база на колониалния си режим в 
Корея, като прибягва към протекционистката политика, 
прилагана от колониалните държави. Създават се най-бла-
гоприятни условия за откриване на японски предприятия 
и акционерни дружества, също и на смесени японо-корей-
ски фирми. Няма област от икономиката, в която участи-
ето на японския капитал да не преобладава над това на 
корейския.

Япония упражнява реален контрол над корейската 
външна политика, финанси, отбрана и даже над ведом-
ството, занимаващо се с делата на императорския двор. 
През юни 1907 г. император Коджон предприема опит за 
предизвикване на световното обществено мнение, като 
изпраща тайно свои представители на организираната в 
Хага международна конференция. Корейската делегация 
дори не е допусната в залата за заседания. Уан Коджон 
се оказва неудобен за предстоящите планове на Токио. 
Принуден е да абдикира в полза на своя син Сунджон, 
който «управлява» твърде кратко и е последния корейски 
монарх. 

За да легитимира напълно упражняваната власт, 
Япония налага подписването на Конвенция за админи-
стративно управление на страната, известна още като 
Договор от седем параграфа (юли 1907), с който корей-
ският суверенитет е допълнително накърнен. Генералният 
резидент получава на практика неограничени 
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пълномощия: само с негово одобрение може да се разра-
ботват всички нови закони, а влизането им в сила става 
отново след тяхното одобряване от негова страна; един-
ствено с негово съгласие са назначавани и уволнявани 
всички висши чиновници от корейската администрация. 
Секретен анекс към договора предвижда разпускането 
на корейската армия, с изключение на личната охрана на 
корейския монарх.

През юли 1907 г. е приет «Закон за поддър-
жане на общественото спокойствие», възлагащ на 
Министерството на вътрешните работи разпускането 
на организации, провеждащи патриотична пропаганда, 
разгонването на митинги и демонстрации, предприема-
нето на репресивни мерки срещу органи на печата, пуб-
ликуващи антияпонски материали. Въведеният режим на 
репресии води до спад на въоръжената съпротива в края 
на 1908 г., което се отразява на дейността на политиче-
ските организации: тяхната активност намалява, започ-
ват да преобладават привържениците на умерения подход 
и пасивната съпротива. Едновременно с това се засилва 
индивидуалния терор срещу колонизаторите, като една 
от неговите жертви става Ито Хиробуми. Отслабването 
на национално-освободителното движение и засилването 
на репресивните мерки ускоряват превръщането на Корея 
в японска колония. Започва масова подмяна на корейски 
чиновници с японски, дори и на най-ниските админи-
стративни постове. Поредното двустранно споразумение 
(юли 1909) изцяло предава съдопроизводството в японски 
ръце, а разпуснатата корейска полиция е заменена с япон-
ска жандармерия (1910). 

Окончателно решение за анексирането на Корея е 
взето след тайно съвещание между японския премиер 
Кацура Таро, генералния резидент в Корея Ито Хиробуми 
и японския министър на външните работи Комура 
Джютаро (6 юли 1909). Ито Хиробуми, освободен от 

поста Генерален резидент в Корея и назначен за предсе-
дател на Тайния съвет, заминава за Харбин (Манджурия) 
за преговори с руски представители по въпроса за анекси-
рането на Корея. Преговорите са осуетени от убийството 
на Ито (26 октомври). Анексирането на Корея е осъщест-
вено при назначения за Генерален резидент (1910) бивш 
военен министър Тераучи Масатаке под формата на така 
наречен «плебисцит», за създаване на впечатление за 
«доброволно» присъединяване на страната към Япония. 
Под звука на дрънкащите саби на японските офицери, 
присъстващи на церемонията, корейският император под-
писва договора за «доброволно» отстъпване «напълно и 
за вечни времена» на суверенните си права на японския 
император. От всички министри единствено И Йон-шик 
(министър на образованието) отказва да подпише дого-
вора. Така, на 22 август 1910 г. Корея е анексирана окон-
чателно от Япония. С този акт страната придобива статут 
на генерал-губернаторство и е превърната в японска коло-
ния. Генерал-губернаторът получава неограничена зако-
нодателна, изпълнителна и съдебна власт, и носи отговор-
ност единствено пред японския император. На мястото 
на независима Корея възниква японската колония Чосен 
сотокуфу или Генерал-губернатортво Чосон. Започва 
политика на тотална японизация на корейското населе-
ние, което ще получи отново своята независимост след 35 
години с капитулацията на Япония във Втората световна 
война. 

В резултат на целенасочени външно-политически 
действия международното положение на Япония е значи-
телно засилено. Тя е допусната от Великите държави на 
„китайската трапеза” и участва в подялбата му на сфери 
на влияние наравно с тях (1898). Това положение авто-
матично засилва позициите й и в Корея. Япония успява 
да постигне това, благодарение на ловката игра с проти-
воречията между основните й конкуренти в района на 
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Далечния Изток. Години наред Великобритания вижда в 
Япония силата, която може да противопостави на импери-
алистическите амбиции на Русия – главният й съперник 
в региона – и толерира всичко, което Токио предприема в 
защита на външните си интереси. САЩ не се противопос-
тавят на японските външнополитически действия поради 
същата причина. Така Токио успява да извлече максимум 
възможното от особеностите на международната обста-
новка по онова време за да реализира своята политика 
на експанзия на азиатския континент. В Източна Азия 
настъпват сериозни трансформации, които превръщат 
Япония във важен играч на международната сцена. 
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За избора на вид и време на глагола 
при превода от старокитайски 

на български език

Антония Цанкова
СУ „Св. Климент Охридски“

Настоящото изследване има за цел да установи опре-
делени съответствия и принципи, които биха характери-
зирали и подпомогнали избора на вид и време на глагола 
при превода от старокитайски на български език. 

В старокитайския език отсъства формоизменение на 
глагола по вид и време, а съществуващите показатели на 
времеви отношения се употребяват рядко и имат факул-
тативен характер. Поради това при работата с текстове на 
старокитайски език, включително и написаните в Корея и 
Япония класически паметници на ханмун и канбун, въз-
никва въпросът как би следвало да се разбира и превежда 
текстът на български език, в който глаголът притежава 
богата видово-времева система. 

В качеството на основа за изследването е използван 
текста на старокитайския паметник „搜神記“ (автор Ган 
Бао, ІV в.), който се сравнява с превода на български език 
на София Катърова и Евгени Карауланов със заглавие: 
„Издирени и записани чудновати истории“ (София, 1986). 

Въпросът за изразяването на времеви отношения в ста-
рокитайския език се разглежда в лингвистичните изследва-
ния главно във връзка с функциите на съществуващите в 
определен период на развитие на езика служебни думи – 
показатели за времева ориентация на действието (Гуревич, 
1974; Никитина, 2001; Yang et al, 2012 и др). 
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В късния период на старокитайския език, към който 
се отнася изследвания текст, се наблюдава употребата на 
следните времеви показатели (Яхонтов, 1965; Гуревич, 
1982):
1. 已е показател за минало или предшестващо време на 

действието с две основни значения:
а/ Означава, че действието се е извършило до опре-

делен ориентационен момент. В такива случаи се 
описва не действие, а състояние. 

б/ Означава, че действието предшества друго 
действие. 

2. Показателите 嘗 и 曾 маркират отдавна минали дейст-
вия или се употребяват при описание на събития, за 
които в момента, спрямо който се отчита времето, 
може да се съди само по спомени или разкази на 
други хора.

3. Показателят 當 означава, че събитието предстои или 
се очаква да настъпи в близко бъдеще. С този показа-
тел се изразява също така необходимост, задължение, 
предположение.
Както вече беше споменато, дадените граматични 

показатели, представляващи самостоятелни служебни 
думи, имат ограничена и специфична (акцентна) упо-
треба, поради това в старокитайските текстове са оби-
чайни случаите на немаркирана фраза. При отсъствие на 
формален показател, времевата интерпретация на събити-
ето зависи главно от начина на глаголното действие, който 
представлява постоянен семантичен признак (Яхонтов, 
1965: 60-61), и се осъществява в тясна връзка с контекста 
и речевата ситуация. Съществуват различни класифика-
ции на глаголните предикати според тяхната аспектуална 
семантика (Vendler, 1957; Яхонтов, 1957; Smith, 1997; 
Андрейчин и др., 1998; Колпачкова, 2011). В съвремен-
ния китайски език, съществено значение за разгранича-
ване присъщите на глаголните предикати видово-времеви 

характеристики и образуването на определени типове 
граматични форми има делението им на няколко основни 
семантични класа (Яхонтов, 1957: 78-80):
1. Статични предикати, или глаголи „не-действия”. Към 

тях се отнасят такива предикати, които не означават 
нито действие, нито физическо състояние, а нещо, 
което не може да бъде създадено или прекратено по 
волята на субекта и се възприема като неизменно и 
постоянно във времето. Към този клас спадат глаго-
лите за мисли и чувства, като напр. 知道 ‘знам’，爱 
‘обичам’; някои модални глаголи, напр. 能 ‘мога’，
该 ‘трябва’; глаголи-връзки, напр. 叫 ‘казвам се’，像 
‘приличам на’ и др.

2. Динамични предикати или глаголи, означаващи 
действия. В рамките на този клас се разграничават 
две основни групи:
а/ пределни глаголи – означават действия, които по 

своята същност предполагат достигане на определен 
завършек, предел, или като частен случай – резултат, 
напр. 关‘затварям’，告诉 ‘казвам’，来 ‘идвам’ и 
др., вкл. и глаголите за насочено движение. 

б/ непределни глаголи – означават действия, които 
не са свързани с достигането на определен завър-
шек или резултат от действието – теоретично то би 
могло да продължава безкрайно и да остава безре-
зултатно, напр. 走 ‘вървя’，等 ‘чакам’，做 ‘правя’ 
и др. 

3. Глаголи, означаващи състояния – характеризират се 
с признаците непределност и нединамичност, но за 
разлика от глаголите „не-действия“ означават физи-
чески състояния, свързани с различни положения 
на човешкото тяло в пространството, които могат да 
бъдат започнати или прекратени по волята на субекта 
и поради това да се променят във времето/простран-
ството, напр. 站 ‘стоя изправен’, 坐‘седя’ и др. 
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Тази базова семантично-функционална класифика-
ция, отчитаща аспектуално-темпоралните свойства на 
глаголите в съвременния китайски език, ще бъде използ-
вана като основа за разграничаване на съответните семан-
тични класове глаголи в старокитайския език и опреде-
ляне на принципите при избора на вид и време на глагола 
при превода на български език. 

В българския език съществуват граматичните кате-
гории вид и време на глагола. Категорията вид е харак-
терна особеност на славянските езици, в това число 
и на българския език. Глаголният вид означава харак-
тера на протичане на действието главно с оглед на него-
вата цялостност и завършеност. (Андрейчин и др., 1998: 
63-64) Несвършеният вид принципно изразява действи-
ето в процеса на неговото развитие, а свършеният вид 
характеризира действието като определено цяло, в него-
вото цялостно извършване. Като правило всеки български 
глагол съществува в двете свои разновидности на свър-
шен и несвършен вид, напр. дам – давам, купя – купу-
вам и т.н. Съществуват малко на брой двувидови глаголи, 
които не образуват такива видови опозиции, и получават 
в контекста определена видова семантика – свършена или 
несвършена (Андрейчин и др., 1998: 63), напр. използвам, 
изследвам, арестувам и др. 

Категорията време в съвременния български език 
представлява система от девет глаголни времена, които се 
разделят на абсолютни, т.е. ориентирани непосредствено 
към момента на говорене (сегашно, бъдеще, минало свър-
шено и минало неопределено време1), и относителни, 
т.е. свързани темпорално с допълнителен ориентационен 
момент във времето (минало несвършено, минало пред-
варително, бъдеще в миналото, бъдеще предварително, 
бъдеще предварително време в миналото).
1 Някои автори причисляват минало неопределено време към 

групата на относителните времена (Бояджиев и др., 1999: 382-383)

Сегашно време означава действие, което е съвре-
менно на момента на говорене. Конкретното сегашно 
време изразява действия, извършващи се непосредствено 
в момента на говорене и съответно се среща само при 
глаголи от несвършен вид, напр.: Отивам до магазина. 
Обобщеното сегашно време изразява повтарящи се дейст-
вия, непрекъснати състояния и общовалидни истини, 
напр.: Той все пита и разпитва. / Много се страхувам от 
змии. При повторително сегашно време е възможна и упо-
требата на свършен вид.

В преносна употреба сегашно време може да се 
използва като сегашно историческо за предаване на 
минали събития, а също и вместо бъдеще време, като 
сегашно предсказно време.

Минало свършено време изразява действие, вър-
шено или извършено в определен, конкретен момент 
или период и прекратено преди момента на говорене. В 
минало свършено време се употребават глаголи не само 
от свършен, но и от несвършен вид, в зависимост от това 
как е представено действието – като завършена цялост 
(Той спря до вратата.) или като продължаващ опреде-
лено време процес (Дълго търсих решение на въпроса.).

Минало несвършено време изразява действия, 
съвременни на минал ориентационен момент и неза-
вършени от гледна точка на този момент, при това не е 
известно дали действието е завършено или не до момента 
на говорене. Както и сегашно време, минало несвършено 
време може да има конкретно (актуално) значение (напр. 
Когато влязох в стаята, тя четеше същата книга.), или 
обобщено (неактуално) значение (напр. Всеки ден той 
четеше от сутрин до вечер). Минало несвършено време 
обикновено се образува от глаголи от несвършен вид. 

Минало неопределено време изразява минало 
действие, чийто резултат е актуален в момента на гово-
рене. При това действието не е свързано с конкретен 
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минал момент и поради това е представено не като про-
цес, а като факт. Например: Тази книга вече съм я чел.

Минало предварително време означава дейст-
вия, извършени преди определен минал ориентационен 
момент, при това действията не са свързани с конкретен 
момент на извършването им. Например: Аз бях дошъл да 
го търся, но него го нямаше.

Бъдеще време означава дейтвие, което ще се 
извърши след момента на говорене. Например: Ще се 
върна след няколко часа.

Бъдеще предварително време означава дейст-
вия, които се извършват преди определен бъдещ момент, 
за който се говори. Например: Когато се върнем, той 
сигурно вече ще е заминал.

Бъдеще време в миналото означава действие, което 
е бъдещо (предстоящо) спрямо определен минал момент. 
Например: Щях да ти пиша, ако имах време. 

Бъдеще предварително време в миналото озна-
чава, че действието е минало спрямо определен момент, 
който от своя страна е предстоящ (бъдещ) спрямо някой 
минал момент, за който се говори. Например: Аз щях да 
съм си свършила работата, ако не ме бяха извикали.

Сложните бъдещи времена се употребяват сравни-
телно рядко. В изследвания от нас материал не се срещат 
форми на бъдеще предварително, бъдеще в миналото и 
бъдеще предварително време в миналото.

Основните форми на глаголните времена в българския 
език се използват в изявително наклонение – тогава, когато 
действието се съобщава в неговото реално осъществяване, 
по собствено наблюдение или убеждение на говорещото 
лице. Всички глаголни времена имат и свои особени форми 
за преизказно наклонение, което означава, че говорещото 
лице съобщава за действието по думите на друго лице. 

Изборът между формите на двете наклонения в превода 
на български език се определя по преки или косвени данни 

според това дали действието се описва по собствено наблю-
дение от говорещото лице или представлява преизказана 
реч. В изследвания съпоставителен материал разделянето на 
глаголните словоформи на изявителни и преизказни в бъл-
гарския превод в голяма степен съвпада с делението на ори-
гиналния текст на пряка и непряка реч. Правилата за избор 
на останалите граматични категории в пряка и преразказана 
реч са едни и същи, а изборът между двете групи от форми, 
т.е. между двете наклонения се извършва автоматично.

Пределните глаголи най-често се превеждат на бъл-
гарски език с глаголи от свършен вид в минало свършено 
(пример 1) или бъдеще време (пример 2), като конкрет-
ната времева интерпретация обикновено се подсказва 
от наречие за време или друг времеви ориентир или се 
извежда от общия контекст. Например:
(1) 虎初取，便負著背上，臨至而後下之 (Соу1, 37)

‘Щом ме грабна, тигърът ме понесе на гръб. Свали 
ме на земята едва, когато наближихме дървото.’ (ИЗЧИ2, 
107)
(2) 君之卦，當有賤婦人，生一男，墮地，便走入竈中

死。 (Соу, 12)
‘Излиза, че една недостойна жена ще роди момче, 

което, щом стъпи на земята, веднага ще побегне, ще влезе 
в огнището и там ще умре.’ (ИЗЧИ, 67)

В пример 2 всички глаголи се превеждат в свършен 
вид и бъдеще верме, което се маркира от показателя 當.

В изследвания текст беше отчетен и случай на превод 
на пределни глаголи в несвършен вид и минало несвър-
шено време:
1 Съкращението се използва за обозначаване на литературния 

източник на примерите на китайски език: 干寶.搜神記. 上海，
商務印書館, 1958

2 Съкращението се използва за обозначаване на литературния 
източник на примерите на български език: Ган Бао. Издирени 
и записани чудновати истории. Превод от старокитайски С. 
Катърова и Е. Карауланов. С., 1986
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(3) (久別鄉里，自忻得還,) 又遇酒食充足，實念諸孫，
召之 (Соу, 28)
(‘Отдавна се бях откъснал от родните места и толкова 

се радвах, че мога да се върна.) Получавах предостатъчно 
вино и храна, но непрекъснато тъгувах за своите внуци и 
ги призовавах.’ (ИЗЧИ, 88)

В пример 3 пределните глаголи 遇, букв. ‘срещам’ и 
召 – ‘повикам’, се превеждат в несвършен вид, тъй като 
действията, които означават, са се повтаряли в определен 
период от време, но това аспектуално значение се подраз-
бира единствено от контекста.

Непределните глаголи в пряка реч се срещат срав-
нително рядко и обикновено се превеждат с глаголи от 
несвършен вид в сегашно време (пример 4) или минало 
несвършено време (пример 5), като конкретната времева 
ориентация се извежда по контекста. Например:
(4) 此名為媼。常在地，食死人腦。 (Соу, 38)

‘Това животно се казва Ао Старицата. Храни се под 
земята с мозъка на мъртвите.’ (ИЗЧИ, 136)
(5) 吾為王作劍，三年乃成 (Соу, 78)

‘Правех за владетеля мечове. Завърших ги едва след 
три години.’ (ИЗЧИ, 159)

В определени случаи непределните глаголи могат да 
се превеждат с глаголи от свършен вид в минало свър-
шено време:
(6) 昔臨廬山，共食白李 (Соу, 282)

‘Преди време в подножието на планината Лушан ядо-
хме заедно бели сливи.’ (ИЗЧИ, 282)

Такъв превод е мотивиран от наличието на лексика-
лен показател за еднократно действие в миналото – 昔 
‘някога, преди, веднъж’.

Глаголи, означаващи статични явления (глаголи 
– „не-действия“) се срещат сравнително често в пряката 
реч. Сред тях глаголите за мисли и чувства обикновено се 
превеждат с глаголи от несвършен вид в сегашно (пример 

7) или минало несвършено време (пример 8), а модалните 
глаголи почти винаги се превеждат в несвършен вид и 
сегашно време (пример 9):
(7) 今恐禍故未已 (Соу, 28)

‘Страхувам се, че причината за бедите ми не е пре-
махната.’ (ИЗЧИ, 88)
(8) 久別鄉里，自忻得還 (Соу, 28)

‘Отдавна се бях откъснал от родните места и толкова 
се радвах, че мога да се върна.’ (ИЗЧИ, 88)

В случая времето на действието е изразено от наре-
чието за време 久‘отдавна’.
(9) 可以施功布德 (Соу, 29)

‘С това можеш да придобиеш слава, да се прочуеш с 
добродетелите си.’ (ИЗЧИ, 91)

Безглаголните изречения обикновено се превеждат 
със спомагателния глагол „съм“ в сегашно време (при-
мер 10), в по-редки случаи – с глаголи от несвършен вид в 
сегашно време (пример 11):
(10) 我天地使者 (Соу, 32)

‘Аз съм пратеник на небесния владетел.’ (ИЗЧИ, 97)
(11) 生死異路 (Соу, 28)

‘Пътищата на живите и мъртвите се разделят.’ 
(ИЗЧИ, 87)

При повествование за събития, на които разказвачът 
не е бил пряк свидетел, а представя по думите на друго 
лице, се използват времената в преизказно наклонение. 

В резултат на изследването беше установено, че 
употребата на минало неопределено време (перфект) 
и минало предварително време (плусквамперфект) в 
превода на български език зависи не от типа на глагола, 
а от указването в текста на резултат от действието или 
съотнасянето му спрямо друго действие или друг рефе-
рентен момент във времето. Правилата на употреба на 
тези две перфектни времена са принципно еднакви, но 
минало неопределено време се съотнася към настоящия 
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момент, а минало предварително – към определен минал 
момент. 

В превода на български език тези две времена обик-
новено се употребяват при наличие на дадени показатели, 
напр. 已 ‘вече’ – за предшестващо действие, на отрица-
нията 未 ‘още не’, 本不 ‘съвсем не’，無復 ‘повече не’. 
Например:
(12) 今已見汝，無可奈何。 (Соу, 39)

‘А сега, щом вече съм ви срещнал, няма какво да се 
прави.’ (ИЗЧИ, 114)
(13) 自是東冶無復妖邪之物 (Соу, 146)

‘Оттогава в Дунйе не са се появявали повече нечисти 
сили и чудовища.’ (ИЗЧИ, 318)

Перфектните времена се употребяват и в случаи, 
когато фразата съдържа два глагола, единият от които 
означава действие, предшестващо спрямо друго действие 
(пример 14), или се описва актуално състояние, което е 
резултат от даденото действие (пример 15):
(14) 明日，病人語所聞。(Соу, 136)

‘На другия ден болният разказал какво е чул.’ (ИЗЧИ, 
291)
(15) 主為設食 (Соу, 27)

‘В негова чест Повелителят бил подредил маса с 
изискани ястия.’ (ИЗЧИ, 85)

Освен посочените примери на обичайни съот-
ветствия при избора на вид и време на българския 
глагол при превода от старокитайски език, в рам-
ките на разглеждания материал се срещат и отделни 
случаи при превода, които отразяват по-специфични 
значения или преносна употреба на видово-време-
вите форми, или могат да бъдат повлияни от общия 
контекст на фразата или индивидуалния, стилистич-
ния подход на преводача. Такъв тип случаи изискват 
специално обяснение и няма да бъдат разглеждани в 
настоящото изложение.

 Заключение
Въз основа на изследвания материал бихме могли да 

характеризираме в общ план принципите на избор на вид 
и време на глагола при превода от старокитайски на бъл-
гарски език. 
1. При наличие на времеви показатели в старокитайския 

текст.
Показателят 當 изисква при превода употребата на 

бъдеще време. При наличие на показателя 已 в превода 
обикновено се използва минало неопределено или минало 
предварително време в зависимост от това дали ориента-
ционният момент е синхронен или минал по отношение 
на момента на говорене. Фрази, оформени с показателя 嘗 
обикновено се превеждат в минало неопределено време, 
но подобни примери бяха рядко констатирани в рамките 
на разглеждания материал. 
2. При отсъствие на формални времеви показатели избо-

рът на видово-времевите форми на българския глагол 
се осъществява в съответствие със семантичния тип 
на глагола и аспектуално-темпорално релевантната 
информация от контекста. 
Пределните глаголи представляват по-голямата 

част от разгледаните примери. Те почти винаги се пре-
веждат с глаголи от свършен вид в минало свършено 
или бъдеще време. В изявителен режим изборът между 
двата варианта на времева ориентация обикновено се 
подсказва от обстоятелство за време и други компо-
ненти от контекста. В преизказен режим пределните 
глаголи почти без изключение се превеждат с глаголи 
от свършен вид в минало свършено преизказно време. 
В редки случаи и при специално изразена във фразата 
повтаряемост или незавършеност на действието към 
момента на говорене, пределните глаголи се превеждат 
в несвършен вид в минало несвършено или сегашно 
време. 
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Непределните глаголи се срещат рядко в пряка реч и се 
превеждат стандартно с глаголи от несвършен вид в сегашно 
или минало несвършено време. В преизказен режим гла-
голите от този клас могат да се превеждат в свършен вид, 
минало свършено време при наличието на показатели за 
еднократно действие или последователност на действията, и 
в несвършен вид, минало несвършено време при указание за 
незавършеност на действието към определен момент. 

Статичните предикати без допълнителни показатели се 
превеждат с глаголи от несвършен вид в сегашно или минало 
несвършено време. При наличие на показатели за еднократ-
ност или последователност на действията, в превода се 
използват глаголи от свършен вид в минало свършено време. 

Глаголите, означаващи състояния, в преизказен 
режим най-често се превеждат в свършен вид, минало 
свършено време и означават настъпване на даденото със-
тояние. В пряка реч този тип глаголи се срещат рядко. 

При превода на безглаголните изречения във всички 
разглеждани примери са използвани глаголи от несвър-
шен вид в сегашно време (при изявителен режим) и в 
минало несвършено време (при преизказен режим).

Употребата на перфектните времена в българския 
език – минало неопределено и минало предварително 
време, зависи най-вече от определени времеви показатели 
и от контекста – тези времена се използват главно тогава, 
когато е представено не самото действие, а неговия резул-
тат към определен момент, или когато се изразява пред-
шестване на едно спрямо друго действие.

Представените на базата на изследвания материал 
примери за съответствия в избора на видово-времеви 
форми в българския език при превода от старокитайски 
не изчерпват всички възможни варианти на превод. Въз 
основа на анализа се констатират преобладаващи съот-
ветствия, които могат да бъдат приети като закономерни. 
Освен тях се наблюдават отделни случаи на специфична 

употреба на видово-времеви форми, чийто избор може 
да бъде мотивиран от определени контекстуални усло-
вия, стилистична и преносна употреба на някои глаголни 
форми, или индивидуалния избор на преводача. 
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Езиковата политика в Република Корея 
след освобождението

Со Йънг Ким
СУ „Св. Климент Охридски“

През 1945 година Съветският съюз напада япон-
ските владения в Манджурия, а американците използват 
ядрено оръжие срещу градовете Хирошима и Нагасаки. 
Япония обявява безусловна капитулация и в резултат на 
това Корея се освобождава от тридесет и петгодишната 
японска насилствена окупация. Въпреки желанието на 
корейците за създаване на независимо корейско правител-
ство, Великите сили сами решават да управляват Корея. 
Северната и южната част на Корейския полуостров са под 
контрола съответно на Съветския съюз и Съединените 
щати. Следователно различните политически сили водят 
различна езикова политика в северната и южната част 
на Корея. Южна Корея въвежда демократични принципи 
в изграждането на образователната система, а Северна 
Корея приема стратегии и практики за изграждане на 
социалистическа образователна система.

 Изграждане на образователната система в 
Република Корея
След освобождението от Япония американското 

военно правителство временно управлява южната част 
на Корейския полуостров. Отговорни за образованието 
са обикновени американски офицери, които нямат опит 
в администрацията и образователната система, затова 
през този период политиката и мерките в областта на 
образованието не са активни, а имат само поддържаща 
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роля. Американските офицери искат да изградят образо-
вателна система въз основа на нови демократични прин-
ципи, но не могат сами да го постигнат. Те използват 
корейските специалисти за реализирането на реформата 
в образованието. На 16.09.1945 г. се създават Комитет 
за корейско образование (The Korean Committee on 
Education) и Национален комитет за образователна сис-
тема (The National Committee on Educational Planning). 
Националният комитет за образователна система се със-
тои от 10 американци и около 80 корейци. Те решават 
важни въпроси, свързани с образованието и се занимават 
с преструктуирането на образователната система.

Целите на образователната политика на американ-
ското военно правителство са няколко: 

Първо, чрез реформа на образователната система 
американското военно правителство иска да получи 
подкрепата на корейския народ. По този начин се опра-
вдава американското военно присъствие. Американското 
военно правителство нарежда обучението в началното 
училище да се удължи до шест години и да бъде задължи-
телно. Целта е да се удовлетворява желанието на корей-
ския народ за по-добро образование, което е липсвало, 
заради натиска и ограниченията, налагани от японското 
колониално правителство. Поради липсата на средства 
обаче тази наредба не се осъществява. 

Второ, американското военно правителство се опитва 
да премахне остатъците от образователната система, 
действала по време на японската окупация. 

Трето, американското военно правителство се опитва 
да прилага американската образователна система в струк-
турата на корейското образование. Реформата в образо-
ванието и демократизацията на образователната система 
обаче на практика са формални и непрецизно реализирани.

Три години след освобождението от японското 
владичество рязко се увеличава броят на училищата. 

През 1942 г. 47% от децата постъпват в първи клас, а 5% 
от учениците в началните училища продължават да учат в 
основното училище. Само 5 % от учениците на основното 
училище обаче продължават обучението си в средното 
училище. По време на окупацията японското колониално 
правителство насилствено ограничава корейците да 
получават образование в училищата и те много трудно 
успяват да продължат в средно и висше училища. За да 
се изгради демократична образователна система, всички 
корейци, чиито права са потъпквани и ограничавани по 
време на японското владичество, е необходимо да имат 
равноправен шанс за обучение.

На 24-ти септември 1945 г. всички начални училища 
възстановяват дейността си и след това американското 
военно правителство обнародва указ за образованието. 
В него се съдържат следните постановки: да се отво-
рят началните училища, които са затворени по време на 
войната; да бъдат обхванати всички ученици от 6 до 12- 
годишна възраст; частните училища да функционират 
след получаване на разрешение от министерството на 
образованието; всички ученици да се приемат като рав-
ноправни и да не бъдат дискриминирани по расови, рели-
гиозни и други призначи; всички предмети се преподават 
на корейски език, но могат да се използват чужди езици, 
докато се издадат нови учебници на корейски език; забра-
нява се образователната система да работи против инте-
реса на държавата. 

Американското военно правителство се опитва да 
извърши реформата в образованието, но поради липса на 
добра база, бюжет, кадри и др. реформата не протича с 
необходимия успех.

Американското военно правителство отделя големи 
средства от бюжета си и ги влага във функционирането 
на началното училище, особено за увеличаване на парале-
леките и обхващането на всички деца. В резултат на това 
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през 1946 г. 56% от децата на училищна възраст постъп-
ват в първи клас, а през 1947 г. – 65% (Ким, 1996:78). 
През септември 1945 г. министерството на образова-
нието издава първите учебници за началното училище – 
Корейски език – първи стъпки и Читанка, подготвени от 
Асоциацията на корейски език.

Заедно с увеличаването на броя на началните учи-
лища нараства също и броят на средните училища, но с 
по-бавен темп, поради финансови проблеми. През 1942 г. 
броят на средните училища е 400, а учениците са 86 110. 
През 1946 г. средните училища нарастват до 459, а учени-
ците са 117 847 (Ким, 1996:81). Следващата година обаче 
броят на средните училища нараства рязко. През декем-
ври 1947 г. само в Южна Корея броят им достига 419, а 
учениците са 216 891 (Пак там, 83). 

година Брой средни училища Брой 
ученици

1942 г. 400 86 110
1946 г. 459 117 847

Таблица 1. Брой на средните училища и на учениците в Корея

година Брой средни училища Брой 
ученици

1947 г. 419 216 891

Таблица 2. Брой на средните училища и на учениците
само в Южна Корея

Във висшето образование също настъпва същест-
вена промяна. След освобождението в Корея същест-
вуват малко висши училища. В Императорския уни-
верситет Кьонгсонг се обучават студенти по публична 
администрация, които се подготвят за работа към 

японското колониално правителство. Освен него функ-
ционират още няколко държавни и частни колежа. На 
13-ти юли 1946 г. министерството на културата и образо-
ванието изготвя проектозакон за създаване на Държавен 
Сеулски Университет. На 22 август 1946 г. е издаден ука-
зът за основаването на Държавен Сеулски Университет, 
който обединява няколко държавни и частни висши учи-
лища. Въпреки противопоставянето и протестите на пре-
подаватели, студенти и др., официално е открит Държавен 
Сеулски Университет и за ректор е назначен капитан Хери 
Анстед (Harry B. Ansted).1През 1946 г. Университетите са 
били само четири, но през 1948 г. достигат до петнайсет 
(Пак там, 122).

По време на американското военно правителство 
учебните планове в началното и средното училище се 
променят неколкократно. Учебният план в началното 
училище се сменя четири пъти (22.09.1945 г., 28.09.1945 
г., 01.09.1946 г.), а в средното училище – три пъти 
(30.09.1945 г., 20.09.1946 г., 04.1947 г.). Приема се 6-6-4 
годишно обучение, т.е. начално образование – шест 
години, основно и средно образование – шест години, 
висше образование – четири години. Променят се и учеб-
ните срокове – от два на три срока.

В началното училище след освобождението се пре-
махва изучаването на японски, а вместо него се учи корей-
ски език. Последователно се въвежда изучаването на 
корейската история и география, вместо историята и гео-
графията на Япония. По време на американското военно 
правителство учебните планове се променят по американ-
ски модел, напр. се открива нова дисциплина Обществен 
живот, която обединява три предмета – Етика, История и 
География, изучавани и след освобождението.

1 В Северна Корея на 1 октомври 1946 г. е основан Университет 
Ким Ир Сен.
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клас
предмет 1 2 3 4 5 6

Етика 2 2 2 2 2 2
Корейски

език 8 8 8 7 6 6

История 2 2
География 1 2 2

Аритметика 6 6 7 5 5 5
Естествена

наука 3 3 3

Гимназия 4 4 5 3 3 3
Музика 2 2 2

Калиграфия 1 1 1 1
Рисуване 2 2 2 момче- 3ч.

момиче – 2ч.
момче – 4ч.
момиче – 3ч.

момче – 4ч.
момиче- 3ч.

Готвене и 
шиене момиче- 3ч. момиче – 3ч. момиче -3ч.

Основно 
знание за 
професия

момче – 3ч.
момиче – 1ч.

момче – 3ч.
момиче – 1ч.

момче – 3ч.
момиче -1ч.

общо 22 22 25 30 33 33

Таблица 3. Учебен план на начално училище по време на американ-
ското военно правителство (на 28.09.1945г.)

На 30 септември 1945 г. при първата смяна на учеб-
ния план в основното училище се премахват японски 
език, история на Япония, география на Япония, а вместо 
тях се изучават корейски език, история и география на 
Корея. Откриват се нови дисциплини като английски език 
и химия.

предмет
клас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 общо

мъжко 
училище
девическо
училище

2

2

7

7

3

3

4

3

4

3

-

2

-

2

5

4

3

2

1

2

1

1

1

1

-

1

1

-

32

33
мъжко 
училище
девическо
училище

2

2

7

7

3

3

4

3

4

3

-

2

-

3

5

4

3

2

1

2

1

-

1

-

-

1

1

-

32

32
мъжко
училище
девическо
училище

2

2

6

6

4

3

4

2

5

4

-

4

-

3

5

4

3

2

2

2

-

-

1

1

-

1

2

1

34

35
мъжко
училище
девическо
училище

2

2

5

5

4

3

4

3

5

4

-

4

-

4

5

4

3

2

2

2

-

-

-

1

-

1

3

1

33

36

Таблица 4. Учебен план на основно и средно училище по време на 
американското военно правителство (30.09.1945 г.)

1 – етика 2 – корейски език
3 – география и история 4 – математика

 5 – физика, химия и биология 6 – домакинство
7 – шиене 8 – английски език

9 – физкултура 10 – музика
11 – калиграфия 12 – рисуване
13 – бродиране 14 – бизнес
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клас
предмет 1 2 3 4 5 6

Корейски 
език 360 360 360 360 320 320

Общество 160 160 200 200 момче – 240ч.
момиче -200ч.

240
200

Естествена 
наука 160 160 160

Аритметика 160 160 200 200 200 200
Хигиена 200 200 200 200 200 200
Музика 80 80 80 80 80 80

Изкуство 160 160 160 160 Момче-160ч. 
момиче -120ч.

160
120

Домакинство Момиче -80ч. 80

общо 1120
(28)

1120
(28)

1120
(28)

1360
(34) 1360 (34) 1360 

(34)

Таблица 5. Учебен план на начално училище по време на американ-
ското военно правителство (01.09.1946 г.)

През 1946 г. в основното и средното училище предме-
тите са задължителни и избираеми. Както при началното, 
така и в основното и средното училище Етика, История 
и География се обединяват в един предмет – Обществен 
живот. Най-много се изучава английският език като чужд, 
но освен това се изучават и китайски, френски, руски и 
немски език. Отпада предметът Китайски йероглифи.

клас
предмет 4 5 6

задължителен
Корейски език 3 3 3
Общество 5 6 5
Математика 5 0 0
Наука 5 5 0
Физкултура и 
хигиена 3-5 3-5 3-5

Чужд език (англий-
ски език) 0-3 0-3 0-3

избираем
Корейски език 2 2 2
Общество (5) (5) (5)
Математика 0 5 5
Наука 0 0 5
Чужд език 
(китайски, френски, 
руски, немски език)

5 5 5

Музика 1-3 1-3 1-3
Изкуство 1-3 1-3 1-3
Психология 0 0 5
Бизнес 5-18 5-20 5-25
Общо 39 39 39

Таблица 6. Учебен план на средно училище по време на американ-
ското военно правителство (20.09.1946 г.)
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клас
предмет 1 2 3

задължителен
Корейски език 5 5 5
Общество 5 5 5
Математика 5 5 5
Обща наука 5 5 5
Физкултура и хигиена 5 5 5
Основно знание за професия 2 2 2
Музика 2 2 2
избираем
Наука 0 0 0
Чужд език (английски език) 5 5 5
Музика 1-2 1-2 1-2
Изкуство 1-2 1-2 1-2
Занаят 1-2 1-2 1-2
Бизнес 0-10 0-10 0-10
специален
Корейски език 1 1 1
Наука 1 1 1
Общо 39 39 39

Таблица 7. Учебен план на основно училище по време на американ-
ското военно правителство (20.09.1946 г.)

През август 1945 г. американското военно правителство 
решава учебниците на началното, основното и средното учи-
лище да се пишат само на корейски език, а при необходимост 
могат да се добавят китайските йероглифи в скоби. Приема се, 
че в учебниците вече се пише хоризонтално, а не веритикално. 
След тези мерки възникват бурни спорове между поддръжни-
ците на употребата единствено на корейската азбука и тези, 

които подкрепят смесената употреба на корейската азбука и 
китайските йероглифи. Преди японската окупация, през 1894 
г., цар Коджонг обявява, че корейският език е стандартен и 
по необходимост може да се прибави превод на китайски 
йероглифи. След това корейската азбука и китайските йерог-
лифи започват да се използват смесено. През 1948 г. се при-
ема закон за употреба само на корейската азбука, в който се 
уточнява: Всички официални документи трябва да се пишат 
на корейски език. За известно време при необходимост 
могат да се използват и китайските йероглифи. През 1968 г. 
използването на китайските йероглифи се премахва тотално 
и се забранява използването им даже на училищна дъска. В 
обществото обаче продължават да се използват и китайските 
йероглифи – напр. във вестници, списания и други; също така 
и много книги се издават смесено – на корейско писмо и на 
китайски йероглифи. През 1972 г. обаче се отменя забраната 
на китайските йероглифи и те отново се използват в основ-
ното и средното училище. И досега продължават споровете 
за употребата единствено на корейската азбука и за смесеното 
използване на корейската азбука и китайските йероглифи.

След освобождението 78% от корейците са били негра-
мотни, тъй като по време на японската окупация е въз-
препятствано изучаването на корейския език в училище. 
Американското военно правителство основава отдел, който се 
занимава с ликвидиране на неграмотността и обучава учители, 
с цел да преподават корейски език на възрастни. Заради оттегля-
нето на японските учители, които са съставлявали 40% от тези 
в началните училища и повече от 50% от учителите в средните 
училища, недостигът на кадри става все по-сериозен. Освен 
това интелектуалци с по-различна идеология не получават раз-
решение да работят като учители, затова липсата на препода-
вателски кадри става все по-голяма. Американското военно 
правителство открива курсове и катедри в универиситетите за 
обучаване на учители за началното, основното и средното учи-
лище. В средата на управлението се основават университети 
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за подготовка на педагогически кадри във всяка област, за да 
се задоволи нуждата от учители. През август 1945 г., към края 
на управлението на американското военно правителство, с 
финансовата подкрепа от Америка се основава Център за прек-
валификация на учители (Teachers Training Center). Провеждат 
се курсове по корейски език и се открива Публично училище, 
където могат да учат неграмотни възрастни. За три години се 
обучават 2 500 000 неграмотни и през 1948 г. неграмотността 
намалява до 41.3%. През 1958 г., след петгодишен план за лик-
видиране на неграмотността, тя рязко пада до 4.1%. 
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Урду срещу хинди или от
oбратната страна на огледалото

Татяна Евтимова
СУ „Св.Кл. Охридски”

Нерядко се случва да виждаме в огледалото не това, 
което то реално ни показва, а онова, което ни се иска 
да видим. Дали защото отражението не ни харесва, или 
защото самите ние сме си измислили образ, с който 
подсъзнателно го заместваме, ми е трудно да преценя, 
тъй като не претендирам за капацитет по психоана-
лиза. Дълголетните ми занимания с урду и хинди обаче 
ме доведоха до някои твърде различни от клишира-
ните изводи за тяхната същност – и като две автономни 
лингво-същности, и като туининг-елементи от двуделно 
единство. Противно на непрекъснатите заричания за 
стриктна и последователна употреба на български кни-
жовен език, без следи от замърсявания с чужд речник, ще 
прибягна до още една чужда дума (но и тя едва ли ще е 
последна) за описание на езиците урду и хинди като свое-
образни писмени реплики – тунинговани съответно в пер-
сийско-арабски и в деванагари вариант за нечие удобство 
и оправдание.

Тук накратко ще се опитам да представя проблема за 
отношението урду vs. хинди, който е в непрекъснат режим 
на дискусии вече повече от един век, през призмата на две 
частни социолингвистични явления, каквито са диграфи-
ята и диглосията. Сред множеството от взаимно сравни-
телни или подчертано разделни анализи на двата езика, 
текстовете със социолингвистичен привкус са по-скоро 
изключение. Всеки изкушен в темата знае, че въпросните 
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съчинения се различават главно по увода и по заключе-
нието, а изводите в тях като правило са огледални.

От поне пет десетилетия досега „инженеринговият“ 
характер на двата езика се поддържа с механизмите на 
академичната реторика. Немалка част от историческото 
и книжовно битие на урду и хинди се обяснява с външна 
намеса и търсен ефект в сферата на езиковото строител-
ство. Ще се въздържа от коментар по парещата тема тук, 
защото сборникът е по празничен повод, а юбилярът, 
проф. Федотов, аз смятам за свой приятел. 

В далечната вече 1971 г. Фъргюсън за първи път 
използва термина диглосия, с който определя езико-
вата ситуация, при която носителите на персийския език 
например използват местен диалект в домашна среда 
или сред приятели, а преминават на книжовен език при 
общуване с носителите на други диалекти или по време 
на публични изказвания. А в разгара на нескончаемите 
„семейни войни“ между урду и хинди през 1980 г., Дейл 
спасително, сякаш специално за индолозите, въвежда в 
социолингвистична употреба термина диграфия – използ-
ване на две графични системи от членовете на определена 
езикова общност за различно графично предаване на фор-
мите на съществуване на даден език. За изследователите 
на урду и хинди тези два термина се превръщат в много 
ефикасно средство за дескрипция, благодарение на което 
елегантно се избягва риска от изпадане в обяснителен 
режим „дали това е онова или онова – това“.

Съдейки по най-честите взаимни определения на 
урду и хинди, техните пътища се разделят през една дис-
кретна и артикулирана сякаш между редовете диглосия, 
за да се превърнат в успоредни – под формата на езикови 
варианти в ситуация на откровена и неоспорима диграфия. 
Според мен модерните технологични термини туининг и 
тунинг са смислово пряко относими към двете явления от 
областта на социолингвистиката – съответно диглосия и 

диграфия. Щом един автомобил след тунинговане може да 
изглежда различен, макар и да си остава същия, защо това 
да не може да случи и с един език? Туининг-дейностите 
предполагат споделено и равноотговорно участие на стра-
ните. Какво, ако не това се крие зад битуването на урду и 
хинди във вековен, макар и рядко изговарян на глас режим 
на диглосия? С това уточнение се надявам „да спечеля“ 
повече млади колеги за своята идея.

Като говорни щрихи от езиковата карта на Индия, 
урду и хинди бележат частен случай в поне две отно-
шения. За разлика от всички останали езици, които са 
„домашно“ назовани, тези два са „под прикритие“. Назад 
по пътя на историческите и географски метаморфози 
на тюркската дума урду можем да се озовем в юртата 
на Чингис хан, но тъкмо тя, по силата на своя насле-
ден аристократизъм, започва да именува придворната 
реч на престолния град Делхи – звучи като тукашна, но 
изглежда невиждано и екзотично. И хинди е дума пришъ-
лец по индийските земи. Донесена на копията на тюрк-
ските завоеватели, които (може би поради лично несп-
равяне с арийската артикулация) нарекли огромната като 
море река Синдхуна, границата с Персия, с несравнимо 
по-лесното за изговаряне Хинд. Така нарекли и цялата 
земя. Езикът ѝ – също. Дворецът в Делхи се превърнал 
в аристократична обител на книжовния урду, а по ули-
ците и пазарите се чувало градското просторечие хинди. 
Съобразно основната среда на битуване и нейните фор-
мални претенции (езикови и социални), урду се превър-
нал в преоблечен, или още по-точно – маскиран, в пер-
сийско-арабска външност хинди (второто, май подхожда 
повече на изпълняваната от местна реч роля „под прикри-
тие“). Той се виждал като чужд за обикновения жител и 
поданик на султана в Делхи, у когото всичко било хинди, 
т.е. местно – от религията и боговете му, през храната и 
дрехите му, та до говора.
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Като последица от чуждоземния произход на двете 
думи, имена на езици, между страниците на индийския 
лингвистичен атлас се открива още едно натрапчиво 
изключение. Обичайното именуване на езиците на полу-
острова недвусмислено копира съответния етноним или 
мястото им на разпространение. Затова, като чуете пен-
джаби, не е нужно да сте индолог, за да отгатнете, че ези-
кът се говори в Пенджаб, а неговият носител е пенджа-
бец по народност. Същото се отнася за езиците непали, 
раджастани, гуджрати, бенгали и т.н. Какво обаче разби-
рате за събеседника си, ако той ви каже, че говори на урду 
или на хинди? На практика – нищо. Трябват поне един-
два допълнителни въпроса, но гаранция за убедителен 
отговор пак няма. Особено, ако питаният е роден преди 
1947 г. – годината на разделянето на Британска Индия на 
Индия и Пакистан. Ще цитирам със съкращения пасаж от 
разказа „Тобатек Синх“ на Садат Хасан Манто:

Имаше и луди, които не бяха луди. Бяха убийци, 
чиито роднини подкупили чиновниците да ги тикнат 
в лудница, че да избегнат бесилото. Та те разбираха 
малко от малко защо Индия е била разделена и какво е 
това Пакистан. Но и те нямаха представа за истин-
ската история. Знаеха само, че има някакъв човек на име 
Мухаммад Али Джина, когото наричат „Великия вожд”. 
Той бил направил отделна страна за мюсюлманите и 
нейното име било Пакистан. Къде е тя, къде се намира 
– виж, това не знаеха. Поради тази причина всички 
луди в лудницата, които не бяха съвсем без акъл, бяха 
обладани от дилемата в Пакистан ли се намират или в 
Индия. Ако са в Индия, тогава къде е Пакистан? Ако пък 
са в Пакистан, тогава как може хем да не са се мърдали 
оттук, хем да са били в Индия.1

1 Разказът е в мой превод, публикуван в сб. „Непознатият изток“. 
УИ, София 2001

Роденият през 1253 г. Амир Хусро1 бил първия, който 
„преоблякъл“ хинди в персийска дреха от букви. Дете на 
висш военен от тюркското племе хазари със знатно при-
съствие в делхийския двор и майка раджпутска аристо-
кратка, Хусро бил закърмен с любов към всичко индий-
ско – традиции и обичаи, устен фолклор и език, към която 
добавил блестящо образование по персийски и арабски 
език. За езика, на който пишел, самият той употребява 
урду, редом с прозрачните по смисъл хинд(а)ви или хин-
дуви. Това се разбира от неговия класически, изпълнен 
в стихове глосарий на думи и фрази на арабски, персий-
ски и хинд(а)ви със заглавие кхаликбари, Творец ваятел. 
Богатото творчество на Амир Хусро е първото писмено 
свидетелство за урду като книжовна форма и норма. 
Време е, струва ми се, да внеса поне някакъв ред в нади-
гащия се хаос, т. к. рискувам да загубя читателската ауди-
тория – с името хинди се съобщава местната родословна 
принадлежност на говорния вариант на езика – арийски, 
а с урду се подсказва социалната му отнесеност към про-
слойката на аристократичната и придворна върхушка в 
Делхи. В текстовото огледало от XIV и XV в. образът на 
урду е само буквена реплика на хинди. За преобладаващо 
неграмотното множество, използващо хинди без нуждата 
от употреба на букви, това обаче не е от никакво значение.

Но времето лети, а властите се сменят. Новите 
бели сахиби не владеят дори персийски, какво остава за 
урду!? За обучение на служителите в Индийската граж-
данска служба2 по един от големите местни разговорни 
езици – урду, хинди или бенгали, през 1801 г., в тога-
вашната столица Калкута, отваря врати колежът „Форт 

1 Амир Хусро (1253-1325) – суфитски музикант, поет и учен; кул-
турна икона на Индийското средновековие

2 Индийска гражданска служба – така се нарича колониалната 
администрация по времето на Британска Индия. Постъпвало се е 
с изпити след специална подготовка.
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Уилям“. Подбрани литератори се заемат със създаването 
на „учебници“ (специално пригодени за целта авторски 
художествени текстове), а указания за формата и съдър-
жанието им получават направо от кабинета на дирек-
тора Гилкрист. Задачите към изтъкнатите книжовници 
не били изцяло просветителски. По английска преценка, 
дошло било времето за официална книжовна „премиера“ 
на двата разговорни варианта на хиндустани1– урду и 
хинди. За целта „главният режисьор“ Гилкрист заръчал 
разликите помежду им да се подсилят, да се направят 
видими, лесно забележими и безпогрешно разпознава-
еми. Така че в огледалото на текста да се набиват на очи 
два, а не един образ. 

„Учебникът“ по урду е озаглавен bāgh-o bahār, 
Градина и пролет и е написан от Мир Аман през 1803 г. 
В предговора откриваме лично споделените мотиви на 
автора за написване на творбата:

<...> Дойде време да се учи и достойните мъже 
осъзнаха, че ако овладеят езика урду, те ще могат да 
разговарят с народа на Индия, ще движат успешно 
делата на тази страна, затова много книги се напра-
виха, както бе наредено. На всички грамотни в урду ще 
кажа, че тази История на четиримата дервиши била 
нявга написана от Амир Хусро Делхийски и послужила 
като истински цяр за болния му пир2. <…> негова чест, 
Джон Гилкрист, ми рече в благост: „Преведѝ тази исто-
рия на чист разговорен хиндустани, сиреч на езика, на 
който говорят помежду си хинду и мюсюлмани, висо-
чайши и нищи, мъже, жени и деца, ще рече, на урду!“3

1 Хиндустани (букв. „индийски“) – термин, употребяван от англи-
чаните за назоваване на общоразговорната реч на северна Индия. 

2 Пир – букв. (перс.) „духовен наставник“.
3 Цитатът е в мой превод, взет със съкращения от монографията 

ми, посветена на езика хиндустани. Вж. Евтимова, 2012: 22.

„Огледалната“ задача, свързана с лексикалното и 
графично моделиране на другия вариант на хиндустани 
води до поява на писмени образци в проза и на хинди 
– rānī ketkīkī kahānī, Повест за принцеса Кеткина 
Инша(1803), premsagar, Океан от любов на Лалуджи Лал 
(1804) и др. „учебници“ по хинди. Вторият прозаичен 
стил на хиндустани – хинди, се моделира старателно 
и предвидимо: запис с деванагари, а не с персийско-
арабската графика и последователна подмяна на 
персийско-арабските думи със санскритски производни. 
Усърдните автори стигат до крайности с ексцентрични 
езикови експерименти. Макар да знаел, че предизвиква 
открито възмущение и подигравки, Инша например 
твърдял, че знае как да изпълни възложената задача – ще 
пише на урду, ще заменя персийските и арабски думи със 
санскритски, ще пише с буквите на деванагари и текстът 
ще му се получи… „на хинди“! Виждало му се напълно 
постижимо. Винаги има първи: Инша бил първият, който 
„преоблякъл“ урду в санскритска дреха от букви, или в 
деванагари. Кой вече би могъл да открие нещо общо 
между текст, написан с персийска графика и същия текст, 
записан с деванагари? Няма такъв. 

Много бързо очевидно различимите образи на урду 
и хинди се превръщат в лексикографски феномен. През 
1884 г. английският учен Джон Т. Платс издава в Лондон 
внушително по обем и респектиращо по научна стой-
ност издание – A Dictionary of Urdū, Classical Hindī and 
English, Речник на урду, класически хинди и английски с 
вътрешно заглавие: A Dictionary, Hindūstānī and English, 
Хиндустани -английски речник. Авторътне крие, че интер-
претира разговорната езикова реалност, наречена хиндус-
тани, не като популярен синоним на урду (какъвто е бил 
дотогава сред англичаните в Индия), а като ново, двуеле-
ментно понятие, изградено от два книжовни варианта, 
формално различаващи се по графика (персийско-арабска 
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и деванагари)– урду и хинди. Водещата лява част на реч-
никовата статия в Речника на Платс е прелюбопитна. 
Думата на хиндустани е изписана двукратно – първо в 
персийско-арабска графика (т.е. на урду) и след това в 
графика деванагари (т.е. на хинди). В дясната част, освен 
превод и коментар на английски език, се съдържат още: 
етимологична и историческа справка за произхода на 
думата (санскрит, персийски, арабски, тюркски), коре-
ктна историческа реконструкция до изходния етимон. 
Превеждащата дясна част изобилства от примери за пря-
ката и фразеологична употреба на дадената речникова 
единица, изписани на… латиница. Защо на латиница? 
Ами защото в противен случай би трябвало и те да бъдат 
записвани по два пъти – веднъж „на урду“ и веднъж „на 
хинди“! Зад различните графики се крие един и същ език. 
Грижливо тунингован, в края на XIХв., хинди вече е пре-
местен от другата страна на огледалото.

Типичен или краен пример за диграфия са урду и 
хинди? Сигурно и двата отговора ще са верни, както е 
вярно всичко, което може да се чуе за Индия. Разликите 
между двете графики – персийско-арабската за урду 
и деванагари за хинди, имат „системен характер“. 
Графичното множество на деванагари1 се състои от букви, 
всяка от тях с ограничаваща я във вертикал хоризон-
тална черта, посоката на запис е отляво надясно, а интер-
валът е сигнал за междусловна граница. Графиката на 
урду се състои не от „дисциплинирани“ букви (писмени 
знаци, изглеждащи навсякъде по един и същи начин), 
а от графеми–знаци, изглеждащи по различен начин 

1 Въздържам се да употребя термина „азбука“, т.к. за нас той озна-
чава поредица от букви, започваща с а и бе. Множеството от гра-
фични знаци в деванагари е разделено на две големи подмноже-
ства – знаци за вокали и знаци за консонанти. Елементите и във 
двете са подредени, съгласно системните признаци на акустич-
ната и артикулационна фонетика. 

в зависимост от абсолютното си и относително място 
в думата. При това не всички и по далеч не еднакъв 
начин. Посоката на запис е отдясно наляво, а интервалът 
между „буквите“ не е сигнал за нищо. Точният брой на 
графемите в азбуката на урду е 37, но те стигат за писмено 
означаване на едва 30 от регистрираното в езика множе-
ство от 62 гласни и съгласни фонеми. Такава е съдбата на 
всички езици, които избират за запис графична система, 
оригинално създавана за коренно различен по типология 
звуков инвентар. 

Демографските проучвания и статистики в Индия 
показват един много интересен факт: нито носителите на 
урду, нито носителите на хинди смятат, че говорят и/или 
владеят два езика, ако говорят и/или владеят урду и хинди 
едновременно. Те ги възприемат само като две разновидно-
сти на единния разговорен език хиндустани. Редуването на 
тези две разновидности копира напълно редуването на два 
варианта – на официално деловия хинди и на битово-раз-
говорния хиндустани/урду. С други думи, в съвременна 
Индия диглосията урду-хинди е едно по-скоро миролюбиво 
субективно явление, което по никакъв начин не се респек-
тира от учебникарските разлики между двата варианта на 
хиндустани, нито пък търси да извлече дивиденти от тях. 
Вековният туининг никога не е изчезвал. Напоследък в раз-
лични стилове на книжовния хинди (обществено-политиче-
ски, публицистичен, художествен), макар и плахо, започва 
отново да се появява „строго забранената“ персийско-араб-
ска лексика, с което езикът сякаш се завръща към изначал-
ния си разговорен източник и основа, хиндустани. Изписани 
на деванагари, персийско-арабските заемки вече не са 
„заплаха“ за никого, поради една много проста причина – на 
практика те са скрити и неразпознаваеми. По външен вид с 
нищо не напомнят за друга култура или религия.

Всяка графика, това изискано и дълбоко интелек-
туално творение на легендарни или митологизирани 
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книжници, творци „на писмена“, дори само с вида си вну-
шава някакво понятие за култура. Първите книжовници 
били духовници, застъпници и проповедници на една или 
друга вяра. Създадените от тях букви за първи път се поя-
вили в свещените писания и каноничните текстове. Така 
всяка писменост почти завинаги се превърнала в графи-
чен аналог на една или друга религия. Казвам „почти“, 
защото в историята на човечеството настъпили времена, 
когато религията се намесила в политиката. После пък 
политиката се намесила в религията. И буквите – също. 
Може би, поради това доказано различни езици се пишат 
с еднаква графика, а подозрително еднакви – с различна. 
Извън случаите на доброволна (или не дотам) употреба на 
чужди букви и до днес китайските йероглифи се асоции-
рат с будизма, латиницата – с католицизма, кирилицата 
– с източното православие, деванагари – с хиндуизма, а 
арабското писмо – с исляма.

Сто години след първото „текстово огледало“ на явле-
нията диграфия и диглосия при урду и хинди, Речникът 
на Платс, феноменът продължава да бъде същия, ала 
някои лексикографи ще го утилизират като обикновен 
билингвизъм и на книжния пазар ще започнат да се поя-
вяват справочни издания като Hindi&Urdu Phrasebook, 
Разговорник на хинди и урду, търсещи пазарна ниша 
сред културно и конфесионално ангажирани туристи. 
Истината е, че състоянието на урду и хинди в Индия е 
твърде динамично и превратно – по тези ширини времена, 
пространства и хора се разминават и сменят местата си 
като в сюрреалистичен филм. Породилата ги смесена кул-
тура не се афишира. От Речника на Платс, с диграфично 
изписване на водещата лява и обща дясна част, се стига 
до разговорници като цитирания, в които дори и най-ста-
рателният читател трудно ще улови разликите между 
двата езика. Особено, изписани в транскрипция на лати-
ница, която продължава да спасява западния турист. Да 

не би случайно да заговори на урду с някой хинду или на 
хинди с някой мюсюлманин. 

В гранични ситуации, какъвто бил периодът преди 
разделянето на Британска Индия на две държави по рели-
гиозен признак („хиндуистко-сикхска“ Индия и „мюсюл-
мански“ Пакистан), усещанията и внушенията за при-
надлежност (по език, религия, държава, етнос) са винаги 
крайни и изострени. Крайностите водят до грешки, ала 
това като правило се разбира по-късно. Почти целия ХIХ 
в. минава под знака на инспирираните борби за предим-
ство на една от двете графики на бъдещия национален 
език (никой не се съмнявал, че това ще е хиндустани), 
като по този начин към изострящото се напрежение и 
подозрение между хинду и мюсюлмани, на практика се 
добавя едно друго лице и аспект. Мюсюлманите били 
настръхнали не толкова заради съдбата на самия език 
урду в една хинду-доминирана независима Индия, а 
заради съдбата на неговата знакова писменост. От другата 
страна били огледалните емоции и действия на хинду, 
които си давали езика, но не и графиката. Тя била тяхната 
самоидентификация в собствените очи и в очите на света. 
Да натоварим урду-хинди диграфията с вина за разделя-
нето на Британска Индия би било крайност. Не би било 
обаче нито пресилено, нито крайно, ако приравним урду-
хинди диграфията до символна метафора на религиоз-
но-общинните противопоставяния между мюсюлмани и 
хинду.

През 1915 г. от Южна Африка, където е удостоен 
от благодарните си сънародници с почетното прозвище 
Махатма, Великата душа, в Индия се завръща М. К. 
Ганди1. Пръв той поставя въпроса за националния език 

1 Мохандас Карамчанд Ганди (1869-1948) – виден и многоува-
жаван ръководител на индийското национално-освободително 
движение. Добил световна популярност с почетното прозвище 
„Махатма“. От самите индийци наричан с признателност „Бапу“, 
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и неговата графика като политически шанс да се върне 
изгубеното доверие на мюсюлманите и да гарантира, че 
нищо не застрашава сигурността им в състава на неза-
висима Индия. Най-сигурното условие за просперитет 
на страната според популярния политик било хинду и 
мюсюлмани да живеят в мир и хармония. А за да се случи 
това, за национален език на независима Индия би тряб-
вало да се избере хиндустани – „език функция на хинди 
и урду, нито много санскритизиран, нито много перси-
зиран или арабизиран“ (Кинг 2001: 56). Неведнъж Ганди 
заявявал публично, че за Индия изборът на хиндустани 
като национален език е по-важен дори от напускането 
на англичаните. Архивите пазят негово емблематично 
изказване:

Хиндустани е езикът, който се говори в цяла северна 
Индия както от хинду, така и от мюсюлмани, а се пише 
или с нагари1, или с персийско писмо. Той не е нито много 
санскритизиран, нито много персизиран<...>. Разликите, 
които се правят между хинду и мюсюлмани, са неистин-
ски. Същата неистина се съдържа и в различаването 
на хинди от урду <...>. Що се отнася до писмеността, 
също не бива да има колебания или трудности. Както 
и досега, мюсюлманите ще продължат да предпочи-
тат арабицата, а хинду ще се придържат към нагари. 
Така всяка от графиките ще бъде на точното място. 
Чиновниците ще са длъжни да владеят и двете писме-
ности (Кинг 2001:56).

На 11 януари 1948 г., дни преди да бъде публично 
разстрелян от хинду-екстремист, Ганди пише послание, 
в което за пореден път заявява, че въпреки фактически 

или „Баща на нацията“.
1  Нагари – съкратено название от деванагари; използва се за гра-

фиката на хинди.

състоялото се разделяне на Британска Индия, той про-
дължава да вярва в единствения гарантиран път за прос-
перитет – разбирателството между хинду и мюсюлмани. 
Убеден е, че в независима Индия хинди и урду трябва да 
се развиват успоредно, а графиките деванагари и урду 
– да се признаят за равнопоставени национални писме-
ности. Ганди е огорчен от факта, че в бурната епоха преди 
Разделянето хинди и урду са били „натоварени“ с нети-
пичната дотогава символика на религиозната принад-
лежност през формалната отнесеност на двете графики – 
нагари и урду. И пише:

Тези, които в яда си бойкотират графиката на урду, 
нанасят неоправдано оскърбление към мюсюлманите, с 
което в очите на много хинду ги превръщат в чужденци 
в собствената им родина. Ала нека и мюсюлманите се 
окажат на равнището на ситуацията, прилежно да се 
научат да пишат на нагари и така да обогатят инте-
лектуалния си потенциал (Рана, 2007:).

Блестящият адвокат, защитил толкова много свои 
сънародници индийци в далечната Южна Африка, уви, 
в Родината не успял да защити езика им, равнозначния 
езиков символ на полуостров Хиндустан – езика хиндус-
тани. Причината за себе си откривам в една метафора: в 
ръцете на Махатма дори най-кривото огледало отразява 
Истината. Образът в огледалото винаги е истински. Но 
Истината в огледалото не винаги ни допада. 

Цитирана литература
1. Беливанова (ред.), 2001: Беливанова и др. (ред.), сб. 

„Непознатият изток“. УИ, София 2001, с. 209-216.
2. Бескровни, 1984: Бескровный, В. М.(1984): 

Очеркифункциональныхстилей хинди. Изд-во 
„Наука“, Москва, 1984.



332 333

3. Евтимова, 2012: Евтимова, Т. (2012): Хиндустани – 
интерференция в частен режим на диглосия. УИ „Св. 
Кл. Охридски“, София, 2012. 

4. Кинг, 2001: King, Robert D.(2001): The poisonous 
potency of script: Hindi and Urdu. Int. J. Soc. Ling. 150 
(2001), pp. 43-59.

5. Рана, 2007: Rana, Vijay(2007):Boycotting Urdu is 
copying Pakistan’s bad manners, wrote Mahatma Gandhi 
in his letter now on auction block. http://www.gutenberg.
org/cache/epub/12370/pg12370.html, Indian Express, 
June 29, 2007.

Attitudes towards Cyrillic Transcription 
of Korean Names and Words in Bulgarian 

Context

Spas Rangelov 
„Ss Cyril and Methodius University” in Skopje 

Boyko Pavlov
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

 Introduction
This paper tries to identify the existing attitudes 

towards Cyrillic transcription of Korean names and words 
among Bulgarian students of Korean. Through a ques-
tionnaire and a series of deep interviews with open-ended 
questions a preliminary attempt is made to reveal what the 
actual attitudes are towards this “technical” aspect of writ-
ing in Bulgarian about Korea and Korean culture. This is 
contrasted with the attitudes towards Cyrillic transcription 
of other foreign names and words observed in Bulgarian 
written media.

 Context
Korean names and words have been appearing in 

Bulgarian written media for a very long time. Events from the 
Korean peninsula have been reported in the first newspapers 
written in Modern Bulgarian in the 19th century. As early as 
the 1890s there have been publications of Korean stories in 
book format, including a rendition of the Chunhyang story 
possibly adapted from German.

Journalists and reporters of these early Bulgarian news-
papers and periodicals have used foreign sources in European 
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languages, mainly Russian and French. Obviously not know-
ing Korean, they have tried to adapt Korean names for 
Bulgarian Cyrillic texts on phonetic principles using common 
sense in guessing the most appropriate way. In this they have 
relied on their knowledge of the European source languages 
and the possible transcription/transliteration rules or princi-
ples used in them to render the original Korean names and 
words.

Since the 1990s, synchronically with the inception of 
the first-ever Korean language academic course in Bulgaria 
at Sofia University in 1992 and the establishment of the 
Korean studies specialty at Sofia University in 1995, col-
lections of articles as well as other scientific publications 
in the field of Korean studies have begun appearing in 
Bulgarian. A lot of these articles and books were written in 
Bulgarian (although English and other languages have also 
been used as a medium). A full and comprehensive review 
of the way Korean names and words have been rendered 
in these publications is still to be expected. We are sure 
that it will reveal a great deal about the attitudes towards 
Cyrillic transcription of Korean names and words in texts 
in Bulgarian. Since an explicit explanation of the princi-
ples or rules followed in these publication is usually absent 
or extremely rudimentary, a lot of the research should be 
dedicated to uncover implicit principles or rules (if any) 
that have been followed.

In our opinion, it is fair to say that the question of a 
well-ordered system of transcription of Korean names and 
words in the specialist literature in the Bulgarian language 
have been neglected or avoided for years. Very often, the 
situation with the rendition of Korean names and words in 
the non-specialist literature has been the reason for lack of 
desire to tackle this issue on behalf of the specialists. It is 
true that the situation in the non-specialist literature (and 
here we include all kinds of mass media) has been chaotic, 

misguided, even profane, quite often bordering on the irra-
tional and the insane.

However, following almost two decades of disregard 
and probably a justified waiting period for enough empir-
ical material to be accumulated, a strong interest in the 
need of a systematic way to transcribe Korean names and 
words in Bulgarian texts (at least specialist texts) have 
arisen. A manifestation of this interest are the several 
publications on the subjects (Rangelov & Pavlov, 2012; 
Rangelov & Pavlov, 2013; Rangelov, 2015), that have 
ignited a debate among the specialists in the relevant 
fields.

It is worth noting that the debate in Bulgaria is not 
isolated in time. Although there is no direct connection, it 
seems that the global developments have brought similar 
issues to the attention of scholars in other academic com-
munities, most notably the debate on the transcription of 
Korean names and word in Russian, which also uses an 
alphabet based on the Cyrillic script (Sbornik dokladov, 
2014; Kontsevich, 2014).

In this paper, however, we are not addressing issues 
associated with the essence of the debate, i.e. what an 
adequate system for transcription of Korean names and 
words in Bulgarian should look like. Instead, we are 
addressing an issue that is connected with the perceptions 
of the need for such a system. It is a fact that although 
such a system should be an attribute of any scholarly 
publication in the field, for a very long time publica-
tions have ignored the issue. In this study we try to detect 
what the attitudes towards the need for such a system are 
among current students of Korean. We hope that our find-
ings might help explain at least some aspects of the sit-
uation thus far and also might help understand what the 
current tendencies are among the people who are to shape 
the future of the field.
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 Methodology
We used a combination of methods for the present study. 

We prepared a questionnaire with seven questions that all par-
ticipants in the study answered. Five of the questions involved 
choosing one of three possible answers. In the other two we 
asked the participants to transcribe six Korean toponyms 
and nine Korean personal names (all given in Hangŭl) using 
Bulgarian Cyrillic letters. Additionally, we conducted deep 
interviews with open-ended questions with five of the par-
ticipants. Both the questionnaires and the interviews were in 
Bulgarian. Here is an English translation of the questionnaire:

1. Transcribe the following Korean toponyms using 
Bulgarian Cyrillic letters:
 경주  원산  강릉
 평창  김포  신의주

2. Transcribe the following Korean personal names using 
Bulgarian Cyrillic letters:
 박목월  김동명  이영세
 하익수  노익월  전익남
 고은   정민란  남궁재

3. Have you ever thought about the necessity of a system for 
transcribing Korean names and words in Bulgarian texts?
a) YES, MANY TIMES
b) NOT MUCH, SOMETIMES
c) NO, NEVER

4. According to you, is it important to have a unified system for 
transcribing Korean names and words in Bulgarian texts?
a) YES, IT IS IMPORTANT
b) I AM NOT SURE
c) NO, IT IS NOT IMPORTANT

5. Are you aware what systems for transcribing Korean 
names and words are used on other languages that use the 
Cyrillic alphabet, e.g. Russian?
a) YES, WELL AWARE
b) TO SOME EXTENT
c) NO, I HAVE NO IDEA

6. In your opinion, what is the best way to transcribe, using 
Bulgarian Cyrillic letters, Korean names and words that are 
pronounced the same but have different Hangŭl spelling?
a) THE SAME
b) I DO NOT KNOW
c) DIFFERENTLY, ACCORDING TO THE HANGŬL 

SPELLING

7. Is it necessary, when transcribing Korean personal names 
with Bulgarian Cyrillic letters, to take into consideration 
the Romanization chosen for international use by the 
persons themselves?
a) YES, DEFINITELY
b) I AM NOT SURE
c) NO, IT IS NOT NECESSARY

The participants were all students of Korean at the 
beginners’ level. They included first-year students at Sofia 
University, Plovdiv University, the Sejong Institute in 
Sofia, and several students who study Korean with private 
tutors. The total number of participants was 34. Five of 
them were used for the deep interviews. Almost all of the 
participants were around 20 years old. We chose beginners 
intentionally. In this way, all the participant were already 
familiar with the way Korean names and words were 
pronounced but had not been exposed to professors’ 
discussions on how Korean names and words should 
be transcribed in Bulgarian texts. (For the distinction 



338 339

made here between transcription and transliteration, see 
Rangelov & Pavlov, 2013)

 Outcomes and Analysis
In this section we outline some of the findings in our 

study. Due to length restrictions, we present only some 
preliminary outcomes. Further analysis associated with this 
study, as well as additional surveys and research projects will 
be necessary in order to clarify the issues that emerge from 
the present exposition.

The results from questions 3 to 7 from the questionnaire 
can be summarized, using percentage points, as follows:

3. Have you ever thought about the necessity of a system for 
transcribing Korean names and words in Bulgarian texts?
a) YES, MANY TIMES – 41,2%
b) NOT MUCH, SOMETIMES – 58,8%
c) NO, NEVER – 0%

4. According to you, is it important to have a unified system for 
transcribing Korean names and words in Bulgarian texts?
a) YES, IT IS IMPORTANT – 82,4%
b) I AM NOT SURE – 17,6%
c) NO, IT IS NOT IMPORTANT – 0%

5. Are you aware what systems for transcribing Korean 
names and words are used on other languages that use the 
Cyrillic alphabet, e.g. Russian?
a) YES, WELL AWARE – 0%
b) TO SOME EXTENT – 35,3%
c) NO, I HAVE NO IDEA – 64,7%

6. In your opinion, what is the best way to transcribe, using 
Bulgarian Cyrillic letters, Korean names and words that are 
pronounced the same but have different Hangŭl spelling?

a) THE SAME – 29,4%
b) I DO NOT KNOW – 11,8%
c) DIFFERENTLY, ACCORDING TO THE HANGŬL 

SPELLING – 58,8%

7. Is it necessary, when transcribing Korean personal names 
with Bulgarian Cyrillic letters, to take into consideration 
the Romanization chosen for international use by the 
persons themselves?
a) YES, DEFINITELY – 35,3%
b) I AM NOT SURE – 47,0%
c) NO, IT IS NOT NECESSARY – 17,7%

More than 82% of the participants think that it is impor-
tant to have a unified system for transcribing Korean names 
and words in Bulgarian texts and practically no one agrees 
that it is not important. At the same time, only about 41% 
have thought about the necessity of such a system. That pos-
sibly suggests that more than half of the young students do 
not think that such a system has anything to do with them. As 
becomes clear from the communication with the students, as 
well as from the interviews, virtually all students are famil-
iar with the ways foreign names and words are transcribed in 
Bulgarian texts, as well as with the ways Korean names and 
words appear in texts in English. So, they are aware of the 
existence of the phenomenon of transcription. However, the 
attitude towards this phenomenon is passive and consump-
tion-oriented. It is not active. That is indirectly confirmed by 
the fact that almost two thirds have no idea how the issue of 
transcription is handled in other languages using the Cyrillic 
alphabet.

It also transpires, especially from the answers to question 
6, that almost 60% of the participants have no understanding 
of the principles of phonetic transcription per se, as well as 
of the principles of the traditions of transcription of foreign 
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names and words in Bulgarian texts, despite the fact that all 
of them have been exposed to the phenomenon for a very 
long time and that all of them have studied foreign languages. 
(All participants have recently graduated from Bulgarian 
high schools where the study of foreign European languages 
is compulsory.) The fact that 58,8% of the participants think 
that Korean names and words that are pronounced the same 
but have different Hangŭl spelling should be transcribed dif-
ferently, according to their Hangŭl spelling, shows that they 
do not distinguish from transliteration and practical transcrip-
tion. Also, it shows that they have not been paying attention at 
how, for example, English and French names and words are 
been transcribed in Bulgarian.

That is further confirmed by the answers to question 
7. Only 17,7% believe that, when transcribing Korean per-
sonal names with Bulgarian Cyrillic letters, it is not neces-
sary to take into consideration the Romanization (albeit cho-
sen for international use by the persons themselves). There 
is no clear and absolutely valid one-to-one correspondence 
between Latin-based alphabets and Cyrillic scripts. In fact, 
the suggested transcriptions in questions 1 and 2 point to the 
fact that the participants are (at least subconsciously) aware 
of this lack of correspondence. It is true that very often the 
Romanizations use “play on letters” and other exotic gram-
matological devices. However, the impossibility of transfer-
ring them into Cyrillic seems to be unacknowledged. This 
could be due to the poor general-linguistic culture of the 
young students.

The transcriptions proposed by the participants in ques-
tions 1 and 2 led us to some fascinating findings. For some 
reason, almost all participants tend to transcribe consonants 
with the Romanized version in mind. At the same time, when 
transcribing vowels, Romanization seems to be ignored 
and the closest Bulgarian vowel is considered. For exam-
ple, almost all participants transcribe Korean [ŋ] with the 

Bulgarian sequence /нг/, which is not a digraph in Bulgarian 
and its pronunciation diverges considerably from the Korean 
pronunciation. As for the reason why, all interviewed partici-
pants confirmed that it is the Romanization with the digraph /
ng/. The interviewed participants insist that it is also neces-
sary to keep [n] and [ŋ] different in the Bulgarian transcrip-
tion. However, both Korean vowels [ɤ] and [o] are consist-
ently transcribed with the same Bulgarian letter /о/. Is it not as 
important to keep [ɤ] and [o] different just like it is to keep [n] 
and [ŋ] different? When confronted with this contradiction, 
participants admit that they have not considered this contra-
diction before. In fact, they cannot give a satisfactory answer 
why they insist to honour the difference between /n/ and /ng/ 
in Romanization, while seemingly ignoring the difference 
between /o/ and /eo/. Another example of the same phenom-
enon is the fact that participants show a great level of hesita-
tion and inconsistency in transcribing word-initial [p], [t], [k], 
etc (transcribing them, respectively, with both /п/ and /б/, /т/ 
and /д/, /к/ and /г/, etc, completely randomly and inconsist-
ently). At the same time, the Korean vowel [ɯ] is consistently 
transcribed with the Bulgarian letter /ъ/, despite the ways that 
vowel is usually Romanized. That confirms our finding that 
the Cyrillic transcription of consonants by the participants is 
heavily, almost irrationally, influenced by their Romanization, 
while the Cyrillic transcription of vowels seems to be com-
pletely independent of their Romanization.

The influence of Hangŭl spelling also, we find, depends 
on whether consonants or vowels are transcribed. For exam-
ple, almost all participants insist to transcribe the Korean con-
sonant [n] – when it is spelled ㄹ for etymological reasons – 
with the Bulgarian letter /р/. That is, they a inclined to switch 
to transliteration, rather than transcription, when it comes to 
being faithful to the original spelling, but only when it comes 
to consonants. We can claim that because we see a general 
tendency among all participants to transcribe both [ɛ] and 
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[e] – spelled as ㅐ and ㅔ, respectively – with the Bulgarian 
letter /е/. During the interviews it was revealed that partici-
pants seem to be preoccupied with transcribing consonants 
– considering original Korean spelling, Romanizatins, etc. 
At the same time, they were more “relaxed” and “rational” 
when transcribing vowels – thinking of the closest Bulgarian 
vowel, i.e. doing “normal” transcription instead of unneces-
sary transliteration.

Another peculiarity that could be attributed to Hangŭl 
spelling is the fact that most participants transcribed three-syl-
lable Korean personal names as three words, as opposed to 
two words, a surname and a first name, which will be more 
logical considering the facts, with which participants had 
been acquainted.

 Conslusion
The preliminary findings of our study show us that 

beginners’-level students of Korean have peculiar attitudes 
towards the issue of transcribing Korean names and words 
with the Bulgarian Cyrillic alphabet.

Firstly, they seem to admit the importance of having a 
unified system of transcription. Secondly, they have not 
thought about the issue much, probably because they consider 
this task to be with the relevant experts: Bulgarian linguists 
researching the Korean language.

When having to do some practical transcribing of 
Korean names and words with Bulgarian, students tend 
to confuse transcription and translation. An interesting 
phenomenon is that they tend to show different attitudes when 
describing consonants and vowels. That phenomenon seems 
to be a valid object of further research by psychologists and 
psycholinguists. Explaining this phenomenon may bring 
about new insights into the processes of foreign-language 
acquisition, foreign-language learning, as well as into the 
connection between language and writing.
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Афиксът -deki в съвременния турски език

Милена Йорданова
СУ „Св. Климент Охридски“

В езиковедските изследвания по туркология все 
още няма единно мнение по отношение на образуването 
на форми с -DEki (-daki, -deki, -taki, -teki). Основният 
проблем произтича от това, че някои автори приемат, 
че посочената конструкция е всъщност един сложен 
афикс, докато други са на мнение, че двата компонента, 
съставляващи -DEki, трябва да се разглеждат като два 
отделни независими афикса: -DE и -ki. Сред турколозите, 
които споделят виждането, че афиксът -ki може да 
се добавя и към думи във форма за местен падеж, са 
Мухарем Ергин, Юрий Щека, Маргарете Ерзен-Раш, 
Зейнеб Коркмаз, Марек Стаховски, Аслъ Гьоксели Селия 
Кърслейк, Нихан Кетрез и др. В същото време автори 
като Андрей Кононов, Руси Берови Емил Боев, Йомер 
Демирджан, Исмаил Чавушев, Хайдар Едискун, Тахир 
Нежат Генджан, Петр Кучераи др. отбелязват -DEki като 
един афикс, макар че обръщат внимание на факта, че той 
се състои от маркера за локатив (-da, -de, -ta, -te) и -ki.

В исторически план позицията за това, че –ki е 
афикс, прибавящ се и към думи в падежна форма, има 
своето теоретично основание, тъй като в предишни етапи 
от развитието на турския език афиксът -ki се добавя към 
съществителни имена с маркер за локатив, генитив и дори 
за аблатив (Ергин, 1983:162 и др.). В съвременния турски 
език афиксът -ki при определени обстоятелства също се 
прибавя към съществителни имена или местоимения във 
формата им за родителен падеж. Историческият развой 

на конструкцията -DEki не е предмет на настоящото 
изследване, но от езиковедска и лингводидактическа 
гледна точка е целесъобразно тя да се представя като 
сложен, но единен афикс, съставен от маркер за местен 
падеж и афикса -ki. Във формообразувателен план не 
са констатирани затруднения у изучаващите турския 
като чужд език, тъй като при въвеждането на афикса –
Deki като двусъставен, те вече имат изградени навици 
за образуването на локатив с четиривариантния по 
хармонията маркер (-da, -de, -ta, -te), а вторият компо-
нент (афиксът -ki) не се подчинява на вокалната хармония 
(няма варианти)1.

Афиксът -DEki се прибавя към съществителни 
имена, в основната им форма, често. Морфологичните 
конструкции, образувани от прибавянето на -DEki към 
съществителните имена, се определят от много автори 
като относителни прилагателни имена. Българският тур-
колог Юлия Кирилова обаче е на мнение, че те трябва 
да се разглеждат като прономинални относително-
местоименни форми на съществителните имена. Тази 
позиция е основателна, тъй като с прибавянето на -DEki 
към съществително име се запазва основното му значение 
на съществително, но признакът който изразяват тези 
форми, не е за означаване на същностно качество, 
а на местоположение. Формите, образувани с -DEki 
обикновено са в синтактичната функция на определение. 
При тази си употреба те се намират преди името, което 
определят и не се изменят по число и падеж, като не 
1 В миналото се регистрират като фонетични варианти на 

афикса -ki и -kı, -gı/-ğı (Ергин, 1983:163, Коркмаз, 2009:264 и 
др.). Понастоящем в книжовния турски език афиксът -ki няма 
фонетични варианти, но в случаите, когато се прибавя към думи 
в основната им форма, има няколко изключения, при които се 
съблюдава хармонията – например: bugünkü ‘днешен’, dünkü 
‘вчерашен’ и др. Тази употреба на афикса -ki не е предмет на 
изследване в настоящата статия.
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получават и маркер за притежание след афикса -DEki. 
Определяемата дума може да се изменя по число и падеж, 
като също така е възможно към нея да се прибавят и 
маркери за притежание.

Някои турколози (Кононов, 1956:144, Беров и 
Боев, 1967:287, Чавушев, 2001:141, Едискун, 2004:148, 
Генджан, 2007:246и др.) застъпват позицията, че този 
афикс се прибавя единствено към думи, които в най-
широк смисъл посочват място, местонахождение на 
определяемата дума. Други изследователи на турския език 
(например Ергин, 1983:161, Коркмаз, 2009:264, Караагач, 
2012:477–478и др.) разглеждат като вид притежание 
конструкциите, образувани от съществителни имена във 
форма за местен падеж с прибавен към тях афикс –ki (т.е. 
имена с афикс -DEki).

Необходимо е да се уточни, че така образуваните 
прономинални относително-местоименни форми на 
съществителните имена се използват основно за озна-
чаване на местоположение, тоест за наличие на нещо, 
някъде, обикновено върху равна повърхност или в 
затворено пространство. На български език те тради-
ционно се превеждат с подчинено изречение, с отно-
сително местоимение – ‘който е на’, ‘който е в/във’ и 
др., или само с помощта на предлог – ‘в/във’, ‘на’, ‘у’ 
и др.

Например:
1. равна повърхност

masadakikitap ‘книгата[, която е]на масата’
masadakikitapta ‘в книгата[, която е]на масата’
masadaki kitaplar ‘книгите [, които са]на масата’
masadakikitaplarda ‘в книгите[, които са]на масата’
masadaki kitabım ‘моята книга[, която е]на масата’
masadakikitabımda ‘в моята книга[, която е]на масата’
masadaki kitaplarım ‘моите книги[, които са]на масата’
masadakikitaplarımda ‘в моите книги[, които са]на масата’

2. затворено пространство
çantadaki kalem ‘моливът[, който е]в чантата’
çantadaki kalemi ‘молива[, който е]в чантата’
çantadaki kalemler ‘моливите[, които са]в чантата’
çantadaki kalemleri ‘моливите[, които са]в чантата’
çantadaki kalemim ‘моят молив[, който е]в чантата’
çantadaki kalemimi ‘моя молив[, който е]в чантата’
çantadaki kalemlerim ‘моите моливи[, които са]в 

чантата’
çantadaki kalemlerimi ‘моите моливи[, които са]в 

чантата’
Необходимо е да се има предвид, че при превод на 

български език на изречения, съдържащи афикса -DEki 
(или съответно от български на турски език при нужда 
от употреба на посочения афикс), е важно да се избягва 
появата на двусмислие. В подкрепа на тази позиция е 
и виждането на немския турколог Маргарете Ерзен-
Раш(2009:71), която обръща внимание на семантиката на 
местния падеж и на афикса -DEki, което води до амбива-
лентност в тълкуването.

Например:
 İstanbul’daki amcama hediye alacağım. – Ще купя 

подарък на чичо си[, който е]в Истанбул.
 Amcama İstanbul’da hediye alacağım. – Ще купя подарък 

на чичо си в Истанбул. [В Истанбул ще купя подарък на 
чичо си.]

 Ofisteki bütün arkadaşlarımla konuştum. – Разговарях с 
всичките си колеги[, които са]в офиса.

 Ofiste bütün arkadaşlarımla konuştum. – Разговарях с 
всичките си колеги в офиса. [В офиса разговарях с 
всичките си колеги]

 Evdeki kitabı okudu. – Прочете книгата[, която е]
вкъщи.

 Evde kitabı okudu. – Прочете книгата вкъщи. [Вкъщи 
прочете книгата.]
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По вече посочения начин, съгласно вокалната и консо-
нантната хармония, афиксът -Deki може да се прибавя към 
съществителни собствени имена и абревиатури, но след апо-
строф при изписване, като това не променя значениетому.

Например:
 Kahramanmaraş’taki askerler ‘войниците[, които са] в 

Кахраманмараш’
 Samsun’daki hastane ‘болницата[, която е] в Самсун’
 Mısır’daki problem ‘проблемът в Египет’
 Azerbaycan’daki havaalanları ‘летищата в 

Азербайджан’
 İncil’deki fikirler ‘идеите в Евангелието’
 Demet’teki gelişme‘развитието у Демет’
 Faruk’taki değişiklik ‘промяната у Фарук’
 ABD’deki Türkler ‘турците в САЩ’
 AB’deki büyüme ‘растежът в ЕС’
 TRT’deki film ‘филмът по ТРТ’
 “Kim Milyoner Olmak İster”deki soru hatalı mı? 

– Грешен ли е въпросът в „Кой иска да стане 
милионер“?
Афиксът -Deki може да се прибавя и към съществи-

телни имена, които не са в основната си форма, а са при-
ели маркер за притежание и/или за множествено число. 
Така образуваните морфологични конструкции също 
са прономинални относително-местоименни форми на 
съществителните имена, които се употребява по посоче-
ния начин.

Например:
 bahçe-dekiağaçlar‘дърветата[, които са]в градина’
 bahçe-dekiağaçların ‘на дърветата[, които са]в 

градина’
 bahçe-miz-dekiağaçlar‘дърветата[, които са]в нашата 

градина’
 bahçe-miz-dekiağaçların ‘на дърветата[, които са]в 

нашата градина’

 bahçe-ler-dekiağaçlar‘дърветата[, които са]в 
градините’

 bahçe-ler-dekiağaçların ‘на дърветата[, които са]в 
градините’

 bahçe-ler-imiz-dekiağaçlar‘дърветата[, които са]в 
нашите градини’

 bahçe-ler-imiz-dekiağaçların ‘на дърветата[, които са]в 
нашите градини’
Същият афикс -Deki може да се прибавя освен 

към съществителни имена и към местоимения или 
прономинални форми на други думи (напр. на 
числителни имена). Прибавянето му се осъществява по 
вече представените фонетични правила, независимо дали 
това са основните форми на местоименията, или пред-
ставляват местоимения с двойствено значение. Тъй като 
някои от значенията на местоименията в турския език 
се изразяват посредством маркер за притежание за 3-то 
лице, единствено или множествено число, тогава афиксът 
-DEki се поставя към тях след прономиналния звук ‘n’.

Например:
 Buradaki otel ardı ardına cinayetlerin işlendiği bir 

binaydı. – Тукашниятхотел [Хотелът, който е на това 
място] беше сграда, в която са се извършвали едно 
след друго убийства.

 Valiliğin yaptırdığı İnsan Hakları Şikâyet Kutusu’na 200 
dilekçe bırakılmış. Bazılarındaki istekler ise herkesi şaşırt-
mış. – В поставената от валията „Кутия за жалби относно 
правата на човека“ са оставени 200 молби. А желанията 
[, които са били] в някои от тях, са стъписали всички.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki sözcük adlaşmış 
sıfattır? – Думата в кое отдолните изречения [Думата, 
която се намира в кое от изреченията, които са долу] 
е субстантивирано прилагателно име?

 Başarı, herkesteki en iyiyi bulmaktır. – Успехът е да откриеш 
най-доброто у всеки [най-доброто, което е у всеки].
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 Kendimdeki değişimi seyrediyorum. – Наблюдавам 
промяната у себе си [промяната, която е у мен].

 Ben ikimizdeki bu hevese anlam veremiyorum. – Не мога 
да разбера това желание[, което е]у двама ни.

 Altı ay içinde dört gruptaki kadınlar da vücut ağırlıklarının 
yüzde 10’u civarında kilo kaybetmeyi başarmış, ama dört 
gruptan üçündeki kadınlar kilo kaybını uzun vadede koruya-
mamış. – В рамките на шест месеца жените и от четирите 
групи успели да свалят около 10 процента от теглото си, 
но жените [които са] в три от четирите групи не успели 
да запазят в дългосрочен план загубеното тегло.
Когато се образува форма от съществителни имена 

или местоимения, обозначаващи лица, с афикса -Deki, 
особено в разговорния език, често може да се изрази 
наличие на нещо у някого (като признак, базиран на 
местоположение). Ето защо на български език тези форми 
могат да се превеждат и посредством форми, съставени от 
предлог и съществително име или местоимение, освен с 
традиционните определителни изречения – с относително 
местоимение. Когато турското местоимение изисква 
прибавянето на падежния маркер да се осъществи след 
поставяне на прономиналния звук ‘n’, то това условие се 
запазва и при образуването на формите с този афикс.

Например:
 sendeki tutku ‘страстта у теб[която имаш]’
 bendeki para ‘парите у мен[които имам]’
 çocuktakiözgüven ‘самочувствието удетето [което има 

детето]’
 Gerçekten bu işe gönül verdiysen, sendeki tutku herşeyi 

yenebilir. – Ако наистина си отдал сърцето си на тази 
работа, страстта, която имаш, може да победи всичко.

 Âlem kıskanacak bizdeki aşkı. – Хората ще завидят на 
любовта, която имаме.

 Bendeki olgunluk,huzur, sendeki tutku, heyecan anla-
mak için yaşamak gerek. – Трябва да се живее, за да 

се разбере зрелостта и спокойствието, които имам, и 
страстта и вълнението, които имаш ти.

 Sendeki şans bende olsa şu anda Milli Piyango bayisinde 
olurdum. – Ако имах твоя късмет [късмета, който 
е у теб], сега щях да съм в пункта на Националната 
лотария.

 Sevginin oluşmasındaki sebeplerden biri sevilen kimsedeki 
üstün ve güzel özelliklere karşı duyulan ilgi ve hayran-
lıktır. –Една от причините за възникването на обичта 
са интересът и възхищението, които се изпитват към 
прекрасните и добри качества на този [качества, които 
са у този], който е обичан.

 Bazılarındaki hırslara bakınca sanırsın ortalama insan 
ömrü 1200 yıl. – Като гледаш алчността[, която е] у 
някои от тях, ще си помислиш, че човешкият живот е 
със средна продължителност 1200 години.

 Bülent Arınç, kendisindeki gücün keşkek gücü olduğunu 
belirterek, “Keşkek yiyen güçlenir…” dedi. – Като 
отбеляза, че силата, която има, е силата на кешкека1, 
Бюлент Арънчдопълни: „Който яде кешкек, заяква…“

 Tebrik edilmesi gereken tek şey o sesle şarkı söyle-
yen adamdaki özgüven. – Единственото нещо, което 
трябва да се приветства, е самочувствието на 
човека[самочувствието, което има човекът], пеещ с 
този глас.

 Kadındaki ses yıkıyor. – Гласът на жената[Гласът, 
който има жената] поразява.

 Bu kızdaki özgüven bende olsa astronot olmuştum. – Ако 
имах самочувствието на това момиче[самочувствието, 
което има това момиче], щях да съм станала 
астронавт.

 İlk iki arkadaştaki şans kimsede yoktur. – Никой няма 
късмета на първите двама колеги[късмета, който имат 
първите двама колеги].

1 Вид ястие с жито и месо.
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 Nihat’taki yeteneği sezen, onun iyi bir piyanist olması için 
varını yoğunu harcayan babası, üç yıl önce aniden ölmüş. 
– Баща му, който доловил таланта на Нихат[таланта, 
който има Нихат] и изхарчил състоянието си, за да 
стане той добър пианист, преди три години починал 
внезапно.

 Cem’deki sabır Eyüp Peygamber’de yokmuş.– 
Търпението, което има Джем, не го е имало и у 
пророка Еюп1.

 Ajda’daki vücut bende olsa bikiniyle çıkarım. – Ако 
имах тялото на Ажда[тялото, което имаАжда], бих 
излязла по бански.

 Ama Hande’deki inat kimsede yoktur. – Но у никого 
няма упорството на Ханде[упорството, което има 
Ханде].
Към словосъчетанието, съставено от определяемо и 

определение с афикса -DEki, е възможно да се прибавят и 
други определения. Тяхната поредност е в зависимост от 
смисъла, който се изразява. Така например, ако определе-
нието се отнася към прономиналните относително-место-
именни форми на съществителните имена с -DEki, то се 
поставя преди него. В случай, че определението се отнася 
към определяемата с -DEki дума, тогава то се намира 
между тези две части на изречението.

Например:
 bu odadaki çocuk ‘детето в тази стая’
 odadaki bu çocuk ‘това дете в стаята’
 herevdeki oda‘стая във всяка къща’
 evdekiher oda‘всяка стая в къщата’
 bütün kitaptaki bilgiler ‘информацията в цялата книга’
 kitaptaki bütün bilgiler ‘всичката информация в книгата’

В своето изследване, посветено на съвременния 
турски език, Аслъ Гьоксели Селия Кърслейк отбелязват, 
че много често, когато се използват като определение 
1 В исляма пророкът Еюп съответства на библейския герой Йов.

в словосъчетание с -Deki, думите bütün ‘всички’ и tüm 
‘всички’, се отнасят към цялата синтагма, независимо 
дали позицията им е преди определяемото или преди 
определението с -DEki (Гьоксел&Кърслейк, 2005:187).

Например:
 bütün okuldaki faaliyetler/ okuldaki bütün faaliyet-

ler‘всички дейности в училището’
 bütün devletteki iktidar kadroları / devletteki bütün ikti-

dar kadroları ‘всички управленски кадри в държавата’
 tüm bahçedeki ağaçlar /bahçedeki tüm ağaçlar‘всички 

дървета в градината’
 tüm sözlükteki kelimeler / sözlükteki tüm kelimeler 

‘всички думи в речника’
 tüm hükümetteki bakanlar / hükümetteki tüm bakanlar 

‘всички министри в правителството’
 Başhekim olduktan sonra bütünhastanedeki arkadaşla-

rımla toplandım ve şu fikri ortaya attım. – След като 
станах главен лекар, се срещнах с всичките си колеги[, 
които са]в болницата и предложих следната идея.

 Diktatörizme karşı mücadelemizde kendileri ve bütün-
partideki arkadaşların bize sundukları destekten dolayı 
teşekkür ediyorum. – Благодаря и на всички колеги[, 
които са]в партията за оказаната ни подкрепа в 
борбата ни против диктатурата.

 Ben tümMeclisteki milletvekillerimizi ve halkımızı duyar-
lılığa davet ediyor, saygılar sunuyorum. – Изразявам 
уважение и подканям към деликатност всичките ни 
народни представители[, които са]в парламента и 
народа.

 Amacımız tümTürkiye’deki dostlarımıza ulaşabilmek. – 
Целта ни е да достигнем до всички наши приятели[, 
които са]в Турция.
В случаите на употреба на афикса -DEki в слово-

съчетание, съставено от определение и определяемо 
(прономинални относително-местоименни форми на 
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съществителните имена с -DEki + съществително име), 
вторият елемент понякога се изпуска. Това явление се озна-
чава от някои изследователи като прономинализация на 
думата с афикс -DEki (Гьоксел&Кърслейк, 2011:127–128 
и др.). Съгласно прилагания в настоящата статия модел 
обаче се приема, че конструкцията, образувана с -DEki, има 
и самостоятелна употреба – явление, характерно и за други 
видове местоимения в турския език, като поема афиксите, 
които би получила определяемата дума (тоест съществи-
телното име) след него. Когато е необходимо да се прибави 
падежен маркер към дума, приела -DEki, това се осъщест-
вява след прибавянето на прономиналния звук -n.

Например:
 Ama arkadaştakini[arkadaştaki test kitabını] inceledi-

ğimde sıfırdan başlayanlar için ideal diye düşünmüş-
tüm. – Когато прегледах тази на приятел [книгата с 
тестовете, която е на приятел] си бях помислил, че е 
идеална за начинаещи.

 Azericede birçok sözcük Türkçedekinden [Türkçedeki 
anlamdan] bambaşka bir anlam taşıyor. – Много думи 
в азербайджанския език носят съвсем различно 
значение от това в турския[от значението, което е в 
турския език].

 Yeni kıyafetler almalı mıdır, yoksa dolaptakilerden 
[dolaptaki kıyafetlerden] mı giymelidir? – Трябва ли да 
купува нови дрехи, или трябва да носи тези[дрехи], 
които са в гардероба?

 Alt sınıftan bir nesne üst sınıftakine [sınıftaki nes-
neye] dönüştürülebilir. – Можете да превърнете 
един предмет от нисък клас в такъв от горен клас [в 
предмет, който е в горен клас].

 Ama büroda içtiğim çay ile evdekinin[evdeki çayın] far-
kını anlamak hiç de zor değil. – Изобщо не е трудно да 
се забележи разликата между чая, който пия в офиса, 
и този вкъщи [чая, който е вкъщи].

 Burası lunaparksa bizdekiler [bizdeki lunaparklar] ne 
acaba? – Ако това е лунапарк, нашите [лунапарковете, 
които са у нас] какво са?
В лингводидактически план е основателна 

позицията -Deki да се приеме като сложен афикс, 
състоящ се от маркер за местен падеж и афикс -ki. 
Методически целесъобразно е и преподаването му като 
единен афикс, тъй като посредством прибавянето му 
към съществителни имена, тези думи се превръщат в 
прономинални относително-местоименни форми на 
съществителните имена, и обучаемите могат да обвър-
жат формалното му изразяване със значението, което 
изразява този двукомпонентен афикс.
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Хоноративната система в 
съвременния корейски език

Ким Се Уон
СУ „Св. Кл. Охридски“

В корейския език съществува система за изразяване 
на учтивост от страна на говорещия към събеседника 
или към лице, за което става дума, в контекста на кому-
никативната ситуация. За да изрази учтивост към събе-
седника, говорещият избира подходящите елементи на 
хоноративната система според конкретната ситуация. В 
комуникативната ситуация реализирането на учтивостта 
към съответния обект винаги се осъществява във вербал-
ното поведение чрез използване на елементи на тази сис-
тема. Тя притежава различни маркери, а нейната основна 
функция е да задава модел за адекватно речево поведе-
ние от гледна точка на корейските социални конвенции 
и нравственост (Сонг, 2007:8). Условие за функциони-
рането на системата е реч, в която се обозначават дейст-
вия, извършвани или свързани по някакъв начин с лица. 
По тази логика е невъзможно да разглеждаме системата 
извън речеви актове и без участници в речевите актове, 
които са лица.

По принцип хоноративната система се предава на 
младото поколение от възрастните в рамките на семей-
ството и в рамките на конкретния географски регион. Тя 
отразява корейската култура, традиции и етика, предавани 
от поколение на поколение. В корейския език съществу-
ват различни форми, изразяващи уважение. Тук трябва да 
отбележим, че системата се възприема преди всичко като 
кодираща междуличностни отношения (между говорещия 
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и слушащия), които се изразяват по определен начин чрез 
нивото на учтивост или степенуването по близост. Ако в 
изказването присъстват няколко референта (неучастници, 
присъстващи в комуникативната ситуация), йерархичните 
отношения между тях ще бъдат отразени чрез избора 
на определени средства от системата. Реализирането на 
учтивост в зависимост от перцепцията на участниците 
относно социалната йерархия, възрастта, роднинските 
отношения и пола, се свежда до избор на езикови сред-
ства в съответствие с уважението към слушащия, с уваже-
нието към референта и с речевата ситуация.

Хоноративната система притежава свойството 
да кодира учтивост с помощта на различни средства. 
Разликата е в това към кого именно се изразява уваже-
ние: „адресата“, „субекта“ или „референта“ (изразен с 
пряко или непряко допълнение). Хоноративната система 
се разделя на три основни категории въз основа на изра-
зяването на учтивост към дадено лице (адресата-слуша-
щия, субекта-действащия и референта-лицето, към което 
е насочено извършеното действие): 1) „кодиране на учти-
вост към адресата“- sangdaenopimbob (상대높임법1); 2) 
„кодиране на учтивост към субекта“- juchenopimbob (
주체높임법); 3) „кодиране на учтивост към референта“- 
gaegchenopimbob (객체높임법)2.

1. Категорията „sangdae“
Разграничаването на нивата на учтивост към адресата 

се разглежда в категорията „sangdae“. В текста по прин-
цип се говори за адресата като обект на учтивостта. При 
1 По отношение на начина на предаване на имената на корейските 

автори и географските названия в тази статия е използвана сис-
темата на Националния институт за корейски език (국립국어원), 
създадена през месец юли 2000 г., с изключение на корейско 
фамилно име: Lee (이).

2 Оттук нататък за краткост често ще ги наричаме: „sangdae“, 
„juche“ и „gaegche“.

окончанието на изречението се наблюдават „учтиви форми 
(изрази)“. Всички предикативи притежават морфологич-
ната способност да образуват уважителни форми, макар 
поради семантиката си не всички я проявяват в речта.

1.1. Видове учтиви форми, образувани чрез суфиксация
Категорията „sangdae“ се изразява най-вече чрез 

форми на сказуемото, притежаващи недвусмислени кате-
гориални маркери. В корейския език категорията „sangdae“ 
съществува като морфологично маркирана категория, коди-
раща учтивост между адресанта и адресата. Тя се изразява 
чрез грамемите и тяхното действие. Маркерите на катего-
рията „sangdae“ се присъединяват към основата на сказуе-
мото, което е винаги в края на изречението.

В категорията съществува градиране на различни 
учтиви форми. По традиция нивото на учтивост се опре-
деля от съответните императивни форми, които се образу-
ват чрез присъединяване на суфиксите „-(eu)sibsio“[-(으)
십시오], „ -(eu)o“ [-(으)오], „ -(eu) la“[-(으)라], „ –ge“[-게], 
„-(eo)la“ [-(어)라], „-eoyo“[ -어요], „-eo“ [-어] към осно-
вата на съответния предикатив. 

Употребата на горепосочените формообразуващи 
суфикси може да бъде представена по следния начин: 
„ha“(하) (семантична основа на предикатив, със значе-
ние „правя“) +„-eoyo“(어요) (формообразуващ суфикс) → 
„haeyo“(해요)[учтива форма „haeyoche“(해요체)]

Маркирането на учтивост в корейското изречение се 
извършва чрез различни формообразуващи суфикси за 
отделните градации на кодираната учтивост към адресата. 
Представяме учтиви форми, образувани чрез суфикса-
ция с формообразуващи суфикси „-(eu)sibsio“[-(으)십시오], 
„-(eu)o“ [-(으)오], „-(eu) la“[-(으)라], „–ge“[-게], „-(eo)la“[-(
어)라], „-eoyo“[ -어요], „-eo“ [-어], подредени в таблица 1, 
при семантична основа на предикатив „ha“(하), със значе-
ние „правя“.
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В съвременния корейски език горепосочените импе-
ративни учтиви форми притежават съответни формо-
образуващи суфикси отделно за изявително, въпроси-
телно и пропозитивно наклонение. По-долу, в таблица 2, 
представяме формообразуващи суфикси, принадлежащи 
към отделна учтива форма, в три основни наклонения, с 
изключение на повелителното, споменато в таблица 1.

В таблица 2 са представени съвпадащи суфикси, немар-
киращи недвусмислено заключителната сказуемна позиция 
в изречението, т.е. установяват се в контекста на комуника-
тивната ситуация, особено между изявително и въпроси-
телно наклонение на новите учтиви форми „haeche“(해체) 
и „haeyoche“(해요체), които се отличават по интонация – 
изявително низходяща и въпросително възходяща в устната 
реч, а в писмената се различават чрез поставянето на пунк-
туационен знак. В корейския език прилагателните функцио-
нират като глаголи в ролята на сказуемо в изречението. От 
тази гледна точка наричаме прилагателните предикативи, но 
поради семантиката си прилагателните не могат да генери-
рат форми за императивно и пропозитивно наклонение.

1.2. Суфиксация чрез добавянето на уважителен 
некраен суфикс „-(eu)si-“[-(으)시-]
Тук ще разгледаме уважителните форми на предикати-

вите, образувани чрез двойна суфиксация. Чрез суфиксаци-
ята формообразуващият суфикс определя ниво на учтивост. 
Нивото на учтивост се определя въз основа на суфиксация с 
формообразуващи суфикси в рамките на дадените седем суфи-
кса, принадлежащи към категория „sangdae“. Осъществяването 
на двойна суфиксация означава, че в сказуемото на изречението 
се наблюдават три аналитични сегмента. Функционирането на 
двойната суфиксация се извършва чрез добавяне към основата 
на предикатива на уважителен некраен суфикс „-si-“ (-시-), за 
предикативи с основа, завършваща на гласна и „-eusi-“ (-으
시-) – за такива с основа, завършваща на съгласна, като след 

първичната суфиксация вторично се добавя формообразува-
щият суфикс, според контекста на комуникативната ситуация.

По-долу представямe двойносуфиксирани форми с ува-
жителен некраен суфикс „-(eu)si-“[-(으)시-] и формообразу-
ващ суфикс към основата на предикатив „ha“(하)(„правя“).
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2. Категория „juche“
Учтивостта към субекта се изразява в рамките на кате-

гория „juche“. В корейския език дефинираме „субекта“(
주체), действащо лице, като изпълняващ служба на 
подлог в изречението. В изречението подлогът, изразен 
чрез предмет, а не чрез лице, не се отнася към категория 
„juche“. Lee Hong-Sig смята, че показател за подлога в 
изречението, са позиционните частици „–i“(-이) и „–ga“(-
가), като според него от морфологична гледна точка в 
съвременния корейски език не съществуват именни фрази, 
ограничаващи прибавянето напозиционна частица, маркер 
за подлог „–i“(-이) или „–ga“(-가)(И, 2000:48).

В корейския език в категория „juche“ се включва 
субектът, обозначаващ лице по-висшестоящо от адре-
санта и адресата. Според традиционното правило адре-
сантът не трябва да изпълнява кодиране на учтивост към 
субекта само при едно условие – когато адресатът стои 
най-високо от всички (субекта, адресанта и референта). 
Но в съвременния корейски език това правило не се 
спазва особено строго от младото поколение. Причината 
е, че адресантът трябва прецизно да се съобразява с 
участващите и неучастващите в комуникацията.

В съвременния корейски език е общоприето да има 
кодирана учтивост към субекта, макар той да е по-ниско-
стоящ от адресата при социални йерархични междулич-
ностни отношения. При роднинските отношения обаче 
се изисква спазването на това правило във вербалното 
поведение.

Категория „juche“ в системата се изпълнява чрез 
суфиксация с уважителен суфикс „-si-“(-시-) към основата 
на предикатива, изпълняващ службата на сказуемо в изре-
чението, като уважителната позиционна частица за под-
лог „-kkeseo”(-께서) замества неутралната позиционна 
частица за подлог „–i“(-이) или „–ga“(-가). Всъщност за 
категория „juche“ е характерно, че уважителният суфикс 

„-si-“(-시-) е неотменим, задължителен елемент за коди-
рането на учтивост към субекта, докато позиционната 
уважителна частица „-kkeseo”(-께서) е факултативен 
елемент. 

Тук ще разгледаме категория „juche“, анализирайки 
по-долу представените четири изречения:
(1) bi[-HUMAN, -RESPECT] ga[-RESPECT] onda. 비가온

다. Със значение („Вали дъжд“).
(2) chingu [+HUMAN, -RESPECT] ga[-RESPECT] onda. 

친구가온다. Със значение („Приятелят идва“).
(3) Gimseonsaengnim[+HUMAN, +RESPECT]i[-RE-

SPECT] osinda. 김선생님이오신다. Със значение 
(„Г-н Гим идва“).

(4) Gimseonsaengnim[+HUMAN, +RESPECT]kkeseo[+RE-
SPECT] osinda. 김선생님께서오신다. Със значение 
(„Г-н Гим идва“).
В изречение (1) няма основание да се кодира учти-

вост към субекта, като причината за това е, че по свойство 
подлогът „bi“ (дъжд) определя „-HUMAN“ и смислово 
не трябва да се отнася до „уважителност“ в категория 
„juche“. Изречение (1) е адекватно, заради липсата на 
задължителния маркер за категория „juche“ – уважител-
ния суфикс „-si-“(-시-). Но това не означава, че кодира-
ната учтивост е „понижение“, а по-скоро, че кодираната 
учтивост е „неуважителност“(Хан, 2002:41). В изречение 
(2) се наблюдава подлогът „+HUMAN“, но chingu (прия-
тел) „-RESPECT“ не изисква да се кодира учтивост към 
субекта и няма белег за категория „juche“. И изречение 
(2) също е адекватно изречение от гледна точка на кате-
гория „juche“. В изречение (3) разпознаваме изразената 
учтивост към субекта чрез суфиксация с уважителен 
суфикс „-si-“(-시-), за да се кодира учтивост към подлога 
„Gimseonsaengnim“ – „+HUMAN“ и по-висшестоящия 
– „+RESPECT“ от адресанта. В изречение (4) откриваме 
също кодираната учтивост към субекта чрез суфиксация 



366 367

с уважителен суфикс „-si-“(-시-) и проява на позицион-
ната уважителна частица „-kkeseo” (-께서) към подлога 
„Gimseonsaengnim“. От гледна точка на степенуването на 
учтивост в изречение (4) изразената учтивост към субекта 
е по-голяма от тази в изречение (3), благодарение на доба-
вянето на позиционната уважителна частица „-kkeseo”(-
께서) към подлога „Gimseonsaengnim“.

3. Категорията „gaegche“
Категорията „gaegche“ в системата се отнася за лице, 

оформено в дателен или винителен падеж, което е обект 
на „уважение“, според междуличностните отношения. 
Осъществяването на кодирана учтивост към референта 
в рамките на категорията „gaegche“ става чрез замяна на 
уважителна позиционна частица за непряко допълнение 
„-kke“ (-께) и маркиране на уважителни лексикални форми 
на предикативи в категория „gaegche“ на сказуемото в 
изречението.

За разлика от категориите „sangdae“ и „juche“, в кате-
горията „gaegche“ кодираната учтивост към „gaegche“ 
(референта) се генерира чрез редуването на уважителни 
лексикални форми на предикативи, уважителната пози-
ционна частица за непряко допълнение и уважителни 
съществителни, докато в категориите „sangdae“ и „juche“ 
категориалните маркери отбелязват морфологично обра-
зуване (И, 2012: 82, 95). Маркерите на категория „gaeg-
che“ кодират учтивост „уважителност“, докато немарки-
раните езикови средства на категория „gaegche“ кодират 
учтивост „неуважителност“.

За да установим категорията „gaegche“, по-долу пред-
ставяме изречения, съдържащи предикатива „gada“ (가다) 
със значение „отивам“ или „ходя“, който изисква обстоя-
телствено пояснение за място или непряко допълнение.
(5) Min-Sugahaggyo[-HUMAN]eganda. 민수가학교에간

다. Със значение („Мин-Су отива на училище“).

(6) Min-Sugachingu[+HUMAN, -RESPECT]egeganda. 민
수가친구에게간다. Със значение („Мин-Су отива при 
приятеля си“).

(7) Min-Sugachingu[+HUMAN, -RESPECT]hanteganda. 민
수가친구한테간다. Със значение („Мин-Су отива при 
приятеля си“).

(8) Min-Sugaseonsaengnim[+HUMAN, +RESPECT]kkeg-
anda. 민수가선생님께간다. Със значение („Мин-Су 
отива при учителя си“).
Изречение (5) не се включва в обхвата на определя-

нето на категория „gaegche“, като причината е, че обектът 
на сказуемото „отива“ е неодушевен предмет [-HUMAN]. 
В корейския език съществуват ралични видове частици, 
които се добавят след съществително, изпълняващо служба 
на допълнение. В случаите на изречения (6) и (7) се наблю-
дават неутралните позиционни частици за непряко допъл-
нение: „-ege“ (-에게) и „-hante“ (-한테), защото обектът 
„приятел“ е [+HUMAN] и [-RESPECT]. Тези две изречения 
принадлежат към категория „gaegche“, а кодираната учти-
вост е „неуважителност“. В изречение (8) се среща уважи-
телна позиционна частица за непряко допълнение „-kke“ 
(-께), защото референтът „seonsaengnim“ е [+HUMAN] 
и [+RESPECT], т.е. кодираната учтивост към референта е 
„уважителност“ в рамките на категорията. 

По-долу ще разгледаме изречения, образувани 
от предикатив „johahada“ (좋아하다) със значение 
“харесвам“ или „обичам”, като предикативът „johahada“ (
좋아하다) изисква пряко допълнение. Тук ще отбележим, 
че в корейския език съществуват позиционни частици за 
пряко допълнение: „-leul“(-를) и „-eul“(-을).
(9) Min-Sugayeoleum[-HUMAN]euljohahanda. 민수가여름

을좋아한다. Със значение („Мин-Су обича лятото“).
(10) Min-Sugachingu[+HUMAN, -RESPECT]leuljohah-

anda. 민수가친구를좋아한다. Със значение („Мин-Су 
обича приятеля си“).
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(11) Min-Sugaeomeoni[+HUMAN, +RESPECT]leuljo-
hahanda. 민수가어머니를좋아한다. Със значение 
(„Мин-Су обича майка си“).
Частица „-leul“(-를) се прибавя към дума, завършваща 

на гласна, а частица „eul“ (-을) – към дума, завършваща на 
съгласна. За разлика от позиционните частици за непряко 
допълнение, в корейския език не съществува уважителна 
позиционна частица за пряко допълнение. Изречение (9) не 
принадлежи към категорията „gaegche“, тъй като думата, 
изпълняваща служба на пряко допълнение, не е лице – „лято“ 
[-HUMAN], докато изречения (10) и (11) се отнасят към 
категорията „gaegche“, защото думите, застъпени в пози-
ция на прякото допълнение са лица – „приятел“ и „майка“ 
[+HUMAN]. Към думата, която е обект на уважение се добавя 
една и съща позиционна частица „-leul“ (-를), тъй като липсва 
уважителна позиционна частица за пряко допълнение.

4. Заключение
В съвременния корейски език адресантът трябва да 

оформя вербалното си поведение с помощта на учтиви 
форми, съставляващи категорията „sangdae“. Адресантът 
има решаваща роля за реализирането на системата в зави-
симост от междуличностните отношения, комуникативната 
ситуация и стратегиите, т.е. категорията „sangdae“ се със-
тои от седем разграничени градации според характера на 
учтивост. По принцип разделяме седемте учтиви форми 
на две групи: пет традиционни форми, официално учтиви, 
и две нови форми, неофициално учтиви. При категория 
„juche“ в системата е задължителен уважителният некраен 
суфикс „-si-“(-시), докато позиционната уважителна час-
тица за подлог „-kkeseo” (-께서) е факултативен елемент. 
Кодирането на учтивост в категория „gaegche“ става чрез 
замяна на неутрални позиционни частици за непряко 
допълнение „-ege“ (-에게) и „-hante“ (-한테) с уважителна 
позиционна частица за непряко допълнение „-kke“ (-께).

На практика трите основни категории на систе-
мата не са непременно симетрични и еднакво застъпени 
в корейското речево поведение. От гледна точка на фор-
малната страна категорията „sangdae“ притежава по-раз-
нообразно формообразуване и е актуална за повече части 
на речта. Тяхната употреба е значително по-сложна, 
отколкото кодифицирането в категориите „juche“ и 
„gaegche“. Категориите „juche“ и „gaegche“ се разделят 
на две групи, според ниво на учтивост: „уважителна“ и 
„неуважителна“. 
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Писмени системи, използвани от тюрките

Жана Желязкова
СУ „Св. Климент Охридски“

Първата писмена епоха в историята на тюркските 
народи е Старотюркската (V–X век). Сведения за древ-
ните тюрки през предходните две епохи – Алтайска и 
Хунска, се черпят от писмените извори на съседните 
народи или от данните на топонимията. Като закономерен 
резултат от собственото им развитие, а също и под кул-
турното влияние на съседните цивилизации, сред тюрките 
възниква необходимостта да дадат писмено изражение 
на своята реч, да контактуват и комуникират в писмена 
форма. Така, в различните региони, като се има предвид 
разселението на тюркските народи на територията на 
Евразия, по различно време се появяват и развиват раз-
нообразни графични системи. Най-популярните сред тях 
са орхонско-енисейската, уйгурската, арабицата, кири-
лицата и латиницата. Произходът на повечето от използ-
ваните от тюрките азбуки е разкрит, но има и такива, за 
чийто произход все още се говори с хипотези. Историята 
на писмеността е тясно свързана с развитието на обще-
ството, ето защо приемането на исляма сред част от тюрк-
ските народи води до приемането и на арабицата, която 
в продължение на векове функционира като единствена 
графична система (сред използвалите арабица са и волж-
ките българи). А чувашите, които са източноправославни 
християни, са възприели руския вариант на кирилицата. 
През XX век Турция, която поема курс към европеиза-
ция, и тюркските народи в състава на Съветския съюз 
започват да развиват писмената си култура на латиница 

и кирилица. След обявяването на независимост някои 
от бившите съветски тюркски републики преминават 
(Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан) или са в про-
цес на преход към латиница (Казахстан).

Първата и най-старата измежду писменостите, 
използвани от тюрките в процеса на тяхното историческо 
развитие, е орхонско-енисейската. Името ѝ произлиза 
от местонахождението на каменните надписи, открити 
в долината на река Орхон в североизточна Монголия 
(Втори тюркски каганат) и по горното течение на река 
Енисей в Сибир (Киргизки каганат). Наричана е още 
руническо писмо, заради приликата ѝ по форма със скан-
динавските и германските руни. Определя се като кон-
сонантно-вокално писмо, но има мнение, че е смес от 
сричково писмо и фонетичен алфабет (Екер 2010: 161). В 
турската езиковедска наука се предпочита терминът гьок-
тюркска или кьоктюркска писменост по името на държа-
вата, в която са създадени паметниците, написани с това 
писмо. Използва се в хронологичните рамки VI–IX век. 
По-старият ѝ вариант е енисейското писмо, който с вре-
мето постепенно еволюира и се появява по-опростената 
му и по-усъвършенствана разновидност – орхонското 
писмо. Произходът на охронската писменост е пред-
мет на дискусии в научния свят. Има изказани хипотези 
за нейния арамейски, согдийски, пехлевийски, тюркски 
произход. Тюркският произход на графиката се свързва 
с родовоплеменните знаци дамги/тамги, които отразяват 
тюркския социален и културен живот. Някои букви наис-
тина говорят в полза на това твърдение, например на вън-
шен вид буквата q прилича на стрела (ok –стрела), буквата 
y прилича на лък (yay –лък), буквата s прилича на щик 
(süngü – щик), а t прилича на планина (tağ/dağ – планина). 
В енисейския вариант на писмеността има 159 идео-
грами, докато в по-късния орхонски вариант – 38 знаци 
или букви, което е напредък във фонетично отношение 
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(Джафероглу 1988: 126–127). От 38-те букви 4 са знаци 
за гласни, а останалите 34 – за съгласни или съчетания на 
съгласни или гласна със съгласна. Характерна особеност 
са двойките самостоятелни букви за веларни (напр. q) или 
палатални (напр. k) звукове, чията дистрибуция е според 
основната фонетична закономерност в тюркските езици 
– вокалната хармония по признака палаталност-непала-
талност. Това позволило да се изгради писмената система, 
така че да не се изписват широките коренни гласни, а в 
повечето случаи и гласните от афиксите с изключение на 
крайните отворени срички, което е довело до икономия и 
редуциране на дължината на думите. Орхонското писмо 
има свои специфични правописни норми, буквите не се 
свързват, за словоразделителен маркер служи двоеточи-
ето, краят на изречението не се отбелязва. Пише се хори-
зонтално отдясно наляво, но има и вертикално изписване 
отгоре надолу, вероятно под китайско влияние. 

Повечето от писмените паметници датират от 
периода на Втория гьоктюркски каганат (682–745 г.), 
а част от тях са от периода на Уйгурската държава в 
Монголия (745–840 г.). Сред най-важните са надписите 
върху камък от VIII век на Кюл Тигин, Билге Каган, 
Тонюкук, Ишбара Таркан (Онгински надпис), Кули Чор, 
както и „Ърк Битиг” –„Книга с гадания” (XI в.), трактат 
от сто страници с шаманистко съдържание, посветен 
на магическите свойства на камъните. Тази писменост 
е дешифрирана през 1893 г. от датския учен Вилхелм 
Томсен. Първата дума, която той разчита, е тенгри – Бог.

Теориите за произхода на орхонско-енисейската 
писменост могат да бъдат обобщени така:
1. Руническа теория – създадена от финландския учен 

А. О. Хайкел, според който тюрките са я заимствали 
от скандинавците.

2. Малоазийска теория – неин поддръжник е Ото Донер, 
според когото първата тюркска графика е възникнала 

от писменостите на цивилизации като ликийци, фини-
кийци, хети, населяващи Анадола.

3. Арамейска (Пехлевийска/Согдийска) теория – според 
В. Томсен орхонската графика води началото си от 
арамейското или произхождащото от него пехлевий-
ско писмо. По-късно В. Томсен преосмисля възгледа 
си и заедно със специалиста по согдийска графика Р. 
Готийо издига хипотезата за согдийския ѝ произход.

4. Тюркско-арамейска теория – според руския учен Д. Н. 
Соколов тези знаци имат арамейски корени, но, усво-
ени от тюрките, впоследствие са трансформирани в 
тюркските дамги. 

5. Тюркска теория – според редица учени начело с Н. А. 
Аристов и Н. Г. Малицкий орхонското писмо произ-
лиза от тюркските дамги (Джафероглу 1988: 120–121).
Някои интересни находки в Средна Азия дават 

основания да се предполага, че орхонската писменост е 
по-древна и е била използвана и преди хуните. През 1970 
г. разкопават Исикския курган (Гробът на мъжа със злат-
ните дрехи), за който се предполага, че датира от V–IV в. 
пр. Хр. Открита е сребърна чаша, върху която има руни-
чески надпис, разчетен от азербайджанския историк Заур 
Гасанов, като се основава на фонетиката на орхонско-ени-
сейските знаци. В друга гробница в планината Тяншан 
– Курайския курган (II в.пр.Хр.) също е открит надпис с 
такива писмени знаци. Засега изследванията върху тази 
графика, назована условно Исикско писмо, все още про-
дължават, но някои учени я идентифицират като пред-
шественик или архаичен вариант на орхонската писме-
ност и изказват хипотеза, че тюркските народи преди 2500 
години са познавали и използвали алфабетното писмо.

Втората в хронологично отношение тюркска пис-
мена система е уйгурската азбука. Въведена от уйгу-
рите, които през VIII в. слагат край на господството на 
гьоктюрките, тя се превръща в най-разпространената 
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общотюркска писменост от предислямския период. 
Употребата ѝ е регистрирана до XV век. Продължава да се 
използва и след приемането на исляма от тюркските пле-
мена, но след X в. постепенно започва да отстъпва място 
на арабицата. Този процес обаче трае дълго и още няколко 
века двете графики се използват успоредно в тюркските 
държави, а понякога дори едновременно, като на единия 
ред текстът бил изписван на уйгурица, а на другия под 
него – на арабица или обратно. В крайна сметка от XIII, 
XIV, XV век нататък господството на арабицата се зат-
върждава и уйгурската азбука излиза от употреба, но на 
отделни места, например сред жълтите уйгури в Китай, 
не е забравена и до днес. Уйгурицата произлиза от кур-
сивната форма на согдийското писмо. Уйгурите развиват 
согдийската азбука, като правят някои малки промени и 
допълнения. Пише се отдясно наляво, подобно на орхон-
ско-енисейското писмо. Състои се от 18 букви (4 гласни и 
14 съгласни), които се свързват, а това осигурявало бър-
зина и функционалност при писането на хартия. Поради 
малкия брой графични знаци потенциалът ѝ за тюркските 
езици е доста ограничен и не отразява адекватно фоне-
тичните особености, както на богатия тюркски вокали-
зъм, така и на консонантизма му. Добила голяма популяр-
ност сред тюркските народи, уйгурицата е превърната и 
в обект на калиграфското изкуство. Текстовете, написани 
на тази азбука, са будистки, манихейски и несториански 
нравоучения и разкази. В държавата на Златната орда 
уйгурската азбука е използвана във ферманите, наречени 
‘yarlık’. Въпреки че чагатайският език си служел с ара-
бица, известно е, че по времето на Тимуридите официал-
ната документация в градовете Самарканд, Херат и Язд се 
водела на уйгурица. Дори в Османския двор, географски 
отдалечен от уйгурското културно пространство, се про-
веждало обучение по тази графика. До периода на сул-
тан Мехмед Завоевателя кореспонденцията с източните 

тюрки се осъществявала чрез тази писменост (Акар 108: 
2013).

Най-важните произведения, създадени на уйгурица, 
са Maitrisimit (IXв., превод от тохарски), Altun Yaruk –
„Златна светлина” (X в., превод от китайски), Kutadgu 
Bilig – „Път към щастието” (копието, направено през 1453 
г. в Херат, известно като Виенски препис), официални 
документи в канцеларията на султан Мехмед Завоевателя.

На основата на уйгурската писменост през XIII в. е 
създадена старомонголската. Уйгурският писар Татар 
Тонга, пленен при победата на Чингис хан над найма-
ните (1208 г.), адаптира уйгурската писменост към мон-
голския език. С малки модификации тя се използва и днес 
за писане на монголски език на територията на Вътрешна 
Монголия. Послужила е като образец за създадената през 
XVII в. манджурската азбука.

Арабската писменост се установява сред тюрките 
успоредно с исляма и е използвана от X до началото 
на XX в. в продължение на близо хиляда години. 
Понастоящем тя все още се употребява от тюркските мал-
цинства в някои арабски страни, а така също и в Иран, 
Афганистан и Китай.

Въпреки продължителната употреба от страна на 
тюркските народи, арабската графика никога не е била 
подходяща за тюркските езици. Опираща се на консонан-
тизма, тя отговаря на фонетичните особености на араб-
ския език, но не съответства на спецификата на тюрк-
ската фонетика, която се характеризира с богат вокализъм 
и относително по-беден консонантизъм. С помощта на 
букви, заети от персийската азбука, опростяване на някои 
правописни норми и въвеждане на допълнителни сим-
воли, писмеността е адаптирана за нуждите на различните 
тюркски езици. Изписването е отдясно наляво. Създадени 
са множество шрифтове, от които най-често употребявани 
са насх, рика, талик, тулут, мухаккак, райхани, куфи (при 
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селджуците и волжките българи) и др. Османците създават 
шрифта дивани (XVI в.) и неговите разновидности рика 
дивани и джели-дивани. В Османската империя в препи-
сите на литературни произведения и нерелигиозни трудове 
най-често е използван насталик, който е съчетание от насх 
и талик. С времето арабската графика в ръцете на тюрк-
ските калиграфи достига високи естетически върхове и 
те допринасят калиграфията векове наред да бъде водещо 
художествено-декоративно изкуство в ислямския свят. 

Употребата на арабската азбука от тюркски народи, 
населяващи различни територии, съдействала за сближа-
ване на литературните им езици, напр. поддържала посто-
янно езиково взаимодействие между езиците от огузкия 
ареал и чагатайския език (предшественик на съвременния 
узбекски) от средноазиатския ареал. 

Согдийската азбука, която води началото си от ара-
мейската писменост, първоначално е използвана за пре-
даване на согдийския език от иранската езикова група, а 
впоследствие е адаптирана към староуйгурския и други 
източнотюркски езици. Модификация на согдийското 
писмо представлява уйгурското, заимствано по-късно от 
монголите, на основата на което възникват редица негови 
варианти като старомонголска и манджурска писмености. 

Согдийската графика се използва за записване на 
религиозни текстове – будистки, манихейски, несториан-
ски. Согдите, които са средноазиатски ирански народ, са 
вторият народ след китайците, с който контактуват най-
много тюрките и под чието културно влияние попадат. 
Согдийското писмо е консонантно. 

Едни от най-значителните паметници на тази писме-
ност са Бугутския надпис на согдийски език (издигнат 
през 581 г. по време на Първия гьоктюркски каганат), дву-
езичният надпис на старотюркски и согдийски в Сомон-
Севрей (VIII в.), триезичния надпис в Кара Баласагун, в 
който има текст и на китайски (XI в.).

Разпространението на християнството запознава 
тюркските племена със сирийското писмо. Използвано 
е от уйгури и някои други средноазиатски тюркски общ-
ности, приели несторианството. Подобно на всички 
азбуки със семитски произход се пише отдясно наляво. 
Състои се от 22 буквени знака, които са изображение на 
съгласни звукове. Неговата разновидност, използвана в 
надписите върху надгробните паметници в Седморечието 
и на онгютите във Вътрешна Монголия, се нарича 
естрангело (вероятно от гр. „закръглен”). Тя прилича 
на манихейската писменост или по-скоро манихейската 
писменост води началото си от естрангело. Използва се 
рядко, един от текстовете е посветен на медицината.

Манихейската писменост е използвана между VIII 
и XI век от уйгурите, които приемат манихейството (762 
г.). Езикът на паметниците е уйгурски. Тази графика 
добива популярност в цяла Средна Азия. И след разпада 
на уйгурската държава запазва своята доминираща роля 
в нововъзникналите държавни формации. С помощта на 
тази азбука се осъществява пропаганда на манихейството. 
Неговият основател Мани има голям принос в създава-
нето ѝ. Образците на манихейската уйгурска литература, 
достигнали до нас, са молитви, разкаяния, божествени 
химни, религиозни разкази.

Тибетското писмо е фонетично. Използвано е 
между VII и X век. Но от староуйгурските текстове, 
написани на него, могат да бъдат разчетени само сто-
тина думи. Има отделни графеми за гласните ı, i, o, u, ö, 
ü. Едно от неговите разклонения е писмеността Пагпа 
(Phagspa), известна още и като „монголско квадратно 
писмо”. Създадена е от тибетския лама Пагпа, поканен 
в Монголия от Кубилай хан. Официално е приета през 
XIII век. Използвана е рядко и за кратко, тъй като по това 
време успешно се прилага уйгурската писменост. На 
Пагпа са писани текстове с юридическо съдържание.
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Брахми е сричково писмо, използвано в будистката 
Уйгурска държава (850–1250 г.) в текстове с будистко 
съдържание, а също в календари и медицински писа-
ния. За разлика от орхонско-енисейската, согдийската, 
уйгурската и манихейската писмености се пише отляво 
надясно. От фонетична гледна точка притежава потен-
циал, има отделни графеми за гласните ẹ, o, u, ö, ü, което 
ѝ отрежда важно място в езиковедските изследвания.

Гръцката азбука е регистрирана в надписите на 
дунавските българи. Тя е широко разпространена сред 
източноправославната караманлийската общност – тур-
скоговорящи гърци, които до 1924 г. живеят в различни 
части на централен и южен Анадол, както и в големите 
традове като Истанбул и Измир. Най-старите текстове са 
с религиозно съдържание и са от XVI и XVII век.

Еврейската азбука е използвана първоначално от хаза-
рите, които приели юдаизма, а впоследствие и от караимите, 
разпръснати на територията на Полша, Украйна, Русия и 
Литва. Те също изповядват юдаизма. Най-старите преводи 
на Петокнижието (Тората) датират от XVI и XVII век. 

След разгрома на арменската държава в източен 
Анадол в средата на XI в. от селджуците, голяма част 
от арменците се преселват в Крим, а други – в Украйна. 
Години наред живеят сред къпчаци (татари). В резултат 
на този продължителен контакт те възприемат къпчаш-
кия, най-вероятно татарския език, който използват в офи-
циалната си кореспонденция и църковните дела. Тази ези-
кова трансформация обаче не засяга писмеността им и те 
съхраняват своята арменска писменост. Повечето от тек-
стовете са официални документи от XVI и XVII век.

Кирилицата е използвана за първи път през XVII и 
XVIII в. от руски мисионери, които разпространяват хрис-
тиянството сред якути, чуваши и алтайци. От тогава датира 
и съвременната чувашка азбука. През 1769 г. Руската акаде-
мия на науките издава първата чувашка граматика, в която е 

използвана азбука, състояща се от 35 букви. Така чувашкият 
става първият тюркски език, преминал към кирилицата. 
Вторият след него е якутският. Въпреки че още в края на XVII 
в. за записване на якутския език започват да се използват сла-
вянски букви, едва през 1819 г. е създадена якутската азбука 
на кирилица. В съветската епоха по заповед на Сталин, на 
основата на руския вариант на славянската писменост, са съз-
дадени кирилски азбуки за над 20 тюркски народности. 

Латинската графика се появява в тюркоезичния 
свят през XIV век. Първото произведение, написано на 
латиница е „Кодекс Куманикус” (1303 г.) (Габен 1959: 46). 
Това е триезичен труд на латински, кумански и персий-
ски, дело на италиански и германски мисионери, разпрос-
траняващи християнството сред куманите. През 1533 г. 
Филипо Ардженти, секретар в посолството на Флоренция 
в Истанбул, създава Regola del parlare turcho, където за 
първи път е използвана латиница за записване на османо-
турския език (Екер 2010:163).

Всеизвестен факт е, че Турция е първата държава 
от тюркоезичния свят, която заменя арабската графика 
с латинска. Това става пет години след обявяването на 
републиката на 1.XI. 1928 г., което поставя и началото на 
езиковите реформи в Турция, известни като Dil Devrimi 
(Революция в езика). В периода 1928–1937 г. латинска 
графика използват и тюркските народи на територията на 
Съветския съюз, но в годините между 1937 и 1940-та тази 
практика е преустановена.

След обявяването на независимост някои бивши 
съветски тюркски републики провеждат реформи и пре-
минават към азбуки, създадени на основата на латини-
цата. Първа в това отношение е Азербайджан, последвана 
от Узбекистан и Туркменистан.
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Западната фасада на 
паметника на Тонюкук

Откъс от Ърк Битиг „Книга на 
гаданията“ на руническо писмо

Откъс от „Кодекс Куманикус“

Превод на Библията на чувашки език от 1911 г.

Откъс от епоса „Огуз 
Каган“ на уйгурско писмо
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Игровият подход при изучаване 
на корейски език

Николина Кирилова
СУ „Св.Кл. Охридски”

 Въведение
Игровият подход при изучаване на корейски език 

е изследван от Яница Иванова, която представя при-
мери за игри на ниво буква, дума, изречение, текст, 
а също и игри за слушане. Тук тези примери за игри 
се разглеждат през призмата на функциите на игро-
во-преобразуващите методи при ориентиране на 
детето в света, класифицирането на игровите сред-
ства, според принципите на приложното структури-
ране на предметната среда и вида на игровите страте-
гии и педагогиката на овладяване на езика и развитие 
на речта.

1. Функции на игрово-преобразуващите методи при 
ориентиране на детето в света
Описвайки функциите на игрово-преобразуващите 

методи като диференциране, увереност, преживяване, сти-
мулиране, Димитър Гюров групира игри-инсценировки, 
артистични етюди, артистични упражнения с обекти и 
игри с правила (Гюров, 1999).

Игри-инсценировки са инсцениране къпането на 
бебе, простирането на пране, говоренето по телефон, пра-
венето на прическа, преглеждането на болен и др.

Пример за игра-инсценировка и/или за игра на ниво 
изречение е играта “Чук-Чук”. Зад обърната маса на пода 
седят три деца. Останалите “им идват на гости” – децата 

Манихейска миниатюра

Образец на согдийско писмо
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едно по едно клекнали чукат по обърнатата маса и про-
изнасят: “Здравей, Иван”, “Здравей, Мария”, “Здравей, 
Инсу”. Когато всички деца вече са в къщата, те започват 
по един да “си отиват”: “Довиждане, Иван” и т.н.

Артистичните етюди са присъщи като игро-
во-познавателни форми за ориентиране в света при 
4 – 7-годишните деца при взаимодействие с ролеви 
партньори – реални и въображаеми и при използ-
ването на обобщени и условни по своята същност 
игрови материали – реални полифункционални 
играчки и въображаеми средства предадени чрез 
пантомима.

Примери за игри на ниво текст са артистични етюди 
на теми: “인사 Поздрав”, “장소 Място”, “가족과 친
구 Семейство и приятели”, “음식과 식당 Храна и рес-
торант”, “나의 하루 Моят ден”, “가게 Магазин”, “교통 
Трафик”, “전화 Телефон”.

Артистичните упражнения с обекти имат две 
подгрупи:

– с изпробване на ефекти: калейдоскоп, йо-йо, маг-
нитно колело и др.

– с изпробване на материали и процеси за получа-
ване на продукти: игри с пръсти, обръчи, природен 
материал и др.

Пример за артистично упражнение с обекти и/или за 
игра на ниво текст е играта с пръсти “우리 가족 Моето 
семейство”:

이 손가락이 할아버지입니다. Това пръстче е дядо,
이 손가락이 할머니입니다. Това пръстче е баба,
이 손가락이 아버지입니다. Това пръстче е тате,
이 손가락이 어머니입니다. Това пръстче е мама,

이 손가락이 저입니다. Това пръстче съм аз,
이 주먹이 우리 가족입니다. Това е моето семейство!

Към игрите с правила спадат: Монтесьори-
материалите, всички форми на игри за подреждане, тър-
сене, сръчност, игрите на карти, подвижните, народните, 
обредните, електронните и компютърни видеоигри, 
спортно-подготвителните и спортните състезателни 
игри.

Пример за игра с правила и/или за игра на ниво буква 
е 한글체조 хангъл гимнастика, или упражнения Корейски 
букви (виж фигура № 1). 

Фигура № 1. Хангъл гимнастика

Когато искат да поднесат нов комплекс от гимнасти-
чески общоразвиващи упражнения на децата, педагозите 
могат да имат предвид следните идеи с уреди: с тояжка 
по двойки, с малка плътна топка, с малка гумена топка, с 
малка медицинска топка, с бухалки, флагчета, лентички, 
дрънкалки, цветя, рингове и др., с обръч (Каваклова, 
1985: 26).
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2. Класифициране на игровите средства според прин-
ципите на приложното структуриране на пре-
дметната среда и вида на игровите стратегии
Весела Гюрова представя богата класификация на 

игровите средства (виж таблица № 1) (Гюрова, 2000: 
295), които могат да служат за игри на ниво буква, дума, 
изречение, текст, а също и за игри за слушане. Например 
кукли, корейски игрови средства като 윷놀이 ют-нори – 
вид игра на табла с пръчки (Чой, 1999: 103).

Към учебника Корейски език I (Ким, 2010) могат да се 
направят две кукли, тип ръкавица, на главните герои 혜림 
Херим и 인수 Инсу. Както в системата по английски език 
за детските градини POP! (Цветкова, 2012: 7), така и тук те 
могат да изпълняват разнообразни функции: служат за събе-
седник на учителя или го улесняват при демонстрирането 
на диалозите; влизат във взаимодействие с децата, като им 
задават въпроси или провеждат диалози с тях; помагат на 
учителя и децата при артистичното разказване на приказ-
ните истории, изпълняването на стихчетата и песните; пома-
гат на децата при въвеждане и затвърждаване на нови думи 
и лексикални структури – в джобчето на Херим се поставят 
флашкарти с целевата лексика; допринасят за създаването 
на приказна и игрова атмосфера, която мотивира децата и ги 
предразполага към ползване на чуждия език.

3. Педагогика на овладяване на езика и развитие на 
речта
Божидар Ангелов предлага на детските учители 

няколко лесни за изпълнение диагностични процедури 
(Ангелов, 2005), които могат да станат игри.
a) Свободно протичане на асоциациите: на детето се пред-

лага да назове бързо десет думи, независимо какво и се 
отчитат думите, групирани около един обект или една 
идея, като колкото по-малко са групите, толкова по-добре. О
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б) Свободна асоциация: учителят представя пред детето 
определен брой думи (인사 поздрав, 장소 място, 가
족 семейство, 친구 приятели, 음식 храна, 식당 рес-
торант, 하루 ден, 가게 магазин, 교통 трафик и 전화 
телефон) и изисква на всяка представена дума отго-
вор-дума, като се следи степента на адекватност на 
ответната реакция на думата-дразнител.
Свободната асоциация е свързана с 어휘를 배양하라 

култивиране на думи, което според Чой Куон Джин е много 
добро упражнение (виж таблица № 2) (Чой, 2015: 7).

в) Сравняване на понятия: на детето се предоставят 
двойки думи, които изразяват:
– еднородни, но не тъждествени понятия: 전차 трам-

вай – 버스 автобус, 고양이 котка – 쥐 мишка, 사과 
ябълка – 오이 краставица, 바이올린 цигулка – 북 
барабан, и т.н.

– разнородни обекти: 잔 чаша – 배 лодка, 돌 камък 
– 알 яйце, 시계 часовник – 강 река, 공책 тетрадка – 
나비 пеперуда и т.н.

Изисква се детето да каже какво е общото между тези 
предмети и по какво се различават и се отчита характера 
и броят на признаците, които детето е дало.
г) Превключване: на детето се предоставят 16 думи, назо-

ваващи реални предмети, обекти или явления от зао-
бикалящия го свят (차 кола, 집 къща и т.н.). От него 
се изисква на всяка дума да отговори какъв цвят има 
предметът, който тя обозначава, като се отчита отзив-
чивостта на детето по посока на вербалните стимули. 

д) Мисловно-речеви стереотип: на детето се пре-
доставят определен брой думи (감 райска ябълка, 
강아지 кученце, 거북이 костенурка, 고추 чушка, 과일 
плод, 귤 мандарина, 까치 сврака, 꽃 цветя, 나무 
дърво, 닭 кокошка, 동물 животно, 돼지 прасе, 딸기 
ягода, 레몬 лимон, 물고기 риба, 바나나 банан, 배추 
зеле, 백합 лилия, 사과 ябълка, 생선 риба и т.н), които 
обозначават само две категории понятия: животни и 
растения. От него се изисква на всяка подадена дума 
да отговори с първата дума, която му е хрумнала, 
като се отчита адекватността на ответната реакция на 
детето, спрямо думата-дразнител.

е) Изключение: на детето се предоставят 10 серии от по 
5 думи, четири от които са обединени по общ при-
знак, а петата отпада от тази класификация, то трябва 
да назове излишната дума (강 река, 호수 езеро, 바다 
море, 다리 мост, 저수지 язовир).
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 баскетбол, 당
구

 билярд

낚
시

 риболов
호
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 езеро, 강
 река, 바

다
 море

친
구
 만

나
기

 
срещ

ане с 
приятели

식
당

 ресторант
밥

 варен ориз, 술
 

алкохол (맥
주

 бира, 소
주

 содж
у)

Таблица №
 2. Култ

ивиране на думи
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ж) Асоциативен тест за повторение: учителят представя 
пред детето определен брой думи, като през пет думи 
се повтаря една и съща дума (인사 поздрав, 장소 
място, 가족 семейство, 친구 приятели, 음식 храна, 
인사 поздрав, 식당 ресторант, 하루 ден, 가게 мага-
зин, 교통 трафик, 전화 телефон и 식당 ресторант). 
Изисква на всяка представена дума – отговор-дума и 
се следи степента на адекватност на ответната реак-
ция специално на повтарящите се думи.

з) Многозначност: на детето се предоставят опреде-
лен брой думи и се изисква да обясни какво означа-
ват. Отчита се броят на различните значения (напри-
мер: 배 кораб, корем, круша; 병 бутилка, болест; 쓰다 
използвам, горчив е, пиша; 좀 малко, моля; 좋다 
харесва ми, хубаво е).

и) Картинен ребус: изисква се от детето да подреди 
определен брой картини, съобразно с логическата 
последователност на действието (виж фигура № 2).

뽀로로와 포비가 
낚시를 해요.
Пороро и Боби 

ловят риба.

포비가 물고기를 또 
잡았나 봐요.

Изглежда, че Боби 
отново улови риба.

포비가 뽀로로에게 
생선을 나눠줘요.
Боби дава риба на 

Пороро.

Фигура № 2. Игра “고마워, 포비! Благодаря, Боби!”

й) Словесен ребус: на детето се прочита началото на раз-
каз или приказка: “Живял едно време един селянин. 
Той отишъл в планината за дърва и случайно намерил 
едно червено и едно синьо ветрило” (Ким, 2000: 53). 
От детето се изисква да довърши приказката, като се 
отчитат проявата на определено творчество, свърза-
ността на изказването.

к) Аналогия: на детето се предоставят 10 изречения 
от типа: “날이 밝고 밤이… (어둡습니다, 깁니다, 
무섭습니다) Денят е светъл, а нощта е… (тъмна, 
дълга, страшна)”. От него се изисква да подбере 
най-точната дума.

л) Съждения: на детето се предоставят 10 изречения 
от типа “부츠는… 항상 있습니다 (끈이, 가죽끈이, 
밑창이, 단추가) Ботушите винаги имат… (връзки, 
каишки, подметки, копчета)”. От него се изисква да 
подбере най-точната дума. 
Свободното протичане на асоциациите, свободната 

асоциация, сравняването на понятия, превключването, 
мисловно-речевият стереотип, изключението, асоциатив-
ният тест за повторение и многозначността са игри на 
ниво дума. Картинният ребус, аналогията и съжденията 
са игри на ниво изречение. Словесният ребус е игра на 
ниво текст.

 Заключение
Тук са представени игри от предучилищната педа-

гогика, които могат да се използват при изучаване на 
корейски език. Разгледани са примери за игри на ниво 
дума, изречение, текст през призмата на педагогиката на 
овладяване на езика и развитие на речта. Това са диагнос-
тични процедури, които могат да станат игри.
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