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ПРЕДГОВОР 

През есента на 2012 г. специалност Японистика към Со-

фийски Университет „Св. Климент Охридски“ организира 

научна конференция по повод 60-годишния юбилей на про-

фесор дфн Бойка Цигова, под надслов „Япония – времена, 

духовност и перспективи“. Професор Цигова е един от пър-

вите български японисти. Нейният професионален път е тяс-

но свързан с историята на японистиката в България и прино-

сите � в изследването, популяризирането и преподаването на 

японски език и култура са от огромно значение за развитието 

на българската японистика през последните четири десетиле-

тия. В знак на благодарност и с пожелания за нови творчески 

успехи, колеги, съмишленици и студенти обединиха своите 

усилия, за да се организира тази юбилейна конференция и да 

се издаде сборник с научните доклади от нея. В конференция-

та с приветствия и доклади участваха както учени японисти 

от България и чужбина, така и колеги изтоковеди от Софийс-

ки университет и от други научни и образователни институ-

ции. В настоящото издание са включени 22 доклада, които 

отразяват богатството на възможности при представянето на 

далекоизточните култури в България  – език, култура, литера-

тура, обществознание.    

Бихме искали да благодарим на всички колеги и съмишле-

ници за участието им в конференцията, както и на студентите 

японисти, чиято помощ за провеждането на събитието и изда-

ването на сборника бе неоценима. Бихме желали също така да 

изкажем своята благодарност на различните звена в Софийс-

ки Университет, които със своята логистична подкрепа доп-

ринесоха за успешната реализация на този проект.     

 

От съставителите 
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In the autumn of 2012 the Japanese Studies Section at Sofia 

University “St Kliment Ohridski” hosted the conference “Japan – 

times, spirituality and perspectives” to celebrate the 60
th

 anniver-

sary of professor Boyka Tsigova. Professor Tsigova is one of the 

first Bulgarian specialists in Japanology and her contribution for 

the development of Japanese studies in Bulgaria is of great impor-

tance and is well-acknowledged. Her colleagues, scholars, associ-

ates and students organized this conference as a token of gratitude 

and with best wishes for future achievements.  

It is our sincere hope that the papers included in the Proceed-

ings will enrich the thematic corpus of researches on the East and 

will contribute for the development of Japanese and Eastern stud-

ies in Bulgaria. 

We would like to express hereby our thanks to all participants 

in the conference and to the students who assisted the organization 

of the event and the accomplishment of this book. We would like 

also to express our acknowledgments for the institutional support 

of Sofia University “St Kliment Ohridski” all along the way. 

 

The editors   
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БОЙКА ЦИГОВА  

И БЪЛГАРСКАТА ЯПОНИСТИКА 

Гергана Петкова 

От първите контакти между Япония и България е из-

минал близо век. От далечна и екзотична страна преди 

десетилетия, днес Япония вече е по-близо до нас, бълга-

рите. И това се дължи на множество фактори през всички 

тези години – държавни политики, културен обмен, тър-

говия, икономика, развитие на технологиите и не на пос-

ледно място – на двустранното желание за общуване и 

опознаване.  

Тези фактори така засилват своето влияние, че от 70-те 

години на миналия век насам Япония започва да заема спе-

циално място в сърцето на българина, в отговор на което 

България започва да гради своята японистична школа. 

Първите кадри на тази школа се обучават в Русия, за да се 

върнат в България след завършването си със съзнание за 

дългосрочна мисия. Те се превръщат в строители на бъл-

гарската японистична школа, в посланници и просветители, 

в мост между две култури. Сред тях е и професор Бойка 

Цигова. 

Нейният професионален път започва в една от най-извест-

ните школи по японистика в света –  Санкт-Петербургският 

държавен университет, където през 1975 г. се дипломира като 

магистър по японска филология, профил японски език, лите-

ратура и култура, с квалификация изтоковед-японист. Тя е 

сред „първостроителите“ на българската японистика (Дичев 

2010)
1

, сред първите „лястовици“ на вълната от български 

студенти, учили и завършили петербургския университет, ко-

                    
1

 Дичев, Т. Началото – за първостроителите на българската японисти-

ка. Доклад на юбилейна конференция България, Япония, Светът. 2010 г. 
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ито полагат основите на българската японистика след завръ-

щането си в родината (Рыбин 2010)
2

. 

През 1991 г. с решение на Висшата атестационна комисия, 

на Бойка Цигова е присъдена научната степен доктор по 

японско литературознание. Дисертационният труд е посветен 

на естетическата концепция на Мотокийо Дзеами (1363-1443) 

за сценичното изкуство НО, в трактата му „Фушикаден“. 

През 1997 г. Бойка Цигова се хабилитира като старши научен 

сътрудник Втора степен с труд на тема „Японската литерату-

ра в България. Рецепция и превод“. През 2003 г. с решение на 

ВАК получава научното звание доктор на филологическите 

науки в специалност Японско литературознание с дисертаци-

онен труд на тема „Поетиката Дзен“. Три години по-късно, с 

хабилитационен труд „Пътят на словото в Япония“ Бойка Ци-

гова става професор – първият професор по японистика в 

България. 

Трудовете и впечатляващата творческа биография на про-

фесор Бойка Цигова очертават профила на научните � инте-

реси. Тя разработва теми, свързани както с ролята на дзен в 

историята на японската култура, с оглед на сценичните и 

приложни изкуства и занаяти, така и с историческото разви-

тие на японската литература и нейната рецепция в България. 

Първата � монография – „Дзен естетиката и японската ху-

дожествена традиция“ е посочена като една от десетте най-

предпочитани от читателите книги на издателство „Наука и 

изкуство“ за 1988 година  (в „А Б В“, 24 апр. 1990, бр. 17, 

стр. 8)
3

. 

                    

2

 Рыбин, В. Несколько штрих из истории становления японоведения и пер-

вые болгарские японисты в Санкт Петербурге. Доклад на юбилейна кон-

ференция България, Япония, Светът. 2010 г. 

3

 Рецензии и отзиви за книгата „Дзен естетиката и японската художестве-

на традиция“: ЛАЗАРОВА,Е. Естетика на красотата.(рец.). в „А Б В“, 

бр. 21,1989; и СТОЕВ, Г. Дзен в традиционната японска култура. – „Пла-

мък“, кн. 6, 1989. 
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След дипломирането си, от 1975 до 1979 г. Бойка Цигова 

работи като филолог-специалист в библиографския отдел 

на университетската библиотека, като преминава през два 

специализирани квалификационни курса в Токио по прог-

рами на Японската Фондация и Министерство на образова-

нието. Тя е и първата българка, която печели специализа-

ция по програма на Японската фондация. От септември 

1979 до март 2000 г. работи към Института за Литература 

на БАН, като преминава през всички нива от специалист-

проучвател до старши научен сътрудник, втора степен. 

През 1991 г. продължава професионалната си квалифика-

ция в Токио като изследовател по научен проект отново по 

програма на Японската Фондация. В началото на 90-те 

Бойка Цигова е инициатор и основател на „Кръг на българ-

ските приятели и почитатели на японската култура“. Макар 

и за кратко, в труден период от българската история – на 

икономическа, политическа и културна трансформация, 

многобройните лектории и срещи на български интелекту-

алци и японци в рамките на това сдружение, са важен етап 

от историята на българската японистика и принос за очер-

таване на новите перспективи. 

В периода 1975-1994 Б. Цигова работи и като хоноруван 

преподавател по японски език към ФКНФ (1975-1980), и към 

новосъздадената специалност Японска Филология (1993-

1994). От 1998 г. Бойка Цигова започва работа като хонору-

ван доцент към ФКНФ, а от 2000 г. заема длъжността доцент 

по японска литература, на която остава до 2006 г., когато е 

назначена за професор по японска литература в КЕКИА, 

ФКНФ. От 2000 г. води задължителните дисциплини в бака-

лавърската степен Класическа японска  литература, Увод в 

японското литературознание, Актуални проблеми на съвре-

менната японска култура, и избираемите дисциплини Япония. 

Религия и култура, Дзен-будизъм и словесни типологии и др.; 

както и задължителни и избираеми дисциплини в магистърс-
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ките програми на КЕКИА и на Философския факултет, също 

и дисциплини в курса за следдипломна квалификация „Япон-

ски език и култура“. За последните двадесет години Бойка 

Цигова води и различни дисциплини като хоноруван препо-

давател и доцент към други факултети на СУ, към бакалавър-

ски и магистърски програми в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, ВСУ 

„Черноризец Храбър“, Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – 

гр. Свищов, Национална Художествена Академия, ЮЗУ „Не-

офит Рилски“, НБУ, Университет „Хосей“, Токио. 

Натрупаният преподавателски и изследователски опит на 

Бойка Цигова проличават в задълбочеността на разработените 

от нея изследвания, на които се базират водените от нея кур-

сове и дисциплини. Тематичният им спектър обхваща проб-

леми, свързани с Рецепция на японската литература в Бъл-

гария, История на японската класическа литература, Проб-

леми на превода от японски език на български, Изток-Запад в 

съвременната култура, Шинто в японската култура, Дзен-

будизъм, Дзен и Дзен-естетика. За успешното разработване 

на лекционните курсове и професионалната квалификация, в 

голяма степен допринасят специализациите на Бойка Цигова 

в Япония,  участието � в международни проекти. За три десе-

тилетия като изследовател и член на Европейската асоциация 

по японистика (EAJS), Бойка Цигова участва изключително 

активно в национални и международни научни форуми, конг-

реси, конференции, симпозиуми, кръгли маси и семинари, 

чиито брой надхвърля 30. За периода 2000-2011 тя е участва-

ла в два едногодишни екипни научни проекти като гост изс-

ледовател в престижния „Международен Научноизследова-

телски Център за Японска Култура“ (NICHIBUNKEN), гр. Кьо-

то, където работи същевременно и върху индивидуални из-

следователски проекти. 

В множество разработки Бойка Цигова разглежда пътя на 

японската поезия и по-конкретно – развитието на хайку като 

поетична форма, за да достигне до важния извод, че по-
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етиката на хайку и в частност на Башьо е експликация на 

дзен-идеята за „словесен творчески израз на не-словесно-

то“ (2006: 137)
4

, в което проличава „единението с природа-

та“ (пак там: 29), характерно за светогледните и естетически 

възгледи на японците от най-древни времена до днес. С този 

извод е подкрепена и тезата � за уникалната по своята същ-

ност естетика на „природната лирика“ на Мацуо Башьо, в ко-

ято всяка от формите и явленията на феноменалния свят са 

едновременно обект и субект както в света на материалното, 

така и в света на духовното. Ролята на дзен в японската кул-

тура професор Цигова проследява и по отношение на тради-

ционните изкуства и занаятите, като представя на публиката 

един нов поглед върху някои от тях, разглеждани като „роде-

ни от и в дзен“ (пак там: 49). Тази нова изследователска глед-

на точка допринася за преосмислянето на дзен-философията и 

на японската култура като цяло (1988)
5

. 

За близо 40-годишен период Бойка Цигова има три изда-

дени монографии и общо около 65 публикации на български, 

английски, руски и японски език. Автор е на статии и студии 

в научни сборници и периодични издания. Като учен Бойка 

Цигова предлага нови гледни точки, прилага нови подходи 

при разглеждането на различни проблеми, с което обогатява 

изследванията на японската култура. Дълбоките � познания, 

натрупаният опит и новаторското мислене са в основата на 

научно-изследователските � постижения. В научните си тру-

дове тя развива няколко теории, които са от особено значение 

за развитието не само на българската японистика, но и на 

японистичната наука като цяло. Сред тях е тезата за сценич-

ното изкуство Но, което Бойка Цигова убедително разглежда 

                    
4

 Цигова, Б. Пътят на словото в Япония: За изреченото и написаното 

през вековете. София 2006. 

5

 Цигова, Б. Дзен естетиката и японската художествена традиция. 

София 1988. 
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не като театър в смисъла, който се влага в тази дума конвен-

ционално. Тя не само превежда от старояпонски език трактата 

на Дзеами „Фушикаден“, но разработва теоретична концеп-

ция за „естетическата медитация“ в НО, за ролята и значение-

то на това произведение за развитието на театралните и сце-

ничните изкуства в Япония, без които трудно може да се 

вникне в комплексната естетика на това изкуство (2000)
6

. 

В трудовете си, посветени на японската литература, профе-

сор Бойка Цигова за първи път представя панорамна картина 

на отношенията „чуждо – свое“ в междукултурните рецепци-

онни процеси по пътя на словото в Япония през вековете. Ва-

жен принос за японистиката в България има представената от 

нея трактовка за периодизацията на японската литература, как-

то и предложеният от нея терминологичен инструментариум, 

без които е трудно да се осмислят постиженията на японското 

литературно творчество и да се прави сравнителен анализ.  

Трудовете на професор Б. Цигова, засягащи въпроси от ис-

торията и особеностите на превода на японски произведения 

на български език, изясняват насоките в българската японис-

тика относно ролята на различни поколения български инте-

лектуалци, учени, творци и преводачи, с оглед на постижени-

ята в тази област за последните десетилетия. 

Професор Бойка Цигова има своя принос и в развитието на 

преводната литература в България като превежда на българс-

ки език книги, повести и разкази на японски автори от японс-

ки, старояпонски и руски език. Неин е първият превод от 

японски на български на повестта „Снежната страна“, произ-

ведение на носителя на Нобелова награда – Ясунари Кавабата, 

публикувано в книгата „Снежната страна. Хиляда жерава“ на 

изд. „Хр. Г. Данов“ през 1977 г.  

Освен преводач, проф. Бойка Цигова е редактор и консул-

тант на редица преводи на литературни произведения от 

                    
6

 Цигова, Б. Фушикаден – напътствия за цветето в НО. София 2000. 
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японски автори; научни публикации и справочни издания по 

японски будизъм и шинто (към издателства на БАН, „Хемус“, 

„Колибри“, „Прозорец“, Университетско Издателство „СУ Св. 

Климент Охридски“ и други), членувала е в Редакционната 

колегия на сп. „Българска Ориенталистика“ на СУ „Св. Кли-

мент Охридски“ (2004–2010). 

Не � е чужда и общата за всеки специалист-изтоковед кау-

за – популяризиране на съответната култура пред родна пуб-

лика. Проф. Цигова има многобройни медийни изяви по на-

ционалната телевизия и радио, запознава българската публи-

ка с поезията хайку, с поетиката на дзен, с верските и религи-

озни представи на съвременните японци, с японската митоло-

гия, с творчеството на известни автори и личности като Ми-

шима Юкио, Кобо Дайши и др. 

Постиженията на професор Бойка Цигова като преподава-

тел и стратег в сферата на образованието също са от огромно 

значение за развитието на японистиката в България, тъй като 

нейната дейност се простира от средното до всички нива на 

висшето и професионалното образование в сферата на японс-

кия език и култура. 

Нейните заслуги в сферата на образованието включват 

идеен проект, учебен план и учебни програми за редовен че-

тиригодишен курс на обучение по японски език и култура в 

СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов (1995-2006); учебни програми 

за обучение по История на неевропейските култури и японско 

изкуство в НХА (1995-2009); учебен план и програми за ма-

гистърската степен на обучение в специалност Японистика на 

СУ „Св. Климент Охридски“ (2001-2002); учебен план и 

програми за магистърската програма „Източноазиатски кул-

тури“ в СУ „Св. Климент Охридски“ (2006-2012), чиито ръ-

ководител е от 2006 г. насам. През 2007 г. стартира разрабо-

теният и ръководен от нея курс за обучение по японски език и 

култура в СДК (Следдипломна квалификация) в СУ „Св. 

Климент Охридски“.  
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С възложителна заповед на МОН от 1992 г. Бойка Цигова 

разработва и въвежда програма за обучение по японски език в 

специализирана паралелка на 18 СОУ „Уилям Гладстон“ в 

София – с това се поставя началото на обучението по японски 

език и култура в гимназиалния етап на образование в Репуб-

лика България, което впоследствие се развива и прилага не 

само към други нива на обучение в същото училище, но след 

успеха и популярността на тази паралелка, опитът е послед-

ван и от други средни училища и гимназии в страната. През 

настоящата 2012 г., например, проф. Б. Цигова е автор и на 

учебна програма по японски език за VIII клас за разширено 

изучаване на японски език в профилираната гимназия „Проф. 

Васил Златарски“ (138 СОУ), гр. София. 

Като член на Факултетния (от 2006～) и Научния (от 

2007～) Съвети, на Комисията за органи на управление на 

ФКНФ (2008～), като отговорник за медийната политика на 

специалност Японистика (от 2007～), като представител на 

катедра Езици и култури на Източна Азия в Комисия по ка-

чеството на академичното обучение в СУ „Св. Климент Ох-

ридски“ (от 2008～), проф. дфн Бойка Цигова винаги е рабо-

тила всеотдайно за развитието на японистиката в България, за 

академизъм в обучението по японски език и култура, за висо-

ки стандарти в научната и изследователската политика на 

Университета. 

За развитието на специалност Японистика от огромно зна-

чение е фактът, че през 2000 г. Бойка Цигова поема ръковод-

ството на специалността, а от 2004 г. – и на Катедра ЕКИА. За 

период от десет години, благодарение на правилната управ-

ленческа политика и умението на проф. Б. Цигова да приоб-

щава колегията към активна екипна работа, специалност Япо-

нистика в СУ „Св. Климент Охридски“ постигна много успе-

хи. Само част от многобройните примери за това са преобра-

зуването на 5-годишния магистърски учебен план в 4-годи-

шен бакалавърски курс в унисон с тенденциите в развитието 
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на висшето образование за страните членки на Европейския 

съюз (Болонска система). Този процес налагаше не само пре-

работване на учебния план, но и преосмисляне на приорите-

тите, заложени в него, въвеждане на нови задължителни и из-

бираеми дисциплини. Свързаните с този процес трудности 

при намирането на преподаватели и обогатяването на тема-

тичния комплекс, проф. Бойка Цигова преодоляваше успешно, 

с енергична работа, точен усет и добре обмисляна кадрова по-

литика. На нея се дължи и разширяването на преподавател-

ския състав на специалност Японистика чрез привличане на 

хонорувани млади и хабилитирани външни преподаватели 

както за часовете по практически японски език, така и за во-

дене на теоретични дисциплини в бакалавърската и магистър-

ската програма. С мисъл за бъдещото развитие на специал-

ността и издигането на нейния престиж, професор Цигова 

привлича и ръководи докторанти, трима от които и по настоя-

щем преподават в специалността
7

.  

Не на последно място са трудностите, възникващи от нова-

та мисия на висшето образование и от отношението на мла-

дите хора към тази образователна институция. В многоброй-

ни срещи с тях, в дух на диалог, проф. Бойка Цигова работи 

за укрепването на взаимоотношенията между преподаватели 

и студенти, неуморно комуникира със студентите, за да може 

бързо и качествено да се решават проблеми, възникнали око-

ло учебния процес. И не на последно място тя успява да пос-

тигне оптималния баланс при преподаване на теория и прак-

                    
7

 Бойка Цигова е изготвила над 50 рецензии на хабилитационни трудове, 

магистърски и бакалавърски дипломни работи, била е научен ръководител 

на 4 докторанта, трима от които и по настоящем се включват активно в 

дейността на специалност Японистика като редовен асистент и хонорува-

ни преподаватели. Тя е член и на „Комисия за прием и обучение на докто-

ранти“ по съвместния проект между СУ „Св. Климент Охридски“ и 

японски фонд  „Сасакава“ (от 2001 г.). 
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тика, на знания и умения, на традиционни образователни цен-

ности и новаторство.  

Благодарение на нейните усилия за регулиране на учебния 

план и програми, за определяне на ясни цели в обучението в 

бакалавърската и магистърска програма, през 2008 г. Софий-

ски Университет е включен в мрежата на институции САКУ-

РА, създадена от Японската Фондация. Тази мрежа включва сто 

световни японистични институции, като по-малко от полови-

ната от тях са университети – и нашият е сред тях. Това приз-

нание на усилията на всички колеги от специалността и в час-

тност на нейния ръководител за последните десет години – 

професор Бойка Цигова, вече дава положителни резултати и в 

дългосрочен план. Такъв пример е посещението на японския 

принц Акишино и съпругата му през 2009 г. и отзвукът за 

специалността, който това събитие получи. Едва ли е случай-

но и че тази година, например, специалността ни спечели 

проект в рамките на програма САКУРА за провеждане на 

балкански летен лагер по японски език, в който се включи-

ха преподаватели и студенти японисти от пет балкански дър-

жави.   

Професор Цигова е инициатор и организатор на престиж-

ни за специалност Японистика научни форуми. През 2009 г. 

специалността стана домакин на международна конферен-

ция „Възможности и трудности на междукултурния диалог“, 

в която взеха участие известни учени-японисти от България, 

Швейцария, Австрия, Франция и Япония. През 2010 г. за 20-

годишния юбилей на специалността проф.  Цигова оглави 

екип, който организира и проведе конференция с междуна-

родно участие,  в която се включиха над 35 японисти и из-

токоведи. Това е първият в историята на българската япо-

нистика форум, на който се събират учени и специалисти от 

най-различни сфери на японистичните изследвания. 

Професор Бойка Цигова е взискателен ръководител, който 

респектира с умението си целенасочено и последователно да 
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отстоява интересите на нашата специалност. С точна визия за 

бъдещето тя винаги се е стремяла да развива и укрепва авто-

ритета на специалност Японистика.  

Като изследовател на различни аспекти от японската кул-

тура, тя следва и развива своите теории, като внася своя при-

нос в научните изследвания в областта на японистиката както 

у нас, така и по света. Като японист-изтоковед тя популяри-

зира японския език и култура в България и продължава да 

участва активно в процесите, свързани с обучението по япон-

ски език и култура.  

Мисля, че едно от най-хубавите качества у българина е лю-

бовта към новото. И макар тази черта да има и негативна стра-

на, предпочитам да мисля за нея като за новаторски дух – тър-

сене на новото, различното, развитото. Не страх и ксенофобия, 

а поглед отвъд пределите на „моето собствено пространство“.  

И считам, че това е една от причините, наред с множество-

то други фактори, довели до все по-засилващ се интерес у 

българина към далекоизточния свят, който се възприема като 

олицетворение на дълбока философия, вековна мъдрост, изк-

лючителна дисциплина, висок технологичен напредък, зат-

рогваща естетика, хармонично съжителство с природата, пос-

ледователност в името на общата кауза, всеотдайност и тру-

долюбие. 

И за над четири десетилетия в света на японистиката и Да-

лечния Изток, професор Бойка Цигова сякаш е успяла да по-

еме максимално от тези добродетели, за да ги отдаде и преда-

де на свой ред на другите – последователи и почитатели на 

японската култура.  

И се надяваме, че ще продължи да го прави и занапред. 

Защото има още много, което ние, нейните колеги, студенти-

те и хората, привлечени от Япония, можем да научим от нея 

за Япония и за това, какво е да бъдеш японист. Има още мно-

го, за което да � бъдем благодарни. 
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ЗА ЖИВОТА И ЖИТИЯТА НА НАГАРДЖУНА 

Александър Федотов 

Мъдрец, философ, мислител, поет, проповедник, учител – 

всички тези определения характеризират живота, дейността и 

духовните постижения на един от най-великите индийци – 

Нагарджуна, когото будистите почитат като основател не са-

мо на религиозно-философската школа на Средния път мад-

хямика, но и на цялата махаяна – едно от основните направле-

ния в будизма, чиито последователи живеят в Източна и Цен-

трална Азия – от Калмикия до Япония и от Тува до Индия. 

Нагарджуна или както го наричат още „Втория Буда“ отдавна 

се е превърнал в будистка икона, в почитан от всички буди-

сти светец, който, от една страна, олицетворява сакралното 

начало в будизма, а от друга, обединява множество последо-

ватели и, най-важното, оставя след себе си многобройни ре-

лигиозно-философски съчинения, запазени до наши дни на 

санскрит, класически тибетски, старомонголски, старобурят-

ски, китайски и други източни езици. 

Реконструкцията на неговата биография представлява оп-

ределена трудност преди всичко поради откъслечния харак-

тер на сведенията за неговия живот и обстоятелството, че съ-

щото като неговото име имат още няколко будистки пропо-

ведници. Именно затова провеждането на вододел между тех-

ните жития е изключително деликатна задача. Това е и причи-

ната да се говори за ІІ-ІV век след Христа като за приблизи-

телна времева рамка на реалния живот на Нагарджуна. Живот, 

описан в трудове на индийски, тибетски, монголски и китайс-

ки историографи и историци на будизма. 

За сметка на това разполагаме с почти двеста съчинения, 

които се приписват на Нагарджуна. Сред тях и прочутата 

творба Коренни строфи за Срединността (Муламадхямака-

карики). Надали има друг индийски философ, завещал на сво-
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ите последователи такова богато духовно и мисловно наслед-

ство, което векове наред се почита в манастирите в Северна 

Индия като най-адекватното въплъщение на будистката фило-

софия, приета, коментирана и съхранена най-вече в Индия, 

Тибет, Монголия и Китай. 

Писмените извори, в които се съобщава за живота и твор-

ческата дейност на Нагарджуна, се отличават с многоброй-

ност и се отнасят към различни книжовни жанрове, в това 

число агиографии, махаянски сутри, ваджраянски тантри, 

историографии, тибетски истории на будизма, санскритски 

рамкови наративи и прочее. За китайците, корейците, а по-

късно и японците Индия винаги е била „Западна страна“, за-

щото пътят до нея от памтивека е минавал през земите, кои-

то днес са известни като Източен Туркестан, Средна Азия и 

Афганистан. Най-краткия път, през Тибет, остава недостъ-

пен дълго време, затова всички пътешественици, в това чис-

ло и будистките пилигрими усърдно го заобикалят, като се 

движат на Запад – към Страната на ариите, както благого-

вейно наричат Индия. 

Най-старият текст, в който се споменава Нагарджуна, при-

надлежи на китайския философ и будист Дао-ан (312-385). В 

Описание на западните страни (Si yu tche), съставено от него 

през средата на ІV век, се казва, че основоположниците на 

мадхямика проповядват в Северна Кошала и в царството Ка-

ши (Варанаси).  

Първото от досега известните жития на Нагарджуна е на-

писано от Кумараджива (санскр. kumāra-jiva, 344-413) в края 

на ІV век. Според него Нагарджуна живял в средата на ІІІ век. 

Името на Нагарджуна остава много популярно в родината на 

будизма до ХІІ век, докато в Тибет, Монголия, Бурятия и 

Калмикия то се ползва с изключително уважение и до ден 

днешен. Въпреки че изследванията в областта на агиография-

та на Нагарджуна продължават повече от сто и петдесет годи-

ни, съществуват няколко реконструкции на така да се каже 
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истинския му живот. Самият Нагарджуна бил казал за себе си 

само едно, че е „обикновен монах“ (бхикшу), приятелски раз-

положен спрямо великия цар на някаква държава. И толкоз! 

Това по същество прави всичките усилия на евентуални биог-

рафи на Нагарджуна безплодни, но пък повишава значението 

на неговите агиографии. 

Първите биографи на Нагарджуна са обикновени събирачи 

на легенди и предания за най-известния проповедник на маха-

яна, наречен след смъртта си бодхисатва. В древните притчи 

и легенди Нагарджуна е посветен в сан на просветлено съще-

ство с всички произтичащи оттам обстоятелства: той се прев-

ръща в митичен образ – носител на идеалите, характерни за 

всички бодхисатви – състрадание, дълбока мъдрост, способ-

ност да се преражда като бодхисатва и по този начин да води 

след себе си и да упътва множество вярващи, да участва и ви-

наги да побеждава във всички философски дебати с участие 

на представители на други будистки школи и направления. 

Този образ е разбираем и ясен на последователите на махаяна 

независимо от тяхната възраст и дълбочината на навлизането 

в будисткото учение. Благодарение на своята митологична 

фикционалност Нагарджуна се превръща в първия, а оттам и 

най-почитания в Индия проповедник на Пътя на Буда, тоест 

на самото Учение или Закон (Дхарма). Именно затова го срав-

няват със самия Буда Шакямуни и наричат Втория Буда. Със 

същата почит, но извън Индия, успяват да се сдобият само 

двама велики будистки учители и проповедници – Бодхид-

харма (V-VІ в.), радетел на чан/дзен/сон будизма в Източна 

Азия, и Падмасамбхава (VІІІ в.), последователят на школата 

нингма в Тибет. 

Според Кумараджива Нагарджуна бил роден в Южна Ин-

дия и произлиза от брахманска каста. По рождение бил нада-

рен с необикновени способности и още като дете научил чети-

рите Веди, всяка от които съдържала 40000 гатхи, а всяка 

гатха – 42 срички. Нагарджуна научил тези текстове наизуст 
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и овладял техния смисъл. На двадесет години той бил изве-

стен навред, постигнал всички светски науки, в това число ас-

трономия, география, тайнствени и магически средства. Сетне, 

уморен от скучния живот, той решил да опита и от други удо-

волствия: сприятелил се с трима великолепни като него мъже 

и от тях се научил как да става невидим за останалите. Заедно 

те проникнали в царския дворец, където започнали да отнемат 

невинност у тамошните жени. Царската стража открила мла-

дежите по техните стъпки, тримата били посечени, а Нагар-

джуна се спасил благодарение на това, че се превърнал в неви-

дим и застанал съвсем близо до царя така, че мечовете не сти-

гали до него. В този миг у него се родила мисълта за страда-

ние. Той разбрал причината за това и отхвърлил въжделението. 

Решил да напусне дома и си казал: „Ако се сдобия със свобода, 

ще стана шраман и ще търся отшелничество, тоест правражя 

(pravrajya)“.  

И наистина, той отишъл при ступата на Буда, приел обети 

и в продължение на 90 дни овладявал три Питаки (тук уче-

ния) и накрая постигнал техния дълбок смисъл. След това той 

започнал да търси други сутри, ала никъде не успявал да ги 

открие, само някъде високо в заснежените планини един пра-

стар бхикшу му връчил сутра на махаяна, чийто дълбок сми-

съл Нагарджуна разбрал, но не успял да намери правилното 

тълкуване... 

Нагарджуна обиколил много страни в търсене на други 

сутри. Той обходил цялата Джамбудвипа, но не намерил дру-

ги сутри. Той победил тиртхиките (индуистки философи-по-

лемисти) и шраманите. Бил толкова убеден в своята непобе-

димост, че станал надменен и горд. Нагарджуна смятал мир-

ските неща – дхармите – за подли и мръсни. Сутрите на Буда 

според него, макар и да задълбочени, всъщност били несъвър-

шени в логическо отношение и затова трябвало да бъдат ло-

гически продължени. Онзи, който обучавал, трябвало, според 

него, ясно да разбере, защо обучавал. Логиката не трябвало да 
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бъде противоречива, а в самия предмет не можело да има 

грешки. Може ли тук въобще да има грешки? 

След медитацията върху тези обекти Нагарджуна решил да 

основе нова религия, да измисли нови обети и нови дрехи за 

своите ученици. Той самият вече отличавал онова, което се 

отличавало със Закона на Буда. Сетне той възжелал да демон-

стрира всезнанието си с помощта на упражняване на неотк-

лонност и нежелание. Той избрал определен ден и свикал сво-

ите ученици, след което ги запознал с новите правила на по-

ведение и им предложил нови дрехи. Тогава Нагараджа, царят 

на драконите, го съжалил, поканил го в своя дворец и там му 

показал седем скъпоценни хранилища с книги и сутри със 

съкровен и дълбок смисъл. Нагарджуна ги чел в продължение 

на деветдесет дни... 

Неговият дух проникнал в техния смисъл и разбрал тяхна-

та полза. Нага прочел мислите му и го попитал: „Нима още не 

си разбрал сутрата, която виждаш?“. Нагарджуна му отвър-

нал: „В твоето хранилище има толкова много сутри, те са не-

изброими. Трябва още веднъж да ги прочета в Джамбудвипа“. 

Нага му казал: „Сутрите и текстовете са много повече, откол-

кото тези, които се пазят в моя дворец“. 

Тогава Нагарджуна постигнал единия смисъл на всички 

сутри и преуспял много в овладяването на самадхи. Нага му 

връчил текстовете, и Нагарджуна се върнал в Джамбудвипа. 

По онова време в Южна Индия управлявал цар, който не 

отдавал значение на истинското учение. Нагарджуна решил 

да привлече вниманието на царя и в продължение на седем 

години вървял пред него с червено знаме. Когато най-сетне 

царят го заговорил, поискал от Нагарджуна като доказател-

ство за неговото всезнание да му разкаже какво става на небе-

то. Нагарджуна му отвърнал, че в момента там се водила вой-

на между асури и деви, и като потвърждение на неговите ду-

ми от небето паднало оръжие и отсечени фалоси на асури. То-

гава царят повярвал във всезнанието на Нагарджуна, а десет 
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хиляди брахмани престанали да носят косите си, събрани на 

опашка, и приели обетите на съвършенството. По този начин 

Нагарджуна разпространил в Южна Индия будизъм, унизил 

тиртхиките и, за да обясни учението на махаяна, съставил 

Упадеша, която се състояла от 100000 гатхи. Освен това той 

съчинил още творбите Великолепния път на Буда от 5000 

гатхи и Изкуството на великото милосърдие от 5000 гатхи. 

Благодарение на това учението на махаяна станало навред из-

вестно в Индия. Освен това Нагарджуна написал Разсъжде-

ния за безстрашието от 100000 гатхи. 

По същото време живял един брахман, който знаел маги-

ческите формули и искал да победи Нагарджуна. Затова той 

казал на царя на Индия: „Аз мога да надвия този бхикшу, и 

царят ще бъде свидетел на това“. На което царят му отвър-

нал: „Ти си глупав. Той е бодхисатва. Неговата светлина е 

подобна на тази на слънцето и луната, а умът на благород-

ния има същия блясък. Защо си толкова нагъл и дързък, за-

що не изпитваш и капка почтителност?“ Брахманът отвър-

нал: „Защо, о царю, не ми позволиш да го направя, за да раз-

береш човека и да видиш, че той ще бъде смутен и раз-

бит?“ Царят го изслушал и най-накрая помолил Нагарджуна 

една слънчева сутрин да седнат един срещу друг в Двореца 

на Закона и Добродетелта. Брахманът направил вълшебно 

езеро, по средата на което се намирал ненюфар (лотос) с хи-

ляда листенца. Брахманът седнал на него и взел да се подиг-

рава с Нагарджуна: „Теб те сложиха върху каручка, ала ти 

не се различаваш от вола, който я тегли, а пък искаш с мен 

да се състезаваш, който седи върху чист лотос и до съвър-

шенство е овладял смисъла на шастрите“. Тогава Нагарджу-

на благодарение на вълшебните си умения създал по средата 

на езерото един бял слон с шест бранници и му заповядал да 

разруши лотосовия трон. Слонът повдигнал трона и го хвър-

лил на земята. Раненият в крака брахман паднал на земята и 

се замолил пред Нагарджуна: „Не исках да обидя, нито да 
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наскърбя съвършения учител. Исках само да ме приеме под 

своето крило и да ме отърве от глупавите хорица. Те – учи-

телите на хинаяна – са винаги обзети от гняв“. Нагарджуна 

го попитал: „Дали се радваш, че се намирам на земята?“  

Брахманът отвърнал: „Честно казано, това не ми харесва“. 

Тогава Нагарджуна се върнал в стаята си, затворил вратата и 

не се появявал цял ден. Когато разтревожен, неговият уче-

ник счупил вратата и надникнал вътре; от стаята излетял 

един щурец.  

След сто години във всички царства в Южна Индия в него-

ва чест построили храмове и започнали да го почитат като Бу-

да. И тъй като майка му го родила под дървото арджуна, зато-

ва получил името Арджуна, а поради това, че Нага (дракон) 

участвал в неговото духовно израстване, към името му доба-

вили и наставката Нага, та така се получило името Нагарджу-

на. Той бил тринадесетият патриарх и управлявал религията 

триста и повече години. 

Тибетския историограф и историк на будизма Будон Рин-

чендуб (1290-1364) пише за Нагарджуна следното: след пре-

минаването на Буда в нирвана минали четиристотин години. 

В Южна Индия, в страната Видарбха, живял богат брахман, 

който нямал деца. Веднъж по време на сън той получил про-

рочество, което гласило: ако поканел сто брахмана на религи-

озна церемонии, щял да му се роди син. Брахманът изпълнил 

заръката и след девет месеца му се родил син. Брахманът по-

казал рожбата на прорицателите, които пък рекли, че въпреки 

благоприятните признаци, синът му нямало да живее повече 

от десетина дни. За да удължи живота на сина си до седем ме-

сеца, трябвало да покани сто брахмана, а ако поканел след то-

ва още веднъж сто брахмана – щял да удължи живота на мом-

чето до седем години. Повече от това те не му обещали. 

Когато наближил последният срок, родителите изпратили 

сина си да странства заедно с един слуга. Така те двамата 

стигнали до прочутия будистки манастир Наланда. Там мом-
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чето взело да чете химните Самаведа и тогава го чул брахма-

нът Сараха, който го посъветвал да стане монах, за да удължи 

живота си. Момчето приело посвещение в магическия кръг 

Амитаюс – Победителя на Смъртта, и произнесъл вълшебно 

заклинание. Това Нагарджуна направил в нощта на навършва-

нето на седем години и по този начин избегнал смъртта, след 

което се върнал при щастливите си родители и започнал да 

изучава със Сараха текстовете на Гухясамаджа-тантра с ко-

ментари. Сетне той се обърнал към Рахулабхадру, настоятеля 

в манастира Наланда, да му стане наставник, приел монашес-

ки обет и получил името Шриман. 

По същото време, когато Шриман заемал поста на настоя-

тел на Наланда, страната била обхваната от глад. Тогава 

Шриман успял да се сдобие с еликсир за получаване на зла-

то и така съумял да осигури на църковната общност прехра-

на. Неговите събратя решили, че той извършил неправедно 

дело и го изгонили от манастира. За да се пречисти, Шриман 

построил десет милиона манастири и светилища и по този 

начин се сдобил с естествени и свръхестествени вълшебни 

сили. 

Шанкара съставил Няя-аланкара от 1200 строфи и така 

надмогнал всичките си противници. За да го победи, Шриман 

представил Учението в Наланда. По време на неговата пропо-

вед две момчета, които също го слушали, изведнъж потънали 

вдън земя. Оказало се, че те били наги и отишли при своя цар, 

за да му разкажат за чутото, след което последният поканил 

Шриман при себе си. Шриман приел поканата и проповядвал 

в тяхното царство. Нагите го молели да остане при тях, но той 

решил да отнесе със себе си сутрата Праджняпарамита, а за 

да им се отплати, построил там десет милиона светилища, за-

това нагите станали негови приятели. Оттогава всички го на-

ричали Нагарджуна. 

Учителят пристигнал в източната страна Патавеша и по-

строил там много храмове, а също така и в страната Радха. В 



26 

северната страна Кити той срещнал момче на име Джетака и 

му предсказал, че ще стане цар. Когато това се осъществило, 

Нагарджуна му подарил Ратна-вали. 

Когато Нагарджуна живял в Кахор, провинция Канси в 

Южна Индия, всичките � хиляда и петстотин градове били 

разграбени. Брахманите се събрали и решили да изоставят ра-

зорената страна. Като разбрал това, Учителят се обърнал към 

тях с послание, в което ги призовал да не напускат страната, 

защото след всички митарства на новото място те щели да на-

мерят само страдание. Нагарджуна връчил на брахманите ця-

лото си богатство. 

Нагарджуна проповядвал в продължение на шестстотин го-

дини и постигнал върховете на знанията. Обаче той решил да 

се ограничи само с преподаването, и се захванал с практика, 

като с очите си видял Тара. След като напуснал Наланда, къ-

дето по негово време намерили подслон сто събрания на 

Дхарма, Нагарджуна тръгнал да проси в други места. Като се 

върнал у дома, рекъл: „Не, с моя ум няма да мога да повиша 

благото на живите същества“. 

За да се сдобие с необходимите за това качества, Нагар-

джуна тръгнал в Раджрагриха. Още в първия ден, когато той 

чел мантри, дванадесет демони от главния кръг на злите ду-

хове, разтресли земята. На втория ден те предизвикали навод-

нение. На третия ден се разгорял огън, а на четвъртия се вдиг-

нала голяма буря. На петия ден завалял дъжд от куршуми и 

пушкала, а на шестия – от небето взели да падат камъни. На 

седмия ден пред него се появили демони от двата пола, вна-

сяйки хаос и смут, ала и те не могли да прекъснат медитация-

та на Нагарджуна. 

Сетне от север пред него се явили жени-демонки и рекли: 

„С какво можем да ти бъдем полезни?“ 

– Донесете ми онова, което е потребно за поддържане на 

живота, друго нищо не ми е необходимо – отвърнал Нагар-

джуна. 
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Всеки ден те му носели четири шепи ориз и малко зеленчу-

ци. Като се прехранвал с това, учителят медитирал дванаде-

сет години и през цялото време сто и осемте демони му се 

подчинявали, а мислите му били насочени към благото на жи-

вите същества. 

Сетне Нагарджуна тръгнал в планините Гхадхашила, като 

искал да ги обърне в злато за благото на всички живи съще-

ства. Отначало той превърнал планините в стомана, а после – 

в мед. Манджушри обаче го предупредил, че толкова много 

злато щяло да предизвика размирици сред хората и по този 

начин щяло да се натрупа зло. Затова Нагарджуна се отказал 

от плановете си. Това е причината върховете на Гхадхашила 

все още да огряват Всемира с жълта светлина като меден све-

тилник. 

След това Нагарджуна тръгнал на юг при Шрипарвата. Пъ-

тьом на брега на Брахмапутра той се срещнал с овчари и ги 

попитал за брод. Те му рекли да върви през урви, в края на 

които се намирал бродът, обитаван от крокодили. После един 

от овчарите го настигнал и предложил своята помощ. Овчарят 

навлязъл в реката, като носел Нагарджуна на раменете си. По 

средата на реката Нагарджуна призовал крокодилите и други 

опасни същества да им се явят, но овчарят не се изплашил, а 

само повтарял: „Не бива да се плашите, докато съм жив“. То-

гава учителят премахнал всички заплашващи илюзии и кога-

то стъпили на отсрещния бряг, рекъл:  

– Аз съм ария Нагарджуна. Дали си чувал за мен? 

– Чувал съм какво казват за вас – отвърнал овчарят – но 

никога не съм ви срещал преди. 

– Сега, на реката, ти ми спаси живота. Какво мога да на-

правя за теб? 

– Бих искал да стана цар – казал овчарят след като си по-

мислил малко. 

Учителят почистил едно парче земя, после поръсил с вода 

дървото сала и неговото стъбло се превърнало в слон. 
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– Ще яздиш този слон – рекъл Нагарджуна.  

Овчарят попитал дали ще му бъде необходима армия.  

– Ако слонът протръби, ще се появи армия – добавил учи-

телят. Тъкмо това се случило. Овчарят се превърнал в цар Са-

лабханда, неговата съпруга получила името Синди, и двамата 

започнали да царуват в град Бхахитана. Те събирали данъци 

от осемстотин града, в които живели сто хиляди хора. 

Учителят продължил пътя си на юг при Шрипарвата и ос-

танал там за медитация. Веднъж, когато Нагарджуна се уса-

мотил в Суварна, при него дошъл един брахман от Западна 

Индия, който бил крадец. Той надникнал зад вратата и видял, 

че учителят вечеря от една златна чиния. Брахманът намис-

лил да открадне чинията, обаче Нагарджуна разбрал това и 

хвърлил чинията зад вратата. 

– Защо сте го направил? – попитал унижено брахманът, ка-

то влязъл в дома на учителя и му се поклонил дълбоко – Аз 

бях намислил да открадна златната чиния, но после се отказах 

от това. Защо ми я хвърлихте? 

– Казвам се Нагарджуна – отвърнал учителят – Тукашното 

богатство е само за благото на другите. Изхвърлих чинията, 

защото когато умираме, нашата покъщнина си остава тук. Ос-

тани и ти тук. Можеш да ядеш и да пиеш, но престани да кра-

деш! 

Брахманът останал много впечатлен от поведението на 

учителя и го помолил за наставления. Нагарджуна го приоб-

щил към посвещението в Гухясамаджи и му дал наставления 

за това как да се освободи от привързаността към материал-

ните неща. 

– Представи си, че всички материални неща, които искаш 

да притежаваш, се превърнаха в рога на твоята глава. Нищо 

скъпоценно не притежава собствена същност: медитирай вър-

ху чистата светлина! 

Нагарджуна събрал в купчина всичките скъпоценни камъ-

ни в ъгъла на къщата си и оставил крадеца сам. Нагабодхи 
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медитирал според указанията на Нагарджуна. В продължение 

на дванадесет години на главата му пораснали такива грамад-

ни рога, че той с тях се закачал за всеки ъгъл. Бил много не-

щастен. Като се върнал, Нагарджуна попитал крадеца: 

– Добре се чувстваш? 

– Зле – отвърнал той. 

Нагарджуна се засмял и дал следните наставления: 

– Ако по време на медитация ти растат рога, това ще от-

рови цялата ти радост. Затова и привързаността към най-

доброто и търсенето на най-доброто носят само страдание. 

Материалните неща нямат никаква същност, те са като обла-

ци в небето. Рождението, животът, смъртта, доброто, болка-

та – откъде са те? Какво е това? Какво може да те направиш 

щастлив? Какво може да те съсипе, ако твоят ум е чисто 

пространство? От самото начало край нас няма нищо, което 

би трябвало да бъде направено, защото всичко около нас е 

пустота. 

Като го чул, ученикът направо осъзнал пустотата като 

фундаментално качество на материалните неща. В продъл-

жение на шестмесечна медитация той разбрал единството 

между сансара и нирвана и постигнал същността на сиддхи. 

Като най-добрият ученик на Нагарджуна той станал изве-

стен с името Нагабодхи. В името на благото на живите съ-

щества той използвал осем велики сиддхи: пътешествието 

под земята, меча, завързването и развързването, лекуването 

с хапове и поглед, крилатата походка и еликсира на безсмър-

тието. 

– Остани в Шрипарвата – рекъл Нагарджуна – обучавай се 

и работи за благото на живите същества. 

Учителят го оставил там. Казват, че Нагабодхи живял две 

хиляди години. 

Междувременно царят Салабханда скучаел по своя учител. 

Той пристигнал в Шрипарвата, поклонил се на Нагарджуна и 

оттогава насетне не го напускал. 
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– В моята империя не става нищо хубаво, бера само грижи 

и затова ставам все по-нещастен. Не искам да заемам този 

престол. Искам да съм пред очите на учителя. 

– Недей изоставя твоето царство – отвърнал Нагарджуна – 

Нека твоят учител стане скъпоценната броеница. Управлявай 

царството си, ще ти дам напитка, която премахва страха от 

смъртта. 

– Щом трябва да управлявам моето царство и да изпия тази 

напитка – ще го направя – казал смутено Салабханда – но се 

надявам, че това не е необходимо. 

Нагарджуна дал на царя наставления как да управлява във 

владенията си. Сетне Салабханда научил изкуството на алхи-

миците и царувал още сто години. През това време царството 

му процъфтявало, че даже дивите животни и птици живели 

щастливо в планините. 

След сто години царят отново намерил причина да посети 

Нагарджуна, който по онова време упорито разпространявал 

Учението. Тогава злият дух Сунандешвара, преизпълнен със 

завист към славата на Дхарма, се превърнал в причината за 

неуспехи на будистките учители и за появата на признаците 

на разкол в сангхата. Знаците на нещастието не закъснели. 

Слънцето и луната почти загубили своя блясък, плодовете се 

разваляли изведнъж, много дни подред нямало и капка дъжд, 

често хората и животните гладували. Ширили се епидемии, 

по-чести станали войните. Много дървета в горите изсъхнали. 

Като мислил за всичко това, Салабхандра решил, че това са 

знаците за това, че неговият учител изпаднал в беда. Той по-

верил царството си на своя син Сандхикумара и с малко 

придружители тръгнал към Шрипарвата. Там той се срещнал 

със своя учител. 

– Защо си дошъл, синко? – попитал го учителят. 

Салабханда отговорил: 

– Може би нашият успех е изчерпан, а Учението на Побе-

дителя да е към края си. Може би днес решаващият фактор е 
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нещото, което ние не сме знаели, а велико състрадание напо-

добява светлината на луната в облаците на афектите и заблу-

дите. Дали учителят, наподобяващ диамант, ще се справи със 

съдбата на многосъставното? Бързах, за да не ме изпреварят 

знаците, затова ви моля, като имам предвид вашето състрада-

ние, не напускайте този свят. 

Учителят казал: 

– Всичко, което се ражда, не може да не умре. Всичко, кое-

то се съставя от отделни неща – се разрушава. Всичко събра-

но – се харчи. Всичко създадено – непостоянно, но защо си 

толкова притеснен? Вземи от еликсирите и си тръгвай! 

– Еликсирът за мен е да бъде до вас – настоявал Салабхан-

да – Ако учителят ни напусне, ще има ли нужда от този елик-

сир? 

Междувременно учителят раздавал своето имущество. 

Брахма се появил пред очите му в образа на един брахман и 

му поискал главата. Нагарджуна приел. Цар Салабханда не 

могъл да понесе страданията от вида на смъртта на своя учи-

тел. Той докоснал с челото нозете на учителя и така починал. 

Всички обвинили за това брахмана. Сетне учителят покорно 

свел глава. Никой обаче не смеел да я отдели от тялото му. 

Най-накрая той я отделил сам със стрък от трева куша. Когато 

учителят връчил главата на брахмана, дърветата изсъхнали, а 

заслугите на хората секли. Осем якши седнали да вардят тяло-

то на учителя. И днес продължават да го вардят. Светлината 

навлязла в Нагабодхи, последователя на учителя, и се проявя-

вала в продължение на един месец всяка година в строго оп-

ределено време. Казват, че в бъдеще, когато в света ще се яви 

Буда Майтрея , тялото на учителя ще се съживи, и той ще по-

мага на всички живи същества. 

В другата версия на историята с трева куша този епизод 

изглежда по следния начин: 

„Царят Антивахан или Удаянабхадра имал наследник Шак-

тиман. Майма му му подарила много хубава мантия. Шак-
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тиман казал, че ще я сложи, щом изкачи трона. Майка му въз-

разила: „Ти няма да управляваш. Твоят баща и учител Нагар-

джуна намерили еликсир на живота“. Синът тръгнал към 

Шрипарвата – мястото, където живял по онова време Нагар-

джуна. Последният го запознал със своето учение. Младежът 

се опитал да отреже главата на Нагарджуна, но не успял. Учи-

телят му обяснил, че само с помощта на стъблото на трева ку-

ша може да му отреже главата. Младежът използвал тревата и 

му отрязал главата, тогава от шията на учителя се появило 

стихотворение. Якша отнел главата у младежа и я хвърлил на 

разстояние на един йоджан (7,2 км), обаче тялото и главата 

всяка година се доближавали докато най-накрая се събрали 

ведно. Нагарджуна взел да се труди за благото на живите съ-

щества и денем, и нощем. Духовен син на Нагарджуна станал 

Арядева, роден на остров Симхала в цветето на лотос и обя-

вен за цар на тази страна“. 

Дейността на учителя се изразявала в съставянето на сбор-

ник с мадхямикски химни, в които учението е представено в 

съответствие с писанието, и в написването на шест фундамен-

тални мадхямикски трактати, които обучават на логически 

похвати; в демонстрирането на учението посредством сбор-

ника с цитати Сутра-самуччая и методическото наставление 

Свапна-чантамани-парикатха, което спомага за пречиства-

нето на умовете на махаянистите и за пробуждането на свя-

тостта при хинаянистите. Трудът, който съдържа принципите 

на поведението на домакините, се нарича Сухрил-лекха, а 

принципите на поведението на монасите – Бодхи-гана. 

Към тантристките трактати на учителя се отнасят Тантра-

самуччая – кратко изложение на теоретическите и практичес-

ките аспекти на учението, Бодхичитта-виварана – предимно 

теоретично съчинение. Пиндикрита-садхана – е труд, опис-

ващ духовното усъвършенствуване. Неговите съчинения в об-

ластта на медицината са Йога-шатака и други. В областта на 

науката за политиката – Джана-пошана-бинду (за нисшите 
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чиновници), Праджня-шатака (за министрите), Ратна-авали 

(теория и практика на махаяна за царете). Освен това му при-

надлежат Пратитясамутпада-чакра, Дхурайога-ратнамала, 

трудове в областта на алхимията, а също така коментари към 

трудовете на други учители. 

Съставката „нага“ в неговото име има следните значения: 

o роден от Океана, който е Същност, Абсолют (дхарма-

дхату), защото истинският Наг е роден в морето; 

o странящ се от двете крайни гледни точки относно веч-

ността и всеобщата унищожимост (защото истинският 

Наг не познава границите на своето пребиваване); 

o съхраняващ съкровищницата с перлите на Писанието 

(защото Наг притежава богатство във вид на злато и 

перли); 

o притежаващ проницателност, изгарящ и унищожаващ 

(с огън като очите на нагите), 

а съставката „Арджуна“ има значението „Онзи, който е на-

мерил мощта“. Учителят е Арджуна, защото той, първо, е 

страж – владетел на царството на учението, второ, победител 

на духовете на злото и на всички греховни сили на света. 

В Махамегха-сутра е казано: „Четиристотин години след 

моето напускане един от личчхавивите ще стане монах, наре-

чен Нага, и ще проповядва моето учение. В края на краищата 

в света Прасаннапрабха той ще стане Буда и ще носи име 

Джанакарапрабха“. 

Най-вероятно, в тази сутра става дума за Нагарджуна. В 

същия текст се твърди, че той ще постигне осмата степен на 

съвършенството. 

Таранатха разказва за Нагарджуна следното. 

Учителят Нагарджуна управлявал религията и много на-

широко разпространил системата на мадхямика. Той донесъл 

голяма полза и на шраваките, особено когато изгонил множе-

ството бхикшу и шраманери, нарушили религиозните правила. 

Казват, че последните представлявали влиятелна сила сред 
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духовенството, наброявали до осем хиляди. Тогава всички 

школи го признали за свой началник. 

Учителят Нагарджуна благодарение на една комбинация, 

която превръщала в злато камъни и желязо, осигурявал изд-

ръжка в продължение на много години на 400 проповедници 

на махаяна в Шри-Наланда. Сетне той призовал богинята 

Чандика, която веднъж искала да го откара със себе си в небе-

то, в божествената обител, но учителят Нагарджуна рекъл, че 

все още не желае да отива в жилището на боговете, и че я по-

викал, за да я помоли, докато съществува религията, да осигу-

рява издръжката на последователите на махаяна. Затова тази 

богиня се заклела да живее недалеч от Наланда, като приеме 

облика на Вайшябхадра – благородна жена от вайшите. Тога-

ва учителят забил най-големият пирон, който един човек е 

способен да вдигне, направен от дървото кхадира на високо 

място в голямата каменна стена в храма на Манджушри, и за-

повядал на богинята да храни последователите на религия до-

като този пирон не се превърне в прах. Така в продължение 

на дванадесет години тя осигурявала последователите на уче-

нието с всичко потребно на тях. Докато веднъж, когато един 

непотребен шраманера, който изпълнявал задълженията на 

снабдител и непрекъснато я преследвал и я се домогвал, за се-

тен път не я възжелал, тя, която първо не му обръщала никак-

во внимание, му обещала да отговори на страстта само ако 

той превърне в пепел пирона от дървото кхадира. Страстолю-

бецът изгорил пирона, който се превърнал в пепел, и богиня-

та тутакси изчезнала. 

След това на това място учителят основал 108 школи на 

махаяна в 108 храма и във всяка школа сложил по един образ 

на Махакала, комуто вменил да охранява вярата... 

По онова време ария Нагарджуна създал много Дхарани и 

Шатасахасрика Праджняпарамита, за които шраваките ка-

зали, че са написани от самия него. Оттогава не се явявали 

други сутри на махаяна. 
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За да опровергае възраженията на шраваките, признавали 

съществуването на материята, Нагарджуна съчинил пет раз-

съждения и други книги... 

Той построил много храмове на Изток в царствата Патаве-

ша, или Вугам, Одивиша, Бхангала и Радха... 

В края на живота си Нагарджуна пристигнал в южните 

страни на Индия, просветил царя Удаяна и още много години 

упътвал там вярващите. 

На юг, в царството Дравали, имало двама изключително 

богати брахмани – Мадху и Супрамадху, които решили да се 

състезават с учителя Нагарджуна в познанията на брахман-

ското учение: в четирите веди, осемнадесетте науки и др. 

Оказало се, че те не знаели и една стотна от онова, което 

знаел учителят. Тогава двамата брахмани казали: „О, ти, си-

нът на брахманите, постигнал до край всички шастри, отна-

сящи се до трите веди, защо си станал будист?“ Тогава На-

гарджуна им представил всичко, достойно за порицание във 

ведите и всичко достойно за похвала в будистската религия, 

вследствие на което и двамата безмерно възблагоговели и 

взели да почитат махаяна. Учителят ги посветил в тайнства-

та на мантрата... 

По този начин учителят Нагарджуна, като поддържал вър-

ховната религия по всички начини, както следва: чрез слуша-

не, преподаване, съзерцание, строителство на храмове, изд-

ръжка на последователите на будизма, деяния в полза на де-

моните – живите същества, отличаващи се от хората, опро-

вержение на нападките на тиртхиките, и по този начин оказал 

несравнено благодеяние по отношение на преподаването на 

махаяна. 

Нагарджуна бил и архитект, който предприемал много уси-

лия, насочени на реставрация, заздравяване и прослава на 

централното място на пилигримството на будистите – свети-

лището край дървото Бодхи, където Буда постигнал просвет-

ление. Измежду архитектурно-сакрално-опазващите мерки 
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той предприемал и тантристки: установяване по върховете на 

планините на каменните образи на Махакала, скачащ върху 

лъв и държащ в ръцете си боздуган. По-късно тези образи би-

ли укрепени върху 108 камери-чайтии, изсечени в каменна 

стена. Освен това, по същото време няколко царе със слугите 

си се сдобили със свръхестествените сили-сидхи благодаре-

ние на навлизането в мантраяна и извършването на тантри-

стки обреди. 

Има едно мнение по повод на това, че царят Удаяна живял 

около 150 години, но две мнения, когато става дума за про-

дължителността на живота на Нагарджуна: едните смятат, че 

до 600-годишен живот не са му стигнали 71 година, а другите 

казват – само 29 години. Според първите, той живял 200 го-

дини в Магадха, 200 – в Южна Индия и 129 години на върха 

Шрипарвата. Вероятно, тук става дума за приблизителна про-

дължителност на живота му. Учителят на Таранатха, лама и 

пандит, казвал, че там половин година се смята за цяла годи-

на. Според привържениците на второто мнение, учудващо 

сходно с първото, животът на Нагарджуна на върха Шрипар-

вата продължава 171 година. 

И понеже Нагарджуна създал еликсира на живота – станал 

расаяна-сиддха, затова цветът на кожата му наподобявал цве-

та на скъпоценните камъни; и понеже се занимавал със съзер-

цание на върха Шрипарвата, той достигнал първата област – 

тази на бодхисатвите, затова тялото му било украсено с 32 от-

личителни белега... 

Като живял в Магадха, Нагарджуна упътвал вярващите, 

строил много храмове и прочее. Това бил период на заздравя-

ването. Когато пък Нагарджуна тръгнал на юг и там се трудил 

в името на одушевените същества, тогава започнало учението 

млеччха, но щом не след дълго Нагарджуна се заселил на вър-

ха Шрипарвата, по време управлението на цар-брахман Пу-

шямитра станали бедствия. Очевидно, това било началото на 

периода на отслабването... 
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За да бъде изолиран от брахманите и да се спаси от преж-

девременната смърт, Удаяна бил изпратен в Наланда, където 

се обучавал при Рахулабхадра на различни тантри. След зав-

ръщането си от драконите надвил бхикшу Шанкара и събрал 

всички книги, в които се оспорва махаяна, написани от шра-

вак Сендхаба, а после ги заровил в земята. В местността Джа-

тасангха обърнал в будизъм 500 тиртхики. Когато тръгнал на 

Север, в Двипа Уттаракуру, срещнал едно момче, на което 

предсказал, че ще стане цар и след 12 години на връщане раз-

брал, че неговото предсказание се сбъднало. Това бил цар 

Удаяна, който преуспял в тантрите и не могъл да умре преди 

да умре Нагарджуна. Тогава Сушакти, синът на Удаяна, при-

стигнал на върха Шрипарвата, обърнал съм към учителя и му 

поискал главата.  

От Будон научаваме, че неговото духовно име било Шри-

мат, а според други – Шакямитра, а също такаа, че Удаяна се 

казвал още Антивахана, а когато бил още момче и се срещнал 

с Нагарджуна в града Саламана (или Аламана?), се казвал 

Джетака. Будон казва, че той се родил 400 години след Буда; 

в едно китайско най-старо тълкуване на Муламадхямика, коя-

то се приписва на Виндурлока (сиреч „Със сини очи“, сега се 

транслетерира като Пингала), се казва, че Нагарджуна започ-

нал да оспорва шраваките след 500 години. Тук не можем да 

изброим всички съчинения, приписвани на Нагарджуна: най-

важните, от ранга на петте разсъждения, са 25...  

Китайският монах Сюан-дзан нарича върха Шрипарвата 

Парамалагири и пише, че е разположена в царство Косала. 

По онова време в Шри-Наланда (по време на управлението 

на Чандрагупта) управляват с вяра и велика полза учителите 

Арядева и Нагахвая... 

Горе-долу тогава, когато учителят Нагарджуна напускал 

владенията на цар Удаяна и тръгвал на върха Шрипарвата, 

Арядева се срещнал с него и го придружил до върха. Тогава 

той се сдобил със сиддхи на жизнения еликсир и много други; 
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най-накрая Нагарджуна му връчил и задушевното учение. 

След смъртта на учител Нагарджуна Арядева, живял в близ-

ките южни страни, оказвал полза на живите същества чрез съ-

зерцание, слушане и преподаване... 

По същото време с учител Арядева в южните страни живял 

и учител Нагахвая – повикан от драконите, чието истинско 

име било Татхагатабхадра. Той получил това име, защото по 

покана на драконите седем пъти посещавал тяхното царство, 

съчинил много тълкувания на махаянските сутрите и напра-

вил обяснение на мадхяма на йогачарите... Този учител също 

бил ученик на Нагарджуна. 

Освен това на Изток, в царството Бхангала, двама възра-

стни родители имали един син. Те били бедни, затова Нагар-

джуна им дал малко злато, и тримата, изпитвайки благоговее-

не, станали негови ученици. Това момче, което живяло край 

Нагарджуна, придобило сиддхи на жизнената есенция и след 

като приело духовно звание, станало познавач на „трите кош-

ници“ (питаки), та това момче бил Нагабодхи. Той през целия 

живот на Нагарджуна бил негов слуга, а когато той починал, 

се заселил в дълбока пещера на един от склоновете на върха 

Шрипарвата и се захванал със съзерцание. След дванадесет-

годишно съзерцание той се сдобил с върховното сиддхи на 

Махамудра и останалата част от живота си изкарал в тяло, на-

подобяващо слънцето и луната. То имало две имена: Нагабод-

хи – драконова святост, и Нагабуддхи – драконов ум. 

Казват, че учителят Нагарджуна живял с 1000 ученици на 

Север на върха Ушира, и един от неговите ученици се оказал 

толкова глупав, че не могъл да научи наизуст нито една шло-

ка в продължение на няколко дни. Тогава Нагарджуна шего-

вито му препоръчал да си представи, че на глава му растат ро-

га. Глупавият ученик наистина започнал да медитира и поне-

же бил надарен с голяма фантазия, не след дълго усетил, че 

на главата му поникнали рога. Те растели много бързо и не 

след дълго опрели в стените на пещерата, в която той съзер-
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цавал. Нагарджуна се убедил, че и този ученик имал велико-

лепни способности и му заповядал да си представи, че рогата 

му изчезнали. Ученикът изпълнил заповедта му и наистина 

рогата тутакси изчезнали. Нагарджуна го запознал с Нишпан-

накрама, сетне му рекъл да съзерцава, и след известно време 

ученикът се сдобил със сиддхи на Махамудра. След това учи-

телят заедно с учениците в продължение на шест месеца при-

готвял живачен еликсир (така той практикувал парада-расая-

на), а когато раздавал на всеки ученик по една доза, Шинкхи-

ба, докоснал дозата с главата си, а после я захвърлил някъде. 

На въпроса на Нагарджуна каква била причината за това, той 

отвърнал: „На мен не ми трябва това. Ако ти, учителю, искаш 

да имаш такива дози, разпореди да приготвят съдове, пълни с 

вода“. Когато приготвили 1000 големи винени съда, пълни с 

вода, даже гората, в която те се намирали, изглеждала пре-

пълнена. Тогава вълшебникът добавил във всеки съд по една 

капка от урината си, и всички се оказали пълни с вълшебна 

есенция или златен сок. Учителят Нагарджуна скрил всичко 

това в една труднодостъпна пещера на склона на планината и 

изрекъл желание, че в бъдеще това да послужи на полза на 

всички одушевени същества... 

Такъв е бил животът на Нагарджуна според авторитетни 

индийски и тибетски историографи. В тези четири описания 

откриваме много сходни моменти, обяснението за което се 

крие в съществуването на специфична парадигма, в рамките 

на която е призован да се изявява всеки персонаж на буди-

стката житийна литература. Индивидуалното, човешкото от-

стъпва на заден план, за да изпъкне необикновеното, иреално-

то, онова, което трябва да се превърне в обект за житийна 

прослава и възхвала. Такъв персонаж живее и твори в условна 

или измислена среда, която в значителна степен наподобява 

митологична, а нейната религиозна принадлежност се базира 

върху доктрината за аватарите – въплъщенията на божестве-

ното будистко начало на земята, които са призовани да обо-
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рят злите сили в името на всеобщата победа на Учението 

(Granoff, 1984:291-293). 

Според Валери Андросов митологичните парадигми, заим-

ствани от епос, придават на биографиите на великите мъдре-

ци и религиозни дейци войнствен оттенък, а също така им 

предписват необичаен начин на действия (Андросов, 2000:22). 

От цитираните по-горе агиографии става ясно, че още като 

дете бъдещ светец на прилича на останалите: той се отличава 

с удивителен ум и схватливост; проявява пристрастие към на-

уките и знанието като цяло и съвършено не се интересува от 

мирски неща. Неговото възмъжаване е придружено от полич-

би и необикновени случки, чието обяснение може да му даде 

само учител. Търсенето на такъв учител като правило се прев-

ръща в наниз от приключения, погрешни и правилни постъп-

ки и деяния, душевни страдания и жажда за пречистване и по-

стигане на сакрална инициация. 

Житието на Нагарджуна като цяло се вписва в инварианта 

на старите будистки агиографии, но се отличава от тях с по-ви-

сока степен на така да се каже свръхестествеността в съдържа-

нието. Главният герой на житието притежава и онези качества, 

без наличието на които неговото име надали би се запазило в 

аналите на класическия индийски будизъм. Сред тях се откроя-

ват неговата брахманска образованост, неговите необичайни 

мнемонични и медитативни способности, гениалната му позна-

вателност, благодарение на която успява да овладее до съвър-

шенство индуистките науки и будистката мъдрост. Не на пос-

ледно място е и неговото умение да твори чудеса и магии, кре-

ативната му енергия, проповедническия талант и умението да 

побеждава в публични религиозно-философски дебати. Задъл-

жително е за всеки светец да се отрече от мирския живот в 

името на проповедническа и медитативна дейност. 

В първото житие на Нагарджуна обаче отсъства един от 

общите за средновековната агиография принципи: липсва 

предсказанието относно появата на този герой на земята и, 
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съответно, пророчеството на Буда по повод неговата благот-

ворна дейност. По-късно махаянистите оправят тази „грешка“. 

В махаянските сутри името „Нага“ и неговите производни ди-

ректно или индиректно се споменават в пророчествата на Бу-

да. В тях се казва, че в Южна Индия ще се появи монах (bhik-

şu), които ще опровергае всички лъжовни доктрини и ще за-

познае света с истинското Учение – Великата колесница на 

Закона на Буда, а сетне, след като постигне съвършенство, ще 

се прероди в горния свят Сукхавати – в рая на блаженството 

на Буда Амитабха. 

В Ланкаватара-сутра се казва, че този монах, известен ка-

то Нагахвайя, ще се яви на земята след 400 години след влиза-

нето в паринирвана на Буда Шакямуни и ще действа в името 

на Закона в продължение на 600 години. Китайската версия на 

Махамегха-сутра, преведена от санскрит, твърди, че този бод-

хисатва ще живее 1200 години след Шакямуни и ще носи име-

то Нагарджуна. В тибетския препис на същата сутра се казва, 

че след преминаването на Буда Шакямуни в паринирвана ще 

минат 400 години и едва тогава неговото Учение ще разпро-

странява монах на име Нага. В края на краищата той ще стане 

Буда в Чистите небеса. В китайския вариант на Махамайя-

сутра се твърди, че 760 години след паринирвана на Буда ще 

се роди монах Нагарджуна, който ще бъде много талантлив 

проповедник и разобличител на лъжовните възгледи. 

Името Нагарджуна (Nāga-arjuna) се състои от две части, по-

важна е първата, към която немалко индийски автори поради 

известни само на тях съображения освен Арджуна често доба-

вят други имена – Айвайя, Бодхи, Буддхи, Мати и т.н. Тези ва-

рианти откриваме в много извори, което ни дава основание да 

предполагаме, че тук става дума за обичайна практика не само 

в Индия, но и в Тибет и Монголия. Често една и съща личност 

се именува с различни имена, в зависимост от смислови или 

даже метрически изисквания, поставени пред един или друг 

текст, което извън всякакви съмнения затруднява съответния 
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прочит и дори обърква читателите. Но не всички средновеков-

ни автори възприемат и следват тази традиция. Така например, 

тибетския учен и религиозният деятел Таранатха (1575-1634) 

в своето описание на живота на Нагарджуна третира имената 

Нагахвайя, Нагабодхи и Нагабуддхи като имена на неговите 

ученици и последователи. Вероятно, някои от тези имена биха 

могли да бъдат епитети на Нагарджуна. 

Можем да предположим, че агиографията на Нагарджуна 

се променя в зависимост от развитието на жанровите похвати 

и идеологическите особености на съответните етапи в разви-

тието на будизма като цяло и в неговите специфични направ-

ления махаяна и ваджраяна. Не на последно място са и самите 

реципиенти на съответните текстове, тяхната подготовка, вер-

ските им симпатии и антипатии. 

Първото житие на Нагарджуна, написано от индо-буди-

сткия учен монах Кумараджива (344-413) от Централна Азия, 

съдържа най-малко противоречия, и това е свързано със срав-

нително низката му митологична наситеност. В това житие 

се описва животът и дейността на религиозния древноин-

дийски учител, чието духовно и културно наследство трябва 

да бъде запазено и предавано от поколение на поколение. 

Във философски аспект това учение представлява доктрина-

та на мадхямика и Великата Колесница. Значението на това 

учение по напълно естествени причини рефлектира и се пре-

дава върху самия учител. Неговите послушници и последова-

тели се грижат за това, неговата слава и известност да се раз-

ширяват. Затова те постоянно коментират написаното от него, 

разширяват учението в теоретичен и практически аспект и 

допълват житието му. Постепенно агиографският портрет на 

Нагарджуна придобива нови черти и се допълва с нови сю-

жети и колизии. 

Може да се предположи, че след такъв видим успех на ко-

лективната дейност на школата на мадхямика индийските царе 

и владетели разбират цялата полза от култа на Нагарджуна и 
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Великата колесница. Колективното начало в „изработване-

то“ на „класическия“ портрет или „класическата“ агиография 

на Нагарджуна има изключително важно значение. Вероятно, 

десетки, ако не и стотици безименни проповедници, учители и 

„съавтори“ на Нагарджуна работят на ползу нему през ранния 

период на мадхямика до края на ІV в., когато Кумараджива на-

пуска Централна Азия и пристига в Китай, като донася със се-

бе си безброй легенди и предания за основоположника на спо-

менатата школа и негови трудове. Кумараджива е сигурен, че 

животът на Нагарджуна преминава в Южна Индия с изключе-

ние на годините, когато той странствува като монах, обучава 

се в Хималаите и пребивава в подводното царство. Интересно-

то в случая е това, че самият Кумараджива никога не пътува 

по-южно от Кашмир. О друга страна, известният китайски мо-

нах, учен и богомолец Сюан-дзан (602-664) посещава Амарава-

ти и Нагарджунаконда – известните южноиндийски будистки 

центрове, – в които както се твърди е живял Нагарджуна, води 

там разговори с местни монаси и разбира, че те никога не са и 

чували за Нагарджуна, не са знаели за неговите трактати, даже 

не са чували за махаянските сутри, въпреки че от памтивека се 

смятат за махасангхики. Сюан-дзан посочва столицата на Юж-

на Кошала – град Видарбха (или Берар) – като мястото, където 

Нагарджуна написва повечето от своите трудове, а върха Бхра-

марагири (върха на Черната Пчела) като връх, на който царят 

от династията на Сатаваханите (или Садваханите) построява за 

Нагарджуна манастир (Walleser, 1979:24). Уви, на въпросния 

връх от археолозите не са открити никакви будистки построй-

ки или съоръжения, а освен това историците не са сигурни, че 

Южна Кошала някога е влизала в състава на империята на Са-

таваханите. Всичко това препятства съвременните учени да бъ-

дат категорични, когато става дума за местоживеенето на На-

гарджуна и неговите контакти с конкретни индийски царе. 

Напълно е допустимо, че в първите варианти на житията и 

преданията на богомолците сюжетът за Нагарджуновия ма-
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настир да е бил свързан с няколко будистки светини. Същото 

може да кажем и за връзките на Нагарджуна с няколко цар-

ски семейства, като най-почитаното от тях е това на Сатава-

ханите. Подобни сюжетни обвързвания представляват споме-

натите вече агиографски парадигми, които откриваме в жи-

тията на всички известни в Древна Индия мъдреци и пропо-

ведници. Получава се следното: от една страна, агиографски-

ят образ на Нагарджуна е събирателен, обединителен, синте-

зиран и донякъде инвариантен, а от друга страна, в различни 

описания на живота му de facto действат няколко различни 

учени мъже с едно и също име. Така ранните кашмирски и 

тибетски историци на будизма описват Нагарджуна, който 

общува с великия кушански император Канишка (ІІ в.), в 

кашмирските хроники на Калхан от ХІІ век Нагарджуна вече 

и известен бодхисатва, който живее в Шадархадван по време 

на управлението на Канишка, тоест 150 години след преми-

наването в паринирвана на Шакямуни. Калхан нарича Нагар-

джуна господар, владетел на земята, покровител на будисти-

те, победител в полемическите спорове. Един съвременник 

на Калхан – индиецът Сомадева (ХІ в.), използва в своя ро-

ман съвсем други предания и легенди за бодхисатва Нагар-

джуна, когото нарича алхимик, министър, изцелител, особе-

но преуспял в науката за подмладяването (Сомадева, 1982: 

145-147). Италианският тибетолог и индолог Джузепе Тучи 

смята, че в историите за Нагарджуна участват трима човека с 

това име (Tucci, 1930:139-1478).  

По мнение на друг италиански учен – д-р Амалия Пецали – 

в миналото е имало пет Нагарджуни, като първият от тях е ав-

торът на Коренните строфи за Срединността, вторият – фи-

лософ-мадхямик, автор на Упадеша, третият – лекар и автор 

на медицински трактати, четвъртият – алхимик и автор на съ-

чинения по алхимия, а петият – тантрист, създател на тантри-

стски текстове. Техният живот преминава някъде между ІІІ и 

ІХ в. (Pezzali, 1986:502). 
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Обвързването на Нагарджуна с династията на Сатавахани-

те, управлявала огромна империя в Южна Индия през ІІ – на-

чалото на ІІІ век и оказвала покровителство на тогавашните 

будистки общини, представлява според Валери Андросов на-

чин за превъзнасяне на мъдреца, често използван в агиограф-

ската литература (Андросов, 28). Вероятно асоциирането на 

Нагарджуна именно с тази династия дава основание на някои 

от авторите на неговите агиографии да датират живота му в 

рамките на посочения период. 

Безспорно е това, че дейността на Нагарджуна е органично 

свързана с динамичното развитие на махаяна в Северна и 

Централна Индия, които региони по негово време влизат пър-

во в Кушанската, а сетне в Гуптската империя. По същото 

време в Южна Индия бурно се разпространяват шиваистки 

култове (Бонгард-Левин, 1980:318-321). 

Житието на Нагарджуна, написано от тибетския истори-

ограф Будон (1290-1364), се отличава от индийско-китайска-

та агиография на основоположника на мадхямика, сътворена 

от Кумараджива, Сюан-дзан и други автори. Както за тибет-

ците, така и за китайците общото митологично събитие е по-

сещението на подводното царство на царя на нагите. Обаче 

даже в представянето на този сюжет откриваме немалко раз-

лики, което ни кара да предполагаме, че в стария и среднове-

ковния индийски фолклор и в манастирските предания има 

местни или локални традиции в трансмисията на легенди и 

предания за Нагарджуна. Споменатият сюжет по-скоро сви-

детелства за наличие на общоиндийска интепретация на част 

от името на Нагарджуна, отколкото за единно място на гене-

рирането на този мит. 

Основната специфика на тибетската агиография на Нагар-

джуна се изразява в използване на други комплекси от фолк-

лорни предания, които вероятно изначално се създават по по-

вод на по-късни будистки персонажи. Това могат да бъдат ма-

гове, тантристи, алхимици, лечители, архитекти и строители, 
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будистки монаси, поети и мъдреци и др. Тибетските текстове 

за Нагарджуна му отреждат 600 години живот, което е два пъ-

ти повече, отколкото в описанието на Кумараджива. И тъй ка-

то Нагарджуна фактически е безсмъртен бодхисатва, посве-

тен в култа на Буда на Безсмъртието – Амитаюс, творецът на 

„еликсира на безсмъртието“, напускането на земния живот 

става чрез самопожертване. Този подход към образа на На-

гарджуна в Тибет се обяснява с желанието за мащабна въз-

хвала на Втория Буда, основателя на махаяна, от една страна, 

и със стремежа към установяване чрез неговия образ на здра-

ва връзка между махаяна и ваджраяна. Както се знае, буди-

сткият тантризъм значително се отличава от традиционния 

будизъм, особено в своя неманастирски мистико-чудотворен 

аспект. Тук се имат предвид скитащите майстори на йогата, 

проводниците на различни еротични култове, наричащи себе 

си „съвършени, постигнали целите на духовното освобожде-

ние сиддхи“. Техният брой е 84, а сред първите е и самият 

Нагарджуна (Tāranātha, 1990:4-8). 

В Тибет, Монголия и Бурятия Нагарджуна се почита като 

велик будистки учител, проповедник и защитник на ваджрая-

на. В тамошните тантристки текстове образът на Нагарджуна 

се обогатява с нови митове, описания на разнообразни въл-

шебства и чудеса, които главният герой извършва с лекота и 

изящество. След залеза на будизма в Индия именно Тибет се 

превръща в мястото, където се появяват описания на нови „съ-

бития“ в живота на Нагарджуна. Измежду тези събития, чиито 

описания носят очебиен мито-фолклорен характер, има обаче 

едно, което не се вписва в описанието на неговите деяния и 

постъпки: става дума за акта на неритуално самопожертване 

на героя. Това е специфична махаянска иновация в будизма. 

Примери за ритуално принасяна в жертва на собствено тяло от 

страна на бодхисатви откриваме още в ранните махаянски сут-

ри, например в Лотосовата сутра. Неритуалното самопожер-

тване е кулминацията в описанието на висшата точка в духов-
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ното усъвършенстване – дана-парамита. Знае се, че бодхисат-

вите изцяло и до край посвещават живота си на другите, по-

точно на тяхното спасение. В Праджня-парамита-сутра се 

казва, че спасителят пребивава в състояние на „безопор-

ност“ на съзнанието, тоест той води всички същества „към 

пълното освобождение в света на нирвана“, без да мисли нито 

за себе си, нито за някакво отделно същество. Неговото съзна-

ние не бива да „се опира“ върху никакви обекти: даже тези, 

които се виждат, тези, които се чуват, тези, които имат значе-

ние и т.н. Само тогава неговите деяния се считат за въздаяние. 

На фона на различните деяния на Нагарджуна, описани в 

неговите жития, скъсването с безсмъртния живот, при това 

без да се има предвид някаква висока цел, а просто така, без 

никакви обяснения, изглежда изключително странно и даже 

необяснимо от гледна точка на махаянската концепция за ду-

ховното усъвършенстване. Благодарение на такова описание 

се демонстрира идеалът на абсолютната необвързаност на на-

истина просветлени същества, тоест на бодхисатвите. 

В случая с Нагарджуна, все пак откриваме мотив за такова 

самопожертване, въпреки че може да ни изглежда абсурден: 

така Кумараджива набляга, че Нагарджуна извършва самопо-

жертване по молба или на еретичен проповедник, вече побе-

ден от Нагарджуна във философски дебат и по правилата на 

този дебат въпросният проповедник би трябвало или да прие-

ме махаяна, или да сложи край на живота си. В друг случай 

Нагарджуна свършва земния си път по молба на царски сино-

ве-нехранимайковци, които не могат да дочакат смъртта на 

баща им, чийто живот продължава благодарение на еликсира 

на безсмъртието на Нагарджуна. Казано с други думи, самият 

акт на въздаяние се превръща в главно събитие, независимо 

от това, дали е нравствен, добродетелен, целесъобразен от 

гледна точка на обикновените хора, и независимо от нрав-

ствено-духовния облик на онези, които желаят този акт да бъ-

де извършен. Важно е друго: щом Нагарджуна е способен да 
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извърши такъв акт на въздание, който потвърждава неговото 

владеене на състраданието на бодхисатвите, значи той е ве-

лик светец и неговият духовен плод – отделно небе на буди-

стската вселена. 

В по-късните жития на Нагарджуна, например в Пагсам-

Джонсан (Пубаев, 1981; Пубаев, 1991), откриваме стремежа 

на авторите на всяка цена да включат в описанието всички 

епизоди и особености на характера на Нагарджуна, които вече 

имат статут на агиографски канон. Авторът на тази тибетска 

историография Сумба-Хамбо (1704-1788) обвързва епизода с 

даването като жертва на собствената си глава с извисяването 

към небето на блаженството Сукхавати, а духовните достойн-

ства на героя с неговия произход от бодхисатва Манджушри и 

притежаването на тридесет и двете белега на великия човек. 

Сюжетите на различните описания на живота на Нагар-

джуна се вписват не само в литературните, но и в религиозни-

те процеси на тогавашната будистка култура. Трябва да доба-

вим, че информацията, която откриваме в агиографските съ-

чинения, може да бъде използвана от учени-историци само 

индиректно. В този смисъл можем да заключим, че днес не 

разполагаме с никаква точна информация относно живота на 

първия философ на Великата колесница, което, обаче, не ни 

пречи да предполагаме, че най-вероятно Нагарджуна е живял 

през ІІ или в края на ІІ – началото на ІІІ век. Може да допус-

нем, че той е бил роден и получил брахманско образование в 

империята на Сатаваханите. Неговата основна дейност се съ-

стои в разпространението на Великата колесница, във фило-

софски дебати с учителите на Малката колесница, в създава-

нето на школата на привържениците на Средния път – на мад-

хямиките, и в написването на много религиозно-философски 

съчинения. Тази дейност Нагарджуна провежда в местата, ко-

ито навремето е посещавал самият Шакямуни. За Нагарджуна 

също така знаем, че е бил монах, много добре запознат не са-

мо с Трипитака на хинаяна, но и с философските възгледи на 
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отделни нейни школи. Нагарджуна до съвършенство владее 

класически санскрит и санскритска поетика, което предполага, 

че наистина произхожда от брахмански род. 
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CHRISTIAN THOUGHT AND BELIEF  

IN MODERN JAPANESE LITERATURE 

Eduard Klopfenstein 

Leading Writers throughout the 20th Century  

with different relationships to Christianity 

There is no doubt that Christianity considerably influenced the 

modernization process in Japan, especially from the 2
nd

 half of the 

Meiji-era onwards – much more than this could be expected judg-

ing from the actual number of Christians. Many intellectuals were 

inspired or challenged by new translations of the Bible, which ap-

peared in the 1880s, but also by Christian thought in general. In 

particular there were some writers at the end of the 19
th

 and the 

beginning of the 20
th

 century who referred to themselves as Chris-

tians, even if just for a certain period of time. There is thus a con-

tinuous series of authors whose works show a more or less Chris-

tian orientation. I do not intend – even tentatively – to give here a 

complete list of such authors. This would mean to include a large 

number of partly minor writers and, of course, to do more detailed 

research.
1

 

In my eyes, an interesting difference can be made out regarding 

the time before and after the 2
nd

 World War. The transition at the 

turn of the century and the first half of the 20
th

 century was most 

of all a period of intellectual curiosity, of youthful enthusiasm, of 

idealistic search and careful examination of Christianity which of-

ten did not last long or in other cases led to life-long swaying be-

tween acceptance and rejection, e.g. in the case of Masamune Ha-

                    
1

 Cf. Tokushû, gendai sakka to shûkyô – Kirisuto-kyô hen. Kokubungaku 

kaishaku to kanshô 74, 4 (April 2009). In this special number we find articles 

on other writers not mentioned here, e. g. Inoue Hisashi, Murakami Haruki, 

Shimao Tadao, Tsushima Yûko, Kaneko Mitsuharu, Mori Reiko, Moriuchi 

Toshio. 



51 

kuchô (1879-1962). Other authors like Akutagawa Ryûnosuke 

(1892-1927) or Dazai Osamu (1909-1948) were never Christians, 

but we are surprised how much they confronted Christian topics in 

their works again and again. Ôoka Shôhei (1909-1988) as a boy of 

twelve and thirteen felt strongly attracted by the Bible and Chris-

tian belief; this was at the same time a form of self-assertion and 

an argument in the quarrel with his father. Very soon he moved 

away from this attitude. But later on, as a specialist of French lit-

erature he was very much aware of Christianity, and in his famous 

war-novel 'Nobi' ("Fires on the plain" 1948/51) we come across 

some dazzling visions of God when the main character, at the 

border of death, is wandering around in the mountains – scenes 

which are not imaginable without Christian thought. As an excep-

tion we may mention Kagawa Toyohiko (1888-1960) who was a 

fervent Christian, baptized as a High School student in 1904, with 

a sound theological background after studies at a theological 

school in Kôbe and after three years at Princeton University. In 

later years he became a very prolific and successful writer, al-

though he may be even more important as a preacher and a social 

and political activist.  

On the other hand, after 1945 there are both male and female au-

thors with undoubtedly sincere literary intentions, who distin-

guished themselves consciously as Christians. They can be divided 

into authors who were influenced by a Christian environment from 

their early childhood either by their family, their upbringing or their 

school. This applies for the Catholic Endô Shûsaku (1923-96), who 

was baptized at the early age of 12 in 1934, as well as for Sono 

Ayako (born in 1931), who grew up under a strict Catholic educa-

tion and was baptized in 1948 at the age of 17. A similar case is that 

of Ogawa Kunio (1927-2008). He had first contacts with Catholi-

cism as a nine-years-old boy and was baptized in 1947 at the age of 

20. 

The second group is composed of authors who devoted them-

selves to Christianity at a much later point of time, through a per-
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sonal decision, having undergone illnesses and strokes of fate, 

sometimes after many years of a professional career, or after a 

long-standing career as a writer.  

A first representative of this group is the Protestant Shiina 

Rinzô (1911-1973). Having started with Marxist tendencies in his 

writing, he was forced to recant (tenkô) because of the political 

situation before the war. Then, after the war, he first gained a 

reputation as an existentialist writer, until he was baptized in 1950, 

at the age of 39.  

A second representative is the Protestant female writer Miura 

Ayako (1922-1999), who worked as a teacher during the war, con-

tracted tuberculosis in 1948, received the christening in 1952 at 

the age of 30 and began her literary career not before 1961. 

A third somehow exceptional case is that of Fukunaga Take-

hiko (1918-1979) who was a first-rate intellectual and poet-writer 

of the middle of the 20
th

 century. His mother had been a devoted 

Protestant and was engaged even in missionary work. She died 

when he was seven. Thereafter he frequented the Baptist Church 

in Tôkyô with his father for many years. But during his lifetime 

as a student and then as a writer and a university professor he 

never was considered as a Christian, although some parts in his 

novels are prove that he had a deep understanding of Christianity. 

At his funeral, however, even close friends were surprised – and 

partly scandalized – by the fact that he had been baptized two 

years before his death and that hereafter he had frequented the 

church regularly, reading the New Testament in its original Greek 

language.
2

  

                    
2

 It is hard to understand why until today translators and editors outside of Ja-

pan have failed to notice the work of this outstanding author. There was a sin-

gle book in Italian: “Il fine del mondo“, Venice 1988. And now a German 

translation of 'Kusa no hana' (1954): “Des Grases Blumen“, transl. by Otto 

Putz, with an epilogue by Eduard Klopfenstein. Angkor Verlag: Frankfurt/M 

2012. 

But still there is no English nor French translation. 
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The fourth author of this group is Miura Shumon (born in 

1926), the husband of Sono Ayako. He converted to Christianity 

under the influence of Endô Shûsaku and probably also that of his 

wife in 1963, at the age of 37.  

The fifth author I would like to enumerate here is Takahashi 

Takako (born in 1932), a distinguished Catholic author. She was 

baptized in 1975, at the age of 43. 

And my sixth and last example is the Catholic Kaga Otohiko 

(born in 1929), to whom I would like to draw special attention in 

this paper. 

All these authors after the 2
nd

 World War – with the exception 

of Fukunaga – have in common that they advocate their Christian 

attitude distinctly and implement it in their works. This shows that 

after the 2
nd

 World War, Christianity has lost much of the former 

exotism for the Japanese. It has ceased to be an area of mental ex-

periments and has now become an established factor in the range 

of ideologies, for which a person decides consciously in his or her 

specific situation. 

 

Kaga Otohiko and his novel “Takayama Ukon” 

Among the authors enumerated, Kaga also can be regarded as 

an unusual case, considering the fact that his conversion to Chris-

tianity took place at a quite late point of time, in 1987 at the age of 

58, when he had had a successful professional life as a physician 

and a university lecturer, and could look back on 20 years of ca-

reer as an novelist. We may conclude that this step will have been 

of according urgency and significance for him. 

Kaga was born in Tôkyô in 1929 into a family of the upper 

middle-class. In 1944, as an elite pupil he managed to join the 

Nagoya School of Cadets of the army against an enormous com-

                    

On Fukunaga's commitment to Protestantism see: Nishida Kazutoyo. “Fukuna-

ga Takehiko to Kirisuto-kyô.” In: Kokubungaku – Kaishaku to kanshô 74, 4 

(April 2009), p. 132-137. 
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petition, but the end of the war destroyed his dreams of a military 

career. After graduating from junior high school, he studied medi-

cine at Tôkyô University. He worked as a psychiatrist in hospitals 

and prisons, went to Paris from 1957 till 1960 for further studies 

and became a professor for psychiatry at Tôkyô ika shika daigaku 

(the Tôkyô University for Medicine and Dentistry), and at Sophia-

University, where he taught until 1979. Having published fiction 

in addition to his work since 1966, he then dedicated himself to 

his writing. 

One year after his conversion, in 1987, Kaga published a book 

entitled “My way to Christianity”
3

, which gives justification of his 

religious development. I cannot give any details here, but it be-

comes evident that various encounters have supported this deci-

sion, for example with a person sentenced to death whom he met 

in his work as a prison psychiatrist.  

I would like to point out just one aspect here: He answered the 

question why he had decided on Catholicism by saying:  

 

“I don’t know myself… It is just that in my life, which 

stretches on for nearly 60 years, almost all persons I have 

met are Catholics. It thus seemed the natural course of 

events that (without making a conscious decision) I took 

the way of Catholicism. It always seems to me it might 

also have been another way.” 

 

So he regards it as a kind of coincidence or as divine provi-

dence. This means there is nothing dogmatic about his decision, 

but his focus is on the religious search itself, and that he cannot 

explain the paths that led him there; that for him, too, they are part 

of a mystery.  

It seems to be Kaga’s personal aim to pay his respects to the 

most famous fellow Christian from the 16
th

/17
th

 century, Taka-

                    
3

 Kaga Otohiko. Kirisuto-kyô e no michi. Mikuni shobô 1988. 103 p. 
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yama Ukon, in this novel, which was published in 1999.
4

 In spite 

of the reserved narrative attitude, the mental urgency the author 

feels about the topic is clearly reflected in the novel. Kaga may 

also have written the novel in memory of his friend Endô 

Shûsaku, deceased in 1996, who had made “the Christian cen-

tury of Japan“ the object of his writing in an impressive way in 

his previously published novels 'Chinmoku' (“Silence”) and 

'Samurai'.  

The multi-layered novel with an encompassing composition 

draws up a revival of the Christianisation and the following prose-

cution of Christians in Japan of the 16
th

 to the first third of the 17
th

 

century in a most impressive way. The feudal lord (Daimyô) Ta-

kayama Ukon (1552-1615) is an exceptional figure among Japa-

nese Christians as he grew up in a profoundly Christian, even in-

ternational environment; he was baptized in his early childhood 

and is the only feudal lord who, in contrast to all other leading 

personalities of his time, has remained faithful to his religious be-

lief until his death. The author sticks to the historical facts, but 

also draws a lively picture of Ukon’s personality and his personal 

environment. The narrative time of the novel focuses on Ukon’s 

last year of life, on his way into exile from snowy Kanazawa on 

the Japan Sea via the capital Kyôtô to Nagasaki, and from there to 

Manila, where Ukon is received with great honours, but dies soon 

after his arrival as a broken man. However, on this bitter way as a 

captive through various sceneries and seasons there are many oc-

casions for flashbacks on Ukon’s path of life and on the historical 

facts in general.  

The work is divided into 17 chapters, of which five chapters 

(chapters 1, 2, 10, 14 and 17) are written in the form of letters of 

the Spanish missionary Juan Bautista Clemente to his sister in 

                    
4

 The novel has so far been translated only into German: Kaga Otohiko. “Kreuz 

und Schwert – Roman über die Christenverfolgung in Japan”. Übersetzt von 

Ralph Degen. Japan Edition. Berlin: be.bra verlag. 2006. 383 p.  
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Spain. This artistic device enables the author to depict the histori-

cal events with varied intonation, also from the perspective of the 

Spanish and Portuguese missionaries; to casually integrate the 

world-political ramifications of the time, and to recapitulate the 

events after Ukon’s death. Clemente writes his last letter as a vic-

tim of prosecution in a mountain cave in 1626. 

Superficially seen, Kaga is here in the field of the historical 

novel, which is extremely popular in Japan, and he has to of-

fer a number of colourful descriptions. However, his inten-

tions far transcend the dramatizing and entertaining aspects of 

a history remake, which are characteristic of the genre. The 

focus of the novel is on the inner way, the mental attitude of 

the protagonist, who distances himself more and more from 

the inherited values of bushidô, and in his old age, in an in-

creasingly antagonistic environment, puts the Christian way of 

thinking and of living into action with radical and unshakable 

faith in his belief. The sincerity and authenticity of the reli-

gious intention echoes through the novel like a key-tone and 

manifests itself in graphic scenes, for example in the celebra-

tion of the Holy Communion on the march into exile, which is 

held in a deserted mountain hut in winter on the height of the 

pass between the provinces of Echizen and Ômi, which is 

deeply buried in snow (chapter 7). 

I conclude with a short excerpt of this chapter giving a lively 

impression of the seriousness of religious endeavour in an excep-

tional situation: It is a conversation between Takayama Ukon 

and Dewa no kami, the commander of the guardian troop, which 

accompanies him. In spite of his order, Dewa no kami treats his 

captive with respect. The conversation develops after the cele-

bration of the mass. After having highlighted similarities be-

tween certain aspects of the Christian belief and the Buddhist 

teaching of the Pure Land of the Jôdo-sect, the conversation 

takes the following turn: 
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“There is one thing I would still like to ask you”, said 

Dewa no kami, the tone of voice growing stricter. “Do the 

Christians believe, because they want to go to heaven?” 

“No, entry into heaven is permitted as a result of belief.” 

“Is that a good thing?” 

“Yes.” 

“Then I ask you: Can Christians also go to heaven, when 

they are executed because they adhere to their belief in spite 

of the prohibition of religion?” 

“The prohibition of religion is after all a measure which 

only applies to our existence on earth. Belief however is a 

matter which encompasses this world as well as heaven. 

Therefore we may say that you can go to heaven, even if 

you are executed in this world.” 

“Do you therefore think to have yourselves executed 

willingly?” 

“It is not a matter of having oneself executed willingly. It 

is rather the conviction that you will not dismiss your belief 

when you are executed because of it. Because when you 

adhere to your belief, this guarantees that you will go to 

heaven.” 

“But this means that the more Christians are sentenced 

and are thus transported to heaven, the better for you.” 

“This is the final consequence. The execution is for us a 

mercy of Lord.” 

“So here I am actually dealing with someone who could 

be regarded as a threat to the government. Mr. Takayama, 

are you not afraid of death in case of an execution?” 

“That’s a strange question. Would you be afraid to die for 

your Lord, Mr. Dewa no kami?” 

“Certainly not, what are you thinking of”, he denied 

promptly and decisively. 
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Ukon said in a small voice, but emphatically: “It’s the 

same with me. As long as God is my Lord and I will die for 

him, I do not fear death in the least.” 

Dewa no kami did not know what to reply and merely 

looked at him in sinister silence. He then turned around 

abruptly and ordered the guardian soldiers to open their 

banquet.  
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ЗА ЕДНА НЕОЧАКВАНА ЖАНРОВА ЕКСПЛИКАЦИЯ 

НА ДРЕВНОИНДИЙСКАТА ЕСТЕТИКА 

Татяна Евтимова 

В своя доклад ще се опитам да докажа присъствието на 

всички канонични акценти на драмата в един съвременен раз-

каз, озаглавен Дърво, дело на пакистански писател, и ако ус-

пея, накрая ще ви предложа написана от мен едноактна драма 

със същото заглавие. 

Само допреди някакви си 65 години (пренебрежимо малка 

величина на фона на повече от петте хилядолетия развитие) 

една култура за всички по света е Индия, а за себе си – Бхарат. 

Преди 65 години, по силата на чужди интереси, същата тази 

Индия изведнъж осъмва разделена на две части, едната от ко-

ито наречена Пакистан. Другата си е все така Индия, или все 

така Бхарат – зависи от гледната точка и адресата.  

Вече 65 години от двете страни на границата се води една 

невидима битка – за вътрешна личностна самоидентификация, 

която задължително да разграничи съответния гражданин от 

неговия съсед. Защото такова е политическото клише, което 

по силата на държавна разпоредба се очаква да се превърне в 

етническо и културно: Съседът е всичко онова, което ние не 

сме или обратното. Докладът ми е посветен на едно според 

мен понастоящем много важно и необходимо за оцеляването 

ни явление в полето на духовността – разбиване на клишетата 

за другия отвъд.  

Неотдавна изкушената българска публика бе зарадвана с 

изпълнения майсторски от Милена Братоева превод на Ше-

ста глава от основополагащия за древноиндийската драма-

тургия и естетика трактат Натяшастра. Дали случайно или 

не, но авторът, комуто се приписва създаването на Натяша-

стра, който ни учи що е то драма и какво е нужно, за да бъ-

де тя пълноценно изградена и изпълнена, е останал с името 
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Бхарата. Индийската цивилизация, в чието мисловно поле 

човешкият живот винаги се е възприемал като актьорска или 

сценична игра, изпълнявана под съвършената и неоспорима 

божествена режисура, от незапомнени времена също се са-

моназовава Бхарат. Вероятно поради това съвпадение в име-

нуването днес Индия възприема себе си за единствен нас-

ледник на древността, в нейна обективна и субективна про-

екция.  

От студията, предхождаща превода на Шеста глава от На-

тяшастра, научаваме, че Бхарата се е превърнал в име сим-

вол на театралната традиция на древна Индия, на театъра като 

своеобразно просветителско изкуство, което е било призвано 

да преведе на разбираем сценичен език сложното познание на 

четирите Веди и така да го направи достояние на всички 

прослойки в обществото. 

Раса е специфичният емоционален обертон, постиган бла-

годарение на майсторска игра на актьорите и безукорно 

структуриран сюжет. Ако следователно в едно художествено 

произведение, независимо от неговата жанрова отнесеност, 

открием „носещата конструкция“ на безукорно структурира-

ния сюжет и майсторската игра на актьорите, ние ще се до-

коснем до мига и магията на емоционалната наслада, ще от-

пием от „сока на блаженството“, или раса.  

Преди време ми се случи да преведа разказ на много изве-

стен съвременен пакистански писател (майстор на краткия 

разказ) и в същото време – изтъкнат художник наивист на Па-

кистан, Тасаддук Сохел. Сохел е роден през 1930 г., което 

„автоматично“ го асоциира с „ятото прелетни писатели“, как-

то аз си позволявам най-добронамерено и, разбира се, услов-

но да нарека всички онези творци, които по силата на фамил-

ната си принадлежност от една страна, и на държавно-поли-

тическата ирония на ХХ век – от друга, само за една нощ се 

оказват с две родини – едната бивша (Индия), а другата бъде-

ща (Пакистан).  
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Цивилизационната тъкан обаче нито се създава, нито се 

къса за една нощ. Дори някой много силно да е пожелал това. 

Цивилизационната тъкан, която са намятали върху плещите 

си буквално хиляди поколения и която в различни времена и 

пространства ги е защитавала и предпазвала от изчезване, 

още я има. И до днес, волно или неволно, те се самоотъжде-

ствяват с нея, пренасят я и я предават напред.  

Зад тези твърде абстрактни мисли и обобщения стои един 

много конкретен факт – разказът Дърво на Тасаддук Сохел, 

който си бях избрала, а не трябваше, да преведа. Четях го и 

непрекъснато си го представях като театрална постановка – с 

главни и второстепенни герои, с талантлива актьорска игра и 

с впечатляващи декори. Четях го като сюжет за едноактна пи-

еса със същото или подобно заглавие. Това натрапчиво автор-

ско заиграване на текста на разказа с идеята за жива драма-

тургична творба ме накара да се обърна към „класиците“ и да 

потърся причините. Свалих от рафта книгата за произхода и 

развитието на индийската естетика, мислено благодарих на 

колегата Братоева и затърсих да разбера какво казва Бхарата 

по въпроса. А той казва следното: 

Сюжетното действие на всяко драматургично произведе-

ние може и трябва да се разглежда от два ъгъла – от ъгъла на 

конкретното действие, или развитието на обстоятелствата; и 

от ъгъла на поведението на главния герой в творбата.  

От гледна точка на конкретното действие, или обективно, в 

Натяшастра са отграничени пет сюжетни елемента. Първият 

сред тях е биджа, или „семето“, иначе казано – обстоятел-

ството, от което се ражда, възниква всичко последващо; а спо-

ред дефиницията на Бхарата – „онова малко нещо, от което се 

разгръща цялото действие, за да постигне желания плод“ (Бра-

тоева 2011: 51). Не беше трудно да открия „семето“ в омагьос-

ващия разказ на Тасаддук Сохел: Усещах, че всеки момент 

главата ми ще се пръсне, ако не намеря някого, който да ос-

вободи натрупалото се напрежение.  
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Началото, учи Натяшастра, трябва да се съпровожда от 

неволно действие или развитие на второстепенна случка, коя-

то да загатва своеобразна диря към главното действие. Тя се 

нарича бинду, или „капка“ – оприличават я с дирята, оставена 

върху гладка повърхност от стичаща се капка масло. За бинду 

Сохел беше написал следното: Шер Хан, моят котарак, кой-

то се беше наслушал на моите бръщолевения в подобни мо-

менти, който ми беше най-съкровен приятел, крепител и 

утешител, вече месец как се помина.  

Обективно главното действие в драматичната творба може 

да се определи като такова само в режим на съпоставяне с 

друга, или второстепенна сюжетна линия, която в трактата на 

Бхарата се нарича патака. Буквалното значение на термина е 

„знаме“, „флаг“ и тъкмо то ме насочи към този елемент от 

„драматургичния“ текст на Сохел – едно наистина забелязва-

що се и запомнящо се „знаме“: Идиот такъв!, гласът отекна 

отново – говореше дървото. Мисля си, че не би се намерила 

по-подходяща от тази фраза за ролята на „знамето“, под което 

предстои да се развива главното действие.  

Пракари е наречен в трактата следващият задължителен 

елемент от сюжетното действие. Пракари представлява много 

кратка по време епизодична случка, в която не взима участие 

нито един от главните герои, но която играе важна роля в 

последващото развитие на сюжета. Сохел очевидно познава и 

спазва и това изискване на Бхарата, защото пише: А вашето 

дърво, казва [градинарят], спомням си много ясно, беше заку-

пено от малка дърводелска компания от Бирмингам.  

Последният задължителен сюжетен елемент, или онова, 

което трябва да се осъществи, което съсредоточава и увен-

чава с плод усилията на главния герой, е каря. А в разказа си 

Сохел го въплътява в едно кратко изречение: Ама нали ти 

ми казваше, че след смъртта няма нищо? Не е трудно да си 

го представим изречено на сцената преди самия финал на 

пиесата. 
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В трактата Натяшастра, както споменах в началото, се 

съдържа и субективно описание на сюжетната линия, или с 

други думи – описание от гледна точка на присъствието и на 

действията на главния герой в пиесата.  

Съгласно текста и според указанията на Бхарата, поведе-

нието на главния герой се подразделя на пет стадия. Всяко 

човешко поведение в началото е мотивирано от копнеж, 

желание за постигане на някакъв плод, на някакъв резултат. 

Извън времето и пространството, извън културните импе-

ративи, основният мотив на всяка човешка дейност и про-

изтичащо от нея поведение винаги е било желанието, а в 

термините на трактата – прарамбха. Героят на Сохел също 

е „задвижен“ от едно огромно желание: Само ако можех да 

разбера езика ти, казах, загледан в дървото с копнеж и от-

чаяние.  

Задвиженият в сюжета на драмата главен герой вече е 

длъжен да полага усилия, за да постигне желания плод. В 

термините на древноиндийската естетика на драматичното 

изкуство този втори стадий е наречен праятна, или буквал-

но „усилие“. Главният герой от разказа на Тасаддук също 

предприема конкретни стъпки, усилено се стреми да постиг-

не желаната цел: Записах си адреса на бирмингамската ком-

пания. 

В един момент от развитието на сюжета доброто драматур-

гично произведение предлага на своя главен герой надежда – 

той е на път, той притежава реален шанс да сбъдне желанието 

си, „да откъсне лелеяния плод“. Този решаващ за действието 

етап от поведението на героя се нарича праптяша. Едва ли 

някой би се усъмнил в задължителността на този етап, тъй ка-

то надеждата според мен е вторият (но не по важност) уни-

версален движещ поведенчески мотив за човека. След като 

провери, той надраска името и адреса на църквата върху 

лист хартия и ми го подаде. Благодарих и тръгнах да търся 

въпросната църква. Надеждата в разказа на Сохел сякаш наи-
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стина „извира“, „блика“, тя окрилява героя и му дава сили да 

извърви пътя си докрай. 

И най-добре премислените действия, и най-благоприятните 

обстоятелства може да бъдат осуетени и помрачени от вне-

запното възникване на пречка – било от обективен, било от 

субективен характер. Нервното напрежение с приближаване-

то към целта често се оказва подобен възпиращ фактор, наре-

чен в трактата ниятàпти. И ако в реалния живот нервното на-

прежение „преди финала“ понякога може и да ни подмине, в 

добрата пиеса това няма как да се избегне – ниятàпти е за-

дължителен етап в поведението на героя: Старицата мърмо-

реше нещо под носа си. След неизвестно колко тя сведе глава 

в поклон, а после полека се изправи и бавно тръгна да си изли-

за. Едва сега вдигнах глава и за първи път погледнах Христос 

право в очите.  

След всички етапи, предприети стъпки и действия от стра-

на на главния герой за постигане на желания плод се стига и 

до последния стадий, наречен прозрачно от мъдреца Бхарата 

според прякото значение на термина пахалайога, или буквал-

но „постигане, добиване на плода“. Ето какво четем у Сохел, 

как неговият герой изрича с думи добиването на плода: Да, аз 

съм тук, Дърво мое!  

За създаването на добра пиеса е задължително двете 

страни на драматическия сюжет – обективната и субектив-

ната, да се пресичат помежду си. Това, постулира трактатът 

Натяшастра, се случва задължително на пет места посред-

ством драматургичното изграждане на пет връзки, или 

сглобки. На модерен език всяка от тези връзки би се нари-

чала „интермедия“, своеобразна пауза, по време на която 

зрителят си отдъхва за малко от наситените действия на 

сцената. 

Първата знакова връзка, или сглобка се нарича мукха – 

дума с пряко значение „отвор“, „отваряне“, „лице“, „уста“. 

Употребена в контекста и за нуждите на драматичното изку-
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ство и естетика, тази дума обозначава същинското начало на 

драматическото действие, когато нещата започват да се 

случват и пиесата реално „се отваря“. В разказа това начало 

е изградено по следния начин: Когато напрежението вътре 

в мен стана нетърпимо, грабнах шлифера и хукнах към пар-

ка. Седнах върху коренището на едно дърво и се облегнах на 

дънера. 

Втората задължителна връзка „интермедия“ е наречена от 

Бхарата пратимукха, или „повторно начало“. За целите на 

сценичното действие тази „интермедия“ е необходима, за да 

напомни на зрителя, че нещата вече се случват, че „семето“ е 

посято, макар и все още невидимо. Но неговото развитие 

предстои, то ще стане видимо, само не трябва да се бърза, ни-

то пък да се изпада в униние от физически „невидимото“ му 

развитие на сцената: Попитах го за онова парче. Той се почеса 

по плешивото теме и каза: – Мисля, че от него издялах един 

Христос и го дарих на църквата.  

Следва сюжетната връзка гарбха. Буквалното значение на 

думата е „утроба“. С гарбха се обозначава паузата, по време 

на която трябва да се разбере, че до края на пътя на героя му 

остава все по-малко, че дори и да се случи нещо непредвиде-

но, то няма да попречи на придвижването напред към пости-

гане на целта, героят няма да спре да се стреми към постигане 

на желанието. Влязох в парка и видях, че дървото го няма. 

Обзет от мъка, известно време бродих безцелно из парка и 

само регистрирах колко много дървета бяха изкоренени от 

мощната буря. Но, както учи Бхарата, бъдете спокойни, не 

унивайте, то (разбирай „семето) ще се намери! Разказвачът 

Сохел и тук се е проявил като добър ученик и много приле-

жен изпълнител. 

Вероятно с цел запазване на напрежението и активно прос-

ледяване на сюжетната линия от страна на зрителя Натяша-

стра въвежда „връзката“ вимарша. В тази пауза-сглобка геро-

ят е длъжен да изобрази гняв, възбуда или злоба, защото веро-
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ятно и той самият вече е уморен от търсене, има потребност 

сякаш за последно преди успеха да се поддаде на своите чо-

вешки слабости. Героят на Сохел също е подвластен на такива 

емоционални спадове: – Виж сега, – казвах си, – това си е чи-

ста лудост. Ако някой разбере какво си мисля, със сигурност 

ще ме вземе за пълна откачалка.  

Завършващата „интермедия“ се нарича нирвахана. Избра-

ната дума за назоваване на тази крайна и може би драматур-

гично най-значима пауза-сглобка означава буквално „не-дви-

жение“, „покой“, „застой“. Това е последната фаза на финала 

и добиването на желания плод. Целта на драматичното дей-

ствие е постигната, всички – и героите на сцената, и зрители-

те, се намират в някакво „затишие пред буря“, в миг на равно-

весие и не-случване на нищо, след който ще избухне радостта 

от постигането на желаната цел. Радостта е постигната, а 

представлението завършва. Сохел разбира много добре сми-

съла на нирвахана, защото е записал този миг ето така: Дърво-

то остана безмълвно.  

Драматичното изкуство е призвано да въздейства по много 

начини. Един от тях, наред със сценичното действие, актьор-

ската игра и музикалния съпровод безспорно е и езикът. Бха-

рата е известен като един от първите автори, които обръщат 

внимание върху същността, структурата и употребата на раз-

лични стилистични езикови средства, или фигури на речта, 

които имат пряко отношение към възприемането на драма-

тургичното произведение. Той посочва четири такива стили-

стични фигури – упама, рупака, дипака и ямака (Рой, Гидуа-

ни 1986). Майсторът драматург и естет е бил длъжен да ги 

познава и да ги използва самостоятелно или в комбинация, за 

да усили въздействието и крайното послание на драматургич-

ния текст към зрителя.  

Дали Тасаддук Сохел е добър ученик на Бхарата и дали 

освен по завещания от мъдреца строг сюжетен модел е изгра-

дил разказа си и в нужната формално-речева матрица ще 
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проверим сега. Първата от препоръчваните за използване 

стилистични фигури е упама – букв. „сравнение“. Бхарата 

поощрява сравняването на първично несравними обекти от 

гледна точка на притежавани качества, на предназначение 

или начин на поведение, своеобразно оксиморонно, или не-

мислимо сравнение. Този похват се среща и у Сохел:... ей 

там онзи камък, него също го е страх. Алергичен е към куче-

та. Оня ден ми разправяше, че от кучешката пикня получава 

обриви.  

Рупака е втората посочена от Бхарата стилистична фигу-

ра. Думата рупака има буквално значение „имащ формата 

на“, „с формата на“. Разбирането за нея предполага метафо-

рично отъждествяване, при което черти на един предмет се 

пренасят върху друг на основата на прилика, свързваща 

прякото и преносно значение на думите. Сохел е наясно с 

функционирането и употребата на рупака, както личи от 

текста му: Високата като стена редица от яки бели дърве-

та, която преди обрамчваше парка и сякаш пробождаше 

небето, беше напълно отнесена.; или Всички тия лековити 

билки, които виждаш, са страшно набожни. А онази пла-

чеща върба ей-там, тя направо е върха! В доживотна мо-

литва! Не съм я виждал да си вдигне главата и за една ми-

нута. 

Сред стилистичните фигури, завещани на добрите драма-

турзи от Натяшастра, е и дипака – букв. „просветител“. 

Сигурно може да се разсъждава защо е избрана тъкмо тази 

дума, за да се обозначи една така често употребявана сти-

листична фигура, позната ни като „изпускане“, но, разбира 

се, не тук и не сега. Тази фигура е популярно езиково сред-

ство, което облекчава речта, като едновременно с това изо-

стря сетивата, които да следят и да не изпускат нишката на 

мисълта. Ето и примери за дипака у Сохел: Никой не ме по-

сещава и аз никого.; или Сути живее на номер 9, Либи – на 

7, а Сузи – на 2.  
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Последната от стилистичните фигури, която авторите на 

драматургични произведения били длъжни да използват и та-

ка да олекотяват и изпъстрят езика си, е фигурата ямака. 

Според обяснението на коментаторите тази фигура означава 

„двойно значение“, „двусмислица“ и се постига за сметка на 

повторение на дума или фраза в рамките на един и същ по-

голям текстов сегмент, но с различно значение. Двусмислици 

откриваме и у Тасаддук: Котките говорят, ала говорят с 

очите.; или Дървото е живо, рекох си, но дали пък чак тол-

кова живо като Шер Хан?; а също От деня, в който съм се 

родил, та досега, аз не съм седнал да си почина и за една ми-

нута. На дърветата също им се иска да седнат и да си по-

чинат.  

Тук ще приключа своя кратък анализ за приложимостта на 

концептуалната и формална матрица, зададена от древния 

трактат Натяшастра за художествени произведения, сътво-

рени в необозримо далечно време и в необозримо далечно 

пространство, но от творци, които са – осъзнато или не – пан-

хронични носители на древното познание за естетика и за съ-

вършеното работещо послание на художествената творба, не-

зависимо от нейната жанрова принадлежност. Убедено твър-

дя, че концептуалният шаблон, изграден от мъдреца Бхарата, 

се „напасна“ идеално с един разказ, по-млад само с около 

2500 години. 

Ще завърша с един цитат от началото на трактата: Наме-

сил се самият бог Индра, който пожелал Бхарата и него-

вите наследници да разпространят Натяведа по всички 

краища на земята. Тя била толкова прекрасна, че боговете 

предпочитали много повече да бъдат почитани от смърт-

ните чрез театрални представления, отколкото с цветя и 

сандалово масло (Братоева 2011: 34). И няма значение 

„обитатели“ на кой пантеон са почитаните богове, както 

елегантно ни внушава талантливият пакистански творец 

Тасаддук Сохел.  
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Дърво 

(едноактна пиеса, моноспектакъл) 

от Т. Сохел и Т. Евтимова 

О, драги зрители! Аз обичам самотата. Затова сте в 

тъмното, да не ви виждам. Никой не ме посещава, и аз нико-

го. Да, обаче човек със сигурност има нужда от някого в ня-

какъв момент. Е, аз нали съм човек. Случи се и на мен. Шер 

Хан, моят котарак, който ми беше най-съкровен приятел, 

крепител и утешител, вече месец как се помина. И аз все сам, 

все сам. То бива самота, ама пък чак толкоз!?...  

Ох, викам си, ей сега главата ми ще се пръсне, трябва да 

намеря някого, който да ме освободи от проклетото напре-

жение. Положението е нетърпимо, грабвам шлифера и къде-

къде, хуквам към парка. Сядам небрежно върху коренището 

на едно дърво и се облягам на дънера. Само да можех да раз-

бера езика ти, мислех, загледан в клоните с копнеж и отчая-

ние, щото те шумолят и все едно си приказват.  

– Майната ти, я се разкарай!, чувам, а наоколо няма ни-

кой. 

– Идиот такъв!, чувам пак басов глас, – и не ме настъпвай, 

ако може!...  

– О, Господи, дървото ми говори. На мене. Бе то и котки-

те говорят, ала говорят само с очите... Я да взема да се 

прекръстя! 

– Ти, господинчо, вика ми направо, знаеш ли, че от деня, в 

който съм се родил, та досега, аз не съм седнал да си почина 

и за една минута. На дърветата също им се иска да седнат 

и да си починат.... ей там онзи камък, нали го виждаш, него 

пък го е страх. Алергичен бил към кучета. Оня ден ми разпра-

вяше, че от кучешката пикня получавал обриви. Треволяците 

билки, вика дървото, са страшно набожни. А пък плачещата 

върба, тая направо е върха! В доживотна молитва! Не съм я 
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виждал, вика, да си вдигне главата и за една минута. Сигур-

но очаква, като умре, Господ да � подари поне половината 

от Рая. Ама след смъртта има ли нещо, питам аз като за-

маян. 

... След смъртта ли? О, мисля, че няма нищо. Освен ако не 

питаш билките.  

После нещо заболях, та си ходих до Пакистан. Уж за мал-

ко, пък знаете как е у дома, цяла година мина. В самолета за 

Лондон хората ми разказват, представете си, че мощен ура-

ган бил изкоренил стотици хиляди дървета из цяла Англия. 

Включително и в Лондон. Нали се сещате къде отивам пър-

во? – в парка. Дървото го няма.  

Парков работник, драги мои, когото само бях виждал, за-

почва да ми обяснява как скупчили настрана и изгорили дреб-

ните дръвчета, а по-едрите екземпляри продали на майсто-

ри мебелисти и резбари.  

– А вашето дърво, вика ми, беше закупено от малка дър-

воделска компания от Бирмингам. Адресът мигом се озова-

ва в джоба ми. Манията ми отново да видя моето дърво се 

засилва. Няма да обяснявам надълго и нашироко как се озо-

вах в двора на дърводелската работилница. Ох, мисля си, 

това моето си е чиста лудост. Ако някой разбере какво 

търся тука, ще ме вземе за пълна откачалка. И влизам. 

– О!, – изчуруликва руса секретарка, – ето го, продали сме 

го на г-н Колин Търнър, скулптор и дърворезбар.  

Бирмингам не е толкова голям град. Вече съм при господи-

на Търнър. Питам го за онова парче. Той се почесва по пле-

шивото теме и казва: 

– Мисля, че от него издялах един Христос и го дарих на 

църквата. Още един адрес набързо се озовава в джоба ми. 

Привечер църквите са празни. Само една старица мърморе-

ше нещо под носа си. След неизвестно колко сведе глава, пок-

лони се, после полека се изправи и бавно тръгна да си излиза. 
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Останал сам, аз вдигнах глава и за първи път погледнах моя 

Христос право в очите. И вие очаквате чудото, нали!? 

– О, ти дойде?, гласът му си беше същият. 

– Да, аз съм тук, Дърво мое!, а моят беше неузнаваем и за 

самия мен. Не разбрах как сграбчих до болка крака му. И го 

питам: Ама нали ти ми казваше, че след смъртта няма ни-

що? А то, уважаеми зрители, Дървото, остана безмълвно.  

 

(Завеса) 

 

Ако „моята“ едноактна пиеса ви е харесала, ако успяхте да 

опитате вкуса на раса, значи е трябвало да преведа този раз-

каз. А това от своя страна означава, че Дърво на Тасаддук Со-

хел наистина е пример за, макар и неочаквана и нетрадици-

онна, но напълно завършена и стойностна експликация на 

древноиндийската естетика за театър и сцена със средствата 

на съвременния къс разказ.  
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SANJŌNISHI SANETAKA AND HIS BRIDGING-ROLE  

IN JAPANESE MEDIEVAL POETRY 

Masako Sato 

1. Introduction 

Modern national literary study in Japan began under the influ-

ence of European philology; the most precise and solid history of 

Japanese literature in that period was written by Karl Florenz 

(1865-1939) at the beginning of the twentieth century. He covered 

the highly formalized development of Japanese literature. Florenz' 

focus was the advance of Japanese poetry from the earliest period 

until his own age; he was especially concerned with form and con-

tent after the Heian court period, and he saw the poetry in the me-

dieval period as “old wine in new bottles.”
1

  

As we look back at the most recent research on the medieval 

period (1185-1600), after the fifteenth century, we also can find 

elements of “new wine in old bottles.” 

The main element of this period was the adaptation of the tradi-

tional forms based on the achievement of the first official anthol-

ogy of court literature, Kokinshū. Although medieval poetry fol-

lowed the elemental rules, the poets also linked to new socio-

cultural phenomena; the changing fashions of form and content 

shaped medieval poetry. Such innovative minded literati entered 

on a new world of poetry, especially as they considered the chang-

ing role of power in the political world they inhabited; they were 

losing the privileges of the aristocracy as the warrior class (samu-

rai) gained status and power. This change was reflected not only 

                    
1

 Karl Florenz: Die Geschichte der Japanischen Litteratur: Leipzig 1906. Flo-

renz was the founder of the Japanology discipline in German university. His 

philological and religious research consisted of his scholarly background (s. 

Sato: 1995). The citation from Florenz 1906:264; he said “alter Wein in neue 

Schläuche”.   
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in the status of the aristocracy but also in the cultural field; poetry 

and power shifted gradually into the hands of new rulers.
2

 

Sanjōnishi Sanetaka (1455-1537), an aristocratic politician as 

well as scholar and poet of the classics, described the shifting of 

cultural status in the late medieval era; he not only handed down 

traditional aristocratic cultural knowledge to the new social force, 

the samurai class, but also reformed the world of conventional 

aristocratic poetry by composing his own poetry on lyrical themes, 

contents and form. 

In this paper I would like to examine the role and meaning of 

the activities of Sanjōnishi Sanetaka in the socio-cultural context 

of the political power shift, in analyzing the historical develop-

ment of medieval waka poetry.  

 

2. Sanjōnishi Sanetaka: life and works in a difficult period 

Sanjōnishi Sanetaka (三条西実隆:1455-1537) was born as the 

second son of Kimiyasu. His mother also originated from an aristo-

cratic family (Kanroji) at the same level of the aristocracy. Because 

of his elder brother’s early death, he became the successor of the 

family; he served in the emperor’s court under the ruling shogun, 

Ashikaga Yoshimasa (1436-1490). He wrote a detailed diary 

(Sanetakakōki 実隆公記) between 1474-1536 according to the aris-

tocratic tradition
3

. This diary was his family history as well as de-

picting everyday life in the declining noble circle in the late medie-

val period; His family was losing its social prestige and various 

other privileges which they had had over generations.
4

 

According to his description, alongside his court politician’s 

activities, he devoted himself to philological scholastic works, in-

                    
2

 Gomi: 1992: 161-192. Ogawa: 2008: 15-19; 64f. 

3

 Hara: 1917, Takahashi: 1952, Haga: 1960. 

4

 Hara: 1917 and his cooperative promotions with Sōgi see also Benl: 1951: 

124-128. 
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cluding the copying of various classics; this also helped him sup-

port his family as the ruling class was losing its financial stability. 

His calligraphy was highly valued as the fortunes of the aristoc-

racy declined; it was the midpoint between the decline of the aris-

tocracy and the rise of the warrior class
5

.   

The monk Sōgi (宗祇: 1421-1502), was a famous poet, espe-

cially known as one of the founders of renga-poetry. Sōgi was de-

voted to the restoration and revitalization of traditional poetry, in-

volving new ascending troops by linkage to the literary world; in 

fact Sōgi introduced Sanetaka’s poetry and calligraphy to the 

dominant warrior class.
6

  

Reflecting the real world was a tremendous innovation in the 

literary world of the period; Sōgi even mastered the norm of court 

poetry knowledge as well as the exclusive secret formula (hiden), 

but really was devoted to the new style, renga-poetry; he pro-

duced this style of collaborative poetry, developed throughout the 

medieval period, but insisted that the foundation of renga was 

from antiquity according to legend. Collaborative poetry consisted 

of at least two ku (句) or stanzas, usually many more: the opening 

stanza called the hokku (発句) became later the basis for haiku- 

form poetry. Sōgi introduced this collaborative lyric style to the 

warrior class, who became involved in the new opportunities for 

elegant amusement
7

.     

                    
5

 Hara: 1917, Takahashi:1952, Haga:1960 and Miyagawa: 1995. 

6

 Sōgi was a Zen monk from the Shokokuji temple in Kyoto and he studied 

poetry, both waka and renga. In his 30's he became a professional renga poet. 

Sōgi is considered the greatest master of renga, his two most famous works 

being "Three Poets at Minase" (Minase sangin hyakuin, 1488) and "Three Poets 

at Yuyama" (Yuyama sangin hyakuin, 1491). This outstanding poet left more 

than 90 works (anthologies, diaries, poetic criticisms and manuals, among o-

thers). Before his death, he wrote “Sōgi Alone”, which mostly includes his 

memos (Ijichi: 1943, Shimazu: 1991).  

7

 Ijichi: 1943, Shimazu: 1991. 
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The other outcome of the formation of cooperative poetry in 

the period arose from modifying the traditional poetry contests or 

waka matches; renga-poetry was a radical innovation. We can see 

illustrated records of actual poetry contests since the 1200s as well 

as depictions of imaginary contests such as one between the 

Thirty-six Poetry Immortals. The fourteenth-century illustrated 

scroll (emaki) Tōhoku'in Poetry Contest among People of Various 

Occupations (東北院職人歌合絵巻) depicts a group of craftsmen 

who held a poetry contest in competition with the nobility
8

. This 

modifying or adapting of new themes in the conventional style 

unlocked a new poetical dimension; Sanetaka and his circle of 

friends tried more such innovations.   

Waka matches were initially a distinctive traditional character-

istic from the classical court period; such matches were important 

for the development of poetics and a major incentive for the crea-

tion of waka. When composing such poem, the nobility set as a 

rule: Mono-awase (物合), the matching of pairs of things by two 

sides, was one of the pastimes of the Heian court; the items mat-

ched might be paintings (絵合, e-awase), shells (貝合, kai-awase), 

sweet flag or iris roots, flowers, or poems.  

This art in court society contributed especially to the imperial 

anthologies, Kokinshū and Shin-kokinshū. Innovative minded men 

of culture such as Sanetaka would try to put perspective on the 

changes in society. 

 

3. “Bridge” as poetry motif in the converting period 

We can find a new type of poem in Sanetaka’s private anthol-

ogy, Setsugyokushū, literally snow-jewel-collection: in the poem 

“sudden shower on a bridge”, Sanetaka used a “bridge” not as a 

                    
8

 Vollmer :1995: 181-186. 
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conventional lyrical metaphor,
9

 but rather to portray commoners’ 

everyday lives. The poem contains four waka poems which treat a 

bridge and rain and use the sound effects of the rain on wooden 

boards and people stepping on the bridge: real phenomena in a 

purely metaphoric context.   

Steps of the horse thundered over the bridge boards (con-

necting both backsides) in the sudden shower (Sato’s rough 

translation from Japanese original: uchiwatasu ano oto taka-

shi niwakanaru ame ni ya koma mo todoroki no hashi)
 10

 

We can find the archetype of this late medieval scenery in a 

folksong in the fourteenth book (collected folk songs in the east-

ern provinces) of Man’yôshû:  

I visit you always with noiseless steps, like the horse 

which always steps over the bridge boards (connecting both 

backsides) from Mama in the province of Katsushika (Sato’s 

rough translation from the Japanese original: ano oto sezu 

yukamu koma mo ga katsushika no mama no tsugi-hashi 

yamazu kayowamu; Man’yôshû Book 14:  No.3387)
11

 

The old song in Man’yôshû includes the phrase, “with noise-

less steps” referencing a specific attribute of love and desire, 

namely, the necessity of secrecy; there is a connotation of being 

unnoticed by others. The same sort of phrase can also be found 

in the later description; with this equivalent phrase “with noise-

less steps” in Japanese “ano oto sezu,” although it is converted 

from “noiseless steps (ano oto sezu)” to “noisy steps (ano oto 

takashi).” “Ano oto” is in the identical ancient dialect from the 

eastern province.  

                    
9

 The meaning and usage of “bridge”as metaphor, topos, or motif in jaoanese 

cultural history, see Sato (2008: 351-376). 

10

 Shinpen-kokka-taikan-henshû-iinkai: 1990: 635.  

11

 Satake: 2002: 322. 
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This attribute is also found in a poem in the illustrated records 

of the Seventy-One Matches Poetry Contest among People of 

Various Occupations (ca. 1500). The exact same phrase is typical.  

Don’t dislike me, hearty communicated wandering monk, 

even with noiseless steps (no need to be afraid of others) 

(Sato’s rough translation from Japanese original: Itounayo 

kayou kokoro no muma-hijiri hito no kiku beki ano oto mo 

nash; Shiciju-ichi-ban shokunin utaawase, No. 46.) 
12

  

In parody of the old song from Man’yôshû the phrase “with 

noiseless steps” is used in various forms but a similar negative ex-

pression, “ano oto mo nashi” with the emphasis “mo;” a wander-

ing monk can communicate heart to heart. This is why he crosses 

the bridge “with noiseless steps.” “Communicate” indicates the 

unseen bridge.  

The poets who were competitors in this Poetry Contest and the 

compiler of the poems in the contest are unknown; however, the pe-

riod of the compilation occurred during the time Sanetaka was alive: 

Perhaps aristocrats Sanetaka knew or his close relatives or friends 

participated in this Poetry Contest; he also probably participated.
13

 

As certain proof of his connection to the contest is his handwriting 

on the box for the handwritten copy of the illustrated records of the 

Seventy one Matches Poetry Contest among People of Various Oc-

cupations in the collection of Tokyo National Museum.
14

       

These are examples of the innovated poetic expressions in the 

late medieval period. A characteristic phrase of the old song from 

Man’yôshû; depicting the everyday life in a sudden squall on a 

                    
12

 This “wandering monk” is “boro”. The text is used the Gunshoruijû (Guns-

horuijû-kankôkai(ed.): 1959: 554-556. German transcription and translation see 

Schneider: 1995: 111-112. This poetry consists on also the other waka- tecniq 

honkadori-alusion (Sato:2008b).  

13

 Gunshoruijû-kankôkai (ed.), 1959:606, Fukuda: 1972:762, and Amino, 

Iwasaki et.al.: 1993: 565-568. 

14

 Amino, Iwasaki et.al.: 1993: 565-568, Ishida: 1977.  
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bridge. A phrase becomes an archetype: noiseless to extremely 

noisy... “thundered.” This appears in the scenery of a commoner’s 

daily life. Another humorous example in the poetry competition 

indicated an abstracted bridge between personal feelings using a 

humble monk; here, too, we can find a relation to everyday life.
15

 

 

4. Intermediary motif-transformation – lyricism from  

poetry to visual art: as conclusion – 

The relation between the group of court aristocrats who were 

producing conventional literature but interested in the new social 

wave is extremely interesting. The linked poem “sudden shower at 

the bridge” in Sanetaka's private anthology Setsugyokushū and the 

fictitious monk's poem by a court aristocrat in the poetry competi-

tion Seventy one Matches Poetry Contest among People of Vari-

ous Occupations are particularly intriguing. 

Poetry reform and the tradition of philology are closely re-

lated
16

; since the heyday of Heian court society it was an enrich-

ing literary task to seek readable texts from the old confusing writ-

ing of the Man’yôshû; partly interpreted text was used as a source 

for composing lyric poems, as opposed to the Kokinshū. The old-

est anthology was used to bring friends together to reform as op-

posed to the authority; an example in the 1400s was the family 

Mikohidari poetry brought prestige to this family
17

.  

Reformers criticized the orthodoxy by asserting that the poetry of 

the orthodoxy diverted from real life and personal honesty. Real life 

and personal honesty was also lacking in the Kokinshū, at least they 

considered. The situation in the late fifteenth century revolutionized 

the style and motifs of the poetry of court poets
18

. Poetry competi-

tions set as themes the professions or scenes of workers’ everyday 

                    
15

 Sato: 2008a: 351-376, 2008b: 6-17, 23-25. 

16

 Sato 2011: 341-370. 

17

 Fukuda: 1972: 64-73, Kubota: 1993: 292-300. 

18

 Fukuda: 1972: 73-98, Ogawa: 2005: 51-73 . 
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lives
19

. Using a literal bridge as a theme, poets imagined a conven-

tional dialog, and this reformed the nature of poetry. 

Sanetaka’s role in the literary world in the late medieval period 

symbolized his new perspective on the “bridge” combined with a 

sudden shower; Sanetaka created a bridge  between the sophisti-

cated elegant style achieved by court society and the workers’ 

everyday lives. This kind of motif was preferred in the period just 

after the age of civil war.
20

     

Utagawa (Ando) Hiroshige (1797-1858) often chose a “bridge” 

for the theme of his woodblock paintings; the “bridge” neither in-

dicated warriors’ strategy, nor the metaphor of passage to the 

other side. Rather, it implicated an unrealized dream on this side
21

. 

Hiroshige visualized commoners’ everyday lives during the great 

peace of the Tokugawa shogunate and used a “bridge” as a sym-

bolic platform as Sanetaka had shown, although the aristocrat 

never saw bridges in peace setting during his lifetime. Hiroshige 

depicted bridge-scenes in his famous series the Fifty-three Sta-

tions of the Tōkaidō (1833–1834); 11 paintings of the 55 pictures 

of the series show bridges
22

. Bridges in the shogunate metropolis 

symbolized the “Pax Tokugawa.”
23

  

Sanetaka’s philology and Calligraphy were accepted by the 

new order under Tokugwa; he was admired as one of the most in-

fluential court poets throughout the Tokugawa period
24

. 

                    
19

 Fukuda: 1972: 772-773, Vollmer: 1995: 196-232. 

20

 His private anthologies were positive evaluated in the Tokugawa-period 

(Benl:  1951: 127f., Shinpen-kokka taikan-henshû-iinkai: 1990: 850-851.  

21

 Sato: 2008a: 351-376. 

22

 Michener: 1961: 233, 277, Oka:1982, Forrer: 1997. 

23

 Kimura: 1927: 87-88, Sato:2008a: 351-376.  

24

 Miyagawa: 1995. His family had an important role, connecting between the 

emperor’s court (Kyôto) and the shogunate (Edo): traditional waka poetry had a 

crucial implicated meaning for the sovereignty and the rule in the socio-cultural 

symbolic context (Ueno: 2003: 6-8, 34-35, Suzuki: 2009: 62–63, Sato: 2011: 

348-351).  
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In one of Hiroshige’s most popular paintings, titled “sudden 

shower at the great bridge” (1856 and1858
25

), we can find the 

scene Sanetaka visualized; Vincent Van Gogh also painted a scene 

like this in his oil painting “bridge in the rain.”
26
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НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМА  

ЗА ПРОИЗХОДА НА КОРЕЙЦИТЕ 

Светла Къртева-Данчева 

Поради продължителната изолираност на Корея от света 

проучванията, свързани с езика, историята, културата, вярва-

нията на корейците първоначално са твърде затруднени. Пър-

вите откъслечни сведения, представени от европейци, са по-

скоро описателни и датират от XVII-XVIII в. Едва в края на 

XIX в. се появяват изследвания, които са поставени на задо-

волително научно ниво и провокират още повече интереса на 

света към самобитната и все още непозната корейска цивили-

зация. 

Тогава започва да се обсъжда и въпросът за произхода на ко-

рейците. Той може да бъде представен и разглеждана от някол-

ко гледни точки – от гледна точка на антропологията, на исто-

рията и археологията, на лингвистиката и на... митологията. 

Първите описания на антропологическия тип на корейци-

те датират от края на 19 – началото на 20 век и са дело на 

германските учени Е. Оперт и Е. Белц
1

. Оперт счита, че ант-

ропологичният тип на корейците е съчетание от монголоид-

ни особености с някои немонголоидни черти. Белц отнася 

корейците, наред с манджурите, северните китайци и отча-

сти японците към антропологичния манджурско-корейски 

тип. Американският учен Х. Б. Хълбърт също твърди, че в 

корейския антропологичен тип също участва и своеобразен 

монголоиден компонент, който го отличава и от японците, и 

от китайците
2

. 

                    

1

 Oppert E.J. Ein Verschlossenses Land: Reisen nach Korea. – Leipzig: Brock-

haus, 1881. – S. 21-49; Baelz E, von. Zur Vor- und Urgeschichte Japans // Zeit-

schrift für Ethnologie. – Braunschweig, 1907. – Bd. 39, H.3.-S. 23-67. 

2

 Hulbert, H.B. The History of Korea, Routledge, 1999. 
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Когато през 1910 г. Корея е анексирана от Япония, японските 

учени също започват да се занимават с този въпрос. Те съпоста-

вят антропологичните данни за японци, корейци и айну. В ре-

зултат установяват, че населението от Централна Япония и про-

винциите Осака и Киото има общи признаци с южнокорейците 

(с характерна брахикрания – вариант на формата на черепа, ха-

рактеризиращ се с индекс на напречен диаметър над 80), а япон-

ците в някои западни провинции са по-близо до айну (с мезок-

рания –индекс между 75-80). Според японските учени в древ-

ността част от обитателите на Корейския п-в, които се отличава-

ли с брахикрания, са емигрирали на Японските острови и се 

смесили с местното население. Докато в останалите области на 

Япония останало местно население вероятно от типа айну
3

. 

Въз основа на тези и други изследвания се е наложило мне-

нието за антропологична хетерогенност на корейците и за на-

личие на значителни разлики между населението на северната 

и южната част на Корейския полуостров. Противополжно 

мнение изказва руският учен М. Левин, който посочва, че 

липсват сравнителни изследвания за северните и южните ко-

рейци от едни и същи изследователи, които методически да 

са достатъчно съпоставими помежду си. Затова той смята, че 

антропологическият състав на съвременните корейци е срав-

нително еднороден и при изследването на въпроса за произ-

хода на корейския народ може да се говори за населението на 

Корейския полуостров като цяло
4

. 

                    
3

 Imamura Itaka, Shima Junizhi. Racial relations among Easter n Asiatic peop-

les based upon male skills // J. of the Antropo- logical Society of Tokyo, 1935. – 

Vol. 50, N 569. – P. 45-89. Kohama Mototsky. Physical comparison between 

Ainu and Japanse: Somatometrical Studies of the Ainu and Japanese // Transac-

tion of the 15 General Assembly of the Japan Medical Congress. – Tokyo, 

1959. – P. 34-56. 

4

 Левин М.Г. Этническая антропология и проблемы этногенеза народов 

Дальнего Востока. – М.: Изд-во АН СССР. 1958. – 357 с. – (ТИЭ. Нов. 

сер.; т. 36). 
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Според общоприетата антропологическа класификация ко-

рейците се отнасят към далекоизточната раса. Имат сходства 

със северните китайци, но се отличават по признака брахике-

фалия (индекс 84-85), по-изразено окосмяване, по-широк нос, 

устни и други елементи, които са от южноазиатския антропо-

логичен вариант. Същевременно са установени и елементи, 

които ги сближават със северноазиатските монголоиди
5

. 

От гледна точка на историята и археологията съществуват 

много теории по въпроса. Една от най-широко разпростране-

ните е тази на южнокорейските учени
6

. Според нея, предците 

на корейците произлизат от Сибир, откъдето са се преселили 

на Корейския п-в. През късен палеолит, поради смяна на кли-

мата, древното палеолитно население е изчезнало или е миг-

рирало на други територии. Това обяснява липсата на архео-

логически находки от мезолита, който е преходен между па-

леолит и неолит. През неолит Корейският п-в бил населен от 

палеоазиатски племена, което е доказано от множество архе-

логически находки, сред които много характерна е т.нар. гре-

беновидна керамика. Тя се характеризира с орнаменти по кра-

ищата на съда, които представляват гъсто наредени пречупе-

ни линии, наподобяващи гребен. Сходни традиции за изра-

ботка на съдове има и в Сибир.  

Източник на неолитни култури били вероятно два региона 

на Сибир – от териториите край ез. Байкал преселници се ус-

тановили в западните и южните райони на Корейския п-в, а 

от Далекоизточните райони – в североизточната част на Ко-

рейския п-в.  

                    
5

 Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. – М.: Высш. шк" 1978.-528 с. 

6

 Вж. Kim Chon Bae. Hanguk minjok munhwa-e wonryu. (Произход на ко-

рейската култура ). – Seoul, Koryo dae-hakkyo, 1973. – 266 p.; Kim Won Ry-

on. Hanguk gogohak gaesol (Обща археология на Корея) – Seoul, Iljisa, 

1986. – 293 p. 
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Стопанството на палеоазиатските племена на Корейския п-в 

било лов и риболов. 

В края на неолит древните палеоазиатски племена се сме-

нили с праалтайски, които били носители на културата на 

гладката керамика на бронзовия век. Етнически те били близ-

ки до тунгусите, обитаващи Северен Китай. Севернокитайс-

ките пришълци донесли и културата на земеделието. Те се 

смесили частично с местното население. 

По-късните култури на железния век също показват сход-

ство със сибирските и се различават от китайските. Допуска 

се възможност за нееоднократна смяна на населението на Ко-

рейския п-в, започвайки от неолита, като източник на всяка 

нова миграционна вълна се разглежда Сибир. 

Руските учени също смятат, че през неолит се е извършва-

ла миграция от север на юг. Носители на нови култури на Ко-

рейския п-в били или палеоазиатците, или тунгусите, живее-

щи в района на източен Сибир още от времето на палеолита. 

На територията на Корейския п-в са открити археологически 

находки от двете неолитични култури – гребеновидна кера-

мика, носители на която са палеоазиатците, и гладка керами-

ка , чиито носители са северните тунгуси, говорещи алтайски 

езици. И двата вида са много разпространени на Корейския п-

в. Освен посочените две групи, руските учени смятат, че в ет-

ногенезиса на корейците участва и трета – южна, полинезийс-

ка група. Този извод се прави въз основа на сходства с мито-

логията за основателите на корейските държави с полине-

зийски митове, според които владетелите се раждат от яйце
7

. 

                    
7

 Левин М.Г. Этническая антропология и проблемы этногенеза народов 

Дальнего Востока. – М.: Изд-во АН СССР. 1958. – 357 с. – (ТИЭ. Нов. 

сер.; т. 36). 

Окладников А.П. К изучению начальных этапов форми рования народов 

Сибири: (Население Прибайкалья в неолите и раннем бронзовом веке) // 

СЭ. – 1950а. -№ 2. – С. 47-50. 
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Подобно мнение изказва и корейският учен Сон Джин-те. 

Той смята, че корейският етнос се е формирал в резултат от 

смесване на различни племена, обитаващи в древността. Ко-

рейския п-в. Според него в северните, централните и някои 

южни райони на Корейския п-в са живеели сибирски племена, 

а по южното крайбрежие – неголеми групи от Индокитай и 

Япония
8

. 

Съвсем различна теория изказват учените от КНДР. Те 

твърдят, че на Корейския полуостров и в районите на Севе-

роизточен Китай, Манджурия и Приморието е протичало са-

мостоятелно развитие на хората от палеолит, без каквото и 

да било взаимно влияние. Потомци на това население впос-

ледствие станали хората от неолита, населяващи Корейския 

п-в
9

. Това е така наречената „автохтонна теория“ Тя е създа-

дена през 1960-70 г. във връзка с идеологическата задача, 

поставена от севернокорейското ръководство да се докаже 

изключителността и самостоятелността на корейския народ 

от древността до съвремието.Тази теория не се приема като 

достоверна. 

Неолитните миграции от север били първите преселения, 

известни на учените. С тях обаче не завършило формирането 

на корейския етнос. През бронзовата епоха, която продължи-

ла до 4 в. пр. Хр. се извършил още един процес на миграция 

на населението от север на територията на Корейския п-в. 

Преселниците донесли нов вид керамика, оръжия и предме-

ти на културата. За носители на новата култура се считат 

племената йомек (йо), чиято етническа принадлежност се 

определя като алтайска. Сведения за тях се откриват в древ-

                    
8

 Son Jin Tae. Choson minjoksa gaeron. (Преглед на историята на Корея). – 

Seoul, 1954. – 308 p. 

9

 Вж.напр. Ким Син Кю, Ким Гё Кен, Век Ги Ха, Чжан У Чжин. Сео Гук 

Тэ. Археологическое исследование местонахож дения Мандал в районе 

Сынхво – Пхеньян, 1985. –  
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нокитайските исторически съчинения, особено подробно те 

са изложени в „Историческите записки“ на Съма –Дзян (145-

85 г. пр. Хр.) 

Повратен в историята на Корейския п-в е периодът 4-3 в. 

пр. Хр. по времето на който прониква културата на желязото. 

В басейна на р. Тедонган са открити образци на нов тип тъ-

нък сърповиден кинжал. Той се счита за изконно корейско из-

делие, създадено под влияние на новата технологична култу-

ра в Китай. Открити са и нов тип медни огледала с по-изящни 

орнаменти. Така IV-III в. пр.Хр. условно се определя като 

край на бронзовия век. 

Племенните съюзи, населяващи Корейския п-в в края на 

бронзовия и в началото на железния век били силни и добре 

организирани. В древнокитайската хроника „Вей джи“ те са 

описани така: „На север се намира държавата Чосон; по-на се-

вер от нея – племенните обединения (или прадържави) Пуйо 

и Когурьо (това бил племенен съюз с еднакво название с по-

късната държава Когурьо). На източния бряг се намирали 

племенните съюзи Окчо и източна Йе (Тонг-йе) На юг се на-

мирал племенният съюз Чин(гуг), който по-късно се разпад-

нал на три хан : Махан, Чинхан, Пьонхан. 

Миграциите продължавали активно и чак към края на пър-

вото хилядолетие може да се говори за окончателно формира-

не на етноса на Корейския п-в. 

Първата държава, чиято история е тясно свързана с Ко-

рейския п-в, е Древен Чосон. От чисто научна историческа 

гледна точка има много спорни въпроси, свързани с нея. От 

тях четири са основни: 1. Дали етнокултурната им принад-

лежност е била корейска или китайска? 2. Кога е възникнала – 

дали през 3 хил. пр. Хр. или в средата на първото хилядоле-

тие? 3. Коя точно територия е заемала – дали в северната част 

на Корейския п-в със столица Пхенян или в района на съвре-

менната китайска провинция Ляонин и Ляодунския п-в.? 4. 

Била ли е тази държава робовладелска?  
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Тук няма да се задълбочавам в анализ върху изследванията 

по тези въпроси, а ще се спра на митологичната гледна точка 

за произхода на корейския етнос, тъй като най-популярният и 

обичан от корейците мит, който разказва за техния произход е 

свързан с държавата Чосон и с нейния основател – Тангун
10

. 

Съдбата на този мит е особена. След падането на Древен 

Чосон през 108 г. пр.Хр., той за дълго е бил изместен от мито-

вете за родоначалниците на други ранни корейски държави – 

Когурьо, Пекче, Шила. И едва през 13 в., когато държавата 

Корьо била потърпевша от вътрешни неуредици и чужди на-

шествия, митът за Тангун бил възроден от будисткия монах 

Ирьон като символ на единството на страната в древността. 

По-късно, с утвърждаването на конфуцианската система на 

управление към 16 в., този мит отново бива игнориран. Чак в 

началото на 20 в., в навечерието на японската анексия на Ко-

рея, култът към Тангун отново е издигнат на пиедестал вече в 

качеството на месия, призван да спаси нацията и държавата. 

С легендарната дата на раждането на Тангун – 2333 г. пр. Хр. 

започва традиционното летоброене (ерата на Тангун) Всяка 

                    
10

 Митът за Тангун 

Хуанунг бил син на Небесния владетел. Той искал да напътства хората, 

затова слязъл на земята и започнал да им помага и да ги ръководи. На зе-

мята живеели мечка и тигър, които искали да станат хора. Като научил то-

ва, Хуанунг им дал да изядат двайсет глави чесън и стрък див пелин и им 

забранил да излизат на светло в продължение на сто дни. Тигърът обаче 

не устоял на изкушението и излязъл от пещерата, в която се криели. Меч-

ката издържала на изпитанието и се преобразила в красива девойка. Но 

тъй като нямало мъж, който да � бъде съпруг, тя отправила горещи молби 

към небето да � изпрати някого. Тогава Хуанунг се преобразил в човек, 

оженил се за нея и тя скоро му родила дете, което нарекли Тангун.  

Тангун основал държавата Чосон със столица в крепостта Пхенян, управ-

лявал близо 1500 години. След това пренесъл столицата в Асадал (предпо-

лага се, че се е намирала в Манджурия или в северозападната корейска 

провинция Хуанхе), уединил се там и се превърнал в планински дух. Тога-

ва бил на 1908 години. 
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година на 3 октомври в Република Корея отбелязват рожде-

ния ден на Тангун като национален празник. 

След Древен Чосон историята на древните държави на Ко-

рейския п-в продължават Пуйо и Когурьо
11

. Те наследяват ед-

наква културна традиция и митовете им са свързани, но в тях 

има и доста различия. Основателят на Пуйо е един, но има 

различни родоначалници на отделните части на държавата
12

. 

  

                    
11

 Митът за Чумонг, основател на Когурьо 

В една от легендите Юхуа – дъщерята на речното божество Хабек, забре-

меняла от сина на небесния владетел Хемосу, който се спускал при нея ка-

то слънчев лъч. Тя родила голямо яйце. Хвърлили го в конюшнята, но ко-

нете не го стъпкали; после го отнесли в гората, но животните също не го 

повредили. Яйцето било необикновено – над него се виждал слънчев лъч. 

Тогава го върнали на майката. След време се излюпило хубаво момче. 

Още като дете момчето отлично стреляло с лък, затова го нарекли Чумонг – 

„отличил се в стрелбата с лък“. Обаче синовете на приемния му баща – 

Пуйоския управител Къмхуа му завиждали. Затова го вързали веднъж за 

едно дърво и му отнели плячката. Младежът изтръгнал дървото и се осво-

бодил. Разбрал, че над него тегне заплаха и го преследват, затова тръгнал 

на юг с трима приятели. На пътя им се изпречила река, но той ударил с 

камшик, извикал името си и речните риби и костенурки образували мост, 

по който Чумонг и приятелите му минали и се спасили от преследвачите. 

След време майка му изпратила по гълъбите зърна от житни растения. Чу-

монг стрелял по гълъбите, извадил от тeлата им зърната, а после ги съжи-

вил. Чумонг стигнал до Чолбончхон и основал държава, която нарекъл 

Когурьо. (38 г. пр. Хр.) На деветнайстата година година от своето управ-

ление, той се върнал на Небето. 

Митът за Чумонг е пример за история на велик герой с божествен произ-

ход, роден по необичаен начин и основал държава. 

12

 Митът за Тонгмьонг – основател на държавата Пуйо 

Слугинята на владетеля на кралство Тхани забременяла от небесен въздух 

под формата на кокоше яйце, което влязло в нейната утроба. Владетелят се 

разсърдил и хвърлил роденото от яйцето момче на свинете, но те го топли-

ли с телата си, конете също го топлили с дъха си. Владетелят се досетил, че 

момчето има небесен произход, върнал го на майката и заповядал то да бъ-

де отгледано като роб. Нарекли го Тонгмьонг. То станало изкусен стрелец и 
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Известни са и множество други митове – за създаването на 

Шила
13

 и Кая
14

 , в които основателите слизат от небето, но из-

лизат от яйце. И в двата случая основателите на държавите 

имат небесен произход и дават началото на родове , които 

очевидно също имат такъв произход. Така според корейските 

митове в етногенезиса на корейците има и небесен, не земен 

елемент. 

От гледна точка на историята на корейския език също мо-

же да се хвърли светлина върху въпроса за произхода на ко-

рейците. 

                    

владетелят се уплашил, че може да му отнеме кралството и решил да го 

убие. Тонгмьон избягал на юг. Стигнал до една река и като ударил с лъка си 

водата, изплувалите риби и костенурки образували мост, по който то пре-

минало на отсрещния бряг. Стигнал до Пуйо и станал неин владетел. 

13

 Митът за основателя на Шила 

Старейшините от шест общини на племето чинхан трябвало да изберат 

владетел. Те отишлш в планината Янсан да се помолят на Небето, но забе-

лязали, че близо до кладенеца стои бял кон, а от кладенеца излиза бяла 

светлина. Като наближили разбрали, че конят е коленичил пред голямо си-

ньо яйце, а от очите му текат сълзи. Като усетил хората, конят изцвилил и 

отлетял на небето. От яйцето излязъл прекрасен момък, чието тяло сияело 

и пръскало светлина. Птиците и животните тръгнали с него, като пеели и 

танцували. Затова нарекли момчето Хоккьосе – „озаряващ света“. Родово-

то му име станало Пак, защото било родено от яйце, наподобяващо тиква. 

Пак Хоккьосе управлявал Шила 61 г., след което се върнал на небето. 

14

 Митът за Ким Суро – основател на държавата Кая 

Веднъж хората от племената кая, които обитавали южната част на Корейс-

кия п-в, чули глас, който им казал, че трябва да се подготвят да посрещнат 

Небесния пратеник. Той щял да дойде, за даоснове държава Кая. Местни-

те жители изпълнили необходимия ритуал за посрещането. Тогава от не-

бето се чул гръм и се спуснала златна ракла, в която имало шест кръгли 

като слънцето златни яйца. На другия ден от тях се излюпили шест мом-

чета, прилични на дракони – с осемцветни вежди и двойни зеници. Първо-

то момче нарекли Суро и му дали фамилно име Ким, защото се е родила 

от златно яйце. То станало владетел на държавата Тегарак. Другите мом-

чета основали държави на останалите племена кая. По-късно била основа-

на и Федерацията Кая. 
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Със сигурност е известно, че не е съществувал хомогенен 

народ, чиито преки наследници са корейците, нито хомогенен 

език, който се е говорел на целия Корейски полуостров в 

древността. Обаче единодушието на учените свършва дотук. 

Предположенията, до които се свежда произходът на корейс-

кия език, се групират в четири основни теории, известни като 

източна, западна, северна и южна. 

Според източната теория корейците и техният език произ-

лизат от земите, намиращи се източно от Корейския полуо-

стров, по-точно от Япония и съседните острови. Привържени-

ците на тази теория се опитват да отнесат корейския към 

японския език (и езика айну), като твърдят, че старокорейски-

ят е диалект на старояпонския. Те считат корейския за ранен, 

древен вариант на японския, който се е говорел на Корейския 

полуостров в древността
15

. Тези твърдения могат да се опре-

делят по-скоро като колониални, отколкото като научно обос-

новани. Възможно е лингвистичните и археологическите дан-

ни от последните години да доведат дори до точно обратното 

твърдение – че е допустимо старояпонският да е бил изоли-

ран диалект на старокорейския. На този въпрос се спира нак-

ратко Ким Чин У, който посочва, че съществуват археологи-

чески и лингвистични доказателства, които потвърждават, че 

дедите на жителите на държавата Когурьо (37 г. пр. Хр. – 668 

г. сл. Хр.), която владее южна Манджурия и северната част от 

Корейския полуостров, преди около 2 300 години пренасят на 

остров Кюшу Йейската култура, която се характеризира с отг-

леждане на ориз, тъкачество, металокерамика и др. Той спо-

менава за съществуването на редица стенописи в кралските 

гробници край Киото, които очевидно имат връзка с подобни 

от времето на Когурьо. Ким Чин У посочва и значителен брой 

лексически съответствия между езика на Когурьо и староя-

                    
15

 Цит по: Kim, Chin Woo. The Making of the Korean Language. – In: The 

Korean Language. Seoul, 1983, p.14. 
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понски, установени от И Ки Мун. Макар че истинското значе-

ние на тези нови открития тепърва предстои да се изяснява, 

той подчертава, че поне засега те доказват със сигурност, че 

корейският език не е бил диалект на японския
16

. 

Западната теория се развива в две насоки. Първата се съ-

стои в опит корейският език да бъде отнесен към индо-евро-

пейските езици. Нейни привърженици са Андреас Екард, Д. 

Копелман, Х. Юнкер и др. 

Според Екард съществуват археологически, етнически и 

лингвистични доказателства за връзки между тези езици
17

. 

Той представя около 150 лексически съответствия между тях, 

които се оценяват от учените като находчиви, но несистема-

тизирани и необосновани. 

Другата насока на западната теория изисква повече вни-

мание и задълбоченост при осмислянето �. Тя отнася ко-

рейския език към дравидските езици на Индия. Това предпо-

ложение се изказва за първи път от Хомер Хълберт. В своите 

твърдения той се опира на редица лексикални прилики (кои-

то впоследствие се оказват случайни). Негов главен аргу-

мент е фактът, че корейският и дравидските езици имат уди-

вителни синтактични сходства – и в двата езика словоредът 

е по формулата: подлог – допълнение – сказуемо (S-O-V); 

използват се следлози, а не предлози; не се наблюдават от-

носителни местоимения и категорични системи за род; опре-

делението е винаги пред определяемото; срещат се две фор-

ми на спомагателен глагол и т. н.
18

 Тези подобия от гледна 

точка на съвременната лингвистика са типологични и могат 

да се срещат и при неродствени езици. Но в началото на века, 

                    

16

 Пак там, 36 – 37. 

17

 Eckardt, A. Koreanisch und Indogermanisch: Untersuchungen über die Zu-

gehörigkeit des Koreanischen zur Indogermanischen Sprachfamilie. Heidel-

berg, 1966. 

18

 Hulbert, H. B. A Comparative Grammar of the Korean Language and the 

Dravidian Dialects of India. Seoul, 1905. 
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когато лингвистиката е в съвсем начален етап, те са много 

впечатляващи. Това, в което може би е бил прав Хълберт е, 

че дравидските езици, които се говорят в южните части на 

Индия и в Шри Ланка, са попаднали по тези земи вследствие 

на изместването им от нахлулите от север арийци, които зав-

земат северна Индия. Възможно е родината на дравидските 

езици да е някъде на север в Централна Азия, предполагае-

мата прародина на алтайските езици. Съществува теоретич-

на възможност в далечното минало корейският и дравидски-

те езици да са били съседни. Въз основа на някои изследв-

ния, според които дравидските езици се отнасят към урал-

ските и алтайските езици, се допуска възможността за съще-

ствуване на голямо езиково семейство, което включва ал-

тайските, уралските и дравидските езици
19

. В случай, че това 

се потвърди, теорията на Хълберт би намерила своето място 

и точна обосновка. 

Възможността за южен произход на корейския език е изс-

ледвана от японския учен Сусуму Оно. Той смята, че малайс-

ко-полинезийски народи от Мадагаскар и Хаваите са се засе-

лили в Япония като са формирали основите на японския език. 

Теорията на Оно визира корейския език в два аспекта: първо 

– корейският има отношение към нея само дотолкова, докол-

кото авторът се придържа към твърдението, че корейският и 

японският са тясно свързани; второ – той не отрича наличие-

то на северно-алтайски елементи в корейския и в японския. 

Той споменава само, че миграцията на алтайските народи в 

Япония е била неголяма и макар че заселилите се представи-

тели на алтайските народи са заемали доста високи постове в 

                    

19

 Вж. Bouda, K. Dravidisch und Uralaltaisch. – Uralaltaische Jahrbücher, 

25,1953, 161-173; Menges, K. Altaisch und Dravidisch. – Orbis, 13,1964, 66-

103; Tyler, S. A. Dravidian und Uralian: the Lexical Evidence. – Language, 44, 

1968, 798-812. 



96 

японското общество, алтайските елементи не оказват влияние 

на местния език, а бързо се абсорбират от него
20

. 

Съществуват много факти освен тази теория, които гово-

рят за възможно съвместно съществуване на корейци, японци 

и техните южни съседи. Сред тях са отглеждането на ориз ка-

то основен поминък, митът за яйцето като родно място на 

кралската особа, откритията в областта на археологията от па-

леолита до керамичната култура. От лингвистична гледна 

точка редица термини на човешкото тяло в среднокорейски 

имат своите съответствия в старояпонски. Тези названия са 

сред основната лексика, която е устойчива по отношение на 

заемки. Този факт говори, че е възможна родствена връзка, в 

случая между корейския и японския. В тези два езика съще-

ствуват и особености, които не се срещат в алтайските езици 

– например фонологичната структура на отворената сричка; 

хоноративната система; тоновете или акцентите във височи-

ната; семантиката на числата и др. За старокорейския е била 

характерна отворена сричка, така както това е характерно и 

сега за японския и полинезийските езици. Хоноративна систе-

ма съществува също така и в езиците тайски, понапейски и 

японски. Тоналността, която японският и корейският са има-

ли и все още някои техни диалекти имат (напр. диалектите 

кьонгсанг и хамгьонг в корейски), също не е особеност на ал-

тайските езици, но се среща в много югоизточни азиатски 

езици (вкл. виетнамски, тайски, кхмерски). 

Северната теория за произхода на корейския език е попу-

лярна още и като “алтайска“. Според нейните привърженици 

корейският език принадлежи към алтайското езиково семей-

ство, в което са включени още три големи езикови групи – 

тюркска, монголска и манджурско-тунгузка. Съществуват и 

редица факти, резултат от археологически, антроположки и 

етноложки проучвания (напр. керамични съдове, бронзови из-

                    
20

 Цит. по: Kim, Chin Woo. Цит. съч.,16-17. 
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делия, характерни за областите на север от Корейския полуо-

стров, вярвания като тотемизъм и шаманизъм и др.), които 

свидетелстват, че в състава на корейската народност има пле-

мена, дошли от северната част на континента. 

Напоследък се изказва ново твърдение относно произхода 

на корейския език. То е изложено от корейския лингвист Ким 

Чин У
21

. Според него напълно реална е възможността към 

произхода на корейския език да имат отношение както север-

ната (алтайска) теория, така и южната. Той разсъждава по 

следния начин: Корея и Япония се намират в района на гра-

ниците на две миграционни траектории – северна и южна. В 

резултат на контактите между представителите на тези две 

култури се ражда нов език, родствен на двата езика, които са 

си взаимодействали. Разбира се, степента на влияние на все-

ки от тях е различна. Авторът смята, че в японския език ал-

тайският елемент играе ролята на суперстрат, докато в ко-

рейския южното влияние е много по-слабо, отколкото север-

ното и може да се разглежда само като субстрат в езика на 

племената от север.  

Проблемите, свързани с произхода на корейския език, на-

лагат да се изясни и въпроса кои са диалектите, които са го 

формирали. Корейският лингвист И Ки Мун представя след-

ната картина за произхода и състава на корейския език: 

В началото на новата ера на Корейския полуостров и в съ-

седните земи на Манджурия съществуват две езикови групи – 

северна или пуйо група, която включва четири близки езика – 

пуйо, когурьо, окчо и йе, и южна или хан група, представена 

от езиците на така наречените племена Сам хан („Трите хан“). 

Установено е, че езикът когурьо принадлежи към езиците от 

манджурско-тунгузката група. 

Племената когурьо успяват да отхвърлят колониалното 

господство на китайците в земите край горното течение на р. 
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Aмнокганг и разпростират своето влияние в част от земите 

на Корейския полуостров, като завладяват териториите на 

племенните държави Окчо и Йе, които се намират в северо-

източната част на полуострова. Така в северния лингвисти-

чен ареал, известен още като пуйо ареал, е основано крал-

ството Когурьо, в което са обединени всички племена, гово-

рещи езиците от северната част на полуострова и част от 

Южна Манджурия. 

Същевременно племената хан обитават южната част на по-

луострова, където китайското влияние не е толкова силно. В 

този район се образуват държавите Пекче (18 г. пр. Хр. – 660 

г. сл. Хр.) на югозапад и Шила (57 г. пр. Хр. – 935 г. сл. Хр.) 

на югоизток. Тези три държави – Когурьо, Шила и Пекче, са 

обединени през Х в. в кралство Корьо (918 – 1392 г.) със сто-

лица Кесънг, недалеч от днешен Сеул. Диалектът кесънг ста-

ва официален език на Корьо.  

От посочените данни следва, че древнокорейският включва 

от една страна езиците пуйо, когурьо, окчо и йе, които са обе-

динени по време на държавата Когурьо и от друга страна ези-

ците на трите племена хан, които се говорят в Шила и Пекче. 

Обединението на всички посочени групи езици-северна и юж-

на, започва през VII в. по времето на кралството Шила и про-

дължава до Х в. Древният период завършва с образуването на 

кралството Корьо – приемник на Шила. Следователно сред-

нокорейският език се базира на езика на държавата Шила и е 

език на държавата Корьо, а негов приемник е съвременният 

корейски език. Въз основа на тези свои разсъждения И Ки 

Мун представя следната периодизация в развитието на ко-

рейския език: древнокорейски – от древни времена до Х в. сл. 

Хр.; среднокорейски – от Х – XI в. до XVII в.; съвременен ко-

рейски – от XVII в. досега
22

. 
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От периода на трите кралства (Когурьо, Шила и Пекче) не са 

останали писмени паметници и за техните езици няма подробни 

сведения. Въпреки това с помощта на метода за фонетична ре-

конструкция от китайските йероглифи, използвани при транс-

крипцията на “Исторически записки на Трите кралства“ (Sam-

guk Sagi) (1145 г.), са открити фрагментарни сведения за тях. 

В резултат на тези изследвания някои учени стигат до из-

вода, че езикът когурьо е бил твърде различен от езиците хан 

на Шила и Пекче
23

. Като се имат предвид получените данни 

се установява, че езикът на Когурьо съдържа значителен брой 

общи елементи със старояпонски и с манджурско-тунгузките, 

монголските и тюркските езици. Сред съответствията със ста-

рояпонския могат да се посочат примери като: 

* mir (ког.) – mi (стяп.) – „три“;  

* üči (ког.) – itu (стяп.) – „пет“; 

* nanїn (ког.) – nana (стяп.) – „седем“. 

Следи от тези и другите лексически паралели обаче не са отк-

рити в среднокорейския език. Сред алтайските елементи, откри-

ти в езика на Когурьо може да се посочат следните примери: 

* me (ког.) – mü (джурдж., евенк.) – „вода“; 

* na (ког.) – na (мандж., нан., ороч.) – „земя“;  

* kai (ког.) – han (мандж.), kan (монг.) – „хан, владетел“
24

. 

Въз основа на посочените факти учените имат различни и 

интересни виждания относно начина на формиране и разви-

тие на корейския език. 

Въпросите, свързани с произхода на корейския език, на ко-

ито науката трябва да отговори, все още са твърде многоброй-

ни. Но така или иначе фактите със сигурност доказват, че с 
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 Вж. Lee, Ki Moon. Hanguk mal-ūi chosang. – Wоlkan Chungang, 1973, N 3, 

p. 234. 
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 Вж. по-подробно в: Gisaburo, N. Kiyose. Tunguz and Other Elements in the 

Languages of the Three Kingdoms. – Korean Linguistics. Journal of the Inter-

national Circle of Korean Linguistics, 1986, N4, 17-18. 
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обединяването на държавата Шила започва и формирането на 

единен корейски език. 

Данните за произхода на корейския език потвърждават в 

най-голяма степен теорията, че предците на корейците произ-

лизат от Сибир, откъдето са се преселили на Корейския полу-

остров. 
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JAPANESE UNIQUENESS RECONSIDERED:  

FROM THE PERSPECTIVE OF SAKUMA SHOZAN 

Masahiro HAMASHITA 

濱下� 昌宏（神戸女学院大学） 

 

 

Introduction 

Japan is no more a „rising sun” nor will be so. In recent years 

Japan has suffered natural disasters and faced political and eco-

nomic difficulties. If its culture and civilization has lost the raison 

d-�tre in contemporary world, then we will have least hope for the 

future of Japan. In order to search the location and uniqueness, we 

should differentiate Japanese culture from neighboring ones, for 

instance, in terms of Confucian inheritance and adoption of West-

ern culture. 

Considering the fact that modern Japan accepted many political 

refugees like Sun Wen（孫文, 1866-1925）and students like Lu 

Xun（魯迅, 1881-1936）, Japan at that time really offered a good 

example of modernization to the people of non-Western countries. 

In contrast, today, it is likely that we are at a loss as to what to 

show to the world as the raison d-�tre of Japan as if it almost 

passed away from the scene of world civilization. 

My intention here is to investigate the uniqueness of Japan 

through survey of the life and thought of SAKUMA Shozan 

(佐久間象山, 1811-64), in particular focusing on his idea of “morality 

in the East, arts and technology in the West“ (東洋道徳西洋芸術).  
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1. The Times and Career of SAKAUMA Shozan 

SAKUMA Shozan lived at the critical point of transition of Ja-

pan in modernity from pre-modern feudalism to modern nation-

state, when almost every non-Western countries experienced the 

Western impact (cf. Sato). Rough story about his life is as follows 

(cf. Naramoto & Sakata; Matsumoto). He was born in 1811 in 

Matsusiro, a small local city in current Nagano Prefecture, under 

the family of SAMURAI of middle rank. Under his father’s direc-

tion from his childhood he studied Confucian learning, Yi Jing 

(易経), and in addition after fifteen years old mathematics as well. 

Such cultivation would have helped him believe in Confucianism 

as the only authentic philosophy and evaluated its physical ideas 

through the attitude to the quest for truth based on abstract and 

concrete study of natural principle （格物究理）. We can easily 

suppose that such attitude raised by Confucian studies later in his 

life led him to accept Western science without difficulty.  

Confucianism is basically moral philosophy with physical view 

of the universe included. There, moral philosophy and physical 

philosophy never mean separated dual truths. 

What brought him to study Dutch leaning at first was the 

Opium War (1840-42) in China, when his lord, SANADA Yuki-

tsura (真田幸貫, 1791-1852), worked for the BAKUFU 

(幕府＝central government) in charge of coast defense, who es-

teemed and commandeered Shozan for his support at his Edo of-

fice. SANADA Yukitsura warmly helped Shozan’s Dutch learn-

ing financially. Then, Shozan also felt crisis of Japan against 

Western powers” invasion. His lord ordered Shozan to investi-

gate foreign affairs. Shozan started learning how to use cannon, 

thoroughly admitting superiority of Western cannon. His interest 

and research mind was exhaustive enough to start learning the 

Dutch language at the age of 34 and after one year’s study he 
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was able to read Dutch books in the original with the help of dic-

tionary. 

Due to this career and interest of his own, he was gradually 

convinced of utmost importance to know about the world situation 

and information of foreign countries. He didn’t regard Western 

sciences and technology as products of barbarous people. He was 

already freed from the ideology of Hua-Yi ( 華夷） distinction 

(Sino-barbarian dichotomy) and criticized the antiforeign campain 

(攘夷論). He gave himself up to studying Western books of medi-

cine, natural science and military tactics in addition to How to cast 

cannons and how to produce gunpower and others. He founded his 

private school in Edo city to teach Western learning, in particular 

gunnery and tactics, and his disciples were requested compulsorily 

to acquire knowledge of gunnery as well as Confucianism, though 

his fame was spread as a distinguished instructor of gunnery 

rather than a Confucianism master. As in 1853 the Commodore 

Perry called at Japan demanding the opening of a country, Shozan 

engaged himself actively with how to negotiate with US govern-

ment, at the same time tackling the domestic difficulty caused by 

antagonism between the Tokugawa government and revolutionary 

anti-Tokugawa lords, between those who tried to promote the 

opening of the nation and those who stuck to the exclusion of for-

eigners. Eventually, he was killed at the age of 54 years by an as-

sassin who was on the side of the foreigners exclusion. It is re-

ported that his suggestion of protecting the Emperor (天皇) 

against the turmoil in Kyoto by transferring him to Hikone, in the 

castle of which the eminent warlord then dwelled who was on the 

side of the Japan opening, made the killer decide on his assassi-

nation.  

His motivation to Western leaning was very practical, as his in-

terest in getting the knowledge of gunnery was motivated by the 

fear against invasion of Western powers and he admitted superio-
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rity of their technology and military arms. His idea was to guard 

Japan against Western powers by making use of weapons from the 

West. 

However, he never was only a strategist or schemer. His culti-

vation was made through authentic learning of Confucianism and 

its moral thought. 

Therefore, as the precepts to his disciples, following Confu-

cianism ideals, he imposed such attitude as followings (Shozan, 

394-5).  

“Our ideal is based on those Confucianism wises” learning, 

through which we should get rid of trifle customs of the frivolling 

world”.  

“The meanest ambitious man will avoid Confucius teachings, 

throwing away his conscience desperately, and regarding only lit-

erary phrases rhetorically devised and good memory as worthy 

ability”.  

“There are many in the world who are willing to boast and flat-

ter each other, decorating their outer clothes and faces, trying to 

raise their vanity of fame, thus leading their life in that way to be-

come a small-minded person”. 

“Any learning has primarily morality as its ideals, knowledge 

second, literary fiction last”. 

“You should keep habit to be calm and silent. If you have 

something to talk, speak low at any time. Avoid loud voice and 

talkativeness”. 

And he says: “The purpose of reasoning is to cultivate serenity, 

and method for cultivating serenity is nothing but remaining still 

with strained mind” (Shozan 1, 398). Thus, we can easily suppose 

that Shozan kept on following Zh� X�(朱熹, 1130-1200)’s 

Neo-Confucianism teaching of the abstract and concrete study of 

natural principles （「格物致知」） and the remaining still with 

strained mind （「居敬窮理」「主敬静坐」）faithfully. 
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2. “Morality in the East, arts and technology  

in the West“ (東洋道徳西洋芸術) 

In his Seikenroku (Book of reflection on mistakes), which he 

wrote in 1854 after he was imprisoned on the suspicion of support-

ing his disciple YOSHIDA Shoin (吉田松陰, 1830-59)’s illegal 

challenge to smuggling, we come across the phrase “morality in 

the East, arts and technology in the West“ (東洋道徳西洋芸術).  

At first, noteworthy here is the meaning of 「芸術」, which is 

completely different from contemporary usage. It denoted not as 

fine arts but arts and technology. The term 「藝術」 is found in 

an old historiography SHOKU NIHONGI (續日本紀), and it 

meant also arts and technology (cf. Shokunihongi, 41). 

Secondly, this phrase implies the manifest to claim that he will 

learn the knowledge of both the East and the West in their most 

distinguished accomplishment. 

Thirdly, it suggests that he admits only the moral philosophy of 

the East and gets over the barbarous West by Western arts and 

technology. 

However, it will not mean the Japanese spirit and Western 

learning (和魂洋才). Shozan only asserts the universality of truth 

in both knowledge through reasoning and suggests the synthesis 

or integration (cf. Kurihara). Shozan’s attitude seems to be mod-

erate and sound in mind in that he bases cultivation on Confucian-

ism following the Eastern tradition and adopts science and tech-

nology from the West neglecting Western humanities or moral 

thought. His deep knowledge of Japanese classics, Chinese schol-

arship and Western learning may have engendered the idea of 

universality of truth.  

As for the distinction between Eastern morality and Western 

technology, ARAI Hakusei (新井白石, 1657-1725) already said 
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that the Western science are only concerned with physical things, 

and never yet related with metaphysical things (Hakuseki, 16-17). 

HASHIMOTO Sanai (1834-1859) also said in a letter of 1857: 

“We can learn about the path to morality and that to loyalty and 

filial piety, while as for mechanics and technology from the West”.  

And Shozan remarked that “morality from the East and arts 

from the West; two frames integrate each other; the circumference 

of the earth is huge in distance, but still only a corner to the 

whole“ (Shozan, 351). 

Other scholars as well thought over how to study Western 

learning keeping pace with Eastern learning. NAKAMURA Ma-

sanao (中村正直, 1832-91) warned his colleagues that we should 

not step aside through Western learning from our due path (Na-

kamura, 3). SAKATANI Shiroshi (阪谷素����		
����made a 

similar remark: “Today, those who study Western learning claim 

the utility of Western arts and technology, and extend their appre-

ciation to moral teachings, thus saying this is Western and that is 

either, making much of anything from hairstyle to clothes” (Saka-

tani, 7). Sakatani eventually says: “Whether Chinese learning or 

Western learning, it is absolutely Japanology when a Japanese 

learns it“ (Sakatani, 10).�
Back to the text, the phrase “morality in the East, arts and tech-

nology in the West“ (東洋道徳西洋芸術) comes when he argues 

about five pleasures of a virtuous person regardless of prosperity 

and nobility (Shozan, 244). The pleasures consist of (1) righteous 

courtesy shared by all families; (2) purity of his own personality 

with no shame to domestic members and people outside; (3) study 

of Confucianism in order to know the great principle, showing 

timely sense of justice, keeping calm at the time of emergency; (4) 

not regarding Westerners as barbarous, acquiring Western sci-

ences which would be impossible through Confucianism thought. 

And there appears (5) morality in the East, arts and technology in 
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the West, study of both mental and material things, both inside 

and outside things, for the purpose of applying the study to ordi-

nary things and patriotism.  

Namely, cultivation of a virtuous man is not limited to a person 

as individual, but being related with behavior of his family and 

subjects, represented in his learning, judgment and actions. It ex-

tends from a person to a family, society and nation, then we 

should further the virtue and accomplishment ultimately far into 

the world.  

 

Conclusion 

Shozan succeeded in completing dialectic transcendence about 

Hua-Yi （華夷）distinction world view originated in Chinese 

Confucianism ideology, and at the same time he struggled to face 

practically and strategically the argument of exclusion of foreign-

ers. In order to promote the opening of the country, his idea of 

“morality in the East, arts and sciences in the West“ may have 

supported his actions (cf. Kawahara; Uete). 

Though the model for development of nation in ancient Japan was 

mostly China (Chinese empire and Chinese culture), yet ancient Japa-

nese didn’t follow faithfully and exactly what Chinese accomplished. 

For example, Japanese didn’t adopt the eunuch system (宦官), the foot-

binding practiced to girls (纏足), general examination for highest-

ranked officials (科挙), inheritance by the male heir (血脈主義), the 

criminal law and administrative law (律令制度) enforced in Tang dy-

nasty, etc., which means that Japanese way of adoption, unlike that of 

Koreans, was selective and screening one.  

Then, modern Japanese tried to learn from the West, trying to absorb 

anything European from international law, constitution, civil law, medi-

cal science, military weapons, civil engineering, shipbuilding, railway, 

etc., admitting the West took the hegemony of modernity and offered 

the world standard. And the most famous envoy to Europe and USA 
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was organized in 1871, most members of which were eminent leaders of 

the government to return back to Japan in safe in 1873. Really, it was a 

very adventurous and reckless project, considering the danger of sus-

taining the administrative power if there had occurred some serious ac-

cident to the party. It is called the Iwakura mission (岩倉使節団) , 

which also signifies the Japanese challenge to the West and mod-

ernization at the cost of “salto mortale“ (mortal jump) (B�lz, 46; 

cf. Sato).  

Another instance will be ITO Hirobumi (伊藤博文, 1841-1909)’s re-

search on Western constitutions, who became later the first Prime Min-

ister of Meiji Japan. Considering how to enact the constitution, he went 

to Germany and Austria to study constitutions under the supervision of 

Professor Lorenz von Stein (1815-1890) of Vienna University. Von 

Stein recollected Japan’s national attitude and Ito’s diligent efforts, 

comparing them with ancient Romans” decision and action to send the 

scholars to Athens to study laws, then saying that such action of Japa-

nese was incredible when he considered the great distance and differ-

ence between Japan and Europe, though he admitted some affinity of 

Japan and Europe in terms of historical development from feudalism re-

gime to modernization (cf. Stein 1887).  

To conclude, in order to get a hint as to the problem of Japan’s 

raison d-�tre and the uniqueness, we should learn a lesson from 

SAKUMA Shozan. 

In Shozan’s effort and his idea “morality in the East, arts and 

technology in the West“ (東洋道徳西洋芸術), we can find his di-

lemma between Eastern and Western civilizations and cultures. 

And his eventual answer was to accept them equally by juxtapos-

ing and integrating. His attitude will suggest still the possibility of 

the raison d-�tre of Japan and the Japanese uniqueness.  
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ОБРАЗУВАНЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА 

ЗА ДЕЯТЕЛ  /�������	
�� ���
�	� ��
�����/ (NOMINA AGENTIS) 

В СЪВРЕМЕННИЯ АРАБСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК 

Пенка Самсарева 

1. Общи положения 

Съществителните имена за деятел в арабския език назова-

ват лице, характеризирано според активното му отношение 

към действието или предмета, означен от мотивиращата дума. 

Образуват се от глаголи, съществителни имена и деятелни 

причастия посредством афиксация (трансфиксация, суфикса-

ция) и субстантивация.  

Заб. Съществителните имена за деятел не се обособявят в отдел-

но словообразувателно поле както в традиционната арабска грама-

тика, така и в арабистичната наука. Образуваните от глаголи и дея-

телни причастия съществителни имена за деятел се разглеждат тра-

диционно в неоснователно възприеманото като словообразувателно 

поле „име за извършител (деятел)“ �������	
 ���
/  ), съответстващо на на-

шето разбиране за „деятелно причастие“, както и в словообразува-

телното поле „форми за интензивност“ („форми за интензивност на 

името за извършител“) / /�����	����
 ������  /�������	
 ���
 �����	���� ������/ . Мотивираните от 

съществителни имена производни са включени в темата за „относи-

телно име“ („относително прилагателно“) �������	
 ���
/  /, което в араби-

стичната наука се възприема като отделно словообразувателно поле. 

Това може да се разглежда като резултат от смесването на двата 

подхода при анализа на производните – ономасиологичен и семаси-

ологичен. В настоящата работа се прилага ономасиологичен подход, 

а конкретният анализ на производните съществителни се извършва 

в рамките на словообразувателния тип. 

 

2. Съществителни имена за деятел, мотивирани от глаголи  

Дериватите имат значение „лице, характеризирано като из-

вършител на действието, означено от произвеждащия глагол“. 

Признакът деятелност може да представлява както склонност 
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към проява на действието, така и професионална реализа-

ция. Съществителните се образуват от основата на глагол І 

с 3-консонантен корен, съдържаща единствено коренна мор-

фема, посредством прибавяне на определен трансфикс и имат 

следните модели: �������	, ����
���	, �����	 и ��������	.  Обособяват се четири 

словообразувателни типа:  

– Съществителни с модел �������	. Дериватите се образуват 

посредством трансфикса �� �� ����  и характеризират означеното 

лице според склонността му към проява на действието, 

означено от произвеждащия глагол. Мотивиращите глаголи 

се отнасят към различни морфологични и морфонологични 

типове:  �����	/��/ :  ������ / ��/  „седя“ – ��������  „който обича да се заседява“, 

„ленивец“,  ������/ ��/  „бъбря“ – ��������  „бъбривец“,  ����/ ��/ ��/  „ругая“, 

„хуля“ – ��������  „ругател“, „хулител“,  ����/ ��/  „казвам“, „бъбря“ – 

�������� „бъбривец“;  �����	/�� / :  �����!/��/  „лъжа“, „мамя“ – �������!  „лъжец“, 

„измамник“,  �"�#�$/ ��/  „лежа“ – �����#�$  „безделник“, „мързеливец“; 

 ��
��	/��/ :  �%&'�(/��/  „пия“ – ���)�'�(   „пияница“. 

Словообразувателният тип е с ниска регулярност и е не-

продуктивен. Морфонологичните и правописните изменения 

в произвеждащата дума се извършват съобразно установените 

в езика правила (ср.:  �����/���/  - !��	���� ). 

– Съществителни с модел ��������	.  Производните се образуват с 

помощта на трансфикса 
��

��� и назовават лица, характеризира-

ни като извършители на действието, което е означено от мо-

тивиращия глагол. В някои случаи дейността може да бъде 

свързана и с професионална реализация. Произвеждащите 

глаголи се отнасят към различни морфонологични типове и 

обикновено са от морфонологичния тип ІІІ", #:  ���$�%/&'/ :  ����(/&'/  

„проповядвам“, „агитирам“ – !�����
�( „проповедник“, „агитатор“, 
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 ����)/&'/  „потискам“ – !����*��)  „потисник“,  
�+�/&'/  „предвождам“ – !��,�(��� 

„предводител“;  ���$�%/&-/ : 0�1�2/&-/  „охранявам“ – !�������2 „охранител“.  

Същият тип съществителни може да се разглеждат и като 

суфиксални формации, образувани от разширената основа 

на деятелно причастие с помощта на суфикса   ���� , при което 

получават вторично словообразувателно значение „носител 

на признак“, напр.: *�+�, „проповядващ“ – ���-
�+�,  „проповед-

ник“, *0��1 „потискащ“ – ���-
2��1  „потисник“, *3��4  „охраняващ“ – ���-
5��4 

„охранител“.  

Деривационният тип е с ниска регулярност и продуктив-

ност.  

Морфонологичните и правописните изменения в произ-

веждащата дума са в съответствие с установените правила 

(ср.:  ����,/��,/  – ����
�+�,> ���-
�+�,,  ��6�1/�61/ - ����
2��1 > ���-
2��1,  +����/7��/ - ���7
,��� >  ���8
,���, 

 9�:�4/;</  -���-
5��4). 

– Съществителни с модел �
����	. Производните се образуват с 

помощта на трансфикса  ���+= �> и означават лица, характеризира-

ни според активното им отношение към действието, означено 

от мотивиращия глагол, което в преобладаващите случаи е 

свързано с професия. Мотивиращите ги глаголи се включват 

в различни морфологични типове:  �����	/��/ :  �?���4/��/  „бръсна“ – @A=B�4  

„бръснар“,  �C����/ ��/  „рисувам“ – @3�����  „художник“,  �D���1/��/  „готвя“ –

@E����1  „готвач“;  �����	/ �F / :  ���:�4/ �F/  „нося“ –���:�4 „носач“,  ���G�2/�F/  „пера“ 

– ���G�2  „перач“,  �H�I�J/�F/  „мета“ – @K��I�J  „метач“;  �����	/ ��/ :  �L����/��/  

„плувам“ – @M�����  „плувец“,  �"���1/��/  „печатам“ – @�����1 „печатар“,  �L���	

/��/  „ора“, „обработвам земя“ – @M=B�	  „орач“, „земеделец“, 

„феллах“;  ��
��	/��/ : �N
O�! / ��/  „грабя“, „похищавам“ – @P�=O�! 

„грабител“, „похитител“,  ��
J��/��/  „яздя“ – @%�=J��  „ездач“. 
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Деривационният тип се отличава с много висока регуляр-

ност и продуктивност. Произвеждащите глаголи са основно 

преходни и се включват в различни морфонологични типове, 

напр.:  �Q���R/ ��/  „боядисвам“ – �0����R „бояджия“,  �S��/��/  „разказвам“ 

– @T��U��  „разказвач“,  �V�W�7 / �F/ „меря“, „тегля“ – �V+�W�7 „мерач“, 

„кантарджия“,  �3���/��/  „плувам“ – @3+����  „плувец“,  �X��!/�F/ „шия“ –

�X��-�!  „шивач“,  9���1/�F/  „полирам“ – >Y=B�1 „полировчик“,  Z���J/ �F/  

„гладя“ – >Y+���J  „гладач“.  

Извършващите се в произвеждащата основа  морфоноло-

гични и правописни изменения са в съответствие с установе-

ните в езика правила (ср.:  �3���/3��/ - @3+���� , �X��!/ [-!/ – �X��-�!, 9���1 - @\=B�1 > 

 >Y=B�1, Z���J - @\+���J >  >Y+���J,  ����1/]1/  - @���-�1).  

– Съществителни с модел �������	. Съществителните се образу-

ват с помощта на трансфикса �� �+= ���� и имат значение „лице, ха-

рактеризирано като интензивен извършител на действието, 

означено от мотивиращия глагол“. (Този тип имена са изве-

стни най-вече като &�
���̂ �+ &C_�+ ���6������5 „интензивност на името за из-

вършител“). Произвеждащите глаголи се отнасят към различ-

ни морфологични и морфонологични типове:  �����	/ ��/ :  ������/ ��/  

„грабя“, „крадя“ – ���)=B��  „грабител“, „голям крадец“,  ���̀/��/  „пъ-

тешествам“, „обикалям“ – ����+���̀  „известен пътешественик”;  �����	

/��/ :  ���4��/��/  „заминавам“, „отпътувам“ – ������4��  „известен пътеше-

ственик“;  ��
��	/��/ :  �C
���/��/  „научавам“, „зная“ – ���5=B��  „голям 

учен“,  �C&a�	/ ��/  „разбирам“ – �5��a�	��  „много разбиращ човек“.  

Деривационният тип е с ниска регулярност и продуктив-

ност.  

Морфонологичните изменения в мотивиращата дума са в 

съответствие с действащите правила (ср.:  ���̀/�`/ – ����+���̀ ).  

Включените в словообразувателния тип съществителни 

може да се разглеждат и като образувани от деятелни причас-

тия, които притежават едновременно и словообразувателното 
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значение „носител на признак“, напр.: @C
���� „знаещ“, „учен“ –  

���5=B��  „голям учен“, @C
���	  „разбиращ“ – ���5��a�	  „много разбиращ 

човек“.  

Също така е възможно този тип деривати да се възприемат 

и като десубстантивни, образувани от съществителни, назова-

ващи лица, които се занимават с интензивна дейност и имащи 

модел َ����ٌل , посредством прибавяне на суфикса –ٌَة  , напр. �b��c�) 

„известен изследовател“ – ���d��c�)  „много известен изследова-

тел“; @3eB��  „голям учен“ – ���5eB��  „много голям учен“. 

3. Съществителни имена за деятел, мотивирани  

от съществителни 

Дериватите имат значение „лице, характеризирано с дея-

телно отношение към предмета, означен от мотивиращото съ-

ществително“. Деятелното отношение в дадения случай е из-

разено имплицитно и може да представлява професионална 

ангажираност или временна изява на лицето. Съществителни-

те се образуват по два деривационни начина – трансфиксален 

и суфиксален. 

 

3.1. Съществителни, образувани чрез трансфиксация 

Дериватите се образуват от основата на произвеждащото 

съществително, която съдържа единствено коренна морфема, 

чрез присъединяване на трансфикса �� �+= �> , при което получават 

модел �
����	. Включват се в един словообразувателен тип, в кой-

то се обособяват два подтипа:  

а) Съществителни, представящи деятеля като лице, което е 

ангажирано, в преобладаващите случаи професионално, с 

производство, добиване, обработка, използване, продажба и 

разпространение на предмета, както и с работа с предмета, 

назован от мотивиращата дума. Произвеждащите съществи-
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телни назовават конкретни предмети, оръдия, вещества, хра-

нителни продукти и др., напр.: >Y+��
4  „обуща“ – >Y+=��4  „обущар“, 

@'_:�! „вино“ – @���:�! „винар“, fW��  „ориз“ – @W+�W��  „оризар“, @g��̀ �W „стък-

ло“ – @g��̀ �W  „стъклар“, @h_8�W  „масло“, „олио“ – @i��8�W „маслар“, @g_'��  

„седло“ – @g+�'��  „седлар“, �V��)��R  „сапун“ – �V����R „сапунджия“, j�
J@H  

„вар“ – @K=B�J  „варджия”; @��k�!  „дърво“ – @%��k�! „дървар“; @�8
��4  

„желязо“ – @,+���4 „железар“, @7_'�	  „кожа“ –  >Y+�'�	 „кожар”; @l���� „мляко“ 

– �V�����  „млекар“, @C_c��  „месо“ – @3��c��  „месар”; @%��) „врата“, „порта“ –

@%+���)  „портиер“, ��_)&W „боклук“ –���)�W „боклукчия“, fl�	  „изкуство“ –

�V��I�	  „артист“, @K_���  „лък“ – @K+���� „стрелец с лък“, �[ĵ F�m  „нефт“ – �X�=̂ �m 

„специалист по нефта“.  

б) Съществителни, представящи деятеля като лице, което 

се ангажира, най-често професионално, с отглеждане, дреси-

ране и/или продажба на животните, означени от мотивиращото 

съществително. Произвеждащите са обикновено съществител-

ни, назоваващи животни, със събирателно значение, напр.: ��_6�)  

„мулета“ (съб.) – ���6�)  „мулетар“, ���:�̀  „камила“ – ���:�̀  „ками-

лар“, @���:
4  „магаре“ – @���:�4 „магаретар“, @n�:��  „риби“ (съб.) – @o��:�� 

„рибар“, @C�I�2  „овце“ /съб./ - @3��I�2  „овчар“, @,_'
�  „маймуна“ – @,+�'�� 

„дресьор на маймуни“, @�j��J  „куче“ – @%=B�J  „кучкар“, @p���5  „кози“ 

(съб.) – ��
����  „козар“, ��_c�m  „пчели“ (съб.) – ���c�m  „пчелар“.  

Словообразувателният тип се характеризира с много висо-

ка регулярност и продуктивност. Основната част от деривати-

те се отнасят към битовата лексика. Морфонологичните и 

правописните изменения в произвеждащата основа, съответ-

стват на приетите в езика правила (ср.:  @%��)/%�)/  – @%+���), @7_'�	 - @7+�'�	 > 

>Y+�'�	 ). 
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Отделни десубстантивни съществителни, образувани чрез 

трансфиксация, имат модел ������	, напр.: @K�'�	  „кон“ – @K&���	 „кон-

ник“, „рицар“, @l����  „мляко“ – @l&)�q  „притежател на мляко“, „мле-

кар“, @'_:�r „фурми“ (съб.) – @'
5��r „притежател на фурми“. 

 

3.2. Съществителни, образувани чрез суфиксация 

Производните се образуват от разширената основа на мо-

тивиращото съществително за единствено или множествено 

число, получена след премахване на падежната флексия и 

окончанието за женски род, към която основа се прибавя 

суфиксът �f\F.   

Заб.: Традиционно този тип деривати се възприемат като �������	
 ����3 

(„относително име“, съответстващо на нашето разбиране за „отно-

сително прилагателно“/ и се разглеждат заедно с относителните 

прилагателни поради обстоятелството, че двата типа десубстантив-

ни имена се образуват с помощта на един и същ суфикс. Посочени-

те производни съществителни обаче се отличават с деятелно отно-

шение към предмета, назован от мотивиращото съществително, 

каквото отношение не е характерно за относителните прилагателни.  

 

Обособява се един деривационен тип с два подтипа: 

а) Съществителни, означаващи деятеля като лице, което 

се занимава, в повечето случаи професионално, с производ-

ство, управление, специфична дейност, разпространение или 

търговия с предмета, назован от мотивиращотото съществи-

телно. Произвеждащите съществителни, означават конкрет-

ни предмети и може да бъдат във форма за единствено или 

множествено число (по-често). Напр.:  _G�)�V��s „градина“ – f;&m��s_G�) 

„градинар“, @?-
��,  „брашно“ – f;
t-
��,  „брашнар“, @���u�	 „керамика“, 

„грънчарски изделия“ – f\&���u�	 „грънчар“, @A��_I�	  „хотел“ – f;
���_I�	  „хо-

телиер“, �V����� „кантар“ – f;&m�����   „кантарджия“, �V��:�J „цигулка“ – 

f;&m��:�J „цигулар”; @'�U�4 „рогозки“ (ед. ч. @]
U�4) – f\&'�U�4  „майстор на 
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рогозки“, @g7�'��  „седла“ (ед. ч. @g_'��) – @;&̀ 7�'��  „седлар“, „са-

рач“, �v
J��w��  „ножове“ (ед. ч. @vxw
�) – f;&I-
J��w��  „ножар“, @i������ „ча-

совници“ (ед. ч. �������) – f;
r������  „часовникар“, ���̂ -
c�R  „вестник“ – 

f;
̂ �c�R „вестникар“, „журналист“,@N�c�R „вестници“ (ед. ч. ���̂ -
c�R ) – 

f;
̂ �c�R  „вестникар“, „журналист“, ��-&)+�'�2 „решета“ (ед. ч. ���)_'
2) – 

f;
�-&)+�'�2  „решетар“, �n
yB�	  „лодки“ (ед. ч. ���J����	) – f;
w
yB�	  „лодкар“, @S�U
� 

 „романи“ (ед. ч. ���U
�) – f;
U�U
�  „романист“, �X��k_5�z „гребени“ (ед. 

ч. �[_k�5) – f;
1��k_5�z  „гребенар“, ��=��{
5  „парашут“ – f;x��{
5 „парашу-

тист“, �&W��6�5  „вретена“ (ед. ч. ��p_6
5) – f;
�&W��6�5   „вретенар“, @i+���={�m  „очи-

ла“ (ед. ч. �����={�m) – f;
r+���={�m  „очилар“.  

б) Съществителни, назоваващи деятеля като лице, което се 

занимава, в преобладаващите случаи професионално, с изс-

ледване на област от знанието, с упражняване на дейност, 

свързана с определен отрасъл или институция, които са озна-

чени от мотивиращотото съществително. Поизвеждащите съ-

ществителни са абстрактни имена във форма за единствено 

число, включително и транспозирани имена за действие (мас-

дари). Голяма част от мотивиращите съществителни пред-

ставляват заемки от други езици или са калки. Напр.: @P���_�&| 

„оказване на помощ“ – f;
	���_�&|  „санитар“, @P���j1&|  „гасене на по-

жар“ – f;
	���j1&|  „пожарникар“, @,��U
sj�&|  „икономика“ –  f\
,��U
sj�&| „иконо-

мист“, @%�B
t_m&|  „преврат“ – f;&)�B
t_m&|  „превратаджия“, ��-&̀ �����-&)  „биоло-

гия“ – f;&̀ �����-&)  „биолог“, ��-&̀ �����-&̀  „геология“ – f;&̀ �����-&̀ „геолог“, ������-
� 

„политика“ – f;
���-
�  „политик“, ���	��c
R  „журналистика“ – f;
	��c
R 

„журналист“, �Y��8&p-
	  „физика“ – f;
y��8&p-
	   „физик“, >Y��)�'_a�J „елек-

тричество“ – f;
y��)�'_a�J „електричар“, „електротехник“, �Y��-
:-
J „хи-

мия“ –f;
y��-
:-
J  „химик“, ���6��  „език“ – f\&��6�� „езиковед“, @"�:_#�5  „ака-
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демия“ – f;
��:_#�5  „академик“, 9�t-
���5  „музика“ – f;
t-
���5  „музи-

кант“, @�_c�m  „граматика“ – f\&�_c�m  „граматик“. 

Словообразувателният тип е с много висока регулярност и 

продуктивност, особено що се отнася до втория му подтип, 

включващ съществителни, които са характерни за научно-

техническата терминология. Първият подтип е също с висока 

регулярност, но е слабо продуктивен и отнесените към него 

производни, с малки изключения, са присъщи на битовата 

лексика, при което голяма част от тях са архаизми. 

Морфонологичните и правописните изменения, които на-

стъпват в произвеждащата основа, са в съответствие с норми-

те на езика, съгласно които в дадения случай от основата от-

падат окончанията ���8F , �Z� ,  ���� , докато към основата на същест-

вителните с 2-консонантен корен се прибавя �7� . Произвежда-

щите основи на думи с модел  ����-
��	се трансформират понякога 

в �
��	 �  /ср.: ��-&̀ �����-&) – f;&̀ �����-&), 9�t-
���5 – f;
t-
���5, ������-
� –  f;
���-
�, ���6�� – f\&��6��, ���̂ -
c�R 

–  f;
̂ �c�R/. 

 

4. Съществителни имена за деятел, мотивирани  

от деятелни причастия 

Производните означават „лице, характеризирано като из-

вършител на действието, означено от мотивиращото деятелно 

причастие“. Образуват се от деятелни причастия посредством 

субстантивация и се включват в един словообразувателен тип 

с два подтипа: 

а) Съществителни, назоваващи лица, характеризирани като 

извършители на действие, което е свързано с определена профе-

сия, напр.: ��5���  „работещ“ – ��
5���  „работник“, @�
r��J „пишещ“ – 

@�
r��J „писар“, „писател“, @?
1��m  „говорещ“ – @?
1��m „говорител“, @%}����5  

„трениращ“ – @%}����5  „треньор“, ~l�6�5  „пеещ“ – ~l�6�5  „певец“, �5@�}s�̂  



119 

„инспектиращ“ – @�}s�̂ �5  „инспектор“, ��
�+�'�5 „кореспондиращ“ –

��
�+�'�5  „кореспондент“, @C
J�B�5  „боксиращ се“ – @C
J�q� „боксьор“, �H
	��I�5 

 „конкуриращ се“ – @H
	��I�5  „конкурент“, @g&'_u�5 „режисиращ“ – @g&'_u�5 

„режисьор“, @'8
��5 „управляващ“ –@'8
��5 „управител“, „дирек-

тор“, @�&'�s_k�5  „творящ закони“ – @�&'�s_k�5  „законодател“, @A&'_k�s_G�5  

„изучаващ Изтока (Ориента)“ –  @A&'_k�s_G�5 „изтоковед“, 

„ориенталист“. Б) Съществителни, назоваващи лица, характеризирани ка-

то извършители на действие, което не е свързано с професия, 

напр.: @'
y+�W „посещаващ“ – @'
y+�W  „посетител“, @'
	��� „побеждаващ“ –@'
	��� 

„победител“, @�&����  „четящ“ – @�&����  „читател“, @H}����5  „основаващ“ – 

@H}����5  „основател“, @'xw�̂ �5 „мислещ“ – �̂ �5@'xw  „мислител“, @'
	��G�5 

„пътуващ“ – @'
	��G�5 > „пътник“, @?&)��G�5 „състезаващ се“ – @?&)��G�5 „със-

тезател“, ��
�_'�5  „изпращащ“ – ��
�_'�5  „изпращач“, „подател“, ��
t_I�5  

„спасяващ“ – ��
t_I�5  „спасител“, @"
:�s_G�5 „слушащ“ – @"
:�s_G�5  „слу-

шател“, *'�s_k�5  „купуващ“ – *'�s_k�5  „купувач“, @'&̀ j��s_G�5  „наемащ“ – @'&̀ j��s_G�5  

„наемател“, ��
6�s_G�5  „експлоатиращ“ – ��
6�s_G�5  „експлоататор“. 

Мотивиращите деятелни причастия се отнасят до преобла-

даващата част от глаголните породи и имат следните модели: 

��
���	 /І/: @�
���m  „критикуващ“ – @�
���m „критик“, @�
��q  „играещ“ – @�
��q  

„играч”; ��}��̂ �5 /ІІ/: @Cx����5 „обучаващ“ – @Cx����5 „учител“, @Cx{�I�5 „организи-

ращ“ – @Cx{�I�5  „организатор; ��
���̂ �5  /ІІІ/: @�
���G�5  „помагащ“ – @�
���G�5 „по-

мощник“, @�
�+�'�5  „наблюдаващ“ – @�
�+�'�5  „наблюдател“; ��
�ĵ �5 

/ІV/: @L
�_U�5  „реформиращ“ – 
ٌ�ِ�ْ�ُ „реформатор“, �ٌ�ِ�ْ�ُ  „ос-

новаващ“ – �ٌ�ِ�ْ�ُ  „основател“; �ٌ���َ�َ�ُ  /V/:�ٌ���َ�َ�ُ „обучаващ се“ –

@Cx����s�5  „обучаващ се“ (същ.), @g}'�̂ �s�5 „гледащ“, „разглеждащ“ – @g}'�̂ �s�5 

„зрител“; ��
���̂ �s�5  /VІІІ/: @�&'�s_u�5  „изобретяващ“ – @�&'�s_u�5 „изобре-

тател“, @N
k�sjw�5 „откриващ“ – @N
k�sjw�5 „откривател“; ��
�ĵ �s_G�5 /Х/:��&�jt�s_G�5 
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„посрещащ“ – ��&�jt�s_G�5 „посрещач“, @�},���5  „изпращащ“ –@�},���5 

„изпращач”; ��
�_��̂ �5  /І-4/: @C&̀ _'�s�5  „превеждащ“ – @C&̀ _'�s�5  „преводач“. 

Словообразувателният тип се отличава с много висока ре-

гулярност и продуктивност. 

 

5. Заключение 

Обособяването на самостоятелно словообразувателно по-

ле, включващо съществителните имена за деятел в съвремен-

ния арабски книжовен език, е основателно, тъй като е резул-

тат от прилагането на ономасиологичен подход, който е ха-

рактерен за анализа на производните съществителните имена.  
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HIGHLY MARKETABLE URBAN  

UTOPIA –  BUSINESS LOGIC AND  

THE PRODUCTION OF ARCHITECTURAL  

AND URBAN QUALITY IN ROPPONGI HILLS, TOKYO  

Milena Metalkova-Markova 

Lofty ambitions (the developer) 

Having completed its debut in Tokyo urban redevelopment in 

1986 with the project Ark Hills (Japan`s first large scale private 

sector urban redevelopment project of 360,600 sq.m. total floor 

area) Mori Building had to think about other large scale projects. 

The founder multimillionaire Mori Taikichiro (1904-1993) started 

his real estate company in 1955 which was transformed into Mori 

Building (a private developer) in 1959.  

The completion of Ark Hills as a mixed use type of urban re-

development with high-rise office and residential towers and 

commercial/public area at ground level proved to be an extremely 

successful concept for the city of Tokyo. The Tokyo fabric is ba-

sically an enormously spread low rise chaos-scape of buildings in 

all kinds and shapes with narrow winding roads and blind alleys. 

Embracing Le Corbusier’s idea about tall buildings amidst wide 

open green space at ground level expressed in the Athens charter 

as its motto, Mori intended to change the urban fabric of Tokyo.  

There is a large very detailed model of Tokyo city (1:1000) 

displayed at Mori Urban Institute for the Future located at the 50
th

 

floor of Roppongi Hills tower. All recent redevelopments in To-

kyo urban townscape are meticulously inserted into this model 

and visitors can glimpse into the working laboratory of Mori 

building. In an interview Mori Minoru said that if every year 3 % 

of the town is transformed with a „Grand design” in mind after 30 

years the town will be completely renewed. The “Grand design” 

concept summarized by Mori means a compact compound of tall 

buildings, mixed land use with office and residential towers, 
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greenery at grand level- a compact version of Le Corbusier Func-

tional city from 1933.  

One of the missions of this institute seems to be a careful moni-

toring of all urban transformations going on in three large me-

tropolises – Tokyo, New York and Shanghai.  

Roppongi Hills is Mori`s largest scale project and in addition 

the most ambitious one. (Table 1). Mori and the media promotes it 

as the “new cultural heart of Tokyo”, the “ultimate destination in 

Japan” as an “artelligent city” where people with “open mind” 

will “create new visions for the future”.  

 

Table 1. Lofty ambitions – urban utopia 

Roppongi Hills concepts  Source, reference 

Artelligent City –fusion of art and intelligence 

Art- integration of beauty, knowledge and 

technology 

Visual Architecture, March 

2004, Vol.40, 305 

Vertical Garden City Mori Building Brochures 

A new cultural heart of the city of Tokyo 

The ultimate destination in Japan 

Mori Building Brochures 

Concept catchphrase 

Open Mind-  

‘a city for unprejudiced, open-minded 

people who enjoy meeting and making 

friends with neighbors from different 

countries 

Mori Building Brochures 

Concept catchphrases for other 

Tokyo projects  

Entertainment town – Aqua 

City Odaiba 

Creation, exchange, feeling – 

Ebisu Garden  

Slow life – Karetta Shiodome 

Fusion – Shiodome City Center 

Roppongi Hills community at the leading 

edge of Japan and of Asia (Be Roppongi 

People- issuance of community passport) 

Mori Building Brochures 

Freedom- You will be free to design your 

life 24 hours a day, unhampered by con-

ventional rules and wasted time. 

Mori Building Brochures 

Monzenmachi – temple street with shops 

and entertainment 

Visual Architecture, March 

2004, Vol.40, 305 

Urban New Deal (Urban renaissance) 

(Roosvelt) 

Visual Architecture, March 

2004, Vol.40, 305 
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Being visited by 50 million people during the first year after its 

completion this project aims to demonstrate how urban revitaliza-

tion can stimulate local economy in the context of Japan emer-

gence from the long deflationary spiral after the collapse of the 

“bubble economy” in 1980`s.  

It took 17 years since the designation of the area for redevel-

opment until the completion of Roppongi Hills in 2003. In order 

to clarify the relationship between this project and the overall ur-

ban fabric of Tokyo it is necessary to analyze the process of urban 

redevelopment with the roles of all players and to compare the 

project characteristics with previous redevelopment projects. 

Lastly the public opinion of the visitors will help elucidate the 

significance of this project for Tokyo urban reality and the degree 

of materialization of Mori urban vision.  

 

1. Redevelopment Saga – partnership between public,  

private sector and local community 

Land readjustment (kukaku seiri) is the most common practice 

in Japan for a large scale projects. Typically, local community 

would receive land in another area and move out of the site. Pub-

lic authorities will prepare a new master plan with new infrastruc-

ture and urban block division and a large scale developer will con-

struct the whole compound.  

Ark Hills project was based on a different approach toward 

land readjustment- the local community would be offered the op-

portunity to participate in the development planning, remain to 

live in the site within the newly built residences and share some 

benefits from the retail spaces.  

In the case of Roppongi Hills 94% of the local community 

(Table 2) decided to remain in the newly built compound (36% of 

all apartments), and more then 40% of them share the benefits 

from certain retail spaces in the office tower. 
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Table 2. Redevelopment Details 

Partnership between public sector, private sector and local residents 

1 Period 17 years from 1986 – designation as redevelop-

ment district by Tokyo city until 2003 

completion of the construction 

2 Total cost 4 billion US $ Far Eastern Economic Review 

3 Tower cost 2.5 billion 

US $ 

Building Design&Construction  

(Approx.6, 600US dollars/sq.m.) 

4 Visitors 50 million- 

per year 

26 million- during first 6 months  

(Building Design&Construction) 

100, 000 visitors a day (150,000 a day in 

the weekend) (The Wall Street Journal) 

5 Site 11 ha Asahi TV 3 ha since 1958, Japan Hous-

ing Corporation – 5 apartment buildings, 

rest- small scale private houses 

6 Land own-

ership be-

fore redevel-

opment  

309 indi-

viduals, 

Asahi TV, 

Japan Hous-

ing Corpora-

tion 

309 owners (38% – 116 owners of public 

housing (5 apartment buildings) built  

by Japan Housing Corporation in 1958) 

living in the site before the redevelop-

ment 

7 Land own-

ership after 

redevelop-

ment 

290 indi-

viduals, 

Asahi TV, 

Mori Build-

ing 

290 owners live in apartment  

buildings at Roppongi Hills 

(36% of all apartments) 

First floor of the main tower – common 

property of 120 owners – long term lease 

to Mori corporation 

Fifth floor of the tower (22,000 sq.m.) –

profit from offices is shared by 150  

people 

8 Urban 

Planning 

3 years  

9 Construc-

tion period 

3 years  
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Looking at the redevelopment chronicle of Roppongi 6-chome 

urban plans (abbreviated as plan 66 – Table 3) we can outline the 

role of each player in the partnership of public/private sector with 

citizen participation.  

 

Table 3. Redevelopment Saga 

1986-1993 Negotiation of public/private sector and local residents � 

8 years 

1986 

 

 

1987 

1988 

 

 

 

 

 

 

 

1990 

 

1992 

1993 

 

 

12.1993 

 

1995 

1999 

1998-2000 

April 2000 

Febr. 2001  

April 2003 

Tokyo city designated Roppongi 6-chome as a redevelop-

ment district 

First contact with owners by staff of Asahi TV and Mori 

Bldg –citizen participation in a public/private sector partner-

ship redevelopment  

Local citizen group formation 

Asahi TV and Mori Bldg rented an office at the site for 

communication with local residents, publication of a news-

letter twice a month  

Citizens` group request- preservation and public access to 

Garden and Pond from Edo period-(within Asahi TV site) 

Basic Plan for Redevelopment – 3 main issues for partnership 

1. Residences at urban center  

2. Historic and natural preservation 

3. Public Facilities 

Citizens` group subdivision into 3 committees – urban plan-

ning, residential planning, land ownership rights transfer  

Plan 66 announced  

Mori Taikichiro passed away – his son Mori Minoru became 

the president of Mori Bldg  

Redevelopment protest group – 10% of all residents 

90% (278 people) signed the agreement with Mori bldg for 

urban redevelopment (by law 67% approval of local com-

munity is necessary) 

Tokyo city and Minister of Construction approves the project 

Transfer of land rights  

Mori bldg built 4 temporary housing units for residents  

Construction works of Roppongi Hills begins 

4 people obstructing the construction finally moved out 

Completion of the project 
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At first Tokyo city designated this area for redevelopment 

(1986). Then Minato ward draw the guidelines for infrastructure 

and functional zoning of the area (1987). Local citizens group was 

formed and Mori Building rented an office at the site for commu-

nication with the local community, publishing and distributing a 

newsletter twice a month (1988). Several explanation sessions of 

the basic plan for redevelopment were held by Minato ward offi-

cials (1988-89), while citizens` groups formulated their request for 

preservation of the historic garden and pond within the area. As a 

result of both sides` opinions three main issues for the partnership 

were identified:  

(1.) Residences at urban center 

(2.) Historic and natural preservation  

(3.) Public facilities 

 

Creators' selection 

In 1992 the first Master Plan 66 was announced by Mori build-

ing following strictly the functional zoning and infrastructural 

schemes of the basic plan by Minato ward. Mori selected US ar-

chitectural office KPF (Kohn Pedersen Fox) to design the main 

tower in order to become a major Tokyo landmark. Second ver-

sion of Plan 66 was announced in 1993 incorporating the design 

of KPF.  

The inspiration for the tower design is said to be samurai war-

rior armor (formulated as “Japonica” style by the Japanese archi-

tectural critic Kazukiyo Matsuba) and the role of the tower is said 

to symbolize the samurai Mori himself who is overlooking Tokyo 

reality trying to change the chaotic townscape into “artelligent” ci-

tyscape. It resembles a kind of a fusion of visionary Don Quihotte 

backed with a serious dose of the pragmatic business sense of 

Sancho Pansa.  
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Table 4. Roppongi Hills Complex – mixed use redevelopment  

by private developer 

Categories Numbers Details 

1. Site 11.6 ha  Roppongi 6 chome district 

2. Total floor area 759,100 sq.m. Mixed use  

3. Buildings  

 

9  Main office tower (50%-art mu-

seum, convention& research facili-

ties at the top floors), three residen-

tial towers (24%), hotel (9%), cin-

ema multiplex (3%), temple, garden, 

public spaces, shopping area, rice 

field. 

4. Architect  

offices 

7 (3 from US, 3 from Japan,  

1 from UK) 

US – Kohn Pedersen Fox Associates 

(KPF), The Jerde Partnership (JPI), 

Gluckman Maynor Architects 

(GMA) 

UK- Conran&Partners 

Japan- Fumihiko Maki, Kengo 

Kuma, Yamashita Sekkei 

5. Public Art 9 artists 3 from US, 2 from Japan, 2 from 

China, 1 from Korea, 1 -Germany 

6. Street  

furniture 

11 artists 6 from Europe, 4 from Japan,  

1 from US 

 

The third version of plan 66 (1994) announced the final version 

of the tower design with a curved surface made by supercomputer 

simulations to avoid any negative wind impact or TV signal re-

ception obstacles.  

In order to implement the concept of “cultural heart” Mori art 

museum was located at the top floors of the main tower as “the 

world’s only museum in the sky” with an observation galleria of-

fering a bird-eye view of Tokyo. At the beginning KPF was se-

lected as the designer, however at a later stage Gluckman Maynor 

Architects (GMA) came on board.  
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The forth version of plan 66 (1996) announced a significant 

change – US commercial architect Jon Jerde was selected to design 

all ground level of Roppongi Hills. His concept to wrap the commer-

cial area around the foot of the tower in order to allow a greater cir-

culation for visitors had a strong impact on the project as a whole. He 

tried to create an entertaining and vivid, playful space at the cost of a 

loss of general orientation and blurred access lines, thus bringing as a 

result a uniform labyrinth (reminding me of Edgar Alan Poe Mael-

strom) completely lacking any sense of direction.  

An architect from Mori office explained to me that by choosing 

one of the most well-know architects from the US West Coast and 

one from the East Coast Mori intended to create a powerful design 

work exceeding in strength both sides of US. The selection of fa-

mous architects from world economic powers might have a magic 

power to bring economic success to Roppongi Hills too.  

Another reason for the choice of foreign architects for the de-

sign of this important compound probably lies in the idea to attract 

a majority of foreign visitors. As Japanese economy has declined 

many businesses are trying to target foreigners.  

Many Japanese visitors have expressed the concern that too much 

information in the compound is written in English, thus blaming the 

use of English for the lack of orientation within the compound. 

In 1994 eigth general contractors from Japan, considered by 

Mori to have a combination of good business and design sense, 

were asked to submit proposals for the design of the residential 

towers and one of the proposals was selected. Then Mori invited a 

British office Conran & Partners to design the residential facades 

and interiors in order to create “a warm facade” contrasting with 

the metal sashes futuristic design of KPF tower. 

The fifth version of plan 66 (1998) reflected the design contri-

butions of all participating teams including the building of Asahi 

TV designed by Fumihiko Maki.  

The sixth version of plan 66 (2000) reflected one significant 

change of the public space in front of the main tower. The level of 
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this space (main entrance level of the tower) is placed higher then 

the neighboring street, therefore originally two pedestrian cross-

walks over the street were planned. Convincing the authorities 

that a larger space covering the street is needed, Mori succeeded 

to create the largest public zone in the compound over the street, 

thus using maximum the whole original site for buildings and 

commercial use. 

If we try to outline the evolution of design by comparing all six 

versions of plan 66 (1992-2000) the following trends becomes 

clear. Clear boundaries between buildings are less and less legible, 

commercial area is expanding more and more at the expense of 

shrinking public open space and green areas. Finally public open 

space is pushed outward invading the air over the street in the 

grey zone of land ownership.  

Both the areas of Mori garden and the main square (plaza, 

arena) seem to shrink more and more in each consecutive version 

of the plan. It seems that the strong wishes of local community 

and public sector for natural/historic areas preservation and public 

facilities somehow gradually get blurred in the partnership with 

the private sector. 

As a result of the piecemeal approach, where each architect de-

signs its own piece without a conductor (no master architect to 

coordinate the total design), the final layout of Roppongi Hills is a 

confusing eclectic mixture, where even one of the participating 

architects (who guided me) lost orientation every time we visited 

the compound. Mori Minoru seems to have taken all major deci-

sions regarding design having confidence in his ability to combine 

good business and design sense. 

Mori has mentioned “monzenmachi” market-like settlements or 

streets in front of the main gate of Japanese temples as an inspira-

tion for the creation of Roppongi Hills. If we consider the art mu-

seum located at the top of the main office tower as the spiritual cen-

ter of Roppongi Hills (its cultural heart), it seems that the spiritual 

center has become just another stall in this hyper market complex 
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or an apotheosis of consumerism. The concept of a market where 

various goods and services are combined randomly seems to be the 

main organizing theme of Roppongi Hills, where art and culture 

become the new catalysers to stimulate sales. Roppongi Hills re-

minds me of a giant ant-hill completely lacking the concept of Ma 

characterizing the artistic tradition in Japan. It seems that Roppongi 

Hills Monzenmachi leads to an „artelligent” temple of consumer-

ism at the heart of Tokyo. 

 

Roppongi Hills in context of Tokyo urban fabric (Table 5) 

In order to answer the question if Roppongi Hills constitute a 

new phenomenon in the context of Tokyo urban fabric we can 

compare the land use distribution between three projects by Mori 

building built during the last 20 years – Ark Hills (1986), Atago 

Green Hills (2001) and Roppongi Hills (2003).  

In what way Roppongi Hills is different? 

The built up area occupies a larger portion of the site (65%), 

while building density remains high (850%). 

The office tower space in all three projects constitutes 50% of 

the total floor area. 

Residential part is increased in Roppongi Hills compared to 

Ark Hills, while hotel part is decreased. This reflects the increased 

interest by local community to remain to live in the compound af-

ter redevelopment. 

TV studio space has doubled in Roppongi Hills compared to 

Ark Hills. There is no concert hall (3% from Ark Hills) in Rop-

pongi Hills, but the new elements that appear are the art museum 

and research facilities (1.6%), cinema/shops compound (3%) and 

convention facilities (3%).  

It turns out that the main PR concept of Roppongi Hills as the 

new cultural heart of Tokyo in reality relates to 1.6% of its total 

floor area, while the office and commercial area occupy the ma-

jority of the compound.  
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Table 5. Comparison between three urban redevelopment projects 

by Mori bldg 

Projects/ 

categories 

Ark Hills  

(1986) 

% Atago Green 

Hills (2000) 

% Roppongi 

Hills (2003) 

% 

Site area (sq.m.) 
41,200 

 
27,000 

 
89,400 

 

Built up area 

(sq.m.) 

22,900 
56 

10,700 40 57,700 65 

Total floor area 

(sq.m.) 

360,600 
 

167,700  759,100  

Building density 

(Volume ratio) (%) 

875 % 
 

621%  850 %  

Office tower floor 

area – sq.m. 

(% from total floor 

area) 

181, 

800 

50 86,600 52 379,500- 50 

Residences 54,400 15 62,500 37 180,600 24 

Hotel 98,300 27   69,000 9 

TV studio 13,600 4   73,700 10 

Concert hall 12,100 3   No  

Museum/ research     12,650 1,6 

Cinema/ shops     23,700 3 

Convention     12,650 1,6 

Club membership     6,325 0,8 

Temple No  Yes  500 0,06  

 

There are 134 shops and more then 100 restaurants/bars in 

Roppongi Hills. Compared to 5 other mixed use compounds in 

Tokyo this is the highest number – the other 5 have less then 50 

restaurants and the shops exceeds the number of restaurants in 

only two of them. An architect from Mori building mentioned that 

the total budget for art (street furniture and public art) was quite 

high in Roppongi Hills (1% of the total budget). 
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5. Public opinion (the consumers) 

On the 27 and 28
th

 of April 2003 just 2 days after the opening 

of Roppongi Hills a public opinion survey of 500 visitors was 

made by Nihon Keizai Shinbun (Japan Economy Newspaper- 

Ref.4). 

The survey results show that visitors find Virgin Cinema Com-

plex as the most attractive facility in Roppongi Hills, followed by 

52
nd

 floor observatory deck “Tokyo view” and Hotel Grand Hyatt. 

Regarding the general impression of the compound 70% of the re-

spondents selected the category of “urban feel”  36% – “up-to-

date”  while only 13% selected the category “cultural`. In terms of 

what kind of attractive potential they feel in the town, the visitors 

selected “entertainment”  “shopping” and “food” among six catego-

ries that included “learning”  “living” and “working”. 

Regarding the question what is necessary to turn Roppongi 

Hills into a more attractive facility (an open ended question) the 

respondents listed several concerns (Table 6). 

1. Total impression – Lack of orientation, confusion, unclarity 

of layout 

2. Total impression – Lack of spaciousness, no large public  

space 

3. Lack of originality, identity, up-to-date design  

4. Not enough handicap people or children related facilities 

5. Too few street furniture 

6. Too costly entrance fee, observation deck should have a free 

access 

7. Park and greenery is not enough 

8. Not enough culture-related facilities 

9. Uninformed, incompetent staff 

10. Shops are too expensive and targeting very limited age 

group. 
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Table 6. Public Opinion (questionnaire survey – 500 people, April 

2003) 

What is necessary in order to turn Roppongi Hills into a more attractive 

facility? 

 

Male respondents (250 people) Female respondents (250 people) 

1 2 

TOTAL IMPRESSION REGARDING 

DESIGN- LACK OF PUBLIC LARGE 

SPACE 

Total feeling of the complex is 

being too cramped and not spacious 

(too many buildings). 

Food and shopping is intermixed 

and it is not clear where facilities are 

located. 

It is too chaotic – even looking 

at the guide map I cannot under-

stand where is my location in the 

whole complex. 

The color and design of the buil-

dings is not up-to-date. 

It is too simple – not interesting 

for young people. 

No originality. No identity 

Not enough relaxing space, too 

small square (arena), too crowded 

with buildings. 

TOTAL IMPRESSION REGARDING 

DESIGN- LACK OF PUBLIC LARGE 

SPACE 

Buildings are designed and 

thought one by one – there is no a to-

tal concept or master plan for the 

whole compound. 

It should target a wider range of 

people – not only the rich. 

It is very difficult to orientate or 

to know your location within the 

compound. 

The guide map is very unclear. 

Improvement of the guidance 

system. 

More legible information and 

guidance. 

Too artificial place. 

 

HANDICAP/ CHILDREN FACILITIES 

It is not bareer free design. 

No place for children to play. 

 

HANDICAP/ CHILDREN FACILITIES 

Caffee or place where children 

and grown up can enjoy together. 

There is not enough places for fa-

mily enjoyment. 

Not enough children facilities. 

It is not a place where children or 

elderly can have a good time. 
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1 2 

STREET FURNITURE 

More benches, tables and chairs. 

 

STREET FURNITURE 

All benches are cold- stone, glass, 

steel, etc. 

Not enough places to rest and relax. 

Too few benches. 

Too few places to rest. 

TOO COSTLY ENTRANCE FEES 

The observation deck should have 

a free access. 

As a whole it is too expensive- not 

for normal people. 

More benches, tables and chairs. 

If you don’t have money there is no 

place to rest. 

TOO COSTLY ENTRANCE FEES 

It is too expensive as a whole- not 

accessible for an average person. 

More reasonable prized boutiques. 

Observation deck should be free. 

GREENERY 

Trees and greenery is not enough. 

Park is not enough. 

 

GREENERY 

Too scarce green spaces – more is 

neede.  

Park is not enough. 

A big large park is needed. 

Trees and flowers are too scarce.  

CULTURE 

No cultural events, no artists. 

I can not see the uniqueness of 

Roppongi Hills. 

 

CULTURE 

A library is necessary. 

Culture is missing. 

More culture-related shops. 

More cultural facilities are neces-

sary – art galleries or museums. 

STAFF 

The staff doesn`t know the com-

plex and cannot give any information.  

STAFF 

The staff lacks any knowledge 

about the complex – you need to edu-

cate them in order to help visitors.  

SHOPS 

There are no shops for clothes for 

people in their 40/50`s. 

Shops are only brand names and 

very expensive. 

 

SHOPS 

There are no shops for clothes for 

people at 40`s. No shops for interior or 

lifestyle. 

Shops are mainly for clothes- a 

bigger variety is necessary. 

Roppongi brand shops are necessary.

Location is not legible. 
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The results of the public opinion survey suggest that Roppongi 

Hills has come to represent Japan`s new superclass, thus reflecting 

the socio-economic changes in Japanese society. Socio-economic 

divisions and income disparity are increasing in once homogene-

ous Japan of a predominant middle class. A young businessman 

from Tokyo who is a frequent visitor of Roppongi Hills has de-

fined the current economic situation: “The old Japanese system of 

socialistic capitalism is no longer applicable to the current global 

economy`.  

Roppongi Hills where in the words of a visitor “If one does not 

have money there is no place to rest here” is an example of a 

deepening divide between “a highly educated and trained elite em-

ployees and entrepreneurs working for internationally competitive 

companies” and “increasingly marginalized yet growing sector of 

society comprising elderly rural poor and despairing urban 

youths” (Ref. 5).  

The urban utopia of Roppongi Hills is targeting the upper strata of 

the social disparity (kakusa shakai) and the “new cultural heart of 

Tokyo” is not accessible for all. (If a family of four decides to visit 

Mori Art Museum they have to prepare nearly 50US dollars for the 

visit.)  

The large public space and roof gardens of Ark Hills, whose 

square and water fountains were designed on the base of Le Cor-

busier modulor and are extremely popular spot for all kind of To-

kyoites even nowadays nearly 20 years after its completion will 

probably remain one of the last landmarks of the era of Japanese 

socialistic capitalism.  

The company who realized this urban utopia has stepped 

back pushed by the power of global economy embracing the 

new wave of creating “artelligent” pantheons of consumerism 

or giant hypermarkets for urban utopias. The process was 

backed up with the full support of 90% of local community and 

the public sector.  
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БЪЛГАРИЯ – ЯПОНИЯ 

ДИАЛОГ И ОБМЕН МЕЖДУ ДВЕ КУЛТУРИ 

Вера Вутова-Стефанова 

„Кукувица“, „Намико“, „Дъждовен Блус“ – Така изтък-

натият японски преводач Рокуя Мацунага (1929-1997 г.), кой-

то има най-голям принос към представянето на българската 

литература в Япония в превод от оригинала, назовава епизо-

дите, бележещи началото на културното общуване между 

България и Япония. 

През 1906 г. в България излиза от печат популярният на За-

пад роман на японския писател Токутоми Рока „Хототоги-

су“ („Кукувица“). Романът е преведен първоначално на анг-

лийски език и издаден в Америка през 1904 г. под заглавие 

„Намико“, а впоследствие на френски, немски и полски езици 

и издаден в Европа под същото заглавие. В България романът 

излиза в превод от френски език на писателя Димитър Бабев, 

придружен с бележки за японската литература от преводача. 

По стечение на обстоятелствата през същата година авторът 

Токутоми Рока, на път за Русия за среща с Толстой в Ясная 

поляна, прекосява с влак България и Румъния след дълго пъ-

тешествие с параход от Йокохама през Индийския океан и 

Суецкия канал до Истанбул. Впечатленията на японския пи-

сател от непознатата балканска страна, добити от прозореца 

на влака и на перона на Софийската гара, където любопитни 

хора се тълпели да зърнат чуждоземеца, са описани в дневни-

ка му „Пътувания по свети места“. Това са първите сведения 

за България от перото на японски интелектуалец. В него Рока 

описва как пътниците в купето и на перона под прозореца на 

влака го оглеждали с любопитство и го заговаряли ту на тур-

ски, ту на български („Българският е славянски език, който 

прилича на руския“, обяснява писателят), а някои и на немски, 
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макар и да не са могли да получат от него някакъв разбираем 

отговор. Той отбелязва, че очевидно в този край на света едва 

ли са стъпвали японци, но че по онова време Япония вече се 

славела като сила, победила Русия. В момент, когато тълпата 

се провикнала възторжено „Того, Того!“
1

, той се свил от неу-

добство зад прозореца. „Наверно това име тук бе станало на-

рицателно за японец“, отбелязва писателят. 

Десетилетия по-късно, след като царство България и Япо-

ния установяват дипломатически отношения и през 1939 г. 

Япония открива легация в София, първият японски пълно-

мощен министър Теруо Хачия донася в България грамофон-

на плоча със запис на популярния японски шлагер „Аме но 

брусу“ („Дъждовен блус“) в изпълнение на известната певи-

ца Норико Ауая. Плочата била спряна от продажба в Япо-

ния поради това, че шлагерът дезорганизирал бойния дух на 

японската армия. Шлагерът обаче се излъчва по българско-

то радио и става много популярен у нас под заглавие „На-

мико“. Години по-късно Норико Ауая посещава България и 

го изпълнява пред българската публика. След завръщането 

си в Япония тя участва в специално телевизионно предаване 

за България. За съжаление Теруо Хачия умира и недочаква 

предаването. (Текст на „Дъждовен блус“. Приложение № 1) 

Ето как имената Того и Намико стават популярни у нас 

като символ на далечна и непозната Япония. 

Сред събитията, свързани с първите българо-японски 

културни контакти от началото на миналия век, са постанов-

ката на софийска сцена на операта „Мадам Бътерфлай“ на Пу-

чини през 1904 г. и излизането от печат на „Японски леген-

ди“ в превод от руски език (1912 г.), лирическата стихосбирка 

                    
1

 Адмирал Хейхачиро Того – изтъкнат японски военен пълководец, под 

чието ръководство е разбита руската Балтийска флотилия в решаващата 

битка при пролива Цушима в Японско море по време на Руско-японската 

война (1904 – 1905 г.) 
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„Пеперуди“ (1919 г.) и поетичният сборник „Сини часо-

ве“ (1922 г.) в превод от френски и немски езици. През 20-те 

години до японския читател достигат първите български лите-

ратурни творби в превод от английски език – „Иде ли“ от Иван 

Вазов (1925 г.) и „Край воденицата“ от Елин Пелин (1926 г.) 

Установяването на дипломатически отношения меж-

ду България и Япония и откриването на легации в столи-

ците им в края на 30-те – началото на 40-те години, както и 

възстановяването на дипломатическите отношения през 

1959 г., след 15-годишен период на прекъсване, открива 

възможности за преки контакти между двете страни.  

Първият официален документ за развитието на двустран-

ните отношения в културната област е Спогодбата за при-

ятелство и културно сътрудничество между правител-

ствата на България и Япония, подписана на 11 февруа-

ри 1943 г. в Токио от българския пълномощен министър 

Янко Пеев и японския министър на външните работи Маса-

юки Тани. (Текст на спогодбата. Приложение № 2) 

 

 

Личности, допринесли за установяването и развитието  

на културния обмен между България и Япония 

Установяването на контакти в културната област, което в 

голяма степен допринася за сближаването между двете гео-

графски отдалечни страни, е свързано с дейността на трима 

видни японци, чиито имена са знакови за българо-японски-

те отношения.  

В годините на Втората световна война една романтична 

връзка се превръща в обща съдба. Бракът между япон-

ския журналист Йошинори Маеда и българката Анаста-

сия Макрелова (Сийка) става символ на непосредственото 

и трайно сближаване между българи и японци.  

В мразовит зимен ден влакът от Рим за Истанбул спира 

на гара Пловдив и не може да продължи пътя си поради 
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обилен снеговалеж. Един от пътниците е младият японски 

журналист – кореспондент на в. „Асахи“ в Рим – Йошинори 

Маеда. В гостоприемния дом на семейство Макрелови, къ-

дето е любезно поканен да отседне, японецът среща любов-

та на своя живот – дъщеря им Сийка. 

В следвоенните години, когато България и Япония не 

поддържат дипломатически отношения, семейство Маеда 

са живата връзка между двете страни. Те допринасят за съз-

даване на атмосфера за нормализиране на отношенията, ко-

ето се осъществява през 1959 г. Благодарение на тях в Япо-

ния гастролират за пръв път световноизвестните наши 

оперни певци Николай Гяуров, Любомир Бодуров, Никола 

Гюзелев и Юлия Винер и изтъкнати наши музикални из-

пълнителски състави. По-късно, в качеството си на прези-

дент на японската обществена телевизия „Ен Ейч Кей“, 

влиятелният Йошинори Маеда заедно със съпругата си 

Сийка (с японско име Шидзука), а и след нейната ранна 

кончина, е една от водещите личности на българското лоби 

в Япония. Йошинори Маеда е първият японец, удостоен с 

орден „Кирил и Методий“ Първа степен за големите му зас-

луги към развитието на българо-японските отношения. Ис-

торията на Йошинори и Сийка Маеда е екранизирана в до-

кументален филм и е поставена на сцената на Софийската 

национална опера по инициатива на Тодор Дичев – първият 

наш японист и бивш посланик в Япония. 

Огромни заслуги и принос за полагане на основите на 

културния обмен на официално и гражданско равнище 

между България и Япония в следвоенния период имат проф. 

Шигейоши Мацумае – основател и дългогодишен прези-

дент на Токайската образователна система и Цунео Икеда – 

президент на издателство „Кобунша“. Връзките им с Бълга-

рия датират от началото на 60-те години, когато страните 

от социалистическия лагер в Източна Европа привличат ин-
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тереса на японската страна, както в политически, така и в 

културен аспект.  

При посещението си в България проф. Шигейоши Мацу-

мае (1901-1991 г.) е силно впечатлен от изпълнението на 

Детския хор при Българското национално радио с ръко-

водител проф. Христо Недялков, от „ангелските гласо-

ве“ на малките певци, както ги наричаше той. По негова по-

кана през 1967 г. хорът заминава на първо турне в Япония, 

след което в продължение на 40 години разнася славата на 

българското певческо изкуство из цяла Япония и покорява 

японската публика с великолепните си изпълнения и богатия 

си репертоар от български и японски песни и от световната 

класика. Хористите на маестро Недялков стават известни ка-

то „малките посланици на българската култура в Япония“. 

По-късно акад. Христо Недялков е удостоен с високото 

японско отличие „Орден на изгряващото слънце – Златни 

лъчи с розетка“ за заслугите му към Япония в областта на 

културата и образованието. Дългогодишно приятелство 

свързва българския детски хор с японски детски хорове от 

градовете Шидзуока, Мориока и Кофу, които гостуват в 

България и изнасят концерти в София, Толбухин и Шумен. 

Активен културен обмен с България развива Асоциация-

та за културни връзки при Токайската образователна 

система – изложби, концерти, обмен на делегации. Повече 

от четвърт век продължава сътрудничеството в областта на 

археологическите проучвания между Токайския универси-

тет и Националния Археологически институт с музей.  

С подписването на Споразумения за сътрудничество 

между Токайската образователна система и Министер-

ството на образованието и науката на България и между 

Токайския университет и Софийския технически уни-

верситет се полагат основите на академичния обмен между 

България и Япония. Много български студенти и специали-

занти се обучават като стипендианти на японската страна в 
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Токайския университет. Университетът се утвърждава като 

един от центровете на българистиката в Япония с препода-

ване на български език и проучвания на историята и съвре-

менното развитие на България.  

Трудно е да се опишат накратко заслугите на японския учен, 

педагог, политик и общественик проф. Шигейоши Мацумае, 

който проправя пътя на духовното общуване между Япония и 

България. За значимия му принос към развитието на българо-

японските отношения проф. Мацумае е удостоен с високото 

българско държавно отличие „Мадарски конник“ Първа степен 

и със званието Почетен доктор на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Неговата дейност продължават наследниците му, между които 

особени заслуги има един от синовете му проф. Тацуро Мацу-

мае – бивш депутат в парламента и понастоящем президент на 

Токайската образователна система и председател на Японо-

българската асоциация за приятелство. 

На Цунео Икеда (1911-2002 г.) – книгоиздател и меце-

нат на изкуствата дължим популяризирането на българска-

та литература в Япония в превод от оригинала. В продъл-

жение на десетилетия издателство „Кобунша“ издава ше-

дьоври на българската проза и поезия в превод на Рокуя 

Мацунага, Мисако Маки и Йоко Яоита в т.ч. като част от 

започналата през 1966 г. поредица „Източно-европейска 

литература“. Между тях са „Под игото“ на Иван Вазов, 

„Железният светилник“ на Димитър Талев, „Тютюн“ на Ди-

митър Димов, „Нонкината любов“ на Ивайло Петров, „Кра-

децът на праскови“ на Емилиян Станев, поеми на Христо 

Ботев, стихове на Пейо Яворов , „Време разделно“ на Ан-

тон Дончев, „Бариерата на Павел Вежинов“, български на-

родни приказки и много други. Цунео Икеда посещава мно-

гократно България, привлечен е от нейната красива приро-

да и богата култура, проявява особен интерес към нейното 

литературно наследство и живопис. Лични познанства го 

свързват с редица български художници, между които Ва-
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сил Стоилов, чиято колекция картини – собственост на Цу-

нео Икеда – е изложена в Мемориалния музей на изкуства-

та и спорта „Икеда“ в родното му място в Ниигата. Цунео 

Икеда е удостоен с орден „Мадарски конник“ Първа степен 

за изключителните му заслуги за развитието на българо-

японските отношения.  

В края на 50-те и началото на 60-те години в Япония 

се формира кръг от приятели на България. През 1961 г. 

е основано първото Японо-българско дружество за прия-

телство с председател Буничиро Моришита – познавач и 

ценител на българската керамика. През същата година дру-

жеството урежда първата българска изложба в Токио, пред-

ставяща художествените занаяти. Делегация на дружество-

то посещава България и е приета в Комитета за културни 

връзки с чужбина. 

По същото време известните японски писатели Ицуки 

Хироюки (автор на популярната новела „София но 

аки“ („Софийска есен”) и Кендзабуро Ое участват в Първа-

та международна среща на писателите в София.  

В България също се засилва интересът към Япония. 

През 60-те и 70-те години на японска сцена гастролират с 

успех български музикални изпълнители и състави, между 

които Мъжкият хор с ръководител Димитър Русков, квар-

тет „Димов“, цигуларите Дина Шнайдерман и Емил Ками-

ларов, солисти на Софийската народна опера.  

Български спортисти участват в летните Олимпийски иг-

ри в Токио през 1964 г.  

Български писатели и журналисти посещават Япония и 

публикуват първите очерци и пътеписи за Япония – „Япо-

ния“ на Любен Мелнишки (1951 г.), „Нинген. Пътуване до 

Япония“ на Боян Болгар (1960 г.), „Аз съм Токио“ на Руси 

Божанов (1968 г.), „Япония без кимоно и ветрило“ на Лиля-

на Стефанова (1973 г.), „Японски бележник“ на Милан Ми-

ланов (1973 г.). Първите пътеписи и очерци за Япония са 
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писани от културни дейци, писатели и журналисти, посети-

ли за пръв път и за кратко време страната и слабо познава-

щи нейната история, култура и социално-икономическо 

развитие. Въпреки това, във времето на ограничени кому-

никации и идеологически бариери, емоционалните и непре-

тендиращи за научна задълбоченост, точност и изчерпател-

ност описания на посетилите далечна Япония български 

интелектуалци имат безспорна опознавателна стойност за 

българския читател, за който страната на изгряващото 

слънце е все още непозната и загадъчна. 

Тук е мястото да отбележим специално приноса на писа-

теля Светослав Минков в представянето на Япония с ком-

пилативния му труд „Японската литература“ (1941 г.) и 

книгата „Империя на глада“ (1952 г.), която отразява впе-

чатленията и познанията на автора за Япония в годините на 

Втората световна война, когато работи като преводач и 

културно аташе в българската легация в Токио през 1942-43 

г. Съчетавайки жанровете на пътеписа, историческата пано-

рама и публицистиката, авторът представя Япония не само 

като приказка с ухание на цъфнали вишни, но и като прик-

лючение в мрачната действителност на прогнили бамбуко-

ви колиби, човешки живот без стойност, полуофициална 

мафия, мощна военна машина. Писателят с душа на пъте-

шественик е оставил следа в развитието на българо-япон-

ските връзки и като инициатор на първото Българо-японско 

дружество за приятелство и негов секретар през 1941 г. 

През 1968 г. е съставен първият Българо-японски разго-

ворник от Тодор Дичев. В Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“ е открит факултативен курс за изуча-

ване на японски език, в който преподавател е Тодор Дичев. 

Бурният подем на японската икономика през 60-те и 70-

те години, след като страната се възстановява за неимовер-

но кратко време от военната разруха, развитието на напред-

налите технологии, завидната организация на японското 
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общество и пословичното трудолюбие на японската нация – 

всичко това става известно на света като „японското чу-

до“ и преобръща представата на българите за Япония, коя-

то до тогава се ограничава с гейшите и самураите.  

Повратно събитие в тази насока е участието на България 

в Световното изложение в Осака ЕКСПО-70, което дава 

възможност на българите да се убедят в реалността на 

„японското чудо“ и в неговото уникално съжителство с тра-

дицията и хармония с природата. Същевременно, в Българ-

ския национален павилион на изложението, изграден в ар-

хитектурен стил, символизиращ силуета на Стара планина, 

японците за пръв път добиват непосредствена представа за 

страната на розите, на мистичните български гласове, на 

древната тракийска цивилизация, на здравословното кисело 

мляко, което свързват с дълголетието. Император Хирохито 

(с посмъртно име Шова) удостоява България с честта да по-

сети нейния павилион.  

От втората половина на 70-те и през 80-те години на 

миналия век между двете страни се разгръща активен об-

мен в културата, образованието и науката. На фона на „от-

варянето на българската власт към страната на изгряващото 

слънце“
2

 и на върховите събития в двустранните отношения 

– официалните посещения на тогавашния български държа-

вен глава Тодор Живков в Япония (март 1978 г.) и на короно-

вания принц Акихито и принцеса Мичико в България (ок-

томври 1979 г.) – назряват условия за активизиране на отно-

шенията между двете страни в горепосочените области. 

Важен политически акт, който дава тласък за развитието на 

културните връзки на официално равнище, е размяната на Но-

ти за сътрудничество между България и Япония в областта 

на културата, науката, образованието и спорта. Документи-

                    

2

 Цитат от книгата на д-р Евгений Кандиларов „България и Япония. От 

Студената война към 21 век“, изд. „Дамян Яков“, 2009 г. 
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те са разменени между министрите на външните работи Петър 

Младенов и Киичи Миядзава на 5 юни 1975 г. в Токио. Нотите 

имат силата на междуправителствено споразумение, което слу-

жи като юридическа база за разгръщането на широк и последо-

вателен културен и научно-образователен обмен. Оттогава на-

сам, те стават основа за ежегодна размяна на ноти между ми-

нистерствата на външните работи на двете страни, регламенти-

ращи сътрудничеството в тези области през съответната фи-

нансова година. (Текст на нотите. Приложение № 3) 

Значими събития в двустранния културен обмен през съ-

щия период са първите наши представителни изложби в 

Япония – Изложбата на тракийското изкуство по български-

те земи в Музея на ориенталското изкуство в Токио (1979 г.); 

изложбата „Старинни български ръкописи“ от Центъра за 

славяно-византийски проучвания „Акад. Иван Дуйчев“ със 

симпозиум за славянската писменост в Японския калиграф-

ски музей в Токио (1981 г.) и ответната изложба „Японска 

калиграфия“ с лекторат в Народната библиотека в София 

(1981 г.); сензационната изложба „Най-старото злато в света 

и първата цивилизация в Европа“ в музея „Изетан“ в Токио 

(1982 г.), която представя за пръв път извън пределите на 

България новооткритото Варненско халхолитно съкровище; 

изложбата „Български икони“ (1988 г.) в музея „Сънтори“ в 

Токио. 

Съкровищата на тракийската цивилизация по българските 

земи и шедьоврите на българската иконопис и книжнина ста-

ват достояние на японците и разширяват представата им за 

България като люлка на древни цивилизации, родина на сла-

вянската писменост и страна, принадлежаща към източно-пра-

вославното християнство. Изложбите са събития, удостоени с 

присъствието на членове на императорското семейство в т.ч. 

коронования принц и принцеса (сегашния император и импе-

ратрица), на високопоставени японски политици и видни пред-

ставители на японските академични, културни и делови среди. 
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В областта на изпълнителските изкуства се осъще-

ствява активен обмен между детския хор при БНР и детски-

те хорове от градовете Шидзуока, Кофу и Мориока с кон-

церти в Япония и у нас. На турнета в Япония са Толбухин-

ският детски хор, Хорът на софийските девойки, струнен 

ансамбъл „Софийски солисти“. В Япония гастролират Со-

фийският централен куклен театър и Българският цирк. На 

Международния балетен конкурс във Варна изгрява звезда-

та на японската прима-балерина Йоко Моришита. 

В академичната област на 15 март 1978 г. в Токио е 

сключено Споразумение за сътрудничество между Дър-

жавния комитет за наука и технически прогрес и Япон-

ското общество за подпомагане на науката (JSPS), което 

впоследствие е подновено между Министерството на обра-

зованието и науката и JSPS и е валидно понастоящем. В 

рамките на споразумението се осъществява редовен обмен 

на учени – специалисти в различни области.  

Разширяват се преките връзки и обмен между универси-

тетите. Установени са връзки между СУ „Св. Климент Охрид-

ски“ и университета „Сока“. Подписано е Споразумение за 

сътрудничество, на базата на което се осъществява обмен на 

студенти и учени. В катедрата по славистика на университета 

„Сока“ се открива курс по български език. Курсове по българ-

ски език и история се въвеждат и в Токайския университет, То-

кийския университет за чужди езици и в университета „Чиба“.  

Формира се кръг от японски учени – изследователи в 

областта на българистиката и славистиката и преподава-

тели по български език и история. Между тях са проф.Джу-

ничи Сато, проф. Мориясу (покоен), проф. Бунджи Обунай 

(покоен), проф. Хитоши Комуро, проф. Моримиро Фуджии, 

доц. Кенджи Тераджима, доц. Джунко Имаи – Сугахара, Ма-

кото Кимура, доц. Ясуо Кимбара, Юми Ниномия и др. Актив-

но работят в областта на превода на българска литература от 

оригинала Рокуя Мацунага, Мисако Маки и Йоко Яоита.  
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В същият период у нас се формира първата генерация 

български японисти, получили образованието си в Мос-

ковската и Ленинградската школи, които работят в област-

та на японската литература, история, политика и икономика.  

Излизат от печат първите книги за Япония, написани от 

японист – „Япония – вчера, днес, утре“ (1970 г.), „Япония. 

Външно-политически амбиции“ (1973 г.), „Япония. Съвре-

менни проблеми и дилемата“ (1975 г.), „Япония – традици-

онна и съвременна“ (1981 г.), автор Тодор Петков Дичев. 

През 1989 г. излиза мащабната книга „Япония – от саму-

райския меч до изкуствения интелект“ на дългогодишния 

посланик в Япония и познавач на страната Начо Папазов.  

Поставя се началото на превода на японска литература от 

оригинала с усилията на тогавашните млади японисти Дора 

Барова, Силвия Попова (Милева), Георги Стоев, Добринка 

Добринова (Данчева), Ружица Угринова, Вера Вутова (Сте-

фанова), Бойка Елитова (Цигова), Цветана Кръстева, Нели 

Чалъкова, както и благодарение на инициативите на нашите 

издателства „Народна култура“, „Христо Г.Данов“, „Народ-

на младеж“,„Военно издателство“, „Профиздат“ и др. за 

представяне на японската литература у нас. Българската чи-

тателска публика има възможност да се запознае с произве-

дения на световноизвестни японски писатели, между които 

Рюноске Акутагава, нобеловия лауреат Ясунари Кавабата, 

Шусаку Ендо, Сейчо Мацумото, Сунао Токунага, Такео 

Аришима, Джуничиро Танидзаки, Кенджи Миядзава, Кобо 

Абе, Ясуши Иноуе, Савако Арийоши, с японски приказки и 

поезия. В превод на Цветана Кръстева излиза шедьовърът 

на японската класическа литература – дневникът „Нечакана 

повест“ на Ниджо. В областта на проучванията на японския 

език, историята, културата, религията, политиката и социал-

ното развитие на Япония работят японистите Бойка Елитова 

(Цигова), Братислав Иванов, Светлана Иванова, Нако Сте-

фанов, Савка Байчева, Нели Чалъкова, Воля Аргирова и др. 
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Обобщавайки развитието на културния диалог и об-

мен между България и Япония след Втората световна 

война и в периода на комунистическото управление на 

страната ни, следва да отбележим обвързаността му с гео-

политическите реалности на времето в контекста на отно-

шенията на Япония със страните от съветския блок като ця-

ло. В основата на тези отношения е стратегическият инте-

рес на японската страна за установяване и развитие на офи-

циални контакти и за навлизане на пазарите в тази част на 

света, което е невъзможно без опознаване на обществата и 

културите на отделните страни. Същевременно на фона на 

установяването и развитието на контакти и разгръщането 

на широк обмен в културната сфера не бива да пренебрег-

ваме отпечатъка, който налагат в една или друга степен 

идеологическите различия и ограничения в общуването 

между двете страни.  

Отношенията ни с Япония в условията на новите ре-

алности след 1989 г. – в периодите на прехода към де-

мокрация и пазарна икономика и присъединяването на 

България към Евроатлантическите структури – се опи-

рат на споделяните принципи и ценности на демокрацията 

и пазарната икономика, както и на близките и сходни гле-

дища и позиции на двете стрени по основни международни 

въпроси. В периода на прехода важен фактор в двустранни-

те отношения е политиката на японското правителство в 

подкрепа на изграждането и утвърждаването на демокрация 

и пазарна икономика в централно и източноевропейските 

страни. След 1989 г. Япония е един от най-крупните инди-

видуални донори на безвъзмездна помощ за България и 

най-големият � нетен кредитор. В този смисъл културното 

общуване и взаимодействие между България и Япония до-

биват нови измерения и съдържание като същевременно се 

опират на изгражданите десетилетия наред двустранни кон-

такти и доверие на официално и гражданско равнища с уси-
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лията на редица институции, организации и личности от 

двете страни, както и на наложилите се във времето взаи-

мен интерес и традиции в обмена на културни ценности. 

С какво се характеризират българо-японските отноше-

ния в областта на културата, образованието и науката 

от началото на 90-те години на миналия век насам. 

� На първо място, създадената и развивана в продълже-

ние на десетилетия след възстановяването на дипломатически 

отношения между двете страни широка мрежа от правител-

ствени, обществени и частни институции, организации и 

компании от двете страни, без чието организационно и фи-

нансово участие и подкрепа богатият календар на културния 

обмен не би могъл да се изпълни. По-главните от тях са: от 

японска страна – Министерството на образованието, култура-

та и науката на Япония (Монбушо), Японската фондация, 

Агенцията по културата, Културната асоциация към Токайс-

ката образователна система, издателство „Кобунша“, компа-

ния „Кобунша Интернешънъл“, Ориенталският музей, музеят 

„Сънтори“, Японският калиграфски музей, Музеят на костю-

ма, Гиндза График галери в Токио, префектурни, градски и 

частни музеи и галерии в различни части на Япония, импре-

сарски агенции „Музика“, „Мин Он“, „Джапан Артс“, „Ко-

ранша“, музикална академия „Мусашино“, Японската Асоци-

ация за дуо-пиано, куклен театър „Пук“, фондации „Сасака-

ва“, „Икебана Интернешънъл“, „Урасенке“ и „Токусен Арт“, 

радио-телевизионните компании NHK, NTV и Asahi, радио 

компания FMTokyo, компаниите – спонсори „Мейджи Дей-

риз“, „Саникс“, „София Еко-план“ и други; от българска стра-

на – Министерството на културата, Министерството на обра-

зованието и науката, Международната фондация „Св. св. Ки-

рил и Методий“, Центърът за славяно-византийски проучва-

ния „Акад. Ив. Дуйчев“, Галерията за чуждестранно изкуство, 

Националният етнографски музей, Националният дворец на 
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културата, Народният театър „Иван Вазов“, Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Фондация „Междуна-

роден балетен конкурс Варна“, Музеят „Земята и хората“, Съ-

юзът на българските художници, Организационните комитети 

на Международното биенале на хумора и сатирата в Габрово, 

Варненското биенале на графиката и Международното трие-

нале на сценичния плакат, БНТ, БНР и други. 

� На второ място, отпусканата ежегодно в продълже-

ние на повече от 20 години безвъзмездна помощ от Япо-

ния за развитието на културата, образованието и спорта 

в България чрез предоставяне на средства от японското 

правителство за обновяване и модернизиране на материал-

но-техническата база на основни наши институции в об-

ластта на културата, образованието, спорта и медиите; дър-

жавните стипендии от японското Министерство на об-

разованието, културата и науката (Монбушо) за обуче-

ние на български студенти и за следдипломна квалифика-

ция в японски университети; изпращането на японски доб-

роволци за предаване на опит в културата, образование-

то и спорта по линия на междуправителственото споразу-

мение „Японски доброволци за сътрудничество в чужби-

на“ (JOCV); помощите на местно равнище за подпомага-

не на културата, образованието и спорта у нас в т.ч. за 

развитието на японистиката. Япония оказва също така под-

крепа по различни проекти за опазване на българското кул-

турно наследство, последният от които е изграждането на 

Музеен център за тракийски изкуства в Източните Родо-

пи.Тези програми се изпълняват по линия на Официалната 

помощ за развитие (ODA) – основния дипломатически ин-

струмент на Япония като водеща в подкрепа на развитието 

и на процесите на демократизация в света.  

� На трето място, разширяващият се обсег и обогатя-

ване съдържанието на японското културно присъствие 
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в България и на българското културно присъствие в 

Япония. В голяма степен това се дължи на планираната по-

литика на японското правителство за популяризиране на 

японската култура зад граница и за подпомагане представя-

нето на чужди култури в Япония, както и на стремежа и 

усилията на българската страна за постигане на реципроч-

ност в тази насока.  

От 1991 г. насам под егидата на Японската фондация към 

Министерството на външните работи на Япония и с участи-

ето на японски обществени и частни организации и дейци 

от културната сфера ежегодно се провеждат Дни на япон-

ската култура в България. Българската публика, която 

дотогава познава Япония от книгите, периодичния печат, 

киното и телевизионния екран, вече има възможност да се 

запознае на живо с японската култура в богатата програма 

на дните, организирани от японското посолство в София и 

в редица градове на страната – чайни церемонии, демон-

страции на икебана, художествени изложби, концерти, де-

монстрации на японски бойни изкуства, театрални пред-

ставления, панорами на японското кино.  

В трудните условия на прехода, при крайно ограничени 

финансови ресурси, благодарение на инициативи от страна 

на редица наши културни институции, организации и кул-

турни дейци и на техни японски партньори, както и с ак-

тивното посредничество на българското посолство в Токио, 

се полагат усилия за постигане на реципрочност в култур-

ния обмен с Япония. Организират се на два пъти Дни на 

българската култура в Япония (1994/95 г. и 1997/98 г.) 

Първите са под патронажа на президента д-р Желю Желев 

и покойния принц Такамадо и вторите – под патронажа на 

президента Петър Стоянов и дъщерята на императора прин-

цеса Саяко. Юбилейните годишнини – 90-годишнината от 

установяването на официални отношения и 50-годишнина-

та от възстановяването на дипломатически отношения меж-
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ду България и Япония – са ознаменувани с Дни на Бълга-

рия в Япония (септември 2008-декември 2009 г.) под пат-

ронажа на президента Георги Първанов и Н.И.В. принц 

Акишино, в рамките на „Годината на приятелството между 

Япония и дунавските страни 2009“.  

От началото на 90-те години насам не минава година без 

български културни събития в Япония. В Япония госту-

ват втората и трета представителни изложби на тракийско-

то злато (1994/95 г.) и (2009 г.); изложбата на национални 

носии от Националния етнографски музей „Светът на бъл-

гарката“ (1996/97 г.) в Музея на костюма в Токио; втората 

изложба на българската книжнина „Средновековни балкан-

ски ръкописи“ (1997 г.) в Японския калиграфски музей в 

Токио; изложбата „Съвременен български графичен ди-

зайн“ (1999 г) в световноизвестната галерия „Гинза График 

галери“ в Токио; изложбата „Съвременна българска и япон-

ска графика“ в музея на префектура Яманаши (2001 г.); гра-

фичната изложбата на българската азбука в музея на печата 

„Топпан“ в Токио (2009 г.); самостоятелни изложби на на-

ши творци, последната от които е представената през май – 

юни 2012 г. в Музея на конете в Йокохама тематична из-

ложба на скулптора Вежди Рашидов. С голям успех гастро-

лират в Япония националните ансамбли за народни песни и 

танци „Филип Кутев“ и „Пирин“; фолклорни състави „Се-

стри Бисерови“ и „Надка Караджова и квартет Славей“; 

фолклорен ансамбъл „Българе“; прочутият музикант Теодо-

сий Спасов; Софийската национална опера; Държавният 

музикален театър „Стефан Македонски“; детският хор при 

БНР; хор „Бодра смяна“; струнен оркестър „Софийски со-

листи“ и много изявени български музикални изпълнители 

в т.ч. от младото поколение. Впечатляващи са спектаклите 

на българските куклени театри от Враца, Варна и Пловдив 

и участието на театрални формации „Сфумато“, „Кредо“ и 

„Субаро“ в театрални фестивали в Япония. Някои от избро-



154 

ените културни прояви се провеждат в рамките на Дните на 

българската култура и Годината на България в Япония, а 

други като самостоятелни събития.  

Следва да се подчертае, че културата съпътства неиз-

менно политическия диалог на най-високо равнище 

между двете страни. Дните на българската култура в Япо-

ния през 1997/98 г. са организирани и се провеждат по по-

вод на държавното посещение на президента Петър Стоя-

нов в Япония. Изложбата „Средновековни балкански ръко-

писи“ в Токио през 1997 г. е открита от президента Стоянов 

и принцеса Саяко. Изложбите на тракийското злато в музея 

„Даймару“ и на българската азбука в музея „Топпан“ в То-

кио през 2009 г. по повод на юбилейната годишнина на 

двустранните отношения са открити от президента Първа-

нов и принц Акишино по време на официалното посещение 

на българския президент в Япония.  

Логично е да се зададе въпросът как именно в трудните 

години на прехода България е в състояние да поддържа по-

стоянно културно присъствие в Япония, като се имат пред-

вид изключително ограничените финансови възможности на 

българските културни институции и организации. Отговорът 

е, че това нямаше да бъде възможно без финансовата и орга-

низационна подкрепа от японска страна в лицето на Японска-

та фондация, японски музеи, галерии, импресарски агенции, 

културни фондации и приятели на страната ни, както и спон-

сорството от японски бизнес-компании, свързани с България. 

Редица наши културни прояви в Япония, като изключим из-

ложбите на национално равнище, ставаха възможни благода-

рение на отправени покани и предоставена финансова под-

крепа от японските ни партньори. В много случаи посолство-

то в Токио оказваше логистично съдействие с базата си за на-

станяване на наши културни представители и провеждане на 

срещи, изложби и концерти в салоните на посолския комп-

лекс. Неоценима помощ оказваше и японският бизнес в лице-
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то на компании, свързани със страната ни, на първо място 

компанията – производител на българско кисело мляко 

„Мейджи Дейрис“ – спонсор на турнетата на Софийската на-

ционална опера и на редица изложби и други български кул-

турни събития в Япония в т.ч. и на отпечатването на предста-

вителна брошура за България на японски език. Същото за съ-

жаление не може да се отбележи за българския бизнес, който 

в годините на прехода не проявяваше нужната съпричастност 

към културното ни присъствие в Япония.  

� Активизиращите се през последните две десетиле-

тия връзки между градовете също допринасят за разширя-

ването на обсега и обогатяването на съдържанието на кул-

турното общуване между двете страни. С помощта на по-

солствата в София и Токио са установени и се развит кон-

такти на местно равнище между редица градове – побрати-

мените Пловдив и Окаяма, Казанлък и Фукуяма, Стара Заго-

ра и Хирошима, Бургас и Йокохама и други. Откриват се 

възможности за взаимно опознаване на местните култури, 

обичаи и традиции и за непосредствено общуване между 

гражданите на двете страни. В някои случаи контактите и 

обменът на местно равнище носят своя символика. Розата 

обединява Казанлък и Фукуяма, които разменят делегации и 

изпълнителски състави на ежегодните Празници на розата в 

двата града през май и юни. Морето свързва пристанищните 

градове Бургас и Йокохама. Каменоделството събира годи-

ни наред японски и български скулптори в град Ивасе-мачи, 

префектура Ибараки, където те творят заедно в ателието на 

скулптора-каменоделец и голям приятел на България Маса-

джи Асага и са гости в неговия дом. Българските представи-

тели на Световното изложение ЕКСПО „Айчи“ 2005 в Япо-

ния са обградени с топло гостоприемство от кметството и 

гражданите на Тойоаке, който е един от градовете – домаки-

ни на изложението в района на град Нагоя. През последните 

години, по инициатива и с посредничеството на почетния 



156 

ни консул Шиничи Мунемаса, се развиват връзките с градо-

вете Фукуока и Мунаката на южния остров Кюшу. 

Обменът на хора по различни междуправителствени 

програми и споразумения и инициативи на гражданско 

и частно равнище също допринася за разширяване обсега 

на двустранното културно общуване.  

Български културни дейци и хора на изкуството, учени и 

специалисти в различни области, изявени младежи посеща-

ват Япония по краткосрочни програми на японското Мини-

стерство на външните работи и Японската фондация; учат и 

специализират в японски университети като стипендианти на 

японското Министерство на образованието, културата и нау-

ката (Монбушо), по линия на преките споразумения между 

университетите и между МОМН и Японското общество за 

развитие на науката (JSPS). В продължение на дълги години 

като преподаватели в японски университети работят нашите 

учени проф. Цветана Кръстева (Международен християнски 

университет в Токио), проф. Димитър Ялнъзов (университет 

Киото), проф. Румяна Ценкова (университет Кобе), българ-

ските музикални педагози проф. Сили Бръчкова, проф. Люба 

Енчева, проф. Константин и Юлия Ганеви и проф. Георги и 

Пепа Бадеви (Музикална академия „Мусашино“ в Токио).  

Японски българисти участват в летните семинари по 

български език и култура за чуждестранни граждани, орга-

низирани ежегодно от МОМН. Японски специалисти посе-

щават България по линия на ДЖАЙКА, за оказване на ек-

спертна помощ и работа като доброволци в различни обла-

сти в т.ч. образованието, културата и спорта.  

Културните събития във всяка от страните са повод за 

размяна на посещения на известни наши и японски творци 

и изпълнители. Благоприятстващ фактор в това отношение 

е облекчаването на визовия режим между двете страни за 

притежателите на трите категории паспорти (обикновени, 

служебни и дипломатически). 
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В областта на спорта имаме изградена традиция от 80-те 

и 90-те години на миналия век насам, когато български тре-

ньорки преподават в клубове по художествена гимнастика в 

Япония. В годините на прехода японски доброволци рабо-

тят като треньори по софтбол и традиционни японски спор-

тове в България. Учредени са български федерации по сумо, 

джудо и кендо и българска Го асоциация. Японски и българ-

ски спортисти се състезават на турнири и купи по художе-

ствена гимнастика, аеробика, японски бойни изкуства, във 

футбола и в традиционния японски спорт сумо. Известните 

български футболисти Христо Стоичков и Илиян Стоянов 

играят в отбори от Японската лига. Българският състезател 

Калоян Махлянов (Котоошу) постигна втория в сумо-йерар-

хията ранг „озеки“. В професионалната дивизия вече се съ-

стезава и по-младият наш сънародник Даниел Иванов (Аои-

яма). Учредена е българска купа по сумо, която се връчва на 

сумо-турнирите в Токио. Развитието на сумото у нас също 

се ползва с подкрепата на японската страна. През 2006 г. с 

„Орден на изгряващото слънце“ от японското правителство 

е наградена Лиляна Кънева, бивш изпълнителен директор 

на Българската сумо федерация, за нейния изключителен 

принос за популяризирането на националния японски спорт 

в България и за насърчаването на българските сумо таланти, 

един от които е Калоян Махлянов (Котоошу). Българската 

сумо федерация получи дарение на „дохьо“ от японското 

правителство, връчено от министъра на външните работи 

Таро Асо при визитата му у нас през януари 2007 г. 

Важна ниша в културното общуване между България и 

Япония е изучаването на езиците и културите на двете 

страни. 

От началото на 90-те години японистиката в България 

се обособява като редовна специалност в Центъра за източ-

ни езици и култури към Софийския университет „Св. Кл. 

Охридски“, а впоследствие се въвежда изучаване на япон-
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ски език и във Великотърновския университет, в 18-то учи-

лище „Уилям Гладстон“ в София – първото в Европа учили-

ще, въвело японски език като задължителен предмет в учеб-

ната програма на средните училища; в 138 СОУ в София; в 

училище „Васил Левски“ в Русе; в Икономическия институт 

в Свищов и в Шуменския университет. Изучаването на 

японски език у нас се ползва с подкрепата на Японската 

фондация, която изпраща преподаватели по японски език, 

предоставя дарения на учебни помагала, книги и лингви-

стично оборудване, организира конкурси за ораторско май-

сторство по японски език, както и на Японската агенция за 

международно сътрудничество (ДЖАЙКА), която изпраща 

доброволци – преподаватели по японски език. През февруа-

ри 2008 г., с финансова помощ от японското правителство и 

от Столична община, към училище „Уилям Гладстон“ е отк-

рит Българо-японски образователен и културен център.  

Тук следва да отбележим професионалните заслуги в 

преподаването на японски език и странознание и изготвяне-

то на учебни програми и помагала на нашите японисти 

проф. Бойка Цигова, Людмила Холодович, Силвия Попова, 

Братислав Иванов, Нако Стефанов, Кирил Радев. 

Съществен принос за изучаването и популяризирането 

на японския език и култура в България има Международна 

Фондация „Св. св. Кирил и Методий“ като координатор на 

процедурата по набиране на кандидати за държавните сти-

пендии на Министерството на образованието, културата и 

науката на Япония (Монбушо) и средище на японски кул-

турни прояви и курсове по японски език. В София е учре-

ден Клуб по чайна церемония – филиал на японската фон-

дация „Урасенке“. 

Въвеждането на пазарните принципи в книгоиздаването 

и промените в издателската ориентация съобразно изменя-

щите се вкусове на читателската публика у нас дават своето 

отражение върху превода и издаването на японска лите-
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ратура в България от началото на 90-те години насам. На-

малява броят на преводните заглавия от японски език, но не 

и за сметка на качеството. Достатъчно е да посочим като 

примери преводите в последните години на романите на 

световноизвестния японски писател Юкио Мишима „Злат-

ният храм“ и „Пролетен сняг“ и на повестта „Ключът“ на 

Джуничиро Танидзаки от Дора Барова, преводите на япон-

ска поезия от Братислав Иванов „100 стихотворения от 100 

поети“ и „Хайку – Пролет, Лято, Есен“, както и колектив-

ния превод на сборника новели и разкази на Осаму Дадзай 

„Провалът на човека“ от екип млади преводачи – японисти 

„Агора – София“ под съставителството и редакцията на Да-

рин Тенев и Сатоши Комада. 

Високо признание от японска страна на развитието на 

японистиката в България е награждаването с японското 

държавно отличие „Орден на изгряващото слънце“ на бив-

шата директорка на 18-то училище „Уилям Гладстон“ Ма-

рия Вълчанова за изключителните � заслуги за въвеждането 

на обучението по японски език в България, на Дора Барова 

за дългогодишния � труд и заслуги в превода на японска 

литература, на Братислав Иванов за дългогодишните му 

заслуги в преподаването на японски език и като автор на 

учебни помагала по японски език и преводач. 

Картината не би била пълна ако не отбележим също така 

дейността на нашата изтъкната журналистка Даниела Кънева, 

бивш кореспондент на БНТ в Япония, която посвещава голя-

ма част от творческата си кариера на представянето с телеви-

зионни репортажи и филми на Япония, японската култура, 

история и съвременно развитие, както и на важни събития в 

българо-японските отношения. Тя е удостоена с високото 

японско държавно отличие „Орден на изгряващото слънце.“ 

Българистиката в Япония включва изучаването на 

български език; изследването на българската история и 

култура и на процесите на развитие на съвременна Бълга-
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рия в политически, социален и икономически аспект; пре-

водите на българска литература.  

Понастоящем изучаването на български език е съсре-

доточено в университетите „Сока“ и Токийския универси-

тет за чужди езици като свободноизбираема дисциплина, 

както и в университета „Токай“, но не постоянно. В япон-

ски университети няма обособена специалност българска 

филология. Мнозинстото студенти, които записват курсове 

по български език, са от специалност руска филология. 

Български език се изучава на индивидуална основа в Цен-

търа за подготовка на дипломатически кадри за задгранич-

на работа към японското външно министерство, когато има 

определен дипломат за командироване в България.  

Българистичните изследвания и трудове са главно в 

областта на българската средновековна и съвременна исто-

рия, археология, език и фолклор. Българската тема присъ-

ства в редица трудове на японски учени по проблемите на 

Източна Европа, Балканите и Черноморския регион, сла-

вянските езици и култури. За практикуването и усъвършен-

стването на познанията си по български език и странозна-

ние японските българисти се ориентират към участие в 

Летните семинари по български език и култура за чужден-

ци към СУ „Св. Кл. Охридски“ и ВТУ, в които българската 

страна приема ежегодно като гости двама японски българи-

сти.  

Напоследък се забелязва спад на интереса към изучава-

нето на български език в японски университети и респек-

тивно на броя на изучаващите български език. От една 

страна това може да се обясни с ограничените възможности 

за реализация в Япония с използване на български език, ко-

ето би могло да се промени в контекста на разширяването 

на двустранните ни връзки. От друга страна причини могат 

да се търсят в отсъствието на последователна стратегия и 

политика от българска страна за насърчаване и подпомага-
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не на българистиката в Япония, което би могло да се ком-

пенсира в бъдеще с осигуряване на гост-лектори на размен-

ни начала с японски университети, предоставяне на стипен-

дии на японски българисти за обучение и изследвания в на-

ши университети, предоставяне на учебни помагала по бъл-

гарски език, което би стимулирало интереса към изучаване-

то му в Япония.  

След смъртта на дългогодишния преводач Рокуя Мацуна-

га през 1997 г. и на президента на издателство „Кобунша“ Цу-

нео Икеда през 2002 г. преводът и издаването на българ-

ска литература от оригинала бележи спад. Причината е 

както липсата на ново поколение преводачи, така и на инте-

рес от страна на японските издателства към българската ли-

тература поради това, че не разполагат с актуална информа-

ция за успешно издавани в чужбина произведения от българ-

ски автори, които да бъдат предложени на японската чита-

телска публика. В тази насока българското посолство в То-

кио предприе инициатива и със спонсорството на японски 

фирми осигури за пръв път участие на България със свой 

щанд на Международния панаир на книгата в Токио 2010 г. 

Българската експозиция бе посетена от Т.И.В. принц и прин-

цеса Акишино. Поради липсата на финансови средства и 

значителните разходи за участие българските издателства 

обаче не проявиха интерес към директно участие на панаира 

и България не бе представена на следващите панаири. 

Към българистиката можем да отнесем и дългогодишната 

дейност в изучаването и популяризирането на българския 

фолклор на японските състави за български народни песни и 

танци „Кога“ с ръководител Наото Ириса, „Сега“ с ръководи-

тел Широ Ишидзака, „Детелина“ с ръководител Нуша Иши-

дзака, „Лиляна“ с ръководител Макико Иджири, „Сън Бал-

кан“ с ръководител Мичие Вакауми и полифонична форма-

ция „Ямаширо гуми“ с ръководител проф. Шоджи Ямаширо. 

Изучаването на българския фолклор е предимно с практичес-
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ка насоченост. То е застъпено в някои изследвания на япон-

ските българисти доц. Кенджи Тераджима, Моюру Мацумае 

и Юко Тогаши, но не е обособено като отделна научно-изсле-

дователска дисциплина в българистичните центрове. 

Трудът на японските българисти – изследователи, препо-

даватели по български език и преводачи – получава призна-

ние от българска страна с връчване на грамоти и плакети на 

Министерството на културата по случай Деня на славянска-

та писменост и българската култура 24 май на тържества в 

българското посолство в Токио или при посещения на 

японски българисти у нас. Покойният Рокуя Мацунага е 

награден с орден „Кирил и Методий“ за огромния му при-

нос в представянето на българската литература в Япония. 

В културното си общуване България и Япония имат 

своите лобита в лицето на Дружествата за приятелство.  

През 1989 г. Японо-българското дружество за приятелст-

во е оглавено от книгоиздателя Цунео Икеда. След кончи-

ната на Икеда дружеството е преименувано в Японо-бъл-

гарска асоциация за приятелство с председател президентът 

на Токайската образователна система проф. Тацуро Мацу-

мае и главен секретар президентът на компания „Кобунша 

Интернешънъл“ г-жа Акико Игая – дъщеря на Цунео Икеда. 

Понастоящем асоциацията обединява дейността на няколко 

японски дружества за приятелство – „Фукуяма-България“, 

„Хирошима-България“, „Приятели на българската природа, 

култура и хора“, Клуб „София“ и „София фамили“.  

В България активна дейност развиват Асоциацията на за-

вършилите Токайския университет, ДЖАЙКА-Алумни и 

Дружеството за приятелство с Япония във Велико Търново. 

През 2010 г. е учредено Дружество на приятелите на Япо-

ния (Нихон-томо-но кай), под чиято „шапка“ се обединяват 

българските дружества, федерации, асоциации и клубове с 

дейност в областта на развитието на приятелските връзки с 

Япония. Председатели на Нихон-томо-но кай на ротационен 
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принцип са бившите посланици в Япония акад.Благовест 

Сендов (2010/2011 г.) и Петър Башикаров (2011/2012 г.).  

Обменът на гражданско равнище също има своята симво-

лика. Асоциацията на завършилите Токайския университет 

събира всяка пролет приятелите на Япония на любуване на 

сакурите (ханами) пред Националната библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий“ в София. По традиция и с подкрепата на 

Японо-българската асоциация за приятелство в Токио се 

провеждат ежегодно организираните от компания „София 

Еко-план“ Фестивали на розата в градината на българското 

посолство и Български фестивал в хотел „Ибис“ в Токио. 

Гражданско сдружение Клуб „София“ с председател видна-

та японска общественичка и дългогодишна приятелка на 

България г-жа Тенкоко Сонода организира всяка пролет и 

есен в салоните на българското посолство в Токио благотво-

рителни концерти в подкрепа на социалните грижи и култу-

рата в България. Последните прояви на сдружението са на-

сочени към подпомагане на пострадалите от катастрофално-

то земетресение и цунами на 11 март 2011 г. в Япония. 

През последните години важна роля за насърчаването и 

подпомагането на обмена на хора и развитието на културни-

те контакти между двете страни имат почетните консули на 

България в Япония – Хисаши Накаяма, бивш председател 

на корпорация „Мейджи Дейриз“, със седалище в Йокохама 

и Шиничи Мунемаса, президент на компания „Саникс“, със 

седалище във Фукуока. Със своите инициативи, организаци-

онна и финансова подкрепа почетната консулска институция 

се утвърди като ефективно работеща в полза на културното 

общуване и взаимното опознаване между двата народа. 

 

Заключение 

Повече от столетие ни дели от времето на епизодични кон-

такти и оскъдни сведения между двете географски отдалечени 
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страни България и Япония. Днес ни свързва богат културeн ди-

алог и обмен, в основата на който са наложилият се във време-

то интерес и споделяното желание за взаимно опознаване и 

сближаване между хората. Когато българската полифония зву-

чи в уникалните изпълнения на вокална формация „Ямаширо 

гуми“ и българският фолклор оживява на сцената под звуците и 

в ритъма на инструменталните и танцови състави „Кога“, „Се-

га“, „Детелина“, „Лиляна“, когато японци и българи следят с 

вълнение схватките на озеки Котоошу на сумо-ринга, разбира-

ме колко силна и необратима е връзката между културите, тра-

дициите и духовните ценности на двете страни. 

През април 2006 г. в Токио, в присъствието на японския 

министър председател Джуничиро Коидзуми и на председа-

теля на Европейската Комисия Жозе Мануел Барозо, бъл-

гарският сумо състезател Калоян Махлянов (Котоошу) е 

обявен за Посланик на добра воля на Европейския съюз в 

Япония. Това събитие е признание на най-високо равнище, 

че любимецът на японската публика Котоошу присъства в 

традиционния японски спорт сумо не само като българин, 

но и като европеец и че културното общуване между наши-

те две страни е съизмеримо с това между Европа и Япония. 

Отношенията с Япония след присъединяването на 

България към Европейския съюз през 2007 г. излязоха от 

схемата донор – реципиент на помощи и навлязоха на етап 

на равнопоставено партньорство. Това предполага конкрет-

ни инициативи и действия за търсене и развиване на нови 

пътища и форми на обмен и сътрудничество в културата, 

образованието и науката съобразно сегашните реалности и в 

духа на приоритетния характер на отношенията ни с Япония.  

Като пример в тази посока заслужава да посочим създаде-

ния през 2009 г. в София Център „Икуо Хираяма“ – неправи-

телствена организация на името на видния японски худож-

ник, общественик и посланик на добра воля на ЮНЕСКО 

покойния Икуо Хираяма. Дейността на центъра е част от 
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международните инициативи за продължаване на делото на 

големия японски творец по опазване на световното културно 

наследство на „Копринения път“, с основна мисия да работи 

за опознаването и опазването на уникалното културно нас-

ледство на България и Балканите и за неговото популяризи-

ране сред младото поколение, както и за опазването на мира 

и разбирателството в този район. Учредените към Центъра 

училища за изкуство и културен диалог между Изтока и За-

пада на името на Икуо Хираяма – 138 СОУ „Проф. Васил 

Златарски“ в София и СОУ „Гео Милев“ във Варна – откри-

ват нови възможности за установяване и развиване на кон-

такти между български и японски училища с цел взаимно 

опознаване на подрастващото поколение от двете страни 

чрез представяне на техните културни традиции.
3

 

 

 

                    
3

 Докладът има обзорен характер и цели да проследи хронологията и 

даде обобщена картина на развитието на културните връзки между Бълга-

рия и Япония на база личен опит като японист – дипломат и преводач, без 

да претендира за изчерпателност и научна стойност.  

 

Приложение № 1 
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БЪЛГАРИЯ – ЯПОНИЯ 

„Кидзуна“ – залог за пълноценно и трайно общуване 

Уважаеми колеги – участници и гости, 

 

Повод за настоящата конференция под надслов „Япония. 

Времена, духовност и перспективи“ е 60-годишнината на 

проф. Бойка Цигова. В Япония 60-годишнината е знаков 

юбилей, който се свързва със завършването на петте 12-го-

дишни цикъла на човешкия живот съгласно будисткото пове-

рие. С други думи затваря се кръгът на един пълноценен чо-

вешки живот. Японците честват тази годишнина като своеоб-

разно прераждане на съхранилия здраво тяло и дух и натрупа-

лия житейски опит, за да поеме по следващия кръговрат на 

живота. Отбелязват шеговито, че достигналият тази възраст се 

вдетенява отново и вярват, че оттук насетне ще черпа от живо-

та с нова жажда и енергия. Какво по-оптимистично предизви-

кателство от това!  

По този повод поздравявам от сърце проф. Бойка Цигова за 

дългогодишния � досегашен труд, усилия, всеотдайност и 

професионализъм, на които се дължат заслугите и приносът � 

за развитието на японистиката в България като хонорован 

преподавател, доцент и професор в СУ „Св. Кл. Охридски“, 

гост-лектор и гост-професор в редица наши ВУЗ и в универ-

ситета „Хосей“, Токио, ръководител на катедра „Езици и кул-

тури на Източна Азия“, участник в научни проекти и форуми 

у нас и в чужбина, съставител на учебни планове и програми, 

научен ръководител на магистърски програми и курсове за 

следдипломна квалификация, член на академични съвети, ав-

тор на монографии, статии и студии в научни и периодични 

издания, преводач на художествена литература и литература 

за Япония. Пожелавам на проф. Бойка Цигова крепко здраве, 

много сили и енергия за нови идеи, инициативи и постижения 
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на преподавателското, научното и преводаческото поприща в 

областта на японистиката! 

 

Юбилейната годишнина е също така повод, който навежда 

на размисъл за мястото и ролята на японистиката в бълга-

ро-японските отношения.  

В хронологията на българо-японските отношения към дне-

шен ден се открояват две поколения специалисти по Япония. 

Първите са възпитаниците на руската японистична школа и 

на японски университети от 70-те/80-те години на миналия 

век, а вторите – на българската японистична школа от основа-

ването � през 1990 г. насам и на японски университети по ли-

ния на стипендиите от Министерството на образованието, на-

уката и културата на Япония (Монбушо) и на преките спора-

зумения между университетите. Професионално японистите 

се реализират по три основни направления – академичната 

област, която е гръбнакът на японистиката; дипломацията в 

двустранните отношения и отношенията ЕС – Япония; тър-

говско-икономическата област.  

В двустранния диалог, в т.ч. на високо политическо равни-

ще, неведнъж е отбелязвано, че владеенето на езиците и поз-

наването на културите на всяка от страните е „мост, който 

свързва България и Япония и скъсява географските разстоя-

ния помежду им“. В този контекст ние българските японисти 

сме посредник между двете страни, който със своята ангажи-

раност, инициативност и професионализъм е сред факторите, 

определящи потенциала на българо-японските отношения. В 

качеството си на преподаватели, изследователи на Япония, 

преводачи, организатори и участници в проекти и програми 

на двустранното сътрудничество, кариерни дипломати на из-

пълнителско и ръководно ниво, ние способстваме двете стра-

ни да намират общ език за диалог и допирни точки за взаимо-

действие в различни области на двустранните отношения на 

отделните етапи на тяхното развитие. С наше участие се съз-
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дават и изграждат контактите между двете страни. От нашите 

усилия, инициативност и професионализъм в една или друга 

степен зависят изходът и резултатите на двустранния диалог 

и сътрудничество в една или друга област. Чрез преводите от 

оригинала японската литература става достъпна за българска-

та читателска публика със своята автентичност. В информа-

ционния поток, който ни залива днес, научните трудове и 

публикации на българските японисти допринасят за по-задъл-

боченото опознаване на Япония в исторически и съвременен 

аспект.  

 

Уважаеми колеги, 

След опустошителните земетресение и цунами, сполетяли 

източната част на Япония на 11 март 2011 година, японският 

народ за пореден път намери сили да покаже на света своята 

сплотеност и непреклонност в борбата със жестоките послед-

ствия от природната стихия и прие с благодарност протегна-

тата ръка за помощ от различни краища на света. В този най-

тежък момент за Япония след разрухата от Втората световна 

война насам една благозвучна дума с дълбок смисъл – „ки-

дзуна“ – се превърна в символ на здравата човешка връзка, 

без която социалното развитие и прогрес и борбата за справя-

не с катаклизмите на природата биха били невъзможни. При-

помняйки си известната и в двете страни поговорка „приятел 

в нужда се познава“ и неоценимата подкрепа, която Япония 

оказваше на страната ни в трудния период на прехода към де-

мокрация и пазарна икономика, българският народ на свой 

ред изрази в рамките на възможностите си своята съприча-

стност към сполетялата японския народ трагедия. 

Многобройни са примерите в историята на българо-япон-

ските отношения, които ни убеждават, че именно в здравата 

връзка между хората – „кидзуна“ – е залогът за пълноцен-

ното и трайно общуване между България и Япония. Надя-

вам се това да прозвучи като послание към нас японистите да 
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даваме своя принос в развитието и надграждането на дву-

странните отношения като се опираме на постигнатото досега 

и на създадените традиции и установената приемственост, да 

предаваме знанията и опита си един на друг, да работим в 

екип в съответните области на професионалната си реализа-

ция и да се срещаме по-често на форуми, какъвто е днешния, 

за да обменяме информация, виждания и идеи по отделни ас-

пекти на японистиката и по въпроси на българо-японските от-

ношения.  

 

Вера Вутова – Стефанова 

бивш Пълномощен министър 

в посолството на Република България в Япония 
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БРАХМАН VERSUS ШУТ: 

ФУНКЦИЯТА НА ВИДУШАКА В КЛАСИЧЕСКАТА 

САНСКРИТСКА ДРАМА 

Милена Братоева 

Неведнъж смехът е бил разглеждан като признак на човешкото. 

И не само в онзи смисъл, че човекът е единственото същество, 

което се смее, но още и в този, че характерът на човека се разк-

рива в смеха – кажи ми на какво и как се смееш, за да ти кажа 

какъв си. Смехът е зрим показател на човешката характероло-

гия, лакмус на темпераментите, отворената уста на смеещия 

се е прозорец, през който поглежда душата. 

Исак Паси
1

 

 

Идеята да участвам в работата на конференцията Япония – 

времена, духовност и перспективи с доклад, посветен на кла-

сическата санскритска драма бе провокирана най-вече от ня-

кои сходства в естетиката и философията на традиционния ин-

дийски театър и японския театър НО, които, както е известно, 

са обект на немалко съпоставителни изследвания. Освен това 

през последните няколко десетилетия се забелязва засилен ин-

терес на индийските експерти по традиционен индийски теа-

тър към класическия японски театър НО и съответно на япон-

ски театрали – към театралната форма КОТТИЯТАМ, един-

ствения пряк наследник на класическия санскритски театър в 

Индия. Едно от последните проявления на този взаимен инте-

рес е съвместният индо-японски проект за културен обмен, 

стартирал през януари 2012 г., който представя традиционния 

японски театър НО в щата Керала и съответно съхранения са-

мо в този индийски щат театър КОТТИЯТАМ – в Токио. 

Идеята пък да споделя накратко някои свои разсъждения 

относно образа на шута (viducaka) в класическата санскритска 

                    
1

 Исак Паси, Смешното, 2002, с. 1. 
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драма е провокирана от убеждението ми, че прецизната и за-

дълбочена интерпретация на естетическите и философско-

етически внушения и послания на класическия санскритски 

театър е невъзможна без правилното разбиране на същинска-

та функция на този персонаж и в един по-общ смисъл на ко-

мичното в театралната култура на Индия. Конкретните образ-

ци на видушака в санскритските драми, достигнали до нас, 

показват и доказват по категоричен начин, че той не е няка-

къв второстепенен герой, чието основно предназначение се 

свежда единствено до това да разсмива и забавлява публиката. 

Образът на видушака в класическите санскритски драми е 

продукт от една страна на проникновеното познание за пси-

хологията на смеха и на смешното, натрупано в древната ин-

дийска култура, но от друга той съдържа и един допълните-

лен семантичен пласт, който надскача рамките на комичното 

и подсказва, че в образа и функцията му е вплетена някаква 

по-дълбока митологична, философска и дори метафизична 

символика.
2

 Казусът, който трябва да разрешат специалисти-

те предполага изясняване и формулиране именно на този не-

комичен аспект в неговата функция и на начина, по който по-

следният се вписва в естетиката на смешното. 

В своя доклад ще се опитам да аргументирам тезата си, че 

един от възможните подходи към образа на видушака, който 

би позволил изясняването в дълбочина на функцията на този 

централен и задължителен за класическата санскритска дра-

ма персонаж може да бъде този, който поставя видушака в 

                    
2

 В монографията си Varuja and Viducaka: on the origin of Sanskrit drama 

Кьойпер обосновава тезата си, че митологичен прототип на шута в санс-

критската драма е бог Варуна от ведическата митология, персонифициращ в 

космогоничен план хаоса и разпада на порядъка. Други учени асоциират об-

раза му с бог Ганеша като аспект на съзидателно-разрушителната енергия 

на централното хиндуистко божество Шива.Трети го интерпретират като 

художествена проекция на жреца брахман във ведическия публичен ритуал. 
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перспективата на доктрината за дхарма (dharma)
3

 – фунда-

мента на индийския светоглед, религия, философия и етика. 

Дхарма, принципът на порядъка, има два аспекта – абсолю-

тен (sanatana) и относителен (svadharma), т.е. концепцията за 

дхарма функционира на две равнища: нормативно и дескрип-

тивно. Дхарма съдържа в себе си представата, за това, което 

трябва да бъде, но и за това, което е. Дхарма пресича в 

сложна, многопластова и хармонична цялост идеалното и ре-

алното, красивото и грозното, съвършеното и посредствено-

то.Тази етико-философска идея, според мен, е разгърната в 

санскритската драма посредством образите на главния герой 

(наяка) и неговия верен приятел, помощник в сбъдването 

преди всичко на любовните му копнежи – видушака. Наяка 

(nayaka) е въплъщението на идеалното, красивото и съвърше-

ното, т.е. на абсолютния аспект на дхарма, а видушака – на 

реалното, грозното и посредственото, т.е. на относителния 

аспект на изначалния принцип на порядъка. Наяка е въплъ-

щение на това, което трябва да бъде, докато видушака – на 

това, което е. Наяка е художествена проекция на цивилизо-

вания, окултурен аспект на индивида, видушака – на есте-

ствения, природен аспект в него. Тази философска идея е на-

мерила лингвистичен израз в предписаното от канона на дра-

мата изискване главният герой да говори на санскрит, съвър-

шено структурирания език, за разлика от шута, който трябва 

да общува с останалите персонажи и най-вече с главния ге-

рой на един от многото пракрити, т.е. естествени, несъвър-

шени езици. Не е без значение фактът, че неразривната фун-

кционална връзка между наяка и видушака е от първостепен-

на драматургическа и естетическа значимост преди всичко в 

героическата драма (nataka) – най-съвършения и усложнен 

жанр в санскритския театър, който чрез дълбоко символич-

                    
3

 Полисематично понятие, чиито основни значения са: „ред“, „закон“, „дълг“, 

„задължение“, морално-етичен кодекс“, „религия“. 
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ния си език артикулира същността на дхарма като диалекти-

ческо единство между абсолютното и относителното, идеал-

ното и реалното.  

За да аргументирам своята теза, ще предложа анализ на: 

• термина видушака; 

• дефиницията на видушака в „Натяшастра“
4

; 

• парадокса на брахмана, т.е. мъдреца шут; 

Съществителното viducaka е дериват на глаголния корен 

duc-, чиито основни значения са: „лош съм“, „развалям се“, 

„влошавам се“, „омърсявам се“, „провинявам се“, „прегре-

шавам“. Префиксът vi- придава каузативно значение на ко-

рена. Съществителното viducaka означава „такъв, който 

опетнява, злепоставя, очерня“. В терминологичния апарат на 

драмата това съществително придобива семантиката на „ве-

селяк“, „шегаджия“, „шут“, която, както е видно, е вторична. 

Закономерно възниква въпросът защо експертите в областта 

на театралното изкуство са подбрали за название на героя, 

който по дефиниция трябва да бъде основен фактор (vibha-

va) в изграждането на комичната естетическа емоция (hasya 

rasa), дума, която преекспонира идеята за опетняване, разва-

ляне и прегрешение. Терминът поставя акцента преди всич-

ко върху нарушаването, престъпването било то на общова-

лидни норми на поведение, било то на универсални модели 

за красота и съвършенство или пък на предписани от тради-

                    
4

 Това е уникален енциклопедичен трактат по драматическо изкуство, 

признат както от старите коментатори, така и от съвременните учени за 

най-древния паметник на театралната наука в Индия, достигнал до нас. 

Създаването му се приписва на легендарен мъдрец на име Бхарата. Трак-

татът е съставян в продължение на векове като ядрото на паметника 

трябва да е било факт през първите два века сл. Хр., макар че отделни 

негови части вероятно са създадени още през II-I в. пр. Хр. „Натяша-

стра“ придобива окончателния си формат, в който го познаваме днес, 

най-вероятно към V в. сл. Хр. 
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цията забрани. В основата на този персонаж, следователно, 

стои нарушаването, изкривяването на идеалното,
5

 което оба-

че е предопределено от вътрешната логика на съществуване-

то и поради това не води до трагична и необратима дисхар-

мония. В известен смисъл видушака е другото Аз на наяка. 

Това разбиране е внушено, според мен, още при дефинира-

нето на четирите основни типа главен герой (наяка) в трак-

тата по драматическо изкуство „Натяшастра“ (24. 3-5), къде-

то е казано, че на всеки от тези четири типа главен герой 

трябва да съответства конкретна разновидност на видушака. 

Тези четири типа главен герой са: непоколебим и самоуве-

рен (dhirodhata), непоколебим и романтичен (dhiralalita), не-

поколебим и благороден (dhirodatta) и непоколебим и урав-

новесен (dhiraprasanta). Те са наречени в трактата „основа на 

героическата драма“ (natakasraya, НШ 24. 3), защото те 

именно трябва да „направляват“ и канализират естетическо-

то преживяване на зрителите, по такъв начин че да изпитат 

върховна естетическа наслада.
6

 Универсалната характери-

стика на тези четири типа се съдържа в прилагателното dhira, 

който означава „твърд“, непоколебим“, устойчив“, но също 

така „мъдър“, „интелигентен“, „изкусен“, а специфичните 

им различителни качества се носят от втория компонент на 

сложно-съставното название. Dhira обозначава тяхната иде-

ална, съвършена същност, която се приземява и ограничава в 

художествената реалност на драмата чрез образа на шута, 

изграден като пълен антипод на тяхното съвършенство. Ви-

душака трябва да опетнява и разрушава въплътения в тях 

идеал. 

                    
5

Тук бихме могли да направим паралел с дефиницията на Аристотел за ко-

медията в неговата Поетика, съгласно която „… смешното е някаква 

грешка и грозота, не болезнена и не пагубна, каквато е тъкмо комическата 

маска – нещо грозно и разкривено, но без болезнено въздействие.“ 
6

Терминът nayaka е производен от глаголния корен ni, който означава „во-

дя“, „ръководя“, „направлявам“. 
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Дефиницията за видушака в „Натяшастра“ гласи следното: 

vamano danturah kubjo dvijanma vikrtananah | 

khalatih pingalakcascasa vidheyo viducakah || 

НШ 24. 106 

 

Който е дребен на ръст
7

, с големи зъби,  

прегърбен, два пъти роден,  

с разкривено лице, плешив, със зачервени очи, 

той трябва да се определя като шут. 

 

Видно е, че акцентът е поставен върху външните белези 

на неговото несъвършенство, които нарушават по катего-

ричен начин установения в традицията идеал за физическа 

красота, въплътен в пиесата в образа на главния герой. Ус-

поредно с това обаче те са външният израз на отклонение 

от нормата както в духовен, така и в етичен план. Най-яр-

ката и въздействаща метафора на неконтролираната човеш-

ка природа, подвластна на вродените си инстинкти, е гла-

дът на видушака – негова устойчива и задължителна харак-

теристика в санскритския театър. Безграничната лакомия и 

пристрастеност към сладките на видушака е хипербола на 

разрушителната сила на неутолимите желания, иманентна 

част на човешката природа, които се превръщат в главен 

първоизточник на страданието в битието на индивида. За 

разлика от главния герой, който е „непоколебим“ и 

„твърд“ (dhira), шутът е колеблив и мекушав, склонен да се 

отдаде на ниските си пристрастия и дори да се продаде за 

порция вкусотии. 

Единствената характеристика с положителен знак в цити-

раната по-горе дефиниция за видушака е „два пъти ро-

ден“ (dvijanma), т.е. представител на висшите съсловия на 

                    
7

Употребената дума vamana означава и „джудже“. 
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обществото и по-специално на брахманското. Тази единстве-

ната социологическа характеристика на персонажа изглежда, 

поне първоначално, крайно парадоксално, защото отрежда 

ролята на смешник и дори на глупак на представител на ду-

ховния елит на традиционното индийско общество. Този па-

радокс дава повод на някои учени да заключат, че образът на 

видушака е изключително архаичен, създаден в контекста на 

народния театър, във времена предшестващи утвърждаване-

то на модела на четирите съсловия на индийското общество, 

отреждащ най-висок статут на брахманската прослойка. Той 

обаче е привнесен и съхранен в традицията на класическия 

санскритски театър, поради важната му роля в изграждането 

на драматическия сюжет. Според мен тази хипотеза не е до-

статъчно убедително аргументирана, но тъй като проблемът 

за генезиса на образа е извън обсега на настоящия доклад, 

няма да посочвам конкретни контрааргументи. Определени-

ето „два пъти роден“ може да бъде интерпретирано от друга 

страна и като показтел за ролята на морален съдник, вменена 

на шута (нещо като мъдрецът глупак), който може да си поз-

воли да осмива, пародира и дори критикува поведението на 

главния герой. Достигналите до нас образци на санскритката 

драма обаче по-скоро не аргументират подобно допускане. 

Ако приемем, че в перспективата на дхарма шутът е другото 

аз на героя, персонификация на естественото, неподравеното 

дори грозното и уродливото в човешката природа, то тогава 

определението „два пъти роден“ в дефиницията на „Натяша-

стра“ трябва да се тълкува не толкова в социологичен, кол-

кото в оценъчно-йерархичен план като указание за това, че 

видушака е персонаж, абсолютно тъждествен във функцио-

нално отношение на наяка, който съгласно предписанията на 

канона може да бъде бог, цар, военен пълководец, министър, 

брахман или търговец, т.е. представител на висшите съсло-

вия на т. нар. „два пъти родени“. Тази функционална иден-

тичност на главния герой и шута е от изключителна значи-
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мост по отношение на изграждането на сюжета
8

 и на естети-

ческата структура на драмата, както и по отношение на осъ-

ществяването на крайната цел на театралното представление 

– индуцирането на върховната естетическа наслада (rasa)
9

 в 

реципиента.  

Както вече бе посочено по-горе, шутът е основният фактор, 

активиращ процеса на изграждане на комичната естетическа 

емоция (hasya rasa). Главният герой от своя страна е отправна-

та точка на любовно-еротичната естетическа емоция (srngara 

rasa). Съгласно „Натяшастра“ между тези две естетически емо-

ции, както и между останалите шест, съществува причинно-

следствена връзка, която в много отношения остава все още не 

докрай прозрачна за нас. В трактата е казано следното: 

…Четири естетически емоции са причината за възниква-

нето на другите [четири]. А това са: любовно-еротичната, 

гневната, героическата и тази на отвращението. 

Ето: 

39. Комичното трябва да бъде [разгърнато] въз основа на 

любовно-еротичното, (съ-)страданието – въз основа на гнев-

ната, удивлението възниква въз основа на героическата, а 

уплахата – въз основа на отвращението.  

Постулатът, че „комичното трябва да бъде [разгърнато] въз 

основа на любовно-еротичното…“ не само експлицира още 

веднъж сложната диалектическа зависимост между видушака 

и наяка от гледна точка на естетическото преживяване на ре-

                    
8

 В много от драмите, достигнали до нас, видушака се оказва основен дви-

гател на драматическото действие. Класически пример в това отношение е 

драмата на Калидаса „Малавика и Агнимитра“. 

9

 Rasa е основният емоционален обертон на драмата и на театралното из-

куство, съгласно „Натяшастра“. Това е принципът, въз основа на който от-

делните компоненти на театралното представление се превръщат в хармо-

нична естетическа цялост, която от своя страна се превръща в инструмент 

за трансформиране и пречистване на съзнанието на зрителите. За повече 

подробност вж. Братоева 2011. 
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ципиента, но разкрива проникновеното разбиране на древни-

те индийски експерти в сферата на театралното изкуство за 

природата на смешното. Разшифроването на дихотомията лю-

бовно-еротично – комично е от изключителна важност за пра-

вилното и задълбочено осмисляне и интерпретиране на есте-

тиката на санскритския театър, защото играе съществена роля 

в повечето класически произведения, достигнали до нас.  

Аз ще се огранича тук само до възможното � тълкуване в 

перспективата на концепцията за двата аспекта на дхарма. Лю-

бовта на главния герой към неговата любима в класическата 

индийска драма се разгръща последователно и целенасочено в 

плоскостта на идеалното: и двамата притежават съвършена фи-

зическа красота, благороден и много често полубожествен про-

изход, висока нравственост и неопетнена репутация. Любовта 

им сякаш извисява, пречиства и облагородява не само тях са-

мите, но и целия свят. Тяхната любов е представена като тран-

сцедентна първопричина за благоденствието и хармонията на 

земята. Главният герой (а и главната героиня) в този смисъл 

надскача ограниченията на човешката си природа, за да се пре-

върне във въплъщение на съвършените, космически измерения 

на любовта. Той е факторът, който проявява абсолютния, ве-

чен и истинен аспект на любовта като съзидателна енергия.  

Земната, естествена и несъвършена природа на любовта е 

проектирана в образа на шута, например в неговите закачки с 

жените от харема на царя или с неговите съпруги. Ако любов-

та на главния герой извисява, то любовта на неговия шут при-

низява и очовечава, създавайки усещането за пълнокръвие и 

правдоподобие на драматическото действие у реципиентите, 

защото в противен случай те не биха били в състояние да съ-

преживеят пълноценно любовно-еротичната емоция и да из-

питат естетическа наслада. Както посочва Абхинавагупта
10

 в 

                    
10

 Учен и философ, живял през последната четвърт на Х в. и първата поло-

вина на ХI в., представител на т. нар. кашмирски шиваизъм. Автор на един-
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своята концепция за факторите, препятстващи естетическото 

преживяване на реципиента, на първо място сред тях е липса-

та на правдоподобие, което пречи на зрителя да откликне 

адекватно на художествената реалност, пресъздавана на сце-

ната. Като персонификация на относителния, човешки аспект 

на любовта видушака предизвиква смях у зрителите, който, 

както казва цитираният в началото Паси, е „признак на чо-

вешкото“. Надсмивайки се над собствената си несъвършена 

природа, реципиентът всъщност се извисява до собствения си 

съвършен първообраз, пресъздаден сценично чрез образите 

на главните герои. 

 

Използвана литература 

Аристотел. За поетическото изкуство. Встъпителна студия, коментар и 

превод от старогръцки Александър Ничев. София-Р, София 1993. 

Братоева 2011: Братоева, М. Вкусът на изкуството. Произход и разви-

тие на индийската естетика. Индологическа фондация „Изток-Запад“, 

София, 2011. 

Бхаратамуни. Natyasastra of Bharatamuni. Edited by Pajdit Sivadatta and 

K.P. Parab. Kavyamala 42, Bombay, 1894.  

Висувалингам 2000: Visuvalingam, Sunthar. Abhinavagupta’s Conception 

of Humor (Introduction)”. http://www.svabhinava.org/hasy-abh/Thesis-Intro. 

html 

Де 1988: De, S. K. History of Sanskrit Poetics. Firma KLM Pvt. Ltd. Cal-

cutta 1988 (Reprint). 

Кане 1987: Kane, P. V. History of Sanskrit Poetics. Motilal Banarsidas, 

New Delhi 1987 (Reprint). 

Кьойпер 1979: Kuiper, F.B. Varuṇa and Vidūṣaka: on the origin of the 

Sanskrit drama. Amsterdam 1979. 

Лийнхард 1974: Lienhard, S. „Plot Development in Classical Indian Dra-

ma“ In: Indologica Taurinensia, vol. II. Torino 1974. 

Паси 2002: Паси, И. Смешното. Издателство „Труд“, София 2002. 

 

                    

ствения съхранен коментар към трактата „Натяшастра“, наречен „Абхина-

вабхарати“. 



184 

ПРИНЦИПИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА КУРСА  

ПО ПРАКТИЧЕСКИ ЯПОНСКИ ЕЗИК КЪМ 

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „ЯПОНИСТИКА“  

ПРИ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

Антон Андреев 

Преди малко повече от 2 години в същата тази зала се про-

веде юбилейна конференция, посветена на 20 години от отк-

риването на специалност „Японистика“ при СУ „Св. Кл. Ох-

ридски“, а днес сме се събрали да отбележим 60-годишния 

юбилей на човек, без когото по-голямата част от тази – днес 

22-годишна – история би била немислима: проф. дфн Бойка 

Цигова. Проф. Цигова е колега и учител, на когото винаги ще 

бъда благодарен за съветите и помощта, както в науката, така 

и в конкретната си работа на преподавател. 

Затова днес реших да избера тема, която е свързана с миси-

ята на нашата специалност – да изгражда експерти по въпро-

сите на Япония, които отлично владеят езика на тази страна. 

Ще направя пред вас кратък обзор на курса по японски език, 

който е важна и неделима част от обучението в нашата специ-

алност и за чието модернизиране и регламентиране проф. Ци-

гова е изиграла важна и неоценима роля.  

Както бе отбелязано и в изложението на доц. д-р Гергана 

Петкова, проф. Цигова започва да преподава японски в СУ 

„Св. Кл Охридски“ още през 70-те години, по времето на Лек-

тората по японски език. По-късно, през 90-те тя участва в раз-

работването на учебни програми по японски език за 18 СОУ 

„Уилям Гладстон“ и става основоположник на курса по япон-

ски език при Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, 

създавайки нужните учебни програми буквално от нула.  

След назначаването си за доцент в СУ „Св. Кл. Охрид-

ски“ и по-късно, в качеството си на Ръководител на катедра, 

проф. Цигова допринася значително за осъвременяването и 
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регламентирането на курса по практически японски към спе-

циалност „Японистика“, като обръща специално внимание на 

обективните и възпроизводими методи за оценка, ясно разпи-

саните учебни цели и планове, съвестното и задълбочено про-

веждане на занятията, очертаването на ясни отговорности за 

всеки един преподавател и др., като постига това чрез диалог 

и многобройни срещи с преподавателския състав. Не е преу-

величено да кажем, че без усилията на проф. Цигова курсът 

по практически японски език към специалността днес не би 

бил това, което е.  

А сега позволете ми да премина към основната тема на то-

зи доклад – водещите принципи и перспективите пред курса 

по практически японски език при специалност „Японистика“.  

Нашата специалност започва с названието „японска фило-

логия“, което само по себе си говори за значението, което е 

отдавано на езика като част от първоначалната концепция. 

По-късно, в средата на 90-те, специалността бива наречена 

„японистика“ като част от заявка за един по-широк поглед 

към Япония, който далеч надхвърля нейния език и литература, 

за да вмести също така и култура, религия, етнография, обще-

ство, икономика и др. Това разширение на обхвата обаче, в 

никакъв случай не става за сметка на мястото на практичес-

кия японски език, което личи и от внушителния хорариум 

днес – 14 часа седмично за 1 курс и по 12 за останалите. 

Друго важно потвърждение на значението, което нашата 

специалност отдава на практическия японски език откриваме 

в квалификационната характеристика на бакалавъра-японист, 

където се посочват следните образователни цели: „Бъдещите 

специалисти-японисти да получат систематизирани знания, 

високо ниво на писмено и говоримо усвояване на японския 

език, както и комплексна изтоковедска подготовка; Да се под-

готвят високо квалифицирани специалисти по японистика, 

способни да се интегрират професионално в различни страни 

по света.“ Този пасаж очертава няколко важни приоритета в 
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преподаването на японски език: Неговото усвояване трябва да 

достига възможно най-високо ниво и да засяга всички негови 

аспекти, като същевременно дава възможности за прилагане в 

реална трудова ситуация, а да не се ограничава с академични-

те му приложения. 

Крайната цел на курса по практически японски език може 

да бъде формулирана както следва: Постигане на всестранна 

езикова компетенция, максимално близка до тази на носите-

лите на езика, която позволява прецизно и ефективно да бъ-

дат реализирани речеви функции от всички сфери на живота. 

Казано в термините на Общоевропейската езикова рамка това 

означава ниво C2 (майсторско владеене / mastery), което се 

изразява в способността на обучаемите да изпълняват на ви-

соко ниво пълен набор от сложни речеви функции, както пис-

мено, така и говоримо, както в режим на перцепция, така и в 

режим на продукция. Естествено тук става дума за своеобраз-

ната „програма-максимум“ на курса, чието изпълнение се 

очаква от студента, който желае отлична оценка, а миниму-

мът предполага по-ниското напреднало ниво C2.  

Поставянето на такава висока цел изправя превръща пла-

нирането и ръководенето на курса в нелека задача, която се 

усложнява от факта, че повечето обучаеми навлизат в процеса 

с ниво А1 или по-ниско. Това представлява сериозна разлика 

със студентите, които посещават курсове по езици, които са 

сравнително масово застъпени в програмите на българското 

средно образование, като например английски, немски, френ-

ски, испански или руски.  

Това своеобразно „започване от нула“ поставя сериозни 

трудности както от методологическо, така и от мотивационно 

естество. Така например е важно в кратък срок, но достатъч-

но ефективно, обучаемите да научат японските сричкови аз-

буки кана, за да могат да продължат обучението си без пос-

редничеството на транслитерационни системи – в повечето 

учебници за начинаещи се приема, че обучаемите вече са нау-
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чили кана и имат някаква основна представа за принципите 

на използване на китайска йероглифика в японското писмо. 

От друга страна, погледнато психологически, на обучаемите 

се налага да възприемат отново ролята на напълно начинаещи, 

с която са се разделили отдавна в хода на изучаването на дру-

ги езици. Този факт донякъде накърнява самочувствието им, 

което изисква внимателна грижа от страна на преподаватели-

те, както и стройна организация на учебния процес, която да 

не позволява забавяне на темпото при временна демотивация 

на един или друг студент.  

В резултат на „късния старт“ първата година от курса е 

посветена най-вече на усвояване на основната граматика и 

лексика на езика, както и на получаването на добра основа по 

йероглифика със стремеж в края обучаемите да бъдат изведе-

ни максимално близо на ниво А2 по терминологията на Об-

щоевропейската езикова рамка. Затова през този период въз-

можностите за провеждане на комуникативни дейности при 

условия, близки до онези в живота, превод на неадаптирани 

текстове и други дейности, обикновено са застъпени още от 

самото начало в университетските курсове по основен език, 

са крайно ограничени. Въпреки това нашият стремеж е чрез 

кратки презентации на обучаемите и диалог в класната стая 

да ги подготвим за следващия етап, когато комуникативният 

елемент ще бъде по-сериозно застъпен.  

Във втори курс студентите затвърдяват основната грамати-

ка, като продължават да усвояват граматични конструкции и 

речеви модели, характерни за различни функционални стило-

ве и да увеличават своя лексикален и йероглифичен арсенал. 

През този период обучението, както и в първи курс, се орга-

низира въз основа на учебник (система) предназначена за съ-

ответното ниво, но се проявява по-голяма гъвкавост в изпол-

зване на допълнителни учебни материали.  

В трети курс, когато повечето студенти са достигнали до 

ниво средно напреднали (B1 по термините на Общоевропейс-



188 

ката езикова рамка), наред с основния учебник започва интен-

зивно използване на неадаптиране материали. Студентите 

провеждат дискусии, дебати и други комуникативни дейно-

сти, пишат съчинения и подготвят презентации, в резултат на 

което езиковата им компетенция достига до едно функцио-

нално в реални условия ниво, когато основна задача остава 

постигането на по-висока степен на граматично-лексикална 

прецизност и стилистична адекватност. През тази година по-

вечето студенти постигат ниво B2. 

През последната година се работи почти изцяло е неадап-

тирани материали и освен редовните занимания с превод на 

професионално ниво студентите участват в мащабни учебни 

проекти, като например разработване на интернет материали 

и др., при които инициативата е в техни ръце. Целта е да се 

постигне напълно автономна работа с езика, без директния 

контрол на преподавател. Търсеното през този период от кур-

са ниво е C1-C2.  

След като очертах накратко основните параметри на курса 

по японски език при бакалавърска програма „Японистика“ , 

ще се спра на някои проблеми и предизвикателства, пред кои-

то той е изправен. 

Един от най-сериозните въпроси е разминаването в ниво-

то на обучаемите, което особено се задълбочава след нача-

лото на третата година. Освен разликите в мотивацията и 

присъствието, принос за това има и фактът, че не всички 

студенти, а само между една трета и половината от тях, ус-

пяват да си осигурят едногодишно обучение в японски уни-

верситети.  

Една от възможностите за решаването на този нелек проб-

лем е частичната модулна организация на обучението след 

средата на курса, при която материалът е организиран в моду-

ли, обединени от обща тема или функция, които се състоят от 

елементи е различна трудност, подходящи за студенти с раз-

лична степен на напредналост. Например това могат да бъдат 
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четене с разбиране, отговор на въпроси по текст, превод, дис-

кусия, съчинение, дебат със състезателен характер, изготвяне 

на интернет-публикация, създаване на видео и т.н. Проектни-

ят тип дейности, от своя страна, позволяват разпределение на 

ролите и отново са подходящи за групи, в които съществува 

сериозно разминаване в нивото на студентите. 

Друг проблем е слабото присъствие на студентите особено 

през последната година на обучението, свързано с търсене 

или започване на работа. Без в никакъв случай да се насърча-

ват такива тенденции, е важно през този период на курса да 

се извършват дейности, които предоставят на студента голяма 

степен на автономия, така че и студентите с висока мотива-

ция, които по някаква причина не могат да посещават всички 

занятия, да се включват активно. 

Какви се перспективите пред курса по практически език 

към бакалавърска програма „Японистика“? 

Според нас курсът ще продължава да играе централна роля 

в учебната програма, но ще се набляга на по-голямата свърза-

ност с материала, който се преподава в останалите учебни 

дисциплини. Възможно е частично намаляване на хорариума 

с делегиране на функции, свързани с усвояване на езика (напр. 

термини, стилистика, преводни похвати и др.) на онези дис-

циплини, които дават такава възможност. Такова „контексто-

во“ преподаване на езикови единици би било важна стъпка от 

модела на традиционната филологическа специалност към 

онзи на едно интегрално регионознание от по-съвременен тип.  

Може би ще бъде необходима и още по-голяма гъвкавост 

при подхода към студентите с различна степен на напредна-

лост и създаване на условия за учебен процес „на две скоро-

сти“, както по отношение на учебните цели (с формулиране 

на цел-максимум и цел-минимум), така и на оперативно ниво, 

с въвеждане на по-широка модулна организация (включител-

но и в случаите, когато се работи е неадаптирани материали), 

при която в рамките на един и същи модул всеки студент мо-
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же да намери дейността или дейностите, които отговарят на 

неговото собствено ниво.  

Безусловно важна задача остава постигането на по-голяма 

приложимост на получените по време на курса умения, чрез 

избиране на съвременни, актуални теми и функции и чрез 

наблягане на комуникативността. За да дам само един пример, 

ще спомена, че от следващата година в държавния изпит, за-

дължителен за студентите, завършващи бакалавърски курс ще 

бъде въведен устен елемент, който ще позволи да се проверят 

уменията им да извършват устна комуникация на японски 

език и съответно ще ги мотивира да наблягат повече върху 

този елемент от овладяването на японския език. 

Накрая искам още веднъж да се обърна към проф. Цигова, 

като я поздравя с юбилея, и да подчертая, че ние, които се за-

нимаваме с преподаването на японски език в бакалавърската 

програма на специалност „Японистика“, и занапред ще разчи-

таме на нейния опит и съвети.  
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JAPANESE STUDIES SECTION NON-DEGREE COURSE 

Fumi Osanai 

 

ソフィア大学日本語・日本文化ノンデグリー大学院講座 

(SDK)について（小山内� 文） 

 

 

私は SDKで日本語を担当しています小山内と申します。

今日は、SDK の仕組みや、授業で心がけている点をお話し

たいと思います。 

当講座は、一般人向けの日本語講座として 1960年代に開

始され、その後 2007 年にノンデグリー大学院というコンセ

プトで新たに開講されました。受講生は�年間に渡り一定

のカリキュラムを網羅し、終了証を授与され、卒業します。 

コンセプト開発の中心となったボイカ・ツィゴヴァ教授

は、現在も講座の指導役を務められ、教えるわれわれ教員

の大きな支えとなっています。 

受講生も各分野で活躍する方が通っており、みな日本語

や日本文化にたいへん深い関心を持っています。毎年�月

に行われる日本語弁論大会では、ソフィア大学枠で SDK か

らも出場を続けており、2008 年にはエブゲニー・カンディ

ラロフさんが初級部門で優勝しました。ちなみに彼は、現
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在当講座で日本の歴史について教えるカンディラロフ「先

生」でもあります。 

SDK は日本語の他、日本文化、歴史などの授業があり、

日本学のさまざまな分野を紹介しています。 

日本語の授業は週 2回 3時間ずつ、年間 60回行われてお

り、教材は 1年次で『みんなの日本語 I』、2年次では『み

んなの日本語 II』を使用しています。 

現在は事実上の 2年生が、計 8名在籍しています。 

では、次に私が授業で工夫していることについて、ごく

簡単にお話しようと思います。 

�つ目は、「話の脱線」です。みなさんがご自分の学校

を思い出す時、実は授業内容よりも、先生のポロッと言っ

た一言や面白い話が思い出されるのではないでしょうか？

私は理科の授業が嫌いで大切なことは何ひとつ頭に入りま

せんでしたが、先生が留学していたというアメリカの脱線

話がとても楽しみで、『フォーブス』という雑誌名なども

その時知りました。SDK の生徒にとっても、そうありたい

と思っています。本来の授業の目的である文法や漢字の練

習は、どうせテスト前にまとめて自宅でひとりやることに

なるのですから、私が時間をかければかけるほど、あくび

が増えるだけです。それより、日本の会社ではね、と一旦

脱線した後は、異性と飲みに行くとお酌を暗黙に求められ
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るという性役割の話から、出産で�割の女性が会社を辞め

る雇用の問題、未婚の母が少ない理由などの話を続けます

。すると聞いている生徒からは、それはどうしてか？こん

な話を本で読んだが本当なのか？といった質問が次々に寄

せられます。さっき習ったつまらない文法も、本当に自分

の言いたい言葉にすればよく覚えるものです。 

2 つ目は、「五感」です。これは言わずもがな、見る聞

く嗅ぐ味わう触ることを毎月体験してもらっています。お

椀とお茶碗とおちょこの名称は、実際に触れば 1 度で覚え

ます。自分の好きなイケメンの出るドラマは熱心に見ます

が、ほかの番組を見せると意外と自分の日本語聞き取り力

があることに気がついて嬉しそうです。書道をしてみて、

書順の大切さが分かります。ほかにも箸や扇子、折り紙な

ど、実際に触れてみて分かることが多いものです。納豆を

「�日間脱いでいない靴下の臭い」と例えても、�回嗅ぐ

行為にはかないません。 

私にとって、生徒の出席率が評価であり、SDK 卒業後に

生徒のどれだけが日本とかかわりを持ち続けるかが教師と

しての成績表だと思っています。向上心と才能ある優秀な

生徒に恵まれて教師冥利に尽きます。日本語を教える学校

は他にもありますが、日本語以外にも文学や歴史、経済な

ど総合的な学習ができ、ソフィア大学日本学科の現役教授
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が教鞭をとるにも関わらず、授業料が安価で、かつ地下鉄

の駅前という利便性からいっても、SDK は大変貴重な存在

です。これからも微力ながら SDK の発展に貢献してゆきた

いと思っています。 

最後になりますが、ここで改めて、SDK へのご指導・助

言の御礼を申し上げるとともに、ツィゴヴァ先生のご還暦

を心よりお祝いし、終わりの言葉とさせていただきます。 
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ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА ПРИНЦИПА  

„ВАКОН ЙО:САЙ“ (����)  

В ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ЯПОНИЯ  

(КРАЯ НА ХІХ – ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК) 

Евгений Кандиларов 

В продължение повече от два века Япония се самоизолира 

от света, превръщайки се в „затворена страна“ – „сакоку“ (鎖国). 

Нейното „откриване“ от американския комодор Пери през 

1854 година слага началото на период, в рамките на който 

Страната на изгряващото слънце е заплашена да се превърне 

в колония или най-малкото в полуколония на Запада. Подоб-

на ситуация се случва с немалко азиатски страни. В основата 

на тази опасност стои технологичното изоставане на тези дър-

жави по отношение на тръгналия по пътя на индустриалното 

развитие Запад. 

През 1867-68 година в Япония се осъществява трансформа-

ция известна като „Мейджи ишин“ (明治維新), или „Обновле-

нието Мейджи“. Управлението на „Бакуфу“ е свалено и се ус-

тановява властта на императора. Свалилите режима сили ид-

ват на власт с лозунгите „Почитане на императора, изгонване 

на варварите (чужденците)“ – „Сонно: джо:и“ (尊王攘夷) и 

„Богата държава, силна армия“ – „Фукоку кьо:хей“ (富国強兵). 

Предвид осъществяването на тази цел се издига и друг лозунг – 

„Ойцуку, ойкосу“ (追い付く追い越す), т.е. „Да настигнем и 

надминем“. Тук се има предвид настигането и надминаването 

на водещите западни държави в сферата на индустриалното 

развитие. Във връзка с начините за това догонване се издига 

четвърти лозунг – „Нарастване на производството, насърчава-

не на нова промишленост“ – „Шокусан ко:гьо:“ (殖産興業). 
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Не на последно място през тази епоха особено популярен ста-

ва още един лозунг, който в последствие се превръща в емб-

лема на японското технологично развитие: „Вакон йо:сай“ 

(和魂洋才), т.е. „Японски дух, западни знания (технология)“.  

За новите управляващи в Япония става ясно, че ключът за 

догонването на индустриално напредналите западни държави 

е развитието и модернизация на производствените техноло-

гии страната, което от друга страна е пряко свързано с разви-

тието на научните изследвания и стимулирането на иновации-

те. Въпреки, че концепцията „Японски дух, западни знания 

(технология)“ става популярен най-вече в епохата Мейджи на 

практика той има дълги традиции в японската история. Този 

лозунг представлява модификация и продължение на съще-

ствувалия повече от 1000 години преди това лозунг „Вакон 

кансай“ (和魂漢才) т. е. „Японски дух, китайски знания“. 

Технологичният напредък на Япония през втората полови-

на на ХХ век е толкова забележителен исторически феномен, 

че останалите държави в света остават с впечатлението, че 

Япония израства от неразвита до високотехнологична държа-

ва в следствие на някакво своеобразно чудо. Това обаче съв-

сем не е така. Япония притежава древна и изключително бо-

гата култура, в която особено важно място заема технологич-

ното развитие на страната от най-стари времена. 

Япония е част от цивилизацията на Източна Азия, в която 

централно място заема Китай. Към тази цивилизация принад-

лежат също и Корея и Виетнам. В културологично отношение 

през първото хилядолетие сл. н. е. Япония се развива под 

силното влияние на китайската цивилизация, след което пос-

тепенно формира свое собствено уникално национално раз-

витие. 

В периодите Яйои 弥生時代 (300 г. пр. н. е. – 300 г.) и Ко-

фун 古墳時代 (300 – 710 г.) посредством емигранти от Корея, 
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в Япония навлизат множество технологии произхождащи от 

Китай. През периодите Камакура 鎌倉時代 (1185-1336 г.) и 

Муромачи 室町時代 (1336-1573 г.), Япония постепенно за-

почва да развива свой специфичен стил на живот и свързани-

те с това технологии, които излизат извън имитационния кул-

турен и технологичен модел следван до този момент, свързан 

основно с китайската държава. 

В края на периода Муромачи се осъществява първият ди-

ректен културен и технологически контакт между Япония и 

Европейската цивилизация. Това става посредством достиг-

налите югоизточните крайбрежия на японския архипелаг пор-

тугалски мореплаватели. Технологията, която навлиза в Япо-

ния в следствие от този контакт е огнестрелното оръжие. Са-

мо за няколко десетилетия тази технология се разпространява 

в почти всички части на страната. Десетки хиляди огнестрел-

ни оръжия се използват в сраженията между феодалните вла-

детели в Япония. 

Наред с политическите промени, които предизвиква отва-

рянето на Япония към свободно общуване със САЩ и евро-

пейските държави след реставрацията Мейджи Страната на 

изгряващото слънце претърпява голяма технологична тран-

сформация. Това става чрез навлизането в Япония на запад-

ните научни и технологични достижения. Още в късния етап 

на периода Едо западните природни науки и медицина, изве-

стни в Япония като рангаку (蘭学), получават популярност 

сред някои самураи и търговци. Следвайки технологичните 

инструкции в холандска книга посветена на военното дело 

през 1853 г. са изградени редица пещи за разтопяване и отли-

ване на железни оръдия. След сключването на редица догово-

ри с голяма част от западните държави и отварянето на при-

станищата за чуждестранните кораби, започва да се осъще-

ствява директен внос на чужди технологии. През 1954 г. 
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японските корабостроители построяват дървен платноход по 

западен модел. На следващата година Япония внася от Хо-

ландия първия си параход, а холандски моряци започват да 

преподават навигация и инженерни науки в морската акаде-

мия в Нагасаки. В същия град през 1862 г. Бакуфу създават 

първата японска корабостроителница с вносни машини и тех-

нологии. Франция от своя страна оказва техническа помощ на 

Япония в областта на военното дело, производството на оръ-

жия, както и за построяването на друга корабостроителница в 

Йокосука през 1867 г. Междувременно феодалният владетел 

на Кагошима изгражда фабрика за производство на памук с 

британски машини. 

След края на управлението на Бакуфу новото управление 

на страната още от началото на периода Мейджи продължава 

политиката на технологични нововъведения от Запад. Това 

най-често става чрез наемане на чуждестранни инженери или 

чрез внос на машини за държавните предприятия. 

Така през следващите години в Япония навлизат следните 

технологии: западни техники за разработване на мини (1868 

г.); строежа на морски фарове (1869 г.); телеграфната линия 

(1870 г.); открива се Императорския монетен двор Осака 

(1871 г.); изгражда се железопътна линия между Токио и Йо-

кохама (1872 г.); построява се фабрика за коприна в Томиока 

(1872 г.); създава се Министерство на обществените работи, 

също и Императорски инженерен колеж (1873 г.); слага се на-

чало на пивоварната индустрия в Сап:поро (1876 г.); модер-

низация на пристанищната инфраструктура (1878 г.); открива 

се фабрика за вълна в Сенджу (1879 г.); създава се Импера-

торската печатница (1880 г.); фабрика за памук в Аичи (1881 г.); 

фабрика за производство на стомана за военната промишле-

ност (1882 г.).  

Осъществяването на принципа „Японски дух, западни зна-

ния“ и навлизането на западни технологии в Япония се осъ-

ществява също посредством въвеждането на редица характер-
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ни за западните държави новости в обществения живот като: 

парламента, банковото и застрахователното дело, акционер-

ните дружества, гражданско и търговско законодателство, мо-

дерни форми на национална и международна комуникация. 

Всяка от тези новости за Япония е съпътствана с трансфера 

на технологии развити по време на Индустриалната револю-

ция в Европа. Икономическата трансформация на Япония е 

подобна на тази, която държави като Франция, Германия и 

САЩ преживяват през първата половина на ХІХ в., въвеж-

дайки вносни технологии развити от най-напредналата в това 

отношение държава – Британската империя. Така в началото 

на Първата световна война Япония вече е типична индустри-

ална държава с характерните за това фабрична система, ма-

шинизирано производство, наличието на капиталистически 

предприятия, силна армия и флот съоръжен с модерни военни 

технологии. 

Един от начините за наваксване на технологичното изоста-

ване от Запада, който Япония възприема е наемането на го-

лям брой западни инженери и опитни работници, на които 

правителството плаща високи заплати, в замяна на което раз-

чита на чуждестранните специалисти за разработването на 

нови индустриални производства като: железопътното строи-

телство, изграждането на телеграфна система, използването 

на желязо в корабостроенето, военно снаряжение, монетосе-

чене, минната промишленост. Чуждестранните специалисти, 

които правителството наема биват наричани оятои гайкоку-

джин (お雇い外国人, буквално чуждестранни наемници). 

През 1875 г. те наброяват близо 250 души. Повечето от тях са 

англичани. 

Тласък в технологичното развитие на страната дава създа-

ването на модерните производствени и търговски предприятия 

и концерни – т. нар. дзайбацу (財閥). Някои от тези предпри-

ятия като Мицуи и Сумитомо са създадени още в периода Едо, 
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докато други като Мицубиши възникват в периода Мейджи. С 

тези концерни се свързва създаването на фабрики и въвежда-

нето на производствени технологии по западен модел. Произ-

водството на коприна и памук се модернизират, оформяйки те-

зи два продукта като основни износни стоки на Япония. 

В областта на селското стопанство също се наблюдава мо-

дернизация и технологичен напредък. Добива на ориз се уве-

личава значително благодарение на въвеждането на нови и 

по-добри средства за наторяване (фосфати, кали и гуано), а 

също и заради подобряване на оръдията на труда използвани 

в производствения процес. 

Един от ключовите проблеми свързан с разпространението 

и използването на западни технологии в Япония е свързан с 

осъществяването на широкомащабно инженерно образование, 

необходимо за овладяването и използването на западния ин-

дустриален технологичен прогрес. Ето защо правителството 

създава система за техническо образование. През 1873 г. се 

създава Императорски инженерен колеж (наричан още техни-

чески колеж в Токио – ко:бу дайгакуко: 工部大学校), чийто 

първи випуск от студенти с инженерни специалности завър-

шват шест години по-късно. Това са градски, минни, хими-

чески, машинни и електро инженери. Учителите в това висше 

училище са предимно англичани. С особена популярност се 

ползва първият директор на колежа Хенри Дайер. Повечето 

от завършилите студенти започват работа в държавните мини, 

железопътното строителство, изграждането на телеграфа и 

други производства, като постепенно заменят наетите чуж-

дестранни специалисти. По-късно през 1886 г. колежът се 

превръща в Технически факултет на разрастващият се То-

кийски императорски университет (Токио тейкоку дайгаку 

東京帝國大学). По това време нито един западен университет 

няма подобен факултет, с изключение на няколко Американ-

ски колежа. Друга образователна институция, която играе 
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важна роля в подготовката на инженери в Япония е създаде-

ната през 1884 г. Техническа гимназия (днес Токийски техно-

логичен институт).  

Така към 1900 година в Япония има ок. 860 инженери с 

висше образование и ок. 650 инженери завършили Техни-

ческата гимназия. Със създаването на други технически 

училища в страната през 1910 г. японците с техническо 

образование вече наброяват 5000 души а през 1920 г. са 

вече 14 хиляди. Обикновено тези с висше образование са 

ангажирани в различни държавни индустриални сектори 

или в големите дзайбацу, докато останалите с гимназиално 

образование намират работа във всички сфери на частния 

бизнес. 

 

Иновации в областта на транспорта 

Една от най-големите технологични промени в живота на 

японците преди 1900 г. е свързана с транспорта. В периода 

Едо, хората се предвиждат основно пеша или чрез т. нар. каго 

(駕籠), което представлява вид носилка. За транспортиране на 

товари се използва конска сила. В епохата Мейджи Японците 

посетили Европа или САЩ са най-впечатлени от техническа-

та сила на железопътния транспорт. През 1869 г. японското 

правителство ангажира повече от хиляда чуждестранни инже-

нери и други специалисти за построяването на първата желе-

зопътна линия в страната свързваща Токио (Шимбаши) и Йо-

кохама. До 1880 г. повечето от чужденците, работещи в япон-

ските железници (кокую:тецудо: 国有鉄道), са заменени с ме-

стни специалисти. До 1900 г. е завършена и функционира ед-

на от централните железопътни линии в страната (Токайдо: 

хонсен 東海道本線) с дължина от близо 600 км, свързваща ра-

йоните Канто и Кансай, между Токио и Кобе. 
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Промените в минната индустрия 

Управляващите в периода Мейджи си поставят за цел реха-

билитацията на мините, за да се осигури достатъчно количе-

ство метали необходимо за поддържането на нововъведената 

монетна система в страната. За тази цел правителството нае-

ма френски, немски и английски миньори, които да оптими-

зират работата в добивната промишленост чрез приложение-

то на нови геоложки методи. В продължение на близо 30 го-

дини минното дело в Япония се изменя значително. Нововъ-

веденията включват: технология за използване на бедната ру-

да, чрез претопяването � в големи пещи, използване на хими-

ческа технология за отделяне на цветните метали от вода, изг-

раждане на укрепващи конструкции в мините, замяната на 

шахтите със създаването на хоризонтални галерии, използва-

не на парния двигател за разработването на механизъм за из-

помпване на вода, също и за извозване на руда от вътреш-

ността на мините, изграждане на инфраструктура вкл. и желе-

зопътна за транспортиране на претопената руда до пристани-

щата. Постепенно се пристъпва към разработване на по-дъл-

боки земни слоеве, тъй като по-горните постепенно се изчер-

пват. Това допълнително допринася към усъвършенстването 

на добивните технологии. Към 1900 г. добива на мед нараства 

и около 10 хиляди души са ангажирани в добивната промиш-

леност. Тези технологични промени засягат добива и на други 

цветни метали. 

 

Военната промишленост, корабостроенето и металургията 

В продължение на дългогодишните мирни времена на епо-

хата Едо, военните технологии в Япония са в застой. До пери-

ода Мейджи японците не притежават военен флот. Появата на 

комодора Пери през 1853 г. изправя Япония пред заплахата 

на модерни параходи и големи огнестрелни оръжия. Ето защо 

Бакуфу и техните наследници си поставят като най-важна за-
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дача превъоръжаването на японската армия с модерни техно-

логии, за да може страната да се защити от Западните сили. 

Япония започва да купува огнестрелни оръжия и военни па-

раходи от западните страни и наема френски и холандски во-

енни инструктори, които да обучат японската армия да бора-

ви с новите военни технологии. Новото правителство на им-

ператор Мейджи реорганизира японската армия по модела на 

Германия, а японският флот се изгражда по примера на Бри-

танската империя. Правителството полага усилия за развитие 

на оръжейна индустрия. Създават се военни фабрики в Токио 

и Осака произвеждащи леко и тежко въоръжение с помощта 

на вносни машини и технологии. Япония води войните с Ки-

тай през 1894 г. и с Русия през 1904-1905 г. въоръжена основ-

но със своя военна продукция. 

Създаването на военен флот също е огромно технологично 

предизвикателство пред Япония. Това изисква овладяването 

на непознати до този момент техники на създаването на пар-

ни машини и използването на желязо за строежа на кораби. И 

в този случай правителството използва наемници от Англия и 

Холандия, които обучават японците в корабостроителниците 

в Нагасаки и Йокосука. За десет години Япония овладява тех-

нологията и построява своят първи железен военен кораб. В 

края на ХІХ и началото на ХХ век се извършва революционна 

промяна в дизайна и конструкцията на военните кораби нав-

сякъде по света поради въвеждането на стоманата като произ-

водствен елемент, усъвършенстване на барута, изобретяване 

на торпедото и турбинния двигател. Японските дизайнери и 

инженери използват всяка възможност да добият западния 

опит и необходими технически познания свързани с този тип 

производство. Основните държавни корабостроителни компа-

нии до 90-те години, когато са приватизирани са в Нагасаки 

(Мицубиши) и Кобе (Кавасаки). През 1900 г. корабостроите-

лите в Нагасаки успяват да създадат първият японски стома-

нен пътнически параход (Хитачи Мару). 
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Военната и корабостроителната индустрия в Япония до 

1900 г. стимулира развитието на металургичната промиш-

леност. Оръжейните фабрики съсредоточават усилията си в 

производството на стомана, за да постигнат самозадоволя-

ване на нуждите си от суровини за производство на оръжия. 

През 1901 г. с чужда техническата помощ и вносни маши-

ни и технологии от Германия се изгражда първата държав-

на голяма фабрика за производство на желязо и стомна в 

Явата (Явата сейтецу – 八幡製鉄, на англ. Yawata Steel 

Works). Впоследствие тази фабрика ще израсне и ще се 

превърне в световния металургичен лидер Нипон Стиил 

Корпорейшън (Шин Ниппон Сейтецу Кабушики-гайша 

新日本製鐵株式會社). 

 

Появата на електричеството в Япония 

Първата телеграфна линия е прокарана в Япония през 1869 г., 

само година след Реставрацията Мейджи. В създадената Те-

леграфна служба са наети 59 чужденци, 54 от които са англи-

чани. В следващите няколко години е изградена линия покри-

ваща над 1200 км. от Токио до Нагасаки. Мрежата е свързана 

с подводни кабели за предаване на съобщения директно до 

Европа през Сибир или през Индийския океан. 

В последствие японците завършили Императорския техни-

чески колеж поемат технологичното развитие на електричес-

ката индустрия в страната. Един от тях, Фуджиока Ичисуке 

(известен като бащата на електричеството в Япония, един от 

създателите на Тошиба), става първият главен инженер на 

новосъздадената компания Хакунетсу-ша (白熱舎) специали-

зирана в производството на електрически крушки (По-късно 

компанията се преименува на Токио Денки (東京電気, на англ. 

Tokyo Electric)  
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През 1888 г. компанията изгражда първата електроцентра-

ла. През следващите две години електрическото осветление 

е въведено в седем големи японски града. През 1891 г. в Ки-

ото се създава първата водноелектрическа централа. До края 

на ХІХ век в Япония е вече има изградено електроснабдява-

не на дълги разстояния с висок волтаж на електрическата 

енергия. 

Бързото разпространение на използването на електрическа 

енергия води до повишения внос на електрически машини в 

Япония. Постепенно започва развитието на местно производ-

ство на електрически уреди. През 1899 г.се създава първата 

смесена японо-американска компания с чужд капитал Ниппон 

денки кабушики гайшя (日本電気株式会社, на англ. Nippon 

Eletric Co.), която започва производството на телефонни апа-

рати по лиценз на американската компания Western Electric. 

Дженерал Електрик също инвестира в японската електро-ин-

дустрия, в производство на елекро-машиностроене съвместно 

с компанията Шибаура сейсакушо: (芝浦製作所). По-късно 

след сливането на компаниите Токио Електрик и Шибаура 

сейсакушо:, през 1939 г. се създава корпорацията Токио Ши-

баура Елекрик известна днес в целия свят като Тошиба (Ка-

бушики гайша Тошиба 株式会社東芝). 

 

Разширяване на техническото образование 

Постепенно техническото образование в Япония бележи 

ръст. Имперските университети в Киото, Кюшу и Тохоку съ-

що откриват свои технически факултети. Значително се уве-

личават техническите гимназии. Такива се създават във всич-

ки индустриални райони на Япония. След Токио и Осака 

(1898 г.), през 1910 г. се създават техникуми в Йонезава (с 

текстилен профил), в Акита (добивна промишленост), Уеда 

(копринарство), а през 1915 г. се създава техникум по тек-
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стил в Кирю. Първоначално тези технически гимназии осигу-

ряват работна ръка за местните традиционни производства, 

но впоследствие се превръщат в общообразователни инже-

нерни училища. В средата на Първата световна война прави-

телството приема дългосрочна програма за развитие на тех-

ническото образование в страната. До 1920 г. подобни специ-

ализирани училища се откриват в Йокохама, Хирошима, Ка-

назава, Кобе, Хамацу, Токушима, Нагаока, Фукуи и Яманаши. 

През 1929 г. най-старите технически училища в Япония, тези 

в Токио и Осака, се превръщат в Технически университети. В 

резултат на правителствената политика за разширяване на 

техническото образование чувствително нараства и броят на 

специалистите в страната. Ако през 1910 г. общия брой на 

получилите техническо образование е 5000 души, през 1920 г. 

те вече са 14 хиляди, а в средата на 30-те години в Япония 

има над 68 хил. дипломирани инженери. Повечето от тях ра-

ботят за частни компании. През 1910 г. повечето от полови-

ната от специалистите са заети в минната индустрия, тек-

стилната промишленост, корабостроенето, енергетиката и 

търговията. През 1920 г. броят на заетите в новите индустри-

ални производства като металургия, машиностроене, произ-

водство на електрически уреди, химическа индустрия, нара-

стват 6-7 пъти. 

Редица японски инженери започват свой собствен бизнес 

или развиват нови направления в големи корабостроителни 

или минни концерни. Такива са случаите със създателя на 

концерна Нисан, механика Айукава Гисуке, също и електро-

инженера и основател на Хитачи – Одаира Намихей, както и 

инженера Ногучи Джун, който първоначално работи в Си-

менс-Джапан, а по-късно създава най-голямата японска хи-

мическа компания Ничицу. Особено емблематичен е приме-

рът на барон Окочи Масатоши, професор и военен инженер, 

който подкрепя създаването на широкомащабния изследова-

телски институт Рикен, и прилежащите му компании, които 
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реализират иновативните решения плод на изследванията на 

института. 

 

Начало на научноизследователската  

и развойна дейност (НИРД) в Япония 

Постепенно с нарастването на броя на инженерите, техни-

ческите училища, инженерните специалности във висшите 

училища, както и на самите технически университети, се сла-

га началото на научноизследователската и развойна дейност в 

страната. Както правителството, така и отделните академични 

институции, а също и частните индустриални компании, се 

стремят към развитие на собствени иновативни технологии, 

които да дадат възможност на Япония да се развива като не-

зависима от чуждестранния технически внос и постоянния 

технологичен трансфер. 

Още от края на ХІХ век редица държавни институции, съ-

що и частни фирми производители създават свои изследова-

телски лаборатории. Министерството на земеделието и ин-

дустрията създава лаборатория за коприна (1984 г.), лабора-

тория за лесовъдство (1900 г.), лаборатория за ферментаци-

онни процеси (1904 г.); Министерството на Комуникациите 

създава електрическа лаборатория през 1891 г.; Националните 

железници също разполагат със своя лаборатория още от 

1907 г. Големите частни компании също създават свои изсле-

дователски звена.
1

 

                    
1

 Такива имат Шибаура сейсакушо: – ����� (1906 г.), Мицубиши 

зо:сен – ��	
 (1908 г., тестов док), Мицуи ко:гьо: – ��� (1909 г. 

химическа лаборатория), То:кьо денки – ���� (1914 г.), Фурукава за-

бацу – ���� (1914 г.), Мицубиши сейши кабушики гайшя – ����

���� (1915 г.), Мицубиши ко: гьо: – ��� (1917 г.), Кабушики 

гайшя Хитачи Сейкакушо – ���������, на англ. Hitachi Co. 

(1918 г.), Нипон денки кабушики гайшя – ��������, на англ. 

NEC Corporation) (1920 г.), То:кьо: гасу – ���  (1922 г.), и др. 
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В началния етап държавните и частните лаборатории огра-

ничават своята дейност до извършване на опити и анализира-

не на материали. Първата световна война действа като ката-

лизатор за развитие на фундаменталните изследвания в Япо-

ния. Същинско развитие на фундаменталните и приложните 

изследвания дава създаденият през 1915 г. Институт за физи-

чески и химически изследвания (Рикен 理研 – Рикагаку Кен-

кю:джо 理化学研究所). Неговата основна задача е обвързва-

нето на изследователската и иновационната дейност с индус-

триалното производство. 

 

Иновации в Япония 1910-1940 г. 

Показателно за развитието на иновации в Япония е създава-

нето на японската патентна система. Тя бележи своето начало 

през 1884 г. До 1920 г. всяка година се регистрират хиляди па-

тенти. Повечето от тях са свързани с подобряване на вече съ-

ществуващи традиционни индустриални технологии. Те 

включват ефикасни търговски нововъведения като машината 

за обработка на чай на соджу:ки (粗揉機) на Такабаяши Кен-

дзо (高林謙三), предачната машина Гарабо: (ガラ紡) на Гаун 

Токимуне (臥雲 辰致), транспортното нововъведение нарече-

но джинрикишя (人力車) на Акиба Дайсуке (秋葉大助) и др. 

По-голямата част от нововъведенията са в областта на тек-

стилната и хранително-вкусовата индустрия. Към тях принад-

лежат апарата за сушене на копринени буби на Накахара Са-

кутаро, първата в света машина за източване на множество ко-

принени нишки въведена през 1899 г. от Минорикава Наоса-

буро (御法川直三郎), технологията за изработка на т. нар. „ну-

дълс“ (вид паста) въведена от Масаки Терусато (真崎 照郷), 
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електрическият тъкачен стан за коприна въведен от Цуда Йо-

неджиро (津田米次郎) и автоматичният електрически стан за 

тъкане на памук създаден от Тойода Сакичи (豊田 佐吉), през 

1898 г.
2

 

                    

2

 Тойода Сакичи (!" #$) е роден 1867 г. и умира 1930 г. Някои го нари-

чат „царят на японските изобретения“, също „баща на японската индустри-

ална революция“ Тойода е един от най-известните японски индустриалци и 

иноватори. Едно от ключовите нововъведения, които Тойода създава е авто-

матичния електрически тъкачен стан в който е заложен принципа на т. нар. 

автономизация (джидо:ка %&'). Целта на тази технология е вмъкване на 

изкуствен интелект в автомати, способни самостоятелно да откриват първи 

дефект, като веднага спират и сигнализират за това, че е нужна помощ. 

При електрическия автоматичен тъкачен стан на Тойода е заложена система, 

която предизвиква автоматично спиране на стана при скъсване на нишката. 

Дотогава оператора следи за работата на стана, за да го спре, когато нишката 

се скъса. Изобретението дава възможност един оператор да обслужва много 

станове. В този смисъл философията на системата джидо:ка е: да открие де-

фекта на ранен стадий; да определи причината за появяването му; да отстра-

ни причината или ако това е невъзможно, да я контролира като източник на 

проблеми; да осигури кратка обратна връзка. В последствие принципа джи-

до:ка се използва и прилага в т. нар. „Производствена система „Тойота“ (То-

йота сейсан хошики()*+,-�) и във философията на т. нар. иконо-

мично производство (lean production), при която целта е да се постигне ефи-

касност на производствения процес, повишаване на качеството и редуциране 

на разходите. През 1926 г. Тойода Сакичи създава компанията Кабушики 

гайшя Тойота джидо: шокки (����!"%./0, на англ. Toyota Indus-

tries Corporation), която произвежда електрически тъкачни станове и други 

машини свързани с текстилната промишленост. През 1933 г. компанията 

създава свой автомобилен отдел ръководен от най-големия син на Тойода 

Сакичи – Тойода Киичиро (!" 123). Този отдел се превръща в основа-

та на която през 1937 г. се създава автомобилната компания Тойота джи-

до:шя кабушики гайшя (()*%.4����, на англ. Toyota Motor Co., 

Ltd), която ще се превърне в най-големият производител на автомобили в 

света. В момента Тойота джидо:шокки е една от 13-те централни компании 

от концерна Тойота гуру:пу (()*5678, на англ. Toyota Group). 
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До Първата световна война повечето от създателите на но-

вовъведения не са дипломирани учени или инженери, а по-

скоро традиционни занаятчии или любители изобретатели. 

Посочените примери са доказателство за иновационната ак-

тивност на японците още от най-началната фаза на индустри-

ализацията в Япония. По време и след Първата световна вой-

на японските патенти в сферата на механиката, металообра-

ботката, електротехниката и химията се увеличават значител-

но, като повечето от изобретателите вече са професионални 

учени и изследователи, включително инженери, които рабо-

тят за различни индустриални компании. 

Така далеч преди Япония да се превърне в емблема и 

пример за високотехнологично развита държава след Втора-

та световна война, концепцията „Японски дух, западни зна-

ния (технологии)“ започва да дава своите плодове поставяй-

ки основата, върху която Страната на изгряващото слънце, 

не само ще достигне и ще надмине развитите индустриални 

държави, но и ще се заеме позицията на всепризнат световен 

технологичен лидер и източник на научно-технически ино-

вации. 
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ЯПОНСКАТА ИКОНОМИКА И ЯПОНСКИЯТ ДУХ  

В ПЕРИОДИ НА КРИЗА И БЕДСТВИЯ  

Биляна Станойлович 

В своята история японците са доказвали неведнъж, че мо-

гат да се справят в екстремни ситуации и да излизат от тях 

по-силни от преди. 

Няколко примера от най-новата японска история през пос-

ледните 80 години са пряко доказателства за силата на япон-

ския дух и възраждането на японската икономика след перио-

ди на криза. 

І. Следвоенно икономическо възстановяване на Япония  

В книгата си „Япония – минало и настояще“, известният 

американски анализатор и дългогодишен посланик на САЩ в 

следвоенна Япония Едвин Райшауър, характеризира Япония в 

края на Втората световна война като силно разрушена, демо-

рализирана държава. Нито една от останалите страни-участ-

нички във войната не претърпяват такива огромни щети, а 

възстановителните процеси не протичат така бавно. Полови-

ната от жилищата в Япония са опожарени и изравнени със зе-

мята при бомбардировките на американските военновъздуш-

ни сили. Населението на Токио намалява наполовина, а това в 

Осака с две трети. С разрушаването на градовете и практичес-

кото унищожение на търговския флот, който е жизнено важен 

за възстановяване на промишленото производство, данните за 

японската икономика, сочат че производството през 1946 го-

дина представлява едва една седма от довоенните равнища 

през 1941 година. Японците са облечени в дрипи, гладни, фи-

зически и емоционално изтощени.  

Независимо, че през войната японското селско стопанство 

също страда от недостиг на работна сила, липса на тор и ин-

вестиции, то оцелява по-добре от промишлеността. Но след 
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края на войната също се нуждае от време, за да се изправи на 

крака и да може да изхранва бързо нарастващото японски на-

селение. В края на войната хората от японските градове са 

толкова обеднели, че някои обикалят селските региони, за да 

продават част от имуществото си в замяна на храна и продо-

волствия. Други се опитват да се изхранят сами, ако успеят да 

наемат парче земя, което да обработват. Стойността на йената 

се срива над сто пъти в сравнение с довоенното � равнище. 

Единствено пазарът на черно преуспява, доминиран от корей-

ци, които се ползват със статута на победители, стоящи над 

японските закони. В този момент за повечето японци бъдеще-

то изглежда твърде неясно и мрачно. 

Японците, обаче, които в дългата си история са преживели 

не един катаклизъм или природно бедствие, с характерната за 

тях упоритост и самоотверженост се втурват да възстановяват 

своята страна след ужасите и разрушенията на войната. 

С течение на времето, опожарените дървени постройки, 

приличащи по-скоро на бараки в централните градски части 

са почистени и постепенно на тяхно място се извисяват ста-

билни десететажни сгради от метал и бетон.  

По същия начин, японската промишленост, която е напъл-

но опустошена в края на войната, започва бавно да се възраж-

да, да наваксва изоставането, за да достигне довоенните рав-

нища на растеж, а след това с нарастващи темпове да подменя 

износеното предвоенно оборудване с най-ефективната и мо-

дерна техника. В резултат, не след дълго японските произво-

дители стават по-ефективни в сравнение с техните по-слабо 

модернизирани индустриални конкуренти зад океана. 

Докато традиционните японски отрасли като текстил и 

стоманодобив нараства до нови рекордни стойности на произ-

водството, още по-впечатляващ растеж отбелязват такива но-

ви отрасли като корабостроене, електроника, производство на 

фотоапарати. На практика, през 60-те години на 20-ти век в 

някои от споменатите отрасли Япония става световен лидер. 
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Тези нови промишлени отрасли изискват напредничави тех-

нологични умения, които Япония споделя само с най-

развитите западноевропейски страни. Тя обаче, запазва свое-

то предимство благодарение на значително по-строгите изис-

квания за контрола на качеството и относително по-ниските 

трудови възнаграждения в сравнение със западните страни.  

И в селското стопанство Япония прави изненадващ скок 

напред, като прилага натрупаните научни постижения в земе-

делските стопанства. В края на 50-те години на 20-ти век, до-

бивът на ориз в Япония поставя нови рекорди. В крайна смет-

ка става ясно, че Япония не просто е облагодетелствана от 

своето географско положение и благоприятен климат, но е 

постигнала ново технологично равнище, в резултат от опти-

малното прилагане на изкуствени торове, подобрени инсекти-

циди, както и по-добри семенни щамове. За първи път в рам-

ките на века, Япония задоволява самостоятелно своите пот-

ребности от ориз, като паралелно с това разширява производ-

ството на плодове, зеленчуци, месо и млечни продукти. И 

всичко това става на фона на драстичното намаляване на на-

селението в селските региони, което от една страна се дължи 

на по-големите възможности за работа в града, а от друга на 

специално разработената високо ефективна селскостопанска 

техника като трактори с по-малки габарити и друго механизи-

рано оборудване, което е проектирано така, че да отговаря на 

размерите на миниатюрните полета и ниви.Само през периода 

от 1955 година до 1962 година, работната сила в селскосто-

панското производство намалява от 41% на 29%, или от 17 на 

13 милиона. 

Следвоенното икономическо възраждане на Япония най-

често се нарича „японското икономическо чудо“, което се 

дължи основно на енергията, организационните умения и ви-

соко технологично и образователно ниво на японския народ. 

Друг фактор е наложилата се система на свободната инициа-

тива в Япония. В японската икономика е оставено достатъчно 
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пространство за различни инициативи, в които японските 

предприемачи и бизнесмени влагат голяма част от своята 

енергия. От голямо значение е, че икономиката на следвоенна 

Япония, която поставя акцент върху свободната инициатива, 

се радва на устойчив растеж и лесно изпреварва някои от све-

товни икономики с планов елемент, независимо от далеч по-

богатите им географски дадености. В същото време японците 

показват невероятно умение да дават конструктивна насока 

на свободната инициатива. На практика, неформално те успя-

ват по-ефективно да интегрират усилията на банковите среди, 

големия бизнес и отговорните фактори в правителството, кое-

то позволява по-висока степен на използване на икономичес-

кия ресурс отколкото в другите големи свободни икономики. 

 

ІІ. Първа и втора петролни кризи и отражението ми 

върху японската икономика  

През 1973 година по време на първата енергийна криза, в 

резултат от ембаргото, наложено от държави от ОПЕК на 

държавите, които подкрепят Израел, цената на барел суров 

петрол скача от 9 долара през октомври до над 40 долара през 

декември 1973 г. Тя е следствие.и от намаленото производ-

ството на петрол с 5 млн. барела дневно. След няколко месеца 

ембаргото е отменено, но цените никога не се връщат на рав-

нищата преди началото на кризата.  

През 1980 година светът става свидетел на втората петрол-

на криза, когато през септември Ирак напада Иран, което во-

ди до свиване на световното производство на петрол и до ре-

кордни стойности през 1982 г., когато цената на петрола над-

минава 82 долара за барел. В целия свят реакцията е като под 

индиго – навсякъде се приемат мерки за повишаване на енер-

гийната ефективност и за внедряване на нови енергоспестя-

ващи технологии, което понижава световното търсене и регу-

лира донякъде цените.  
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Япония не е изключение от този процес. През 70-те години 

на 20 век 135 от 500-те най-големи корпорации в света са 

японски. При първата енергийна криза, икономическият ра-

стеж на Япония се забавя. В началото на кризата ¾ от япон-

ските енергийни нужди се задоволяват от внос от средния из-

ток. Скокът на петрола води до увеличаване на цените и на 

много други продукти. Индексът на индустриалното произ-

водство пада с 18%. Много предприятия фалират. Въпреки 

това японската икономика запазва темпове на растеж, два пъ-

ти по-високи от тези на своите конкуренти. По времето на 

кризата се засилва производството на компютри, а японската 

икономика е по-слабо засегната. След петролните кризи тем-

повете на икономически растеж на Япония се забавят, за 

сметка на увеличения износ на капитали зад океана. 

На практика петролът формира 60 % от използваната в 

Япония енергия и почти цялото количество се внася. Като 

бедна на природни ресурси страна, Япония се принуждава по 

икономически причини да търси алтернативни източници на 

енергия, за да запази позициите си на световна икономическа 

сила. 

След първата и втора петролни кризи японското правител-

ство разработва различни инициативи за стимулиране изпол-

зването на алтернативни източници на енергия. То започва да 

финансира такива програми през 90 – те години на миналия 

век. По това време инвестицията в алтернативния вид елект-

роенергия за едно домакинство е на стойност около 60 000 

долара. Японските управляващи въвеждат система за субси-

диране, като поемат половината от разходите за осъществява-

нето и. Така държавата се надява да стимулира производство-

то на евтина и екологична електроенергия. Планът работи 

двустранно. Продажбите на слънчеви панели се покачват, а 

цените им намаляват с почти 30 %. Правителството постепен-

но спира програмата като смята, че инвестицията им ще за-

почне да се възвръща. 
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Паралелно протича и широко мащабна кампания на огра-

мотяване на населението и призиви за икономия в потребле-

нието на електроенергия и внедряване на енергийно ефектив-

ни технологии на първо време в големите промишлени отрас-

ли, а по-късно н от самите домакинства.  

През 2009 година Японското правителство отново въвежда 

субсидия за домакинствата, които искат да преминат към из-

ползване на енергия от слънчеви панели. Програмата има за 

цел да намали разходите на енергия с до 10 % 

Слънчевите панели, използвани от домакинствата генери-

рат 1.4 млн. kW електроенергия годишно. С новите субсидии 

правителството се надява да увеличи потреблението на слън-

чева енергия с 10 % до 2020 г. и с 40 % до 2030 г. 

Японското правителство полага усилия за намаляване на 

цената на соларните инсталации с още 50 %, което със сигур-

ност ще доведе до по-широката им употреба в бъдеще. 

 

ІІІ. Възраждане на японската икономика след силното 

земетресение в североизточна Япония на 11 март 2011 г. 

На 11 март 2011 година Япония бе сполетяна от безпреце-

дентно земетресение от с магнитут от 9-та степен по скалата 

на Рихтер. Земетресението отнема живота на над 20 000 души, 

други 3600 все още се водят безследно изчезнали, ранените са 

около 5950. Това е второто по разрушителна сила земетресе-

ние след силното земетресение в Канто през 1923 г. То се 

случва точно 16 години и след силното земетресение в Кобе, 

когато след огромна мобилизация на японската нация и на це-

лия национален ресурс възстановяването на града се осъще-

стви в рамките на 5 години. 

Земетресението на 11 март 2011 г.е последвано от невиж-

дани по размер вълни цунами, които причиняват атомна ава-

рия и разтопяват три от четирите атомни реактора на АЕЦ 

„Фукушима 1“. В много райони на североизточна Япония 
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електрозахранването, газо- и водоснабдяването е прекъснато. 

Напълно или частично разрушени са около 930 000 постройки. 

Голяма част от хората остават без дом. След спешните мерки 

на японското правителство над 67 787 души са настанени в 

специално създадените за целта евакуационни центрове, до-

като бъде възстановена жизнено важната инфраструктура и 

бъдат ремонтирани техните домове, за да станат годни за оби-

таване. В резултат от огромните вълни цунами, е прекъснато 

електрозахранването на атомните реактори на АЕЦ „Фуку-

шима 1“ и системите за охлаждане престават да функциони-

рат. Това води до разтапяне на три от четирите реактора и по-

вишава равнищата на радиация над допустимите стойности. 

Населението в радиус от 20 километра около ядрената цент-

рала се налага да бъде евакуирано. 

Според последни оценки на японското правителството от 

2012 година, щетите от земетресението възлизат на 16.9 три-

лиона йени, като 10 трилиона йени от тях се отнасят до раз-

рушени жилищни сгради и производствени мощности. Инф-

раструктурата в североизточна Япония претърпява огромни 

щети. Прекъснати са каналите за доставки в промишлеността, 

производството търпи съществени загуби. 

Непосредствено след началото на земетресението, цент-

ралното правителство заедно с местните органи на властта в 

най-силно засегнатите региони се заемат с бързото възстано-

вяване на разрушената инфраструктура. В много кратък срок 

с мобилизация на целия национален ресурс, включително и с 

участието на японските сили за самоотбрана и голям брой 

доброволци от страната и чужбина, те успяват за кратко вре-

ме да възстановят голяма част от пътната инфраструктура, 

железопътната, в т.ч.да възстановят движението по линията 

на Шинкансена, известен като влакът „Стрела“. Летищната 

структура също е възстановена, а полетите от летището в 

Сендай възобновени. С помощта на местното население влас-

тите работят неуморно за възстановяване на прекъснатото во-
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доснабдяване и електрическо захранване. Като цяло, след зе-

метресението японската икономика претърпява значителни 

загуби, които се дължат главно на прекъснатите вериги за 

доставки в индустрията. Налага се изводът, че в бъдеще кана-

лите за доставки в промишлеността трябва да се диверсифи-

цират и да не бъдат съсредоточени в един и същ регион. В 

рамките на половин година, каналите за доставка са напълно 

възстановени и от втората половина на 2011 г. японската ико-

номика започва процес на устойчиво възстановяване. Данни-

те от третото тримесечие на 2011 година, сочат, възстановя-

ване на икономиката почти до нивата на производство преди 

земетресението. А според последните данни на МВФ, очаква-

ният икономически растеж през 2012 година е 2%. 

В средата на 2011 финансова година, японското правител-

ство осигурява допълнителен бюджет за възстановителните 

работи възлизащ на 14 трилиона йени. Ако към тях бъдат 

прибавени средствата, предвидени в бюджета за 2012 година, 

общият размер на възстановителните разходи възлиза на око-

ло 18 трилиона йени.  

Същевременно се създава Агенция за реконструкция, чия-

то основна задача е да администрира възстановяването на за-

сегнатите от бедствието региони. Разработва се план за ре-

конструкция, който предвижда щетите от земетресението в 

засегнатите райони да бъдат сведени до минимум. Един от 

проблемите, пред които са изправени местните органи на 

властта е как да се справят с големите отломки и баласта, ос-

танали след земетресението.  

Целта на всички централни и местни органи, които са ан-

гажирани в процеса на възстановяване е не просто възстано-

вяване на най-силно засегнатите райони във вида, в който те 

са били преди началото на бедствието, а изграждане на типов 

модел на „Град на бъдещето“, който да бъде проектиран така, 

че да се сведе до минимум риска при едно следващо бедствие 

от такъв мащаб. Японското правителство подлага на широко 
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обсъждане методите на възстановяване на засегнатите регио-

ни, като отчита в голяма степен мнението на местното насе-

ление, което е най-силно засегнати от бедствието. При ус-

пешно осъществяване на типовия модел „Град на бъдещето“, 

японското правителството възнамерява да сподели своя опит 

със страните по света. Този модел ще инкорпорира използва-

нето на нови технологии за енергийна ефективност, а също и 

производство на електроенергия от възобновяеми и алтерна-

тивни източници на енергия и др. 

Ядрената авария в АЕЦ „Фукушима 1“ оказва силно нега-

тивно влияние върху енергийната стратегия на Япония. Тя 

предизвика бурни дебати на привържениците и противниците 

относно бъдещата роля на ядрената енергия не само в Япония, 

но и в световен мащаб. 

През 2010 година, японското правителство приема основна 

енергийна стратегия, според която делът на ядрената енерге-

тика от 26% през 2010 година трябва да достигне 45% през 

2030 година. 

След атомната авария, обаче в резултат и на скокообразно 

нарастване на противниците на ядрената енергия сред японс-

кото население, японското правителство започва да преос-

мисля енергийната стратегия като си поставя за цел до лятото 

на 2012 година да излезе с предложения за промени.За целта 

се създава екип от експерти, който трябва да изготви различ-

ни варианти, в които делът на ядрената енергия да варира от 

0% до 25%. Приоритет на енергийната политика на правител-

ството е да намали до възможния минимум зависимостта от 

ядрената енергетика. 

В тази връзка, правителството се концентрира върху два 

въпроса. Единият е свързан с повишаване ролята на енергията 

от възобновяеми и алтернативни енергийни източници. През 

2010 година делът на зелената енергия възлиза на 11%. В 

първоначалната енергийна стратегия, разработена от японс-

кото правителство, до 2030 година делът на зелената енергия 
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е трябвало да се увеличи до 20%, а според една част от екс-

пертите дори до 25-35%. Но след бедствието заложените 

цифри се променят. Намаляването на зависимостта от ядрена-

та енергия е възможно единствено за сметка на енергията от 

ВЕИ и друга алтернативна енергия. 

До началото на земетресението през март 2011 година и 

последвалата атомна авария в АЕЦ „Фукушима 1“, в експлоа-

тация в Япония са общо 54 атомни реактора.  

Четирите, аварирали след бедствието атомни реактора на 

АЕЦ „Фукушима 1“, се извеждат окончателно от експлоата-

ция в състояние на пълно охлаждане в края на 2011 година. 

Паралелно, в други части на Япония, за рутинна проверка 

или поради протести на местното население са спрени от ек-

сплоатация и други атомни реактора. В началото на май 

2012 година, за периодична проверка на безопасността от 

експлоатация е спрян и последният от останалите 50 ядрени 

реактора. След интензивен преглед на безопасността на ре-

акторите и внедряване на по-строги мерки за безопасност, 

през юни 2012 година японското правителство решава да 

включи отново в експлоатация два атомни реактора в АЕЦ 

„Ои“, префектура Фукуи, тъй ката енергията, произвеждана 

от тях е необходима, за да се гарантира сигурността на енер-

гийната система на страната, особено през лятото, когато 

консумацията на електроенергия е много висока. Рестарти-

рането на някои от останалите атомни реактора е все още 

под въпрос, поради силното противопоставяне на местното 

население.  

Същевременно, Япония, е изключително благодарна на ме-

ждународната общност, в т.ч. и на България, за чувството на 

съчувствие и съпричастност към японския народ, за морална-

та и материална подкрепа непосредствено след трагедията. 

Ето защо, Япония е готова да сподели натрупания опит и 

поуките, които е успяла да извлече от бедствието с междуна-

родната общност. 
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В тази връзка, през 2012 година Японското правителство 

организира провеждането на две международни конференции. 

През юли 2012 година Японската агенция за международно 

сътрудничество (JICA) става съорганизатор на „Световна ми-

нистерска конференция за намаляване на риска при бед-

ствия“ в Тохоку (Североизточна Япония), целта на която е да 

сподели със света уроците от безпрецедентното бедствие. 

Конференцията се провежда в град Сендай, префектура Мия-

ги, един от най-силно засегнатите региони в североизточна 

Япония. Конференцията има за цел да сподели опити и поу-

ките от последните мащабни природни бедствия по света, 

включително земетресението в Япония. Основната тема на 

дискусиите е свързана с намаляване на риска при бедствия и 

изграждане на устойчиви общества. Форумът поставя основа-

та на бъдеща дискусия за включване на въпроса, свързан с на-

маляване на риска при бедствия към пост рамката на целите 

на хилядолетието след 2015 г.  

Втората конференция, е министерска конференция по яд-

рена безопасност във Фукушима, планирана от 15 до 17 де-

кември 2012 година. 

Целта на тази международна конференция е да допринесе 

за по-нататъшно повишаване на ядрената безопасност по све-

та. Япония възнамерява да сподели на ниво министри и на ек-

спертно ниво, поуките от атомната авария в АЕЦ „Фукушима 

1“, и в условията на по-голяма прозрачност да насърчи диску-

сията и обсъди международните усилия за повишаване на яд-

рената безопасност, включително чрез изготвяне на „План за 

действие“ и мерки за защита на населението и околната среда 

в случай на радиация.  

Посочените по-горе примери за възстановяване на япон-

ската икономика в периоди на кризи и бедствия, са явно дока-

зателство за конструктивната политика на японските отговор-

ни фактори, на централните и местни органи на властта, 

включително и на неправителствения и граждански сегмент 
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на обществото. Бързата мобилизация на целия национален ре-

сурс, ускореното планиране и осъществяване на възстанови-

телните работи, както и ясната визия за бъдещото социално-

икономическо развитие на страната са определящ фактор за 

успешното преодоляване на кризи и бедствия от японското 

общество досега. Тук не бива да забравяме и такива качества 

в японския характер, които са култивирани векове наред като 

упоритост, търпение, саможертва, взаимопомощ, съпричастие 

към бедите на ближния, силно национално достойнство, орга-

низационни умения, добра работа в екип и много други. 

Днес, когато страните по света са изправени пред глобални 

предизвикателства като климатичните промени, поляризация-

та в социални статус на Севера и Юга, бедността, очертава-

щият се недостиг на енергийни ресурси, храна и вода в свето-

вен мащаб, бързото нарастване на населението предимно в 

страните от Третия свят, застаряване на населението и бързо-

то нарастване на продължителността на живота в развитите 

страни, изучаването на японския опит в период на кризи и 

бедствия е от значение, за да се разработят ефективна страте-

гия и конкретни механизми за намаляване на риска при бед-

ствия занапред. 

 

Използвани източници 

Japan: Past and Present, by Edwin O. Reischauer, Published by Charles E. 

Tuttle Company, Inc. Third Edition, 1974, p. 233-243. 

http://www.iaea.org/newscenter/news/2012/mcns.htm/ 

http://www.mofa.go.jp/j-info/incidents/index2htm/#damages (29.11.2011) 

http://www.bousai.go.jp/oshirase (28.11.2011) 
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ИРАНКИ, ОЧАРОВАЛИ ЯПОНИЯ 

Людмила Янева  

Много исках да участвам в тази конференция, особено 

след сърдечната покана от страна на проф. Цигова към мен. 

Замислих се за какво точно да пиша, как да свържа Иран и 

Япония. Попаднах на статия на Насрин Азими във в. „Ню 

Йорк таймс“ от 2010 г., разглеждаща накратко търговските 

връзки и отношенията между двете страни. В нея имаше и 

кратък параграф за културните връзки, които продължават, 

както се съобщаваше, независимо, че иранците постоянно 

живущи в Япония, са по-малко от 7000, а японците в Иран 

една десета от това число. През август 2006 г. изложба под 

нaзвание „Великолепието на Персия“ е представена в То-

кийския музей за съвременно изкуството, през октомври – в 

Музея за модерно изкуство „Хокайдо“ в Сапоро, също така в 

Музея на изкуствата „Аичи“ в Нагоя и в края на същата годи-

на приключва в Осака.
1

 Но това, което прикова вниманието 

ми бе следното: 

„Носителката на Нобелова награда за мир Ширин Ебади 

си остава обект на възхищение и пример за подражание за 

японските жени. А миналата година 29 годишната иранка 

Ширин Незаммафи, работеща като инженер в Япония, спе-

чели престижна литературна награда за своята новела, на-

писана на японски. Тя е втората чужденка носителка на та-

зи награда“.
2

 

Така реших да пиша за иранки, очаровали Япония, но не 

само за двете споменати току-шо, а и за още една – за извест-

                    
1

 Изложбата включва 210 експоната датиращи от петото хилядолетие 

пр.н.ера до края на Сасанидската епоха (226-651 в. от новата ера). Експо-

натите са взети от Националния музей на Иран, музея „Реза Аббаси“, и 

музеите на Азербайджан и на Персеполис.  

2

 http://www.nytimes.com/2010/02/18/opinion/18iht-edazimi.html?_r=2 
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ната сценаристка, режисьорка и продуцент Рахшан Бан� Ете-

мад. Миналата година посетих Домa на киното (Хане-йе си-

нема) в Техеран. Там в една от залите има витрини с награди-

те на световноизвестни ирански режисьори като Джафар Па-

нахи, Аббас Киаростам�, Пуран Дерахшанде и др. Във витри-

ната с наградите на Рахшан Бан� Етемад забелязах пръстен с 

перла, до него кратка бележка обясняваше, че пръстенът е 

подарък от японската принцеса, когато заедно са гледали 

филма на режисьорката „Синята забрадка“ (Русари-йе аби, 

1995). Принцесата била толкова развълнувана от филма, че в 

знак на възхищение � подарила пръстена си. 

Филмът представлява социално реалистичен анализ на 

иранското общество. В него Бан� Етемад фокусира внима-

нието си върху това как любовта между горда млада селска 

жена (Нобар, която носи синя забрадка) и застаряващ собст-

веник на доматена ферма (Расул) преодолява възрастовите и 

класовите бариери. Той разкрива трогателната история за 

необичайната любов между двама души от различни класи 

разкъсвани между традиция, логика и чувства. Героите на 

филма се оказват в неприемлива за иранското общество си-

туация. Бан� Етемад показва също и живота на хората от 

низшите слоеве, на девойката Нобар, която трябва да се 

грижи за майка си – наркоманка, която е в затвора, и за сест-

ричката си. Показан е охолният и безгрижен живот на жени-

те от средната класа в Техеран. Режисьорката споделя, че 

винаги е искала да покаже живота на момичетата, които 

твърде бързо порастват – неузнали какво е детство, остаря-

ват, без да познаят младостта и умират, без да изживеят зре-

лостта
3

. Според нея образите в „Синята забрадка“ не са из-

мислени. „Срещнах се с тях, когато заснемах документален 

филм извън Техеран. Изградих сюжетната линия по тези 

хора и тяхната история“ (пак там).  

                    
3

 http://www.smi.uib.no/pao/habibian.html 
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През 1973 г. Бан� Етемад завършва Университета за теат-

рални изкуства в Техеран. През същата година започва работа 

в Националната телевизия като сценарист, после става асис-

тент-режисьор и продуцент. През 1977 г. е началото на кари-

ерата � на режисьор на документални филми за телевизията. 

Своя документален стил тя запазва и в създадените по-късно 

игрални филми. Тя споделя следното: 

„Не мога да отделя документалното от игралното кино 

чувствам непрекъсната необходимост да правя докумен-

тално кино. Това в никакъв случай не означава, че аз просто 

ще вмъкна документални кадри в игрален филм. Започнах 

работата си в киното като документалист и документал-

ната перспектива си остава основен компонент за моя ми-

роглед“.
4

 

Според нея именно използването на документални техники 

е една от причините за популярността на иранското кино. За 

друга още по-важна причина, допринасяща за успеха на иран-

ските филми, тя смята използването на ясно открояващ се 

различен кинематографичен език. Използването на нещо, ко-

ето може да бъде наречено анти-клише, импонира на зрите-

лите на ирански филми.  

Във филма „Под кожата на града“ (Зир-е пуст-е шахр, 

2001) Бан� Етемад ограничава документалния подход и го за-

меня с класически средства на кинематографията. Той ни въ-

вежда в разгара на парламентарни избори. Навсякъде витае 

атмосфера на големи надежди и тревога. Туба е работничка, 

която интервюират във връзка с изборите. Независимо от 

трудностите, Туба прави всичко по силите си да държи се-

мейството си сплотено и се надява на по-добър живот. Според 

Бан� Етемад този филм по-скоро е за Аббас, големия син на 

Туба. Повлиян от своя приятел, който е запленен от Япония и 

всичко в дома му напомня за тази страна, Аббас се опитва да 

                    
4

 http://www.anvari.org/iran/Prominent_Iranians/Rakhshan_Bani_Etemad.html 
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вземе виза и да замине за Япония в търсене на по-добър живот. 

В нетърпението си това да стане час по-скоро, той, подкрепен 

от баща си, рискува единственото нещо, даващо утеха на Туба 

в нейния нелек живот – скромния � дом. Зад фасадата на ог-

ромния град цари класово разделение, експлоатация, домашно 

насилие, наркотици, политическо насилие, недоверие между 

съседи, момичета-бегълки, облечени като момчета. „Вярвам, 

че жените имат много енергия. Никой не го съзнава. Те имат 

енергия да държат семейството сплотено. Сигурна съм, че 

ако се вгледате и във вашето общество ще намерите много 

жени като Туба“ – казва режисьорката. 

Цялото творчество на Рахшан Бан� Етемад
5

 е белязано от 

силна социална и политическа ангажираност. То не се огра-

ничава само с представяне на положението на иранката, но 

отразява теми табу като бедността, престъпленията, прости-

туция, наркомания, потиснати чувства и др. Филмите � пред-

ставят отношенията между половете в тяхната културна и по-

литическа перспектива в период на преход от традициите на 

ислямското общество към модерност, а също така поставят 

под въпрос мъжко-ориентираните нрави, управляващи живо-

та на жените (Дюмез – Колин, 2004: 110). Затова и Хамид 

Нафиси окачествява стила � като социален реализъм (Нафиси, 

1994: 135). 

На 22 юли 2008 г., на церемония в Лондонския универси-

тет, режисьорката е удостоена със званието „доктор хонорис 

кауза“ за своя принос към развитието на световното кино, и 

на иранската култура и общество. Организирана е и ретрос-

пектива на творчеството �, преди нея подобна ретроспектива 

е имал само иранският режисьор Аббас Киаростам�. 

Ширин Ебади е родена през 1947 г. в нетрадиционно мю-

сюлманско семейство: родителите са я насърчавали да про-

                    
5

 По-подробно за филмите на режисьорката виж „Жените в иранското ки-

но“ – „Корея и Азия“, София, 2010 (289-308). 
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дължи образованието си. Двайсет и тригодишна тя става пър-

вата жена съдия, а в периода 1975-1979 г. е председател на 

Градския съд на Техеран. Независимо че в началото, както 

повечето иранци, подкрепя революцията, Ебади скоро започ-

ва остро да я критикува. Ето какво пише в своята книга „Про-

буждането на Иран“, за събитията непосредствено след зав-

ръщането на Хомейни в страната: 

„Този дeн ме заля чувство на гордост, което впоследствие 

ме накара да се смея. Почувствах, че аз също съм спечелила, за-

едно с тази победоносна революция. Отне ми месец да осъзная, 

че всъщност с желание и с ентусиазъм съм участвала в собст-

веното си унищожение. Бях жена, и победата на тази револю-

ция изискваше моето порaжение (Ебади, 2006:38). 

След февруари 1979 г. Ебади заедно със стотина жени съ-

дии е уволнена и назначена на чиновническа длъжност в съда, 

защото според ислямските закони жените не могат да бъдат 

съдии, тъй като са прекалено емоционални и не могат да взе-

мат безпристрастни решения. Въпреки че я наричат „най-

големия кошмар на иранските духовници – хардлайнери, 

нейната борба не е антирелигиозна, както се мъчат да я изка-

рат: „Aз се боря срещу патриархата, а не исляма“ – заявява 

Ебади в интервю пред „Гардиан“
6

 И пак в мемоарната си кни-

га „Пробуждането на Иран“ тя пише: 

„Не религията ограничава жените, а селективният дик-

тат на тези, които искат те да бъдат изолирани от об-

ществото. Тази вяра, ведно с убеждението, че промяната в 

Иран трябва да дойде по мирен път и отвътре, стои в осно-

вата на моята работа“. 

Ебади вярва във върховната власт на хората и смело заявя-

ва: „Истинските господари на тази страна са хората. Те не 

бива да са безразлични към случващото се в собствената им 

                    
6

 http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/08/shirin-ebadi-100-women 
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страна. Иранците са много чувствителни, социално ориен-

тирани и отворени към света“ (по Дерайе, 2006: 202). 

През 1992 г. Ширин Ебади получава разрешение за адво-

катска практика и поема много спорни случаи, защитава по-

литически дисиденти, в резултат на което многократно е 

арестувана. 

Тя оспорва както законите, базирани на шариата, така и 

гражданските и правни кодекси, които в действителност се 

придържат към шариата. В книгите и статиите си тя разкри-

ва съществуващите дискриминационни закони, като изпол-

зва прост и разбираем език. Тя е добре запозната и със зако-

ните на шариата и с конституционно право, гражданския и 

наказателния кодекс, както и с устава на ООН относно чо-

вешките права и свободи. Ебади критично деконструира за-

коните, открива дискриминационните им корени и анализи-

ра приносните им фактори, като ясно показва последиците 

от подобна дискриминация за жените и за религиозните мал-

цинства в Иран. Ширин Ебади е президент на „Обществото 

за подкрепа на иранските деца“, в качеството си на такава, 

фокусира основното си внимание върху увеличаване на въз-

растта на зрялост за децата, която в момента е 9 години за 

момичетата и 15 – за момчетата. Освен това тя оспорва и се 

бори за промяна на член 220 от ислямския Наказателен ко-

декс, който освобождава от наказателна отговорност бащата 

и дядото по бащина линия за убийството на децата и внуци-

те им. 

„Аз се занимавам със случаи, свързани с нарушаване на чо-

вешките права, правата на децата и правата на жените. 

Също така защитавам и политически дела, свързани с нару-

шаване на свободата на словото и медиите“ – така накратко 

Ебади характеризира своята дейност (пак там). 

Въпреки че не успява да промени член 220, тя успява да 

внесе някои промени в Закона за попечителство на децата. 

През 1997 г. член 1173 е одобрен от Парламента, той упълно-
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мощава Семейните съдилища да вземат решения за попечи-

телството върху децата. 

Ебади твърдо заявява, че нейните цели съвсем не са да на-

каже нарушилите основните човешки права, а да разкрие ло-

шите закони (пак там). Понякога според Ебади, самият закон 

позволява подобно нарушение:  

„Една жена е половин човек. Тя не е цяло човешко същест-

во. Ако жена е убита от мъж, той трябва да изплати поло-

вината сума за кръвнина на нейните наследници. Ако жена 

убие мъж, тя трябва да плати пълния размер на кръвнината, 

на неговия наследник. Освен това, в много наказателни дела 

свидетелските � показания няма да бъдат приети. Да пред-

положим, въоръжен мъж изнасили жена в присъствието на 

десет жени. Тези жени не могат да свидетелстват и дори 

да съобщят за подобно деяние, тъй като ще получат 80 уда-

ра с камшик за клевета. Законите са огледало на общество-

то. Те са отражение на поведението и нуждите на общест-

вото. Тези закони не са съвместими със социалния статус на 

иранските жени, не са съвместими с иранската цивилизация. 

Те трябва да бъдат променени (пак там). 

На 19 ноември 1996 г. за своята преданост към идеята за 

запазване на основните човешки права и свободи и за дей-

ността си като наблюдател за човешките права в Иран, Ебади 

е наградена от „Хюман райтс уч“.  

За своята борба за демокрация и човешки права на 10 ок-

томври 2003 г. получава Нобелова награда за мир. На импро-

визирания митинг по посрещането съгражданите � скандират: 

„Здравей, свобода!“. Тя им отвръща: „Тази награда не е моя, 

тя принадлежи на народа ни. Тя е знак, че желанието на 

Иран за осъществяване на човешките права, свободи и демо-

крация, е чуто от света“. 

Управляващите запазват мълчание или са критични. Тя е 

поздравена от вице- президента Мохамад Али Абтахи, а пред 

пресата президентът Мохамад Хатами заявява, че „Нобело-
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вата награда за литература е много по-важна от тази за 

мир“. Хатами не отрича, че се радва, че наградената е иранка, 

но в същото време � напомня да не забравя интересите на ис-

лямския свят и Иран и да не злоупотребява с позицията, която 

е завоювала
7

. Мъмрена е и поради факта, че на церемонията 

не е била с кърпа на главата. 

Освен международно признат защитник на правата на чо-

века, Ебади е и основател на няколко неправителствени орга-

низации в Иран, тя e и една от учредителките на кампанията 

„Един милион подписа“
8

. Тази кампания спечелва много 

международни отличия, между които и наградата „Анна По-

литковская“ на организацията „Reach All Women in War“
9

 

през 2009 г. В Иран съучредителите и участниците в кампа-

нията са преследвани и арестувани. 

По време на изборите през 2009 г. Ебади е на семинар в 

Испания и когато по-късно започват протестите срещу тяхно-

то манипулиране, тя е посъветвана от колеги да не се завръща 

в страната. Оттогава живее в чужбина. Но не остава безучас-

тна към случващото се в родината. През септември 2009 г. 

пред радио „Свободна Европа“ апелира за провеждането на 

нови избори в Иран
10

. 

През 2009 г. тя обикаля, за да лобира пред световните ли-

дери да обърнат внимание върху нарушаването на човешки-

те права от иранския режим след изборите. Ебади критикува 

                    
7

 The Guardian, Wednesday 15 October, 2003. 

8

 Кампанията започва на 27 август 2006 г. по инициатива на журналистка-

та Парвин Ардалан, и целта е за две години да се съберат един милион 

подписа за отмяна на дискриминационните закони, насочени срешу жени-

те в Иран. Подобна кампания за женските права е имало в Мароко. 

9

 RAW in WAR (Reach all Women in War) „Помогни на всяка жена в огъня 

на войната“, международна група, подкрепяща жените, които защитават 

човешките права и жени и момичета жертви на война. Основана е на 

5.10.2007 r. 

10

 http://www.rferl.org/content/feature/1755897.html 
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британското правителство, затова че поставя разговорите за 

иранската атомна програма преди критиката за бруталната 

разправа с опозицията в Иран. Пред в. „Таймс“ тя заявява, че 

с присъствието на британския посланик на церемонията по 

встъпването на Ахмадинежад
11

 в длъжност, са се потвърди-

ли най-големите � страхове. „Тогава почувствах, че човеш-

ките права се пренебрегват. Съжалявам, че го казвам, но 

мисля че Западът е повече загрижен за собствената си бе-

зопасност, отколкото за човешките права. Смятам, че 

грешат... Недемократичните държави са по-опасни от 

атомна бомба. Те са тези, които застрашават световния 

мир“. Затова призовава западните страни да закрият посолс-

твата си в Иран
12

. 

Последната инициатива на Нобеловата лауреатка е срещу 

забраната за приема на жени в седемдесет и седем специал-

ности в трийсет и шест университета на страната
13

. Офици-

ално причини не са посочени, но иранските власти отдавна 

изразяват безпокойство от факта, че раждаемостта и броят на 

браковете в страната намаляват, което според тях се дължи 

на повишения образователен ценз на жените през последните 

две десетилетия. Броят на момичетата във висшите училища 

е 60%. 

През август 2012 г. Ширин Ебади в писмо до ООН заявява, 

че това е още един опит на иранското правителство да изт-

ласка жените от публичното пространство. 

Ширин Ебади е издала над 70 статии и 13 книги, посветени 

на различни аспекти на правата на човека, някои от които 

публикувани от УНИЦЕФ. През 2004 г. списание „Форбс“ я 

обявява за една от стоте най-влиятелни жени в света. 

                    
11

 Това е правилното изписване на името на иранския президент. 

12

 http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/middleeast/article2605301.ece 

13

 http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/09/201292211424417429.html 
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Ширин Незаммафи е родена на 10 ноември 1979 г. в Те-

херан. Първото � запознанство с Япония е в прогимназията, 

чрез разказите на нейната съученичка, която известно време 

е живяла там. Момичетата се сприятеляват и Ширин е запле-

нена от тази непозната страна. „Осъзнах, че вече харесвам 

Япония“ – споделя тя в едно интервю.
14

 Започва да изучава 

японски език и когато трябва да реши къде да следва, тя без 

колебание избира Япония. Тъй като и родителите � са учили 

в Европа не среща никакви пречки за осъществяване на това 

свое решение. „Разказите на моята приятелка ме заплениха 

и аз реших да видя тази страна със собствените си 

очи“ (пак там). С подкрепата на семейството си тя избира 

университета Кобе в префектура Хього. Завършва магистра-

тура по компютърно инженерство. По-късно започва работа 

в „Панасоник“. 

След пристигането си в Япония през април 1999 г. Ширин 

открива, че е доста по-различно от това, което си е представя-

ла. Трудно � е да си намери приятели. По-специално, тя отк-

рива, че е трудно да накара хората да я разберат. Чувства се 

много объркана. Точно тогава среща една преподавателка – 

консултант на чуждестранните студенти в университета.  

„Моят живот в университета се промени, след като се 

запознах с нея. – споделя Незаммафи в едно интервю. – От-

насяше се с мен с разбиране и беше непредубедена. Чувствах, 

че с нея мога да говоря за почти всичко. Без неудобство спо-

делих, че хобито ми е да пиша. Тя се впечатли от този мой 

интерес и всеки път, когато се обявявяше някакъв писателс-

ки конкурс, тя ме поощряваше да участвам в него. За мен 

беше много важно, че имам някой, който да прочете написа-

ното от мен и да изкаже мнение. Това ме окуражи да пиша 

все повече и повече. Много се радвам, че имах възможността 

да се срещна тази своя преподавателка. А също и моята 

                    
14

 http://www.hiraganatimes.com/hp/scenes/kiji/kiji246-1e.html 
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приятелка и илюстратор Минори Канбе, която винаги нами-

ра време да проверява моя японски, за което съм � изключи-

телно благодарна“.
15

  

През 2006 г. новелата на Ширин Незаммафи „Здравей“
16

, 

написана на японски език, печели наградата Дюгакусей Бун-

гакушо
17

. Ширин е избрана единодушно сред от около 80 

кандидати от 13 страни и региони. За първи път наградата се 

дава на студент, в чиято страна писмеността не е йероглифна. 

Освен от таланта � на разказвач комисията е възхитена от от-

личния � японски, от богатството на изразните средства с ко-

ито тя си служи за да предаде силните си емоции.  

В интервю пред списание „Ай“ (Eye-Ai), Ширин разказва: 

„Винаги ми се е искало да напиша история на базата на моя 

собствен опит. Няколко години, докато бях студентка в 

университета в Кобе, работих като преводач на група за 

подкрепа на афганистанските бежанци. Тогава ми хрумна 

брилянтен сюжет. Съзнавах, че след 9/11 положението на 

емигрантите, по-специално на афганистанците, се влоши. 

Хрумна ми, че да се пише за афганистанските бежанци в 

Япония по време на този исторически момент би било до-

статъчно интригуващо за една интересна новела“. 

Историята е следната: Студентка сътрудничи на млад, ен-

тусиазиран, но не много опитен адвокат, който работи почти 

без пари и защитава своите малко на брой клиенти. Една от 

тях е Лейла от Афганистан, която при първата им среща поч-

ти не отронва дума, но благодарение на непрестанните и упо-

                    
15

 http://www.geocities.ws/kazuyo9/articles.html – Shirin Nezammafi: An Ira-

nian Who wrote a Novel in Japanese, Kazuyo Takeda Eye-Ai, November 2007, 

pp.30-32. 

16

 Заглавието е „Салам“, което на персийски и дари (един от официалните 

езици в Афганистан) означава „здравей“. 

17

 Основана през 1999 г. от Комитета за чуждестранни студенти, наградата 

се дава за новела, разказ или стихотворение, написани от чуждестранни 

студенти от цял свят, обучаващи се в Япония. 
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рити усилия на студентката и на адвоката, момичето посте-

пенно заговаря и споделя тъжните си и горчиви спомени от 

живота в Афганистан. От нея разбират, че баща � е висш 

офицер от предишния режим, когото талибаните преследват и 

искат да убият. Тази иформация би могла да � осигури легал-

но пребиваване в Япония. И точно, когато всичко изглежда 

наред, шокиращата новина залива целия свят: „Небостърга-

чите-близнаци в Манхатан са сринати“. Оттук нататък исто-

рията започва да се развива на бързи обороти, като нещата 

само се влошават. Положението на емигрантите се усложнява, 

нареждат Лейла да бъде незабавно депортирана. Силно разт-

ревожена, студентката се обръща за помощ към адвоката, но 

той е безсилен да направи каквото и да било, само наблюдава 

как отвеждат Лейла, а тя вика за помощ. Думите на студент-

ката обърнала се към него отекват без отговор: Защо? Защо? 

Въпреки че историята звучи правдоподобно, авторката 

споделя, че тя е художествена измислица. 

През 2009 г. друга творба на Ширин Незаммафи „Широй 

ками“ (Бяла хартия), отново написана на японски, печели 108-

мата награда „Бунгакукай Шининшо“
18

 за най-добър млад ав-

тор. Тази награда за първи път е връчена на чужденка – ки-

тайката Ян И
19

 през 2007 г. 

Един литературовед сравнява Незаммафи и Ян по следния 

начин: „Ян е принудена да пише на японски, защото в награ-

дената си творба разглежда сложните взаимоотношения 

между Япония и своята родина. Докато Незаммафи ни раз-

казва любовна история, която може да напише и на родния 

си език“.
20

 

                    
18

 Престижна литературна награда основана през 1955 г.  

19

 Янг, е първата носителка на наградата, чийто майчин език не е япон-

скят, по-късно през 2008 г.тя печели наградата „Акутагава“ за творбата си 

„Утрото на чезнещото време“. 

20

 http://www.jef.or.jp/journal/jef_contents_free.asp?c=3672 
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В нея Назаммафи разкрива любовната история на момче и 

момиче в малък ирански град близо до границата с Ирак по 

време на войната между Иран и Ирак.  

На церемонията по връчването на наградата авторката 

обяснява причината за избора си на сюжет: „В Япония се 

пише малко за Иран, затова си помислих, че това би заит-

ригувало читателите, още повече, че няма нужда да се пре-

вежда. За в бъдеще бих искала да пиша за това какво мис-

лят хората и как живеят, без да използвам сериозни теми 

като войната например“.
21

  

През същата година творбата � е номинирана за 141-то из-

дание на наградата „Акутагава“.
22

 

През 2010 г. Ширин Назаммафи е номинирана отново, този 

път за 143-тото издание на наградата и за новела � „Хаку-

доу“ (Пулсация). 

Понастоящем Незаммафи живее в Дубай, мечтата � е да 

стане писател. Със сигурност няма да се откаже, докато не я 

постигне, така както Рахшан Бан� Етемад и Ширин Ебади 

няма да се откажат от дейността си, целяща гласът на жените 

т.е., гласът на другата половина от иранското общество, да 

бъде чут. 

Признавам, че нямам кой знае какви познания за Япония, но 

знам, че японците уважават смелите и достойни хора, хора, кои-

то творят и осъществяват мечтите си. Представих ви три такива 

иранки. 

 

                    
21

 http://www.mobilitytechzone.com/news/2009/05/08/4170701.htm 

22

 Японска литературна награда която се присъжда на всеки шест месеца. 

Основана е през 1935 г. в памет на писателя Риуносуке Акутагава (считан 

за „бащата на японския разказ“). Присъжда се през януари и юли за най-

добра сериозна творба на млад автор, отпечатана във вестник или списа-

ние.  
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НОВИ МЕТОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО  

НА ПРАКТИЧЕСКИ ЯПОНСКИ ЕЗИК 

Елеонора Колева  

Тази година най-старото висше учебно заведение у нас 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ чества 

своята 125 годишнина от създаването си. През призмата на 

историята това е достатъчно дълъг период, през който Алма 

Матер, не само е изградила основите си, но ясно е задала 

очертанията на развитие на висшето образование у нас и е 

успяла да се докаже в национален и световен мащаб, нами-

райки своята позиция в рейтинговите класации на световни-

те университети от най-висока класа В аудиториите на уни-

верситета преподавателите се стремят да покажат пътя на 

своите студенти към знанието, докосвайки ги до високия 

академизъм и до постиженията на родни и чужди учени. 

Специалност „Японистика“ на Софийския университет пос-

реща своята 23 годишнина тази година. Възраст още млада и 

незряла, но вече дистанцирана от своето тинейджърство. 

Възраст, в която младежкото лутане приключва и почва съз-

нателния период на утвърждаване на себе си като център, 

създаващ качествени кадри, както сред завършващите сту-

денти, така и сред екипа на преподавателите не само в стра-

ната, но и в региона на Балканитe. Имайки зад гърба си со-

лидната академическа опора на своя университет, специал-

ност „Японистика“ върви по своя път, стараейки се да съче-

тава традицията и модерността в съвременните методики на 

образование, за да заздравява своите позиции на световно 

ниво и да отговаря по достоен начин на образователните и 

научни предизвикателствата на новия век.  

Настоящият доклад има за цел да очертае новите методи в 

преподаването на японски език в специалност „Японистика“, 

които в последните години се прилагат от българските пре-
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подаватели, съвместно с японските преподаватели по линия 

на Японската фондация. Представени са два проекта, успеш-

но реализирани през учебните 2010/2011 и 2011/ 12 години, 

техните цели, структура, методика и е направен опит да бъдат 

обобщени резултатите и да се направят изводи с оглед подоб-

ряване и усъвършенстване на методика с оглед на адаптира-

нето � към конкретните ситуации. 

В последните години и в областта на преподаването на 

японски език все повече се прилага Европейската езикова 

рамка CEFR (Common European Framework of Reference for 

Languages) и адаптираните към нея стандарти, разработени 

от Японската фондация, които се отнасят конкретно за рам-

киране на обучението по японски език JF Standards. Според 

тях всяко ниво на владеене на езика предполага усвояване на 

определен минимум от знания, както в областта на писането, 

слушането, четенето, говоренето като езикови и комуника-

тивни умения, така и конкретно в областта на лексиката, 

граматиката, йероглификата и т.н. Изработването на тази 

езикова рамка се обуславя от необходимостта изучаването 

на чужд език да не е самоцел, а да е в пряка връзка с практи-

ческо приложение в комуникативната ситуация. През 2009 

година авторът на доклада участва в обучение за преподава-

тели по японски език в Европейския център за японистични 

изследвания в Елзас, Франция по линия на Японската Фон-

дация. Там специалисти по методика на преподаването раз-

гърнаха редица системи на упражнения, съгласно гореопи-

саните стандарти при които, за разлика от класическото ак-

тивно преподаване на езика и пасивно заучаване от страна 

на обучавания, се насърчава все повече проактивното учас-

тие на обучавания, който на всяка стъпка от процеса осъзна-

ва умения, които е придобил или така нар. Can-do Statement 

(„това вече мога“). На всеки един етап от процеса изучава-

щият чуждия език може да се ориентира за нивото си към 

настоящия момент. 
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Според гореописаните стандарти, които ние от няколко го-

дини налагаме и при нас, и които не точно в тази форма, а под 

формата на структурирани учебни програми, са били наложе-

ни в специалността от проф. дфн Бойка Цигова по времето, 

когато беше ръководител на катедрата, в края на бакалавър-

ската си степен студентите се предполага да могат без пробле-

ми да говорят, разбират, четат и пишат дълъг текст на японски 

език в коя да е сфера на познанието, да създават ясен, гладък и 

стилистично съответстващ на обстоятелствата текст.  

Специалност „Японистика“ се стреми да обучава кадри, 

които след завършването си да намерят своята реализация по 

специалността. В чужбина нашите специалисти намират ра-

бота в различни сфери, но у нас за съжаление възможностите 

за работа, в която да приложат наученото по японски език и 

култура са крайно ограничени. И въпреки всичко, независимо 

от дейността, с която понастоящем се занимават, повечето от 

тях работят в областта на туризма и международните взаимо-

отношения.  

На базата на всички тези фактори, както и имайки предвид, 

че младите хора до голяма степен живеят в социалните мрежи 

и виртуалното пространство се взе решение в часовете по 

японски език в четвърти курс за учебната 2010/11 да се създа-

де интернет блог, в който студентите да презентират различ-

ни теми. Без съмнение беше, че този проект щеше да развие 

редица умения, като например активно използване на езика, 

създаване на собствен текст на различна тематика, презента-

ционни умения и др. Породи се въпросът какви да са темите. 

Бързо изкристализира идеята да се представи България на 

Япония, но не като поредния туристически справочник, на-

бързо копиран от Уикипедия например, а лично, от първо ли-

це, от позицията на младия човек, от позицията на този, който 

говори и за България, и за Япония с любов. Така студентите 

бяха ангажирани в един социален проект, а не просто ауди-

торно занятие. 
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ПРОЕКТ  

ИНТЕРНЕТ БЛОГ „БЪЛГАРИЯ ЗА ЯПОНИЯ“ 

При създаване на учебната методика за часовете в четвър-

ти курс се имаха предвид някои конкретни проблеми, чието 

решаване целяхме с реализиране на проекта за създаване на 

интернет блог в часовете. До четвърти курс обучението е по 

учебников материал и студентите са свикнали на придобива-

не на пасивни знания. Активните умения като писане и гово-

рене оставаха на по-ниско ниво. В целия курс на обучение ня-

маше предвидени специализирани часове по писане на съчи-

нения и текстове на японски език и затова структурата и ло-

гиката на японския текст остава неусвоена. Това пролича и 

при подготовката за Конкурса по ораторско майсторство, къ-

дето усилията на преподавателите в тази насока дадоха резул-

тат със спечелването на първи места в двете категории през 

последните години 2011 и 2012 г. Липсата на възможности за 

работа с японски език след дипломирането неминуемо води 

до загуба на мотивация по време на следването.  

Целите, които си поставихме, вземайки предвид тази ситуа-

ция, са чрез практическите занятия да бъдат обединени усилията 

на студентите, завърнали се от Япония, както и да се възвърне 

мотивацията на останалите студенти. Придобиването на умения, 

необходими им и след дипломирането им като например кому-

никативни и презентационни умения, логическо структуриране 

на дълъг текст, критическа и конструктивна оценка на работа на 

друг колега, работа в екип и др. също бяха основен приоритет 

при съставяне на програмата за този проект. Преподавателите 

положиха усилия, за да се обясни на студентите, че този блог не 

се списва като курсова работа, с която да могат да придобият не-

обходимите кредити, а се култивира съзнанието за създаване на 

обществен проект и за екипна работа. 

Конкретно по отношение на нивото на японския език целта 

беше да се премине от ниво на езика B2 към C1 на Европейс-
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ката езикова рамка. Характеристиките за това най-високо ни-

во са изучаващите чужд език да разбират добре видео мате-

риали на различна тематика, да разбират детайлно и да могат 

да четат дълги и сложни текстове, които нямат връзка със 

специалността им. За разлика от по-ниските нива, при С1 е 

необходимо да използват дълги и сложни граматични струк-

тури, да допускат малко грешки и то трудни за откриване, да 

използват широк обхват от лексика, да могат използват сино-

нимични изрази и конструкции, да съставят текст, отговарящ 

на търсенията на съответната целева аудитория, атрактивен, 

описателен, достоверен. 

Интернет блогът беше реализиран в рамките на последния 

семестър от бакалавърската степен, в занятията по практичес-

ки японски език , като при седмична натовареност от 12 часа, 

в 8 от тях се работеше по съставяне на текстовете.  

Целевите аудитории на интернет блога бяха студенти от 

японски университети, с които нашите студенти поддържат 

приятелски връзки, пребиваващите в България японци, както 

и всички японци и японоговорящи, проявяващи интерес към 

България. 

Конкретното разработване следваше следния план: 

1. В първото занятие беше направено въведение и разясне-

ние на целите и проекта. Съвместно определихме теми-

те: български забележителности, кухня, Българската ду-

ша (култура, празници, обичаи); 

2. Всяка една тема беше свързана с предварителна подго-

товка като разглеждане на текстове и видео материали 

със сходна тематика, но свързани с Япония , което беше 

представено от преподавателите; 

3. В рамките на тези три големи теми всеки студент избра 

подтемите, по които искаше да работи и бяха проведени 

дискусии в час относно съдържанието и структурата; 

4. Като домашно задание всеки написваше текста и раз-

пращаше до всички по електронна поща; 
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5. Презентация в час. По време на презентацията останалите 

студенти попълваха чек листи относно силните и слабите 

страни на текста. Следваха дискусии и коментари; 

6. С оглед на получените коментари и критически забе-

лежки след дискусиите, всеки, отново като домашно за-

дание коригираше и допълваше текста. Самостоятелно 

се попълваше чек лист относно японския език; 

7. В час съвместно се коригираха грешките по отношение 

на японския език; 

8. След като всички текстове бяха готови се избра отговор-

ник за съставяне на блога и се пристъпи към качване на 

статиите и снимките. 

Изводи и заключения 

Целите, които бяхме поставили при разработване и въ-

веждане на методиката, до голяма степен бяха постигнати. 

Повечето студенти се включиха с ентусиазъм с идеята, че са 

част от креативен проект, а не е просто курсова работа. Със-

тавяйки текст, който ще бъде четен от японци, се повиши 

мотивацията на студентите да представят подобаващо собс-

твената си страна и така усетиха своя принос. Повечето дип-

ломирали се работят в сферата на екскурзоводските услуги и 

в този проект видяха практическо приложение. Подобри се 

екипната работа не само между студентите, но и между бъл-

гарските и японски преподаватели, тъй като проектът беше 

реализиран в екип между двама преподаватели по японски 

език – от специалността и японския специалист по линия на 

Японската фондация. Текстовете не бяха редактирани от 

преподавателите, а с помощта на чек листовете и дискусиите 

авторите сами бяха свои редактори. Намесата на преподава-

теля беше само насочваща. Значително се подобриха се уме-

нията на студентите за съставяне на дълъг текст, както и спо-

собността за адаптиране на текста, съдържанието и структу-
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рата според гледната точка на потребителя на блога. Сту-

дентите задълбочиха познанията си за собствената си страна, 

което е важно условие за всеки, занимаващ се с изучаване на 

други култури. Студентите усетиха, че съвременното висше 

не е самоцел, а е в пряка връзка със социалния живот и уме-

нията, необходими за него. 

Имаше и редица трудности, които също бяха отчетени с 

оглед преодоляването им в бъдещите програми. Така напри-

мер студентите у нас 

не са свикнали сами 

да поправят работите 

си и по средата много 

от тях загубиха моти-

вация. Проектът ня-

маше пряка връзка с 

теста за завършване и 

това също не успя да 

мотивира някои сту-

денти. В началото бя-

ха заложени повече 

теми, но не достигне 

време за реализира-

нето им и се наложи 

тяхното ограничаване. 

Една от целите бе да 

се научат студентите 

да спазват крайни 

срокове, но за съжа-

ление все още има 

какво да се работи 

по този въпрос и то 

на ниво нормативна 

уредба на Универси-

тета. 

 

 

www.bulgariaforjapan.wordpress.com 
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ПРОЕКТ  

ЛЕТЕН БАЛКАНСКИ ЛАГЕР  

ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА 

Още от самото си създаване специалността се стреми да 

стане център за изследване на японския език и култура за ре-

гиона на Балканския полуостров. През юни 2012 година в 

Китен специалност „Японистика“ към Софийския универси-

тет и с подкрепата и финансирането на Японската Фондация 

успешно организира и проведе първият Летен балкански ла-

гер по японски език и култура. Взеха участие около 50 сту-

денти и преподаватели от университетите, преподаващи 

японски език и култура в пет балкански страни – България, 

Румъния, Турция, Македония и Сърбия. В рамките на три 

дни студентите и техните научни ръководители бяха разделе-

ни на отбори и имаха за цел да изберат свободна тема, върху 

която да разработят сценарий и да направят видео клип в 

рамките на три минути, като се прикрепят и субтитри. Такова 

задание беше част и от работата с четвърти курс на специал-

ност „Японистика“ за учебната 2011/12 година в часовете по 

практически японски език. Отново беше създаден блог, в 

който студентите качиха своите работи. Следобедните часове 

бяха посветени на уъркшопове по практическа японска кул-

тура – кендо, икебана, чайна церемония. Инициативата за-

върши с организиране и провеждане на Ден на японската 

култура в Бургас, където пред широката публика, участници-

те показаха своите работи. 

Проектът беше реализиран успешно, като участниците 

изявиха желание за превръщането на тази инициатива в тра-

диция. Тук също както при интернет блога се използваха но-

ви методи при преподаване на чужд език. Въпреки, че обхва-

тът беше различен, до голяма степен целите и стратегията, 

както и резултатите и трудностите са сходни с гореописаните 

по отношение на създаване на блог с текстове. По времето на 
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лагера времето бе крайно недостатъчно, както и нивото на 

японски език на участниците беше различно, но в крайна 

сметка екипната работа доведе до успешни резултати. 

 

 

http://yaki.holy.jp/blog/ 

 

Настоящият доклад е само опит да бъдат изложени новите 

методи, които преподавателите по японски език в специал-

ност „Японистика“, посещавайки различни обучения по света 

се стремят да приложат на наша почва. Представените проек-
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ти има още много да бъдат усъвършенствани, но не бива да се 

пропусне и да се спомене, че те вече получиха признание от 

преподавателската общност в Източна Европа. Благодарение 

на тези наши съвместни постижения, получихме и финанси-

ране за обновавяне на учебните зали и закупуване на компю-

търна и презентационна техника от страна на Мицубиши 

Корпорейшън, тъй като наред с научните постижения, предс-

тавихме и готов продукт, който стои близко до бизнеса в ре-

дица социални категории. 

125 години от създаването на Софийския университет, 23 

години от създаване на нашата специалност „Японистика“ и 

още една кръгла годишнина, по чийто повод е настоящата на-

учна конференция, част от която е този доклад – проф. дфн 

Бойка Цигова навършва 60 години, повечето от които са пос-

ветени на Япония, науката и академизма и на специалността, 

чийто ръководител беше от 2000 г.до 2010 година. Специал-

ността е все още млада, университетът вече с изградени тра-

диции, а научният и житейски опит на проф. Цигова е доста-

тъчно богат, за да има силата и волята да запази традициите, 

но и да даде път на новите тенденции в образованието. 
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И ЯПОНИЯ – ИСТОРИЯ, 

ДИНАМИКА, ПЕРСПЕКТИВИ 

Лилия Чаушева 

Европейският съюз (ЕС) е ключов играч в съвременните 

международни отношения като Общността следи внимателно 

и изразява позиции по всички международни проблеми, неза-

висимо от тяхното естество. След реформата от Маастрихт от 

началото на 90-те години на ХХ век ЕС започва да провежда 

обща външна политика и политика по сигурност (ОВППС). 

Действията, предприемани в изпълнение на тази политика, 

съвсем не се ограничават само до класическа двустранна и 

многостранна дипломация, по-скоро се разчита на различни 

инструменти и подходи, сред които можем да откроим тър-

говски отношения, хуманитарна помощ, мироопазване, сигур-

ност, отбрана и др. 

Външните отношения на ЕС могат да бъдат обособени по 

географски признак, тъй като ЕС поддържа партньорства и 

отношения с всички ключови играчи в световната политика, 

независимо дали става дума за отделни държави, цели региони 

или международни междуправителствени организации. Тръг-

вайки от тази изходна точка, можем да откроим отношения 

със САЩ, Русия, бивши съветски републики (със специален 

акцент върху страните от т.нар. Източно партньорство
1

), сре-

диземноморски държави, африкански държави, Близък Изток, 

Азия, Латинска Америка и страните от Западните Балкани
2

. 

Отношенията между ЕС и Япония се част от отношенията 

със страните от Азия и по-конкретно страните от Далечния 

Изток, към които спадат още Китай и Южна Корея. Отноше-

                    
1

 Става дума за следните държави – Грузия, Армения, Азербайджан, Молдо-

ва, Украйна и Беларус. 

2

 Под Западни Балкани се разбират бившите югославски републики, Алба-

ния и Косово. 
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нията между ЕС и Япония могат да бъдат разделени в четири 

големи групи – политически; икономически, търговски и ин-

вестиционни; наука и технологии; образователен (предимно 

академичен) обмен. Като акценти в отношенията можем да 

откроим Декларацията от Хага от 1991 г. и Планът за дейст-

вие от 2001 г. Впечатление прави и речта на външния минис-

тър на Япония Йохеи Коно от 13 януари 2000 г., произнесена 

във Френския институт за международни отношения в Париж. 

Отношенията между Европейската Общност (ЕО) и Япо-

ния започват през 1959 г., когато тогавашният японски пос-

ланик в Белгия е бил акредитиран като първи представител на 

Япония към съществуващите три Европейски общности
3

, 

създадени по-рано през 50-те години на ХХ век. 

Следващата важна дата в отношенията между Япония и ЕО 

е 1974 г., когато е създадена Делегация на Европейските общ-

ности в Токио. Точно десет години по-късно, през 1984 г., се 

провежда първа среща на ниво министри между Япония и ЕО. 

Следващото значимо събитие през 80-те години е през 1986 г., 

когато Европейската комисия (ЕК) лансира стипендиантска 

програма, чиято цел е да подпомогне млади изследователи да 

работят в японски изследователски центрове и университети. 

Една година по-късно е създаден и център за индустриално 

сътрудничество ЕО-Япония в Токио. 

Отношенията между ЕС и Япония започват да се развиват 

много по-интензивно след края на Студената война, като това 

не се дължи единствено на променената геополитическа си-

туация в света, а и на продължаващите интеграционни проце-

си в Европа. От значение е разработването и приемането на 

договора от Маастрихт от 1992 г.
4

, който към онзи момент 

                    
3

 Трите Европейски общности са Европейска Общност за въглища и сто-

мана (ЕОВС), Европейска Икономическа Общност (ЕИО) и Евратом. 

4

 Договорът от Маастрихт е разработен през 1991 г., подписан е на 7 фев-

руари 1992 г., но влиза в сила едва в края на 1993 г. поради проблеми с ра-
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представлява най-мащабната реформа на ЕИО от приемането 

на Римските договори през 1957 г. 

През 1991 г., годината, в която е разработен договорът от 

Маастрихт, е подписана съвместна декларация за отношенията 

между ЕО и нейните държави-членки, и Япония. Декларацията 

е подписана в Хага на 18 юли, като паралелно се провежда и 

първа среща на върха ЕО-Япония. Декларацията е един от важ-

ните документи, белязали отношенията между ЕС и Япония. В 

преамбюла на документа и двете страни потвърждават своята 

привързаност към общоприети ценности като свобода, демок-

рация, върховенство на закона и права на човека.
5

 

Двете страни се задължават да се информират и консулти-

рат по важни международни въпроси, независимо дали става 

дума за политически, икономически, научни, културни или 

други въпроси. В декларацията е записано, че двете страни 

ще се опитват да координират своите позиции, доколкото то-

ва е възможно.
6

 

Съгласно документа и двете страни ще се опитат да отк-

рият области на сътрудничество, което би могло да доведе и 

до общи дипломатически действия според конкретните ситу-

ации. В географски план са откроени три вида държави, към 

които ЕС и Япония биха могли да насочат своите усилия и 

помощ – става дума за развиващи се страни, особено най-

бедните от тях, страните от Централна и Източна Европа, ко-

ито съвсем скоро са започнали своите преходи към демокра-

ция и пазарна икономика и страните от Азиатско-Тихоокеан-

ския регион.
7

 

                    

тификацията в някои държави-членки. Значението на договора се състои 

преди всичко в институционалните нововъведения и реформи. 

5

 1991 Hague Joint Declaration, Delegation of the European Union to Japan, at: 

http://www.euinjapan.jp/en/relation/agreement/hague/; last visited: September 

24, 2012 

6

 Ibid. 

7

 Ibid. 
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Последната четвърта точка от Декларацията е особено цен-

на, тъй като тя касае институционалната рамка, чрез която ще 

се развиват отношенията между ЕС и Япония в бъдеще. Двете 

страни решават, че ще провеждат годишни консултации в Ев-

ропа или Япония между председателя на Европейския съвет и 

председателя на ЕК от една страна и японския министър-

председател от друга. Освен това, ще продължи да се провеж-

да годишна среща между ЕК и японското правителство на ми-

нистерско равнище. Ще продължи и друга практика – ше-

стмесечни консултации между външните министри на държа-

вите-членки и европейския комисар, отговарящ за външните 

отношения, от една страна и японския министър на външните 

работи от друга.
8

 

В средата на 90-те години следват други инициативи, ма-

кар и не толкова мащабни, колкото е Декларацията от Хага. 

През 1993 г. е създаден форум на високо равнище за наука и 

технологии. През 1996 г. в Брюксел е създаден център за 

промишлено сътрудничество между ЕС и Япония и се ланси-

ра програмата Vulcanus, която предлага възможности за об-

мен и обучение на студенти от технически и инженерни спе-

циалности в европейски и японски компании. Отново през 

1996 г. се случва и друго събитие – ЕС и Япония участват в 

първата среща на върха Азия-Европа, организирана в Банкок, 

Тайланд. 

През септември 1997 г. в Токио е организирана седмица на 

сътрудничеството между ЕС и Япония, като тя е придружена 

от конференция относно сътрудничеството в областта на нау-

ката, технологиите и висшето образование, както и от симпо-

зиум, организиран заедно с държавите-членки с фокус върху 

политическо и икономическо сътрудничество. 

През октомври 1999 г. се провежда първата кръгла маса за 

бизнес диалог ЕС-Япония. 

                    
8

 Ibid. 
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На 13 януари 2000 г. тогавашният японски външен мини-

стър Йохеи Коно произнася реч в Париж, призовавайки за 

„Десетилетие на сътрудничеството между ЕС и Япония“. В 

началото на речта Коно говори за необходимостта от сътруд-

ничество между Япония и Европа. Според министъра Европа 

става все по-важен играч на политическата сцена и отдавна се 

е превърнала в модел за цивилизационно развитие.
9

 

Коно съвсем правилно отбелязва, че е широко разпростра-

нено схващането, че отношенията между Европа и Япония не 

са толкова задълбочени и интензивни колкото са отношения-

та между САЩ и Япония или САЩ и ЕС. Според японския 

министър това може да се промени благодарение на четири 

фактора – общи ценности, еднакви социални проблеми
10

, сът-

рудничество по въпросите на сигурността и продължаващия 

процес на глобализация
11

. 

Според японския външен министър сътрудничеството 

между Япония и Европа трябва да се основава на три стълба – 

осъзнаване на споделени ценности, задълбочаване на полити-

ческото сътрудничество и споделяне на ползите от глобали-

зацията. В частта за политическото сътрудничество Коно от-

кроява три основни полета на сътрудничество, а именно пре-

дотвратяване на конфликти, разоръжаване и неразпростране-

ние на ядреното оръжие и реформата в Организацията на 

обединените нации (ООН).
12

 

                    
9

 Seeking a Millennium Partnership: New Dimensions in Japan-Europe Coo-

peration, Ministry of Foreign Affairs of Japan, at: http://www.mofa.go.jp/re-

gion/europe/fmv0001/speech0113.html; last visited: September 25, 2012 
10

 Като пример за едни и същи социални проблеми, с които се сблъскват 

ЕС и Япония, Коно дава застаряването на населението и безработицата. 
11

 Коно счита, че една от естествените последици на глобализацията е взаим-

ната зависимост между държави и региони, особено в икономическата сфера. 

Изхождайки от това твърдение, Коно вярва, че глобализацията неминуемо ще 

доведе до задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и Япония. 
12

 Seeking a Millennium Partnership: New Dimensions in Japan-Europe Coope-

ration, Ministry of Foreign Affairs of Japan, at: http://www.mofa.go.jp/regi-

on/europe/fmv0001/speech0113.html; last visited: September 25, 2012 
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В частта от речта, в която Коно говори за ползите от гло-

бализацията, министърът припомня факта, че Япония и ЕС 

създават 45% от световния брутен вътрешен продукт (БВП). 

Министърът заявява, че светът има нужда от установяване на 

нови правила в международната търговия. Освен това, Коно 

потвърждава, че Япония ще продължи да подпомага развива-

щите се страни, най-вече като спомага да се елиминират при-

чините за различни конфликти, например бедност и задълбо-

чаващото се икономическо неравенство между народите по 

света.
13

 

В края на речта министърът призовава за десетилетие на 

сътрудничеството между Япония и Европа, което да започне 

от 2001 г. 

През 2001 г. е приет един от важните документи, касаещи 

Япония и ЕС – План за действие относно сътрудничеството 

между Япония и Европа. Планът е приет по време на среща 

на върха ЕС-Япония в Брюксел. Документът предвижда съв-

местни усилия за насърчаване на мира и сигурността. Засег-

нати са въпроси като реформата в ООН, контрол над въоръ-

женията, разоръжаване и неразпространение на ядреното 

оръжие, човешки права, предотвратяване на конфликти, ми-

роопазване и специфични регионални въпроси.
14

 

Втората точка от плана е свързана с развитие на икономи-

ческото и търговско партньорство и конкретни негови аспек-

ти като двустранна търговия, инвестиции, многостранна тър-

говия, борба с бедността, развитие на международната валут-

но-финансова система.
15

 

Трета точка е посветена на справянето с глобални и соци-

ални предизвикателства като застаряване на населението, зае-

                    
13

 Ibid. 
14

 Shaping Our Common Future, An Action Plan for EU-Japan Cooperation, 

Delegation of the European Union to Japan at: http://www.euinjapan.jp/da-

ta/current/political_future.pdf; last visited: September 25, 2012 
15

 Ibid. 
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тост, равенство между половете, образование, околна среда, 

енергетика и транспорт, наука и технологии, тероризъм, транс-

гранична престъпност, трафик на дрога и др.
16

 

Последната, четвърта, точка от плана е озаглавена „Свърз-

ване на хората и културите“ и касае възможностите за акаде-

мичен обмен, възможностите за подпомагане на млади хора, 

особено в неравностойно положение, и насърчаване на раз-

лични обмени между културите и народите.
17

 

През май 2001 г. се провежда първа по рода си седмица на 

приятелството между ЕС и Япония. Следващото важно събитие 

е през април 2002 г., когато председателят на ЕК Романо Проди 

е на работно посещение в Япония. Проди е първият председа-

тел на ЕК, който произнася реч пред японския парламент. 

На 10 юли 2003 г. Япония и ЕС подписват споразумение за 

конкуренцията. През 2004 г. е създаден първият Институт на 

ЕС в Япония. Втори такъв институт е отворен през септември 

2005 г. в Кобе. Отново през 2005 г. в Токио е организирана 

година на обмен между народите, която визира ЕС и Япония. 

На 2 февруари 2006 г. ЕС и Япония подписват споразуме-

ние за сътрудничество относно мирната употреба на ядрена 

енергия. Два месеца по-късно, през април 2006 г., в Брюксел е 

организиран съвместен симпозиум на тема „Нови визии за 

отношенията между ЕС и Япония“. 

През 2008 г. председателят на Европейския Парламент по-

сещава Япония, а малко по-късно същата година са организи-

рани две събития с културен и образователен характер – Евро-

пейски дни на киното и второ издание на инициативата „ЕС 

идва във вашето училище“. 

 

                    
16

 Ibid. 

17

 Ibid. 
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Япония след земетресението от 11 март 2011 г. 

Япония бе засегната от едно от най-тежките бедствия в 

своята история на 11 март 2011 г., когато мощно земетресе-

ние предизвика цунами, опустоши североизточното крайбре-

жие на страната, разруши градове и остави близо 300 000 ду-

ши без дом. 

Двете бедствия, земетресението и цунамито, отнемат живо-

та на близо 16 000 души и разрушават атомната централа Фу-

кушима. 

По молба на Япония ЕС задейства т.нар. Механизъм за 

гражданска защита, който координира помощта на ЕС. Ко-

мисар Кристалина Георгиева, която отговаря за междуна-

родно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при 

кризи, бе първият високопоставен политик в международен 

план, който посети Япония след бедствието. Тя предаде 

послание за солидарност на европейците с японския народ и 

потвърди поетия ангажимент ЕС да продължи да помага на 

Япония. 

ЕК координира логистиката по доставяне на хуманитарна 

помощ, предоставена от държавите-членки. В седмиците след 

бедствието 19 държави-членки предоставят финансова и/или 

помощ в натура на Япония. Помощта от ЕС включва храни, 

одеяла, бидони с бензин, резервоари с вода, легла, дюшеци, 

спални чували, помпи и електрически генератори. 

Приблизително 400 тона помощ в натура са насочени чрез 

Механизма за гражданска защита и са били разпределени сред 

най-засегнатите региони. ЕК насочи и хуманитарна помощ на 

стойност 10 милиона евро чрез Международната федерация на 

Червения кръст и Червения полумесец. 

ЕС и японските власти продължават сътрудничеството в 

областта на политиките за хуманитарна помощ, спасителните 

операции при извънредни ситуации и подготовката и превен-

цията при бедствия. 
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Икономически, търговски и инвестиционни отношения 

Като високоразвита икономика и важен търговски и инве-

стиционен партньор, Япония е един от ценните партньори за 

ЕС в областта на икономиката, търговията и инвестициите. 

Важно е да се спомене, че в момента Япония е третата най-мо-

щна икономическа сила в света след САЩ и Китай. 

След десетилетие на стагнация през 90-те години на ХХ 

век японската икономика регистрира растеж, макар и с по-

нисък темп. Този процес беше временно прекъснат от финан-

совата криза, а в последствие страната се сблъска с предизви-

кателството да възстановява своята икономика след разруши-

телното земетресение от 11 март 2011 г. В същото време, 

Япония се изправя и пред някои по-стари нерешени икономи-

чески проблеми, наследени от предходни години, например 

дефлация и недостатъчно потребителско търсене. Друг проб-

лем е големият бюджетен дефицит, който е най-високият сред 

страните от Организацията за икономическо сътрудничество 

и развитие (ОИСР). 

През последните четири десетилетия Европа и Япония са 

се превърнали във водещи икономически сили в световен 

мащаб. Европейският бизнес вижда в японския пазар значи-

телни възможности за развитие на търговия. В същото време 

Япония е шестият най-важен търговски партньор на ЕС след 

САЩ, Швейцария, Китай, Русия и Турция. Европейският из-

нос за Япония се състои предимно от машинно и транспорт-

но оборудване, химически продукти и селскостопанска про-

дукция. Вносът на ЕС от Япония се състои от същите про-

дукти. 

Търговските отношения между ЕС и Япония традиционно 

се характеризират със сериозен търговски излишък в полза на 

Япония. В последно време двустранната търговия между Япо-

ния и ЕС е станала много по-балансирана, но въпреки това 

Япония продължава да бъде страна, в която да правиш бизнес 
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или да инвестираш не е особено лесно. През последните годи-

ни обаче Япония полага усилия икономиката � да стане по-

отворена към международната конкуренция и съответно стра-

ната е започнала провеждането на някои структурни реформи. 

Благодарение на променената ситуация започва да се говори за 

по-добра ера, или ера на по-добро сътрудничество, във взаи-

моотношенията между ЕС и Япония. 

Япония и ЕС са си поставили като цел да насърчават двуст-

ранните инвестиции чрез конкретни стъпки като например 

приемане на нови регулации, прозрачност на регулациите, 

стандартизация и контрол на качеството и улесняване на усло-

вията и процедурите за развиване на бизнес дейност от чуж-

дестранни граждани и фирми. 

И двете страни продължават установения диалог относно 

права върху интелектуалната собственост и особено въпроси, 

касаещи защитени географски наименования. Друг приоритет 

в икономическите отношения е премахването на ненужни и 

остарели правила и регулации, които затрудняват и пречат на 

търговията и чуждестранните инвестиции. 

На 20-тата среща на върха ЕС-Япония през май 2011 г. две-

те страни се договарят да започнат паралелни преговори за: 

• Споразумение за свободна търговия или споразумение за 

икономическо партньорство, което да бъде детайлно и 

изчерпателно и да покрива всички въпроси от общ инте-

рес – тарифи, услуги, инвестиции, право на интелектуал-

на собственост, конкуренция и обществени поръчки 

• Обвързващо споразумение, покриващо политическо, сек-

торно и друг вид сътрудничество при зачитане на основ-

ни ценности и принципи 

На 18 юли 2012 г. ЕК препоръчва на държавите-членки да 

дадат съгласие за започване на преговори за сключване на спо-

разумение за свободна търговия с Япония. В официалното прес-

съобщение на ЕК се посочва, че Япония е вторият най-важен 
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търговски партньор на ЕС в Азия, след Китай. Счита се, че 

търговско споразумение с Япония би позволило на ЕС да уве-

личи своя БВП с почти 1%, а европейският износ за Япония би 

нараснал с една-трета.
18

 

„Ако растежът през следващите 20 години идва от Азия, то-

гава пренебрегването на Япония би било сериозна грешка в 

нашата търговска стратегия“, казва Карел де Гухт, европейски 

комисар по търговията. Той добавя, че приоритет на ЕС ще 

бъде да се премахнат нетарифните бариери на японския пазар, 

например в сектора на автомобилостроенето, и да се позволи 

на европейския бизнес да има достъп до японския пазар на 

обществени поръчки. Де Гухт добавя: „Ако Япония не премах-

не ключови нетарифни бариери в рамките на една година от 

началото на преговорите, ние ще прекъснем преговорите“.
19

 

Япония и представители на японския бизнес призовават за 

установяване на все по-тесни икономически отношения с Ев-

ропа, което според тях може да се постигне най-вече чрез 

сключване на споразумение за свободна търговия. В Европа 

мнозинството от представителите на бизнеса също са съглас-

ни за задълбочаване на икономическите връзки с Япония, но 

само при условие че японската страна прояви добра воля да 

премахне съществуващи търговски бариери. Подобно на 

официалните европейски институции, европейските предпри-

емачи също вярват, че Япония трябва да подобри достъпа до 

пазара на обществени поръчки и инвестиционния климат в 

страната. 

ЕС и Япония са изградили силни двустранни търговски и ин-

вестиционни отношения, но като глобални играчи те имат общ 

                    
18

 Commission proposes to open negotiations for a Free Trade deal with Japan, 

European Commission press release, 18
th

 July 2012 at: http://europa.eu/ra-

pid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/810&type=HTML; last visited: 

September 29, 2012. 

19

 Ibid. 
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интерес за съхраняване и поддържане на световната търговска 

система. Поради тази причина двустранното сътрудничество 

съвсем естествено е прераснало и в многостранно сътрудничес-

тво по търговски въпроси, най-вече в рамките на Световната 

Търговска Организация (СТО). Още през 1998 г. Япония и ЕС 

започват двустранен процес на консултации с цел да постигнат 

общи позиции по въпроси, свързани със СТО. Счита се, че този 

диалог е бил особено продуктивен и е позволил и на двете стра-

ни да установят голям брой области на общи интереси. 

 

Заключение 

Отношенията между ЕС и Япония безспорно имат потенци-

ал за развитие. Тези отношения олицетворяват твърдението, че 

страни, които са географски отдалечени една от друга тради-

ционно поддържат добри отношения, тъй като броят на конф-

ликтните точки е сведен до минимум. В рамките на диалога 

ЕС-Япония можем да откроим въпроси, които приоритетно 

вълнуват ЕС, и въпроси, които приоритетно вълнуват Япония. 

Считам, че към настоящия момент най-голям прогрес е регис-

триран в две области – икономически, търговски и инвестици-

онни отношения, и наука и технологии. 

В политическата област отношенията не са особено задъл-

бочени и предстои да се развиват в положителна насока. Отчи-

там като позитивна черта наличието на установена институци-

онална рамка, съществуването на добър политически диалог и 

провеждането на редовни срещи на различни политически 

равнища. На следващо място, оставам с добро впечатление от 

различните инициативи, събития и информационни кампании, 

чиято цел е да популяризират ЕС в Япония, а Япония да стане 

по-позната за европейците. Вярвам, че тези събития ще про-

дължат да се организират и в следващите години. 

Като голям недостатък отчитам факта, че за японските кор-

порации е много по-лесно и безпроблемно да правят бизнес в 
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Европа, отколкото за европейските фирми да развиват бизнес в 

Япония. Считам, че от тази гледна точка възможностите на 

двете страни не са равностойни, защото Япония провежда сил-

на протекционистка политика. Вярвам, че това трябва да се 

промени и възможностите на едната и другата страна да станат 

по-изравнени, защото това би било справедливо. 

На последно място, считам, че подписването на споразумение 

за свободна търговия между Япония и ЕС би бил един от важни-

те моменти в двустранните отношения, който би спомогнал за 

задълбочаване на диалога между двете страни. За съжаление, то-

зи въпрос не получава нужното медийно внимание за момента, 

но вярвам, че скоро ще има нови изявления по проблема и ще се 

разкрият по-конкретни детайли от бъдещия договор. 
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ФОРМИ НА ВАРИАНТНОСТ И ФАКУЛТАТИВНОСТ  

В КИТАЙСКИЯ И ЯПОНСКИЯ В СРАВНЕНИЕ  

С БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 

Антония Цанкова 

Вариантността и факултативността са универсални езико-

ви явления, които се проявяват по специфичен начин в раз-

личните по типология езици и съществуват на различни ези-

кови нива – фонетично, словообразувателно, морфологично, 

синтактично. Степента на тяхното разпространение и конк-

ретните им измерения в даден език зависят главно от типоло-

гични и диахронни фактори, както и от спецификата на даде-

ната езикова система. Всички езикови единици са вариативни, 

т.е. те са представени под формата на множества варианти, а 

самото функциониране на отделните единици на езика, отли-

чаващи се с различна степен на абстрактност, представлява 

вариране, паралелно съществуване и избор сред множества от 

техни варианти (ЛЕР
1

 1990: 81-81).  

Разглеждането на езика като съвкупност от разновидности, 

отчитайки неговата географска, социална, функционално-

стилова и т.н. стратификация и признаването на общата неед-

нородност на езиковата система налагат изследване на прояв-

ленията на вариантността и широк кръг от свързани явления 

и техните проекции в различни области на лингвистиката.  

В областта на фонологията за факултативни варианти, или 

свободно вариране на фонемите се приемат случаите, когато 

в която и да е дума дадена фонема, заемаща някаква опреде-

лена позиция, може да има няколко варианта за реализация, 

като по този начин разликите между факултативните вариан-

ти не са свързани с различините фонетични позиции. В сфе-

                    
1

 ЛЕР: съкр. от „Лингвистичен енциклопедичен речник“ (Лингвистичес-

кий энциклопедический словарь. Гл.ред. В. Н. Ярцева. Москва, 1990). 
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рата на синтаксиса факултативността най-често се отнася към 

принципите на запълване на синтактичните валентности, кои-

то се отличават по степента на своята задължителност при ре-

ализацията си в изречението (Апресян 1974: 149-150; Тесте-

лец 2001: 172-176).  

Освен в областите на фонетиката и синтаксиса, в редица 

изолиращи и аглутинативни езици явлението факултативност 

е широко застъпено на морфологично ниво, то има специ-

фични проекции в сферата на функциониране на формалните 

показатели на определени граматични значения (категории). 

Според данни на Д. Джил за проведено сравнително изслед-

ване на средствата за изразяване на категориите вид, време и 

наклонение в почти 500 езика в света, задължителното и фа-

култативното маркиране на тези категории показват ясно из-

разено типологично и географско разпределение. Районите, в 

които преобладават факултативните аспектуално-темпорални 

категории са Китай, континенталната част на Югоизточна 

Азия, основната част от Индонезийския архипелаг, Западна 

Нова Гвинея (Gil 2011).  

Изолиращата типология на езика се явява предпоставка, но 

не и единствен фактор за незадължителната експликация на 

словоизменителните формативи. Според данни от цитираното 

по-горе сравнително-типилогично изследване, не всички изо-

лиращи езици се характеризират с факултативно маркиране на 

аспектуално-темпоралните категории – за част от тях грама-

тичните форми имат задължителен характер, а при останалите 

се наблюдават различини проявления, също така различна 

степен на факултативност на граматичните маркери. Според 

авторите на изследването, този факт се обяснява с различията 

във времето на възникване на дадените форми и спецификата 

на развитие на езика като цяло, като се подчертава установена-

та корелация между маркирането на предикативността (чрез 

личните форми на глагола и др.) и маркирането на аспектуал-

но-темпоралните значения, т.е. езиците (включително и от 
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изолиращ тип), при които се наблюдава маркирана предикация, 

съответно имат и задължително аспектуално-темпорално мар-

киране, и съответно обратно – при отсъствие на маркирана 

предикация се наблюдава факултативност на видо-временните 

форми (Gil 2011). Редица лингвисти разглеждат факултатив-

ността на формообразователните елементи от сравнително-

историческа гледна точка като възможен „преходен“ етап в 

развитието на граматичните форми (Bybee, Perkins and Pagliuca 

1994: 98-150, Zoe Wu 2004: 277-281). Те отбелязват, че грама-

тикализиращите се морфеми имат общото свойство, наречено 

„увеличаване на честотността“ (“frequency increase”), което се 

изразява в това, че новите функционални елементи преминават 

в развитието си от етап, на който те се използват задължител-

но само в ситуации, които без маркиране биха допуснали не-

еднозначна интерпретация, към етап, когато те започват да се 

използват навсякъде, където значението им е съвместимо с 

общия контекст. Като пример се посочва формата за минало 

просто време –ed в английския език, за която се счита, че пър-

воначално се използва като факултативна форма, кодираща 

емфатично минало време. Произлиза от свободно употребя-

ващата се в староанглийския език форма на спомагателен гла-

гол в минало време „dyde“ (в съвременния английски език 

„did”). Предполага се, че употребата на този спомагателен 

елемент в позиция след главния глагол е довел до фонетична 

редукция на „dyde“ в суфиксален елемент (Bybee, Perkins and 

Pagliuca 1994: 150). Може да се отбележи, че в диахронен план 

спомагателната форма „dyde“ и редуцираният � варинат –ed 

първоначално са се използвали в случаите, когато говорещият 

е поставял определен акцент върху маркирания предикат, а не 

във всички случаи на минало време (Zoe Wu 2004: 278). По-

добни характеристики на факултативността в някои аспекти на 

употребата си притежава и перфективния маркер –le в съвре-

менния китайски език, който произлиза от глагола –liao „за-

вършвам” във функцията на резултативен модификатор. Като 
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цяло, формообразователните елементи в съвременния китайс-

ки език произлизат от знаменателни сричко-морфеми (думи), 

които се граматикализират на относително късен етап от раз-

витието на езика, т.е. в исторически достъпно за наблюдение 

време (приблизително преди около 10–15 века), и започват да 

се съчетават с граматически завършени думи (Солнцев 1970: 

11-19; Солнцев 1982: 97).  

За разлика от езиците с флективна типология, в които сло-

воизменителните афикси са неотделима част от думата, а 

граматичните категории функционират в относително строго 

противопоставени един на друг редове от морфологични 

форми (грамеми), за изолиращите и някои аглутинативни 

езици е типологично присъща възможността за сравнително 

свободно отделяне, или „изпускане“ на словоизменителни 

афикси от състава на думата. В най-голяма степен това е ха-

рактерно именно за изолиращите езици, в които основната 

структурна и градивна единица на езика се явява не думата 

(която в тези езици не се разграничава по естествен път, а 

представлява теоретично, научно понятие), а т.нар. сричко-

морфема – минималната градивна единица на езика, която 

едновременно с това притежава относително голяма степен 

на самостоятелност, т.е. може да функционира като цялостна 

и самостоятелна дума както в съчетание с определени лекси-

кални и граматични (словоизменителни) единици, така и без 

тях. В индоевропейските езици като цяло знаменателните ду-

ми задължително съдържат в себе си кодирана информация за 

онези граматични значения, които в дадения език имат мор-

фологичен израз, т.е. думата включва определен набор от 

грамеми (включително и изразените с нулев показател, който 

има определено граматично значение), без които тя не може 

да съществува. В състава на думата винаги е кодирана опре-

делена граматична семантика, дори в случаите, когато тя не е 

съществена за говорещия, или е вече експлицитно изразена 

чрез други средства. Освен че са инкорпорирани в състава на 
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думата, морфологичните показатели в индоевропейските ези-

ци са семантично относително ясно определени и като цяло 

не могат да варират съществено в значението си под влияние 

на контекстуални и други прагматични фактори.  

Въпреки тези типологични различия, обаче, във флективни-

те езици също се наблюдават отделни граматични явления, 

сходни по тип с проявленията на вариантността и факултатив-

ността в морфологията на изолиращите и аглутинативни ези-

ци. Разглеждайки факултативността в по-широк план като из-

бирателност на средствата, действаща в рамките на изразява-

нето на определено (функционално) значение (Солнцева 1982: 

103), бихме могли да открием в рамките на индоевропейските 

езици възможности за замяна на една граматична форма с дру-

га при запазване на общия смисъл, както и случаи на неутра-

лизация на значението на частните граматични категории и за-

мяната им с форма от общ, или генеричен тип. Случаи на не-

съвпадение между граматичното значение и граматичната 

форма по отношение на видовите и временни категории в рус-

кия език са констатирани например в (Бондарко 1971), където 

се посочват примери, в които при изразяване на завършено 

действие могат да се употребяват формите не на свършен, а на 

несвършен вид. Също така случаи на употреба на формите в 

единствено число при имплицирано от общия контекст значе-

ние множественост на съществителните в руския език се при-

веждат в (Солнцева 1982: 106). В българския език известен и 

често цитиран пример в това отношение е употребата на гла-

голи от свършен вид в минало несвършено време (Андрейчин 

2010, и др.) в стихотворението на Хр. Ботев „На прощаване“: 

„...там, дето либе хубаво 

черни си очи вдигнеше 

и с онази тиха усмивка 

в скръбно ги сърце впиеше,...“ 

Във всички тези случаи на „нестандартна“ употреба на 

граматичните форми на фона на дифолтната възможност да се 
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използват нормативните средства за изразяване на съответно-

то функционално значение, противоположния член на опози-

цията попада в сферата на действие на общото смислово поле 

на фразата и чрез него получава ново, имплицирано значание. 

Според А.В.Бондарко, формата за несвършен вид, участваща в 

изразяването на частното значение на противоположния вид, 

не загубва своето собствено частно значение, а се получава 

своебразно наслагване, съвместяване, но не смесване, на част-

ните значения на противоположните видове. По този начин 

обикновено се постига допълнетелен, специфичен стилисти-

чен оттенък. Едновременно с това следва да се има предвид, 

че далеч не при всички случаи на употреба на дадените кате-

гории е възможно подобно „привключване“ между противо-

положни членове на опозицията, като основна ограничителна 

роля играят контекстуалните условия. Освен нестандартна 

употреба на определени граматични форми, друг тип избира-

телност на езиковите средства за изразяване на едни и същи 

граматични отношения представляват случаите, в които гла-

голи с различна морфологична форма и в различни синтак-

тични конструкции имат еднакво лексикално значение. Такива 

примери са представени в (Димитрова 2003), като се разглеж-

дат синонимичните варианти на глаголните форми доближа, 

приближа, доближавам, приближавам, доближа се, прибли-

жа се, доближавам се, приближавам се, в примери като:  

Пътникът приближи селото.  

Пътникът приближи до селото.  

Пътникът се приближи до селото. 

Както виждаме, в случая става въпрос за „равностойна“ 

конкуренция и възможна замяна между определени анали-

тични форми. Авторът посочва, че в тези случаи „определящ 

за значението на глагола е контекстът, а не морфологичната 

му форма или синтактичното му обкръжение.... При подкре-

пата на контекста възвратният непреходен глагол може да за-

губи елемента се и, съвпадайки по форма със съответния пре-

ходен глагол, чрез синтактичните си връзки да изрази непре-
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ходност като типичен невъзвратен непреходен глагол.“ (Ди-

митрова 2003: 23-25). 

Всички гореизложени случаи на снемане на противопоста-

вянето между различни по тип граматични форми се намират 

в пряка зависимост от условията на контекста и общото 

смислово поле на фразата.  

Друг тип явления, близки до условията на избор между 

маркираната и немаркираната форма в изолиращите езици 

могат да бъдат проследени в езиците с флективна морфология 

в случаите на неупотреба на специализирани граматични 

форми, когато изразяването на конкретното граматично зна-

чение не е необходимо или релевантно от гледна точка на го-

ворещия. В такъв случай актуализиращата форма може да бъ-

де заменена от форма с по-общо, неактуализирано значение. 

Например, показателят за колективна и определена (референ-

тна) множественост, който се употребява при съществителни-

те, означаващи лица, в някои случаи на своята незадължител-

на употреба в китайския език, може да предполага и незадъл-

жително актуализиране на семантичните компоненти „опре-

деленост“, „множественост“ и при превод на съответните 

форми на български език (Цанкова 2009: 67). Например: 

(1) 师生(们)之间建立了深厚的友谊。 

а) „Между учителя и учениците（师生们）се създадоха 

отношения на дълбоко и искрено приятелство.“ 

б) „Между учител и ученици （师生）се създадоха отно-

шения на дълбоко и искрено приятелство.“ 

в) „Между учител и ученик （师生）се създадоха отно-

шения на дълбоко и искрено приятелство.“ 

Такъв тип ситуации допускат различна степен на актуали-

зиране на частните граматични значения както в китайския, 
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така и в българския език, т.е. различните форми изразяват 

варианти на граматичните значения, които са в равна степен 

допустими (изборни, факултативни) в дадената речева ситу-

ация, но в българския език тези значения са по-ясно детай-

лизирани.  

Както отбелязахме, явлението факултативност се разглежда 

по специфичен начин на различните езикови нива – фонетика, 

синтаксис, морфология, словообразуване, фразеология. То 

също така може да има различна проява и различна степен на 

разпространение в зависимост от характеристиките на конк-

ретната езикова система. Поради различните прояви на факул-

тативността в отделните езици, няма и единство във възгледи-

те относно същността на това явление.  

По отношение на японския език, В. М. Алпатов разглежда 

два основни аспекта на факултативността. Първият от тях ка-

сае случаите, в които дадено граматично значение не е за-

дължително, поради което съответно не са задължителни и 

средствата за неговото изразяване. Такова е например значе-

нието единичност – множественост в японския, китайския и 

др. езици. В случаите, когато разграничаването на единствено 

и множествено число не е съществено от гледна точка на го-

ворещия, тогава не е необходима и употребата на съответния 

маркер. Вторият разглеждан аспект, имащ отношение към 

факултативността, представлява отсъствие на определени 

граматични показатели (отсъствие на средствата за изразява-

не на дадено граматично значение) като характеристика на 

даден функционален стил на езика. В редица случаи грама-

тични показатели, които са задължителни в един стил могат 

да бъдат нетипични за друг – например, показателят „ga“, 

маркиращ подлога в японския език и показателят „о“ за пряко 

допълнение не могат да бъдат изпускани в публицистичния и 

на художествен стил на езика. Едновременно с това, В. М. 

Алпатов изключва извън рамките на разглежданото явление 

случаите на елипсис (изпускане на синтактичен компонент, 
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афикс или служебна дума), както и случаите, когато отсъст-

вието на съответния граматичен маркер е задължително, 

т.е. експликацията му е невъзможна при определени условия 

(Алпатов 1982: 11-12).  

На основата на разгледаните езикови явления, ще се опи-

таме да очертаем рамките на факултативността в сферата на 

функциониране на аспектуално-темпоралните суфикси в съв-

ременния китайски език. На първо място, от рамката би след-

вало да отпаднат случаите, при които отсъствието на грама-

тичен показател или варирането в употребата на алтернатив-

ни форми в една и съща граматична позиция се дължи на една 

от следните причини:  

а) използването на изследвания граматичен показател в да-

дена позиция е невъзможно (например случаите на несъв-

местимост на някои суфикси с определени семантични гру-

пи глаголи, несъвместимост на показателя за колективна и 

референтна множественост – men с количествено определени 

съществителни и др.);  

б) случаите на задължителен елипсис (например, когато 

при поредица от глаголи в сложно сказуемо маркерът задъл-

жително се изпуска при всички останали глаголи, освен пос-

ледния; при наличие в изречението на наречието cai и др.); 

в) случаи, в които употребата на една или друга алтерна-

тивна форма, включително и немаркирана, е свързана с про-

мяна на аспектуалната персепектива на говорещия в една и 

съща речева ситуация, т.е. при смяната на вариантите се про-

меня и граматическата интерпретация на изказването, и сле-

дователно връзката форма-значение в тези случаи е двуст-

ранна.  

Такива явления, наподабяващи проявленията на факулта-

тивността, но не съвпадащи с нея по същество, могат да бъдат 

определени като „квазифакултативност“ (Солнцев 1982: 101; 

Касевич 2006: 540-542). 
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Същинските проявления на вариантността и факултативността 

по отношение на аспектуално-темпоралните суфикси в китайския 

език могат да бъдат обобщени в следните няколко типа: 
 

1. В минимален контекст употребата на граматичния пока-

зател е обусловена от потенциална нееднозначна интерпрета-

ция на изказването (в случай на отсъствието му), поради кое-

то експликацията на маркера е наложителна и граматически 

мотивирана. 

(2) 他去北京。 „Той отива (ще ходи) в Пекин.“ 

(3) 他去北京了。 „Той отиде Пекин.“ 

(4) 他去过北京。 „Той е ходил в Пекин.“ 

Минимални конструкции от дадения тип се различават са-

мо по употребата/отсъствието на граматичен показател и съ-

ответно получават своята еднозначна аспектуално-темпорал-

на интерпретация благодарение на типа маркиране. Изказва-

ния от дадения вид обаче рядко се срещат в напълно изолира-

ни условия.  
 

2. При подкрепата на контекста, аспектуално-темпоралната 

семантика на изказването е еднозначна, но употребата на съот-

ветния граматичен показател е дефолтно мотивирана от:  

а) фразообразуващата функция на служебния елемент, или 

т. нар. „成句的作用“ (Lü 1981: 351), напр.:  

(5) 他昨天回来（了）。 „Той се прибра вчера.“ 

Изказвания от типа (5) биха могли да останат немаркирани, 

но в такъв случай се възприемат като незавършени или зави-

сими конструкции. Чрез употребата на маркера -le фразата 

придобива статута на самостоятелно и завършено изказване. 

б) структурната роля на елемента в синтактичната конст-

рукция, изразяването на таксисни отношения и др. специфич-

ни функции, напр.:  
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(6) 我已经把论文写完（了）。 „Аз вече написах статията.“ 

(7) 两年里, 换（了）几份工作, …  (“改写人生“, 2008) 

„В течение на две години [той] си смени няколко пъти ра-

ботата,...“ 

(8) 今天的天气不错，天空中飘着薄薄的云彩, …  

 (“改写人生“, 2008) 

„Днес времето е хубаво, по небето се носят леки, ефирни 

облаци,...“ 

В случаите, когато обектът на действието е определен, на-

пример количествено (7), или при употреба на конструкциите 

с предлозите ba и bei (6), показателят –le като правило при-

съства в самостоятелни изречения. В конструкции от типа (8), 

описващи действие/състояние, продължаващо в определен 

референтен момент, с локативна конструкция в качеството на 

тема, сказуемото като правило се оформя със суфикса –zhe. 
 

3. Случаи, при които маркираната и немаркираната форма 

са взаимозаменяеми без разлика в граматичната интерпрета-

ция на изказването, а изборът между двете е мотивиран от до-

пълнителни модални, текстообразуващи, ритмико-интона-

ционни и др. фактори, напр.: 

(9) 

贺明游荡到（了）外面的小饭店里（了），要（了）两个简

单的凉菜（了），一碗面，带（了）出来（了），路过附近

的小商店的时候，贺明又买（了）一瓶子白酒.......！(“改写人

生“, 2008) 

„Хъмин се дотътри (–le) до ресторантчето отвън (–le), по-

ръча (–le) си две студени мезета (–le), купа спагети, взе (–le) 

ги за вкъщи (–le), когато мина покрай малкия магазин по пътя, 

Хъмин си купи (–le) и бутилка (китайска) водка.“ 
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Според данни от проведено експериментално проучване 

върху факултативността на видо-временните суфикси в ки-

тайския език, в дадения фрагмент от съвременен художествен 

текст седемте обозначени в скоби позиции на потенциална 

употреба на маркера –le в рамките на конкретния дискурс мо-

гат да бъдат маркирани или немаркирани, в зависимост от су-

бективната гледна точка на говорещия върху описваните съ-

бития. В такива случаи чрез маркираната форма определено 

единично действие се актуализира като самостоятелен, завър-

шен факт, докато при употреба на неутралната форма описва-

ните действия се представят като една обща последовател-

ност, непрекъсната поредица от събития. В подобни случаи 

най-често се актуализира (маркира) началото и логическия за-

вършек на дискурса, както и по субективна преценка на гово-

рещия главните моменти от повествованието.  
 

4. Случаи, при които изборът между потенциалните грама-

тични варианти зависи от функционалния стил на езика, напр.: 

(10) 我已收到您的来信。„Аз (вече) получих Вашето писмо.“ 

(11) 我已收到了您的来信。„Аз (вече) получих (–le) пис-

мото Ви.“ 

В случаи от типа (10) отсъствието на показателя –le в 

сравнение с аналогичната конструкция в пример (11) може да 

бъде мотивирано от функционално-стилистични фактори. 

Както вече отбелязахме по-горе, аспектуално-темпоралните 

маркери в китайския език възникват на един сравнително къ-

сен етап от историята на езика и се употребяват относително 

рядко в официалния стил, формиран на основата на стария 

книжовен език „уънйен“.  

 

Заключение 

Явленията вариантност и факултативност са представени в 

различна степен и имат свои специфични проявления в раз-
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личните по типология езикови системи. Разглеждайки общата 

картина на изследваните явления в българския, японския и 

китайския език като представители на три различни езикови 

системи, установяваме, че те са характерни най-вече за пока-

зателите от аналитичен или аглутинативен тип, а случаите на 

вариантост при флективните показатели са свързани най-че-

сто с възможна нестандартна употреба на определени граме-

ми с цел постигане на специфичен стилистичен оттенък. В 

японския език формите на вариантност най-често се свързват 

със случаите на незадължителност на дадено граматично зна-

чение (напр. значението число в опозицията единичност – 

множественост), поради което отсъстват и съответните фор-

мални маркери, или с явлението елипсис на граматични пока-

затели, обусловено от функционално-стилистични фактори. В 

китайския език функционирането на морфологичните марке-

ри е в значителна степен прагматично и субективно мотиви-

рано, поради което те се отличават с висока степен на вари-

антност и факултативност. При провеждане на експеримен-

тално изследване върху степента на индивидуално вариране в 

употребата на аспектуално-темпоралните суфикси в китайс-

кия език с участието на 20 информанти – носители на езика 

беше установено, че пълно съвпадение в избора на участни-

ците относно употребата на най-разпростанения маркер –le се 

наблюдава едва в 12 от общо 336 случая на употреба.  

Въпреки типологичните различия, във флективните езици 

също могат да бъдат наблюдавани отделни явления, сходни 

по тип с проявленията на факултативността в областта на 

морфологията, напр. случаи на неутрализация на граматична-

та опозиция или конкуренция между определени аналитични 

форми и тяхната взаимна заменяемост. На тази основа можем 

да обобщим, че китайските формообразуващи показатели са 

постоянни в своето вариране, докато формативите на флек-

тивните езици са вариращи в своята регулярност.  
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МОМЕНТИ ОТ ИСТОРИЯТА  

НА ИГРАТА ГО В ЯПОНИЯ 

Константин Байрактаров 

Играта Го е една от най-древните стратегически игри, изоб-

ретена е в Китай и е на възраст повече от три хиляди години. В 

средата на първото хилядолетие на новата ера играта през Ко-

рея попаднала в Япония, където намерила своята втора родина. 

През 701 г. с императорски едикт тя е призната за изкуство. 

Играта се утвърдила като едно от типичните занимания сред 

представителите на аристокрацията и е била високо ценена от 

великите шогуни на Япония – Нобунага, Хидейоши и Иеасу. 

Във феодална Япония играта се радвала на държавна поддръж-

ка и се развивала. В наши дни Япония има изключителни зас-

луги за популяризирането на играта Го в световен мащаб. 

Играта Го има няколко основни правила. Дъската (гобан) в 

началото е празна. На нея са разчертани 19х19 линии и има 

361 пресечни точки. Играе се с черни и бели камъни (го-иши), 

които се поставят на пресечните точки и не се местят. Целта е 

да се загражда територия. Цялото игрово пространство на 

дъската е територия и играчите, чрез поставяне на камъни, се 

стремят да заградят, колкото се може по-голяма част от нея. В 

хода на играта могат да се пленяват противникови камъни. 

Краят на партията настъпва, когато вече няма ефективни хо-

дове и дъската е поделена между играчите. Тогава се при-

стъпва към анализиране на резултата. Той се определя от заг-

радената територия, която се изразява с броя на свободните 

незаети пресечни точки и взетите камъни. Победител е този, 

който е заградил повече територия.  

Днес има богат избор на литература, благодарение на коя-

то може да се изучават тънкостите на играта. Съвременните 

играчи черпят знания от партиите не само на съвременните 

майстори, но също така и на тези от близкото и далечното 
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минало. От старите майстори, например, на почит са партиите 

на Хонинбо Шусаку (1829-1862 г.). 

В класическата теория на играта от първостепенно значе-

ние е принципът за естетическата оценка на позицията от 

гледна точка на хармонията в разположението на камъните. 

Да се играе „некрасиво“ е недостойно за един професиона-

лист. Красивите форми (катачи) често се оказват стабилни и 

ефективни. Японските майстори са систематизирали основни-

те форми на тези построения и са ги поставили в основата на 

дебютните схеми (джосеки). Избирайки най-подходящата за 

дадения случай дебютна схема, играчът започва да твори, а 

съставената композиция от черни и бели камъни често отго-

варя на законите на красотата.  

Играта трябва да се провежда в спокойна и дружелюбна 

атмосфера, в идеала, напомнящ отчасти чайната церемония и 

целта е преди всичко да се изиграе красива партия, при която 

по най-добър начин да се разкрият способностите на играчите, 

 

Хонинбо Шусаку (1829-1862) 
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докато победата не е така важна. Дори се смята, че стремящи-

ят се към победа на всяка цена, не може да покаже цялостно и 

творчески това, на което е способен.  

Автор на първия японски го-учебник е будисткият монах 

Тачибана Канрен, който го е написал през 913 г. по поръчка 

на император Дайго (897-930 г). Книгата е загубена, но е из-

вестно заглавието � – „Методи в играта Го“ (Go Shiki). Извес-

тно е, че император Дайго е бил голям почитател на играта. 

Монахът Канрен го обучавал в тънкостите �, в замяна на кое-

то получил средства за построяване на будистки храм (Уи-

лямс 2005: 185, Чо Чикун 1996: 18). 

Въпросът, кога тази игра попада в Япония, е доста спорен. 

Изследователят Ширакава Масайоши твърди, че това най-

рано може да е станало по времето на императрица Химико 

(упр. 173-248), която е управлявала държавата Яматай на о. 

Кюшу. За нея е известно от китайскита хроника „Сан-гуо 

джи“, в която се разказва, че Химико е осъществила диплома-

тически връзки с китайската държава Вей. Държавата Вей е 

била основана от генерал Цао Пи след разпадането на Хански 

Китай през II в. на три държави – Вей, Шу и У. Генерал Цао 

Пи е известен в историята и като го-играч от епохата Трицар-

ствие (Сангуо, 220-280 г.). Обаче, дали играта Го е попаднала 

на Японските острови покрай договорите за приятелство и 

добросъседски отношения между Вей и Яматай, си остава за-

сега само предположение (Ширакава 2005: 61-73). 

Известно е, че през VI-VII в. в Япония играта Го е известна, 

което е упоменато в китайската хроника „Суй шу“. Престижът 

и популярността на играта сред японската аристокрация по-

степенно започвали да се засилват, което било обусловено от 

културните контакти с Китай (Чо Чикун 1996: 17). Приема се, 

че официалните международни отношения между Япония и 

Китай водят началото си от 607 г., когато императрица Суйко 

(554-628 г.) изпраща принц Шотоку-Тайши (574-622 г.) като 

посланик в китайския двор на династия Сун (597-618 г.), пос-
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ледван след това в 608 г. от група млади хора, отишли да се 

обучават там, за да получат фундаментално образование. Това 

са културните предпоставки за признаването на играта Го като 

изкуство през 701 г., което е станало с едикт на император 

Момму (697–707 г.). Следващият важен момент от историята 

на играта Го в Япония е посланичеството на забележителния 

учен Киби но Макиби (995-775 г.) в Тански Китай по времето 

на управлението на Сюан-дзун (упр. 712-756). Той посетил ки-

тайския двор два пъти в периодите 716-735 г. и 751-754 г., съ-

ответно като посланик на император Шому (упр. 724-748 г.) и 

на императрица Кокен (упр. 749–758 г.). 

Историята за Киби но Макиби заслужава нашето внимание. 

Когато той бил в Китай, тамошните придворни книжници би-

ли впечатлени от познанията на чуждоземния си гост. Въпре-

ки това, в желанието си да го унизят на изпита, на който в 

присъствието на императора да покаже своята ученост, те го 

затворили в една килия без книги и без храна. Противно на 

очакванията, Киби но Макиби се представил блестящо и по-

разил с познанията си императора. Книжниците не се отказа-

 

Киби но Макиби (в центъра) в китайския двор, триптих на Тойохара, 

1887 г. 
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ли да опозорят чуждоземеца. Те отново го пратили в килията 

и му съобщили, че на другия ден му предстои да изиграе пар-

тия Го с най-добрия китайски играч. Киби но Макиби и преди 

е играл тази игра в Япония, но сега му предстояло да се срещ-

не с китайския шампион. На другия ден се оказало, че в уме-

нията си бил наравно с китаеца. Когато партията била към 

края си, той успял да изчисли, че резултатът зависи само от 

един камък, т.е. една точка. Тогава, в желанието си да победи 

и обхванат от патриотичен дух, Киби но Макиби се изхитрил 

да отмъкне незабелязано един противников камък и го глът-

нал. Когато партията завършила, при преброяването на точки-

те китайците заподозрели, че нещо не е наред и поднесли на 

японеца слабителна напитка. В крайна сметка, както се раз-

казва в историята, Киби но Макиби бил упорит и така не им 

върнал камъка. С тази забавна и пикантна история е запомне-

на първата международна среща по Го между Япония и Китай 

(Филатов 1974: 42-45).  

Завръщайки се в родината си в 735 г., Киби но Макиби 

представил в японския двор цитрата „бива“, играта Го и из-

куството на бродерията. Също така, донесъл конфуциански 

книги и военни трактати, което се упоменава в летописа 

„Сьоку Нихонги“.  

Киби но Макиби посетил Китай за втори път в 751 г., а ко-

гато се завърнал, станал помощник администратор на о. Кю-

шу. В 766 г. бил назначен на длъжността Велик министър на 

правосъдието и оказал значително влияние в японския двор. 

Затова той е известен също и като Киби Дайджин или минис-

тър Киби. В 771 г. той се оттеглил от поста си и се посветил 

на изучаване на конфуцианството. Някои считат, че той има 

отношение и към създаването на азбуката катакана.  

Играта Го в Япония, – пише Андрю Грант (1959-2009 г.), е 

била известна повече от сто години преди посланичеството на 

Киби но Макиби и вероятно играта Го в Япония е била позна-

та в шести век, но популярността � в японския двор може да 
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се обясни като резултат от доклада му за високия � престиж в 

Китай. Благодарение на Киби но Макиби играта става едно от 

любимите занимания на аристократите (Грант 2003: 10). В 

книгата „Разкази за Генджи“ (Gendji Monogatari), написана от 

придворната дама Мурасаки Шикибу в началото на XI век, се 

описват сцени, в които дами и господа от аристокрацията иг-

раят помежду си Го за развлечение.  

В Националния музей в град Нара се пази най-старата дъска 

в Япония. Вероятно това е дъската, която донесъл Киби Дай-

джин от Китай като подарък за император Шому (724-748 г.). 

Дъската поразява с великолепие си, направена е от висококаче-

ствена дървесина и е богато инкрустирана с изображения на 

птици и други животни, а камъчетата – обработени драгоценни 

камъни с червени и бели цветове (Ясуюке 2005: 125).  

В Средновековна Япония императорите вече били лишени 

от реална власт, а държавата се управлявала от феодалните 

владетели – шогуните, които воювали помежду си за хегемо-

ния. В края на XVII век 

между феодалите избух-

нала поредната война. 

Първият владетел на 

Япония тогава станал шо-

гунът Ода Нобунага 

(1534-1582 г.), който под-

 

Дъската на император Шому  

(724-748 г.). 

 

 

Последната позиция от незавършената 

партия между Ничирен с белите и  

Нишомару с черните от 1253 г. 
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чинил почти всички останали феодали. Ода Нобунага наре-

дил да се издири най-добрият го-играч, за да стане негов уче-

ник. Получило се така, че той бил будисткият монах Никкай 

от школата Ничирен, който живеел в храма Хонинбо в замъка 

Хоно-дзи в Киото.  

Будистката школа, от която идвал Никкай, е основана през 

XIII век от монаха Ничирен (1222-1282 г.), който е запомнен 

и като талантлив го-играч. Най-старият запис на партия Го в 

Япония е от 1253 г. между Ничирен и неговия ученик Нишо-

мару. Ето защо ръководителите на школата Ничирен поощря-

вали изучаването на играта в манастира. Никкай е роден през 

1559 г. в столицата на Средновековна Япония – Киото, в се-

мейството на дребен търговец. На деветгодишна възраст той 

бил пратен в манастира. Всъщност той попаднал не къде да е, 

а сред забележителни любители на играта от онова време. 

След 11 години той нямал равен на себе си и тогава го открил 

Нобунага, който след като наблюдавал превъзходната му игра, 

го нарекъл „мейджин“, което означава „експерт“ или „вирту-

оз“, т.е. признал го за май-

стор по Го. От тук води на-

чалото си титлата „мей-

джин“, която е една от най-

престижните майсторски 

титли в Япония. 

Никкай напуснал манасти-

ра и приел светското име Хо-

нинбо Санса (1559-1623 г.), с 

което станал известен в исто-

рията на играта Го. Хонинбо 

бил назначен като придворен 

учител по Го (го-докоро) в 

двореца на шогуна. След Но-

бунага на власт дошъл шогу-

нът Тойотоми Хидейоши 

 

Хонинбо Санса (1559-1623 г.) 
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(1536-1598 г.), който бил велик владетел, макар и неудачник 

във военната си кариера, тъй като направил неуспешен опит да 

покори Корея и Китай. По време на военните си кампании Хи-

дейоши бил придружаван от неговия любим играч Хонинбо, 

който, както подчертават източниците, „закалил характера му и 

благодарение на което придобил дълбоко разбиране за жесто-

ките и драматични страни на живота“. След „японския Наполе-

он“ на властта завзел шогунът Иеасу Токугава (1542—1616 г.), 

който основал династия, която управлявала страната повече от 

четири века.  

През 1603 г. Иеясу издал знаменития си едикт за учредява-

нето на Го Академия (Go-In), която била оглавена от Хонинбо. 

В рамките на академията се сформирали четири школи, пред-

ставителите на които разработвали теорията на играта, възпи-

тавали ученици, участвали в периодично провеждащите тур-

нири, отговаряли на въпросите на любителите и т.н. Майсто-

рът, главата на школата, избирал измежду най-добрите си 

ученици приемник, който получавал и неговата фамилия. Та-

ка след Хонинбо I идвал Хонинбо II и т.н. по приемствената 

линия. Ръководителите на останалите три школи били талант-

ливите играчи Иноу, Яшуи и Хаяши. 

В Академията била разработена квалификационната систе-

ма, прилагана и днес, според която на играча се присъжда оп-

ределен разряд – дан: от първи до девети. Системата се бази-

ра на хандикапен принцип. Така играч 9-ти дан срещу 7-ми 

дан дава един камък преднина, два камъка – на 4-ти дан, три 

камъка – на играч 1-ви дан. Дановете се присъждали много 

строго, само на основа на големи и стабилни успехи. За пери-

од от триста години титлата мейджин са носили само девети-

ма, седмината от които са с името Хонинбо.  

По онова време един от значимите празници в Япония бил 

денят „оширо-го“ – състезанието между двамата най-силни иг-

рачи в страната. На това събитие винаги присъствал шогунът 

със семейството си, свитата му, главите и наследниците на 
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школите от академията и най-силните играчи, които не са от 

Академията. Играчите за оширо-го се избирали на специално 

съвещание от ръководителите на четирите школи. Обикновено 

играта се провеждала на 17-ти ноември в двореца на шогуна. 

В напрегнатата тишина от време на време се чувал мело-

дичният удар на камъните по дъската. Шогунът винаги идвал 

през втората половина на деня по време на решаващия етап на 

играта. Етикетът за оширо-го бил разработен до най-дребните 

детайли. Нарушаването и отклонението от етикета се считала 

за оскърбително и дори престъпно. С един от великите май-

стори Хонинбо II Саниетцу (1630-1658 г.) се случило следното. 

По негово време званията мейджин и придворен учител по Го 

носил знаменитият играч от школата Яшуи – Яшуи II, 9 дан. 

Хонинбо II, с разряд две степени по-ниско (7 дан), трябвало в 

деня „оширо-го“ да отстои честта на школата си.  

В средата на тази важна партия министър Мацуидара из-

веднъж нарушил свещения етикет като заговорил на глас, че 

фактически партията била спечелена от Яшуи. Тогава Хонин-

бо Саниетцу върнал обратно камъка в купичката и се произ-

несъл в залата: „Аз служа на шогуна с изкуството на играта 

си. Когато сядам пред дъската, усещам същото, което усеща 

войнът преди битката, който е готов да се пожертва за побе-

дата. Малцина са в страната майсторите, които могат да раз-

берат замислите ми на дъската. А самонадеяният министър 

предсказа моето поражение. Това е толкова възмутително, че 

се отказвам да играя по-нататък!“. Тази сцена се разиграла 

малко преди да дойде шогунът и изплашеният министър за-

почнал да се моли и извинява. Хонинбо II му простил и в края 

на краищата удържал блестяща победа, което по мнението на 

придворните летописци, унизило още повече министъра 

(Смит 1908: 9-10).  

С годините играта Го ставала все по-популярна във всички 

слоеве на обществото. За изкусна игра давали парични награ-

ди, присъждали благороднически титли и повишавали в 
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службата. Тези условия способствали за развитието на теори-

ята и практиката и появата на професионални играчи и препо-

даватели. Професионалните познавачи навсякъде намирали 

добър прием и работа. За добрия учител по Го винаги имало 

купа ориз, чаша вино и покрив над главата. А тези, които не 

искали да служат в дворовете на феодалите бродели из стра-

ната и навсякъде били желани гости.  

В края на XIX в. Го Академията, причислена към анахро-

низмите на феодалния строй, била закрита. Възраждането на 

играта бележат 20-те години на ХХ в., когато започнало да се 

пише за нея във вестници и списания. През 1924 г. е създаде-

на Японската Го Асоциацията „Нихон Киин“, обединяваща 

професионалисти и любители. 

Разработената от майсторите Китани Минору и Го Сейген 

в началото на XX в. (1933 г.) модерна дебютна теория „Shin 

Fuseki“ придала нов тласък в развитието на Го. Стилът на иг-

рата, предложен от тях, се различава от стила на класическата 

школа със смелостта и бойкостта си. Постепенно играта Го 

започнала да се превръща в спорт. 

Срещата между Хонинбо Шусаи и Китани Минору през 

1938 г. се възприема днес като стълкновение между две епохи. 

Хонинбо Шусаи XXI е последният наследствен Хонинбо. 

Партията му срещу Китани Минору траела половин година. 

Четиринадесет пъти играчите възобновявали играта след 3-5 

дена прекъсване при времева контрола 40 часа на играч. На 

драматичната история на този сблъсък и впечатляващата лич-

ност на непобедимия Хонинбо Шусаи, който губи последния 

си мач, е посветен романът на Ясунари Кавабата „Мейджин“. 

Хонинбо Шусаи предоставя титлата си на Японската Го Асо-

циацията „Нихон Киин“, която започнала да устройва ежегод-

ни турнири за званието „Хонинбо“.  

Ето как Кадзутоши Ватанабе коментира лебедовата песен 

на майстор Шусаи в драматичния му сблъсък с младия пре-
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тендент Отаке (разбира се, прототипът на героя е Китани Ми-

нору) в романа „Мейджин“: 

„В последното си състезание майстор Шусаи има за про-

тивник Отаке – седми дан в играта Го, смятан за негов евен-

туален приемник. Преди да получи правото да играе срещу 

майстора, той е победил всички останали претенденти. Зало-

гът в турнира е голям: това е последната възможност някой 

млад играч да премери силите си с непобедения дотогава 

майстор. Една нова негова победа би осъдила цяло поколе-

ние състезатели по Го да не могат да се изравнят с него и да 

се чувстват винаги по-долу… И тъй, един срещу друг се из-

правят старец, който е загубил почти всичко и залага титла-

та си в това състезание, и щастлив младеж, пред когото е бъ-

дещето. Състезанието обаче е не само между противници, а 

 

Title-holder Hon'inbō Shūsai’s last official game, his opponent being 7th 

class player Kitani (left) [Последната официална партия на шампиона] 

Хонинбо Шусаи и Китани Минору (вляво) 
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между две концепции за играта. През последните две години 

майсторът е играл само в два турнира и оттогава много неща 

са се променили… През цялото състезание той се опитва да 

се съпротивлява на наложените му променени правила. Об-

рисуван като честен противник, Отаке възразява остро сре-

щу все по-честите нарушения, допускани от майстора не 

толкова поради нежелание да спазва правилата, колкото по-

ради неспособност да вникне в новия дух на играта… Обра-

зът на Отаке е интересен… Той въплъщава новото, рацио-

налното… една нова духовност, една нова система: той изиг-

рава спрямо стария майстор ролята на палач не по своя воля, 

а защото е част от развитието на Го… неумолимия закон на 

съвременността, изключващ всякакво фаворизиране – на ко-

гото и да било, а още по-малко на стария майстор. Обръчът 

от правила се затяга около стария играч с отживели възгледи 

и той бива пожертван пред олтара на прогреса, от който за-

виси оцеляването на играта Го в съвременния свят. От тази 

гледна точка Отаке е само добросъвестен изпълнител на за-

дължението да бъде прекрачен прага към новото време: не-

обходимо е да се пожертва майстора – славен представител 

на миналото, което трябва да бъде отречено, за да не се про-

пусне мигът на срещата със съвременността.“ (Ватанабе 

1992: 31-32). 

През ХХ в. играта Го в Япония се развивала с бурни тем-

пове. Организирали се турнири, както за професионалисти, 

така и за любители. В страната се появили хиляди клубове, 

разгърнала се широка мрежа от преподавателски курсове и 

школи за всички възрасти и степени на подготовка. Днес в 

Япония играят към 10 милиона души. С развитието на спор-

тното Го системата „кю-дан“ за определяне на нивото на иг-

ровите умения се прилага в следния вид: от 30-то до 1-во кю 

са начинаещите нива, от 1-ви до 7-ми дан са майсторските 

разряди и от 1-ви до 9-ти профи-дан са професионалните 

степени. Прототипът на тази система е въведен още от Хо-
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нинбо Досаку (1645-1702 г.). Идеята при среща на различни 

по сила противници се запазва с прилагането на хендикап. 

Играта Го има забележителна история в Япония. Да не 

забравяме, че тя има също дълбоки традиции в Китай и Ко-

рея. Също така, играта не остава само в пределите на стра-

ните от Далекоизточна Азия. Днес играят на Го милиони 

хора по света и без да омаловажаваме приносите на Китай 

и Корея, трябва да се отбележи, че Япония има солидни 

заслуги за популяризацията на играта в глобален мащаб. 

Едно от важните мероприятия, които спонсорира Япония е 

Световния любителски шампионат по Го, който се провеж-

да от 1979 г. На този шампионат си дават среща най-добри-

те играчи-любители от цял свят. У нас учредената през 

2004 г. от Йони Лазаров (1963-2010 г.) Българска Го Асоци-

ация провежда ежегодно шампионати у нас, победителите 

на които от 2006 г. насам представят България на Светов-

ния шампионат.  
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„ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ“ НА ЯПОНИЯ 

КЪМ СССР ПРЕЗ 60-ТЕ И 70-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК 

Боряна Митева 

Япония установява дипломатически и търговски контакти 

с Русия в средата на XIX в., но съперничеството за надмощие 

в Източна Азия превръща двете империи в противници. Пора-

ди географската близост и общото историческо минало Русия 

заема важно място в японската външна политика, а японо-

руските отношения са основен фактор за сигурността на Се-

вероизточна Азия
1

. Военните успехи
2

 и модернизацията в 

края на XIX и първата половина на XX в. предоставят въз-

можност на Япония да се нареди сред великите сили в регио-

на. Поражението във Втората световна война (1945 г.) обаче и 

присъединяването на страната към западния военно-полити-

чески лагер
3

 в рамките на Студената война задълбочават про-

тиворечията и възпрепятстват установяването на добросъсед-

ски японо-съветски отношения. 

Въпреки липсата на мирен договор
4

 и невъзможността да 

се намери разрешение на спора за „Северните територии“
5

 

                    
1

 Kimura, H. Conflict prevention and management in Northeast Asia: a Japane-

se perspective. Sweden, 2005. 

2

 Китайско-японската (1894-1895 г.), Руско-японската (1904-1905 г.) и 

Първата световна война (1914-1919 г.) 

3

 С договора от Сан Франциско и Японо-американския договор за сигур-

ност от 1951 г. „The world and Japan“ database project, Database of Japanese 

politics and international relations, Institute of oriental culture, University of 

Tokyo.  

4

 СССР отказва да подпише мирния договор от Сан Франциско, с който 

Япония получава независимост след окупационния период (1945-1952 г.). 

5

 Териториалният спор за островите Шикотан, Хабомай, Еторофу и Куна-

шири, които са окупирани след като СССР нарушава Японо-съветския 

пакт за неутралитет от 1941 г. и се включва в Тихоокеанската война. Арги-

рова, В. Проблемът за Северните територии – история и реалност. – В: 
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през 60-те и 70-те години на XX в. е направен опит за полити-

ческо сближаване и установяване на ползотворни икономи-

чески отношения между двете държави. Множество външно и 

вътрешнополитически фактори оказват влияние за поврата в 

японската политика към СССР. 

Настъпилите изменения в глобалната рамка на междуна-

родните отношения в средата на 50-те
6

 и през 70-те години
7

, 

известни като периоди на „разведряване“, предоставят въз-

можност на японската дипломация да подобри отношенията 

си с държавите с различна политическа система, включително 

СССР. Промяната в съветската политика към Япония също се 

оказва предпоставка за сближение. Тя се корени в нуждата от 

внос на валута и технологии от една страна, и от появата на 

сериозен конкурент в регионалните и глобалните отношения 

в лицето на КНР
8

. 

                    

Проблемът Изток – Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време. С., 

2005; Morris, G. L. Japan, Russia and “The Northern territories” dispute: neig-

hbors in search of a good fence. Monterey, 2002; Hara, K. Japanese-Sovi-

et/Russian relations since 1945: Difficult peace. London, 1998. 

6

 Десталинизацията в Източния блок (след смъртта на Сталин през 1953 г. 

и „секретният“ доклад на Хрушчов от 1956 г.), краят на войната в Корея 

(1953 г.), опитите за разоръжаване (конференцията в Женева през 1955 г.) 

и възприемане на 5-те принципа за мирно съвместно съществуване (кон-

ференцията в Бандунг през 1955 г.). 

7

 Краят на войната в Индокитай (1975 г.), договорите за признаване на 

границите в Европа, разоръжаване и икономическо сътрудничество между 

САЩ и СССР от една страна и между ФРГ и СССР от друга (1970-1972 

г.), както и подписването на Заключителния акт от Хелзинки през 1975 г. 

– Diplomatic Bluebook for 1971-1980, Public information bureau, Ministry of 

foreign affairs, Japan, www.mofa.go.jp. 

8

 Разривът в отношенията между СССР и КНР и превръщането на послед-

ната в ядрена сила (1964 г.) подтикват американо-китайското и японо-ки-

тайското сближаване през 70-те години, което води до стремежа на СССР 

да избегне евентуалната си изолация като подобри отношенията си с Ва-

шингтон и Токио. – Мазуров, В. М. США-Китай-Япония: перестройка 

междугосударственных отношений 1969-1979. М. 1980; Dittmer, L. The si-
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Бързият икономически растеж на Япония, нарастващите 

американо-японски икономически противоречия
9

 и отказът 

на Западна Европа да търгува на равноправна основа с Япо-

ния съдействат за подобряване на японо-съветските отноше-

ния. Липсата на собствени природни суровини и нуждата от 

пазари за реализиране на японските стоки превръщат СССР в 

партньор особено след петролните кризи от 1973 г. и 1979 г. 

Стремежът на Япония към политическа и икономическа неза-

висимост от САЩ и равноправно приемане в авторитетните 

международни организации
10

, към поддържане на интензивен 

търговски обмен и икономически растеж, заложен в нацио-

налните икономически планове, дава основание на японските 

управляващи да приложат принципите на отделяне на поли-

тиката от икономиката чрез методите на „икономическата 

дипломация”
11

. Последователността в преследването на на-

ционалните приоритети от страна на Япония поставя начало-

то на поврата в японската дипломация спрямо СССР, намерил 

израз в конструктивния политически диалог
12

 и изключител-

но интензивното икономическо и научно-техническо струд-

ничество през 60-те и 70-те години. 

                    

no-japanese-russian triangle. – In: Journal of Chinese political science, March 

2005, Vol. 10, Issue 1, pp. 1-21. 

9

 Ямамото, С. Токио-Вашингтон: Экономическая дипломатия Японии. 

М., 1963. 

10

 СССР налага вето върху приемането на Япония в ООН до 1956 г. 

11

 За първи път японският министър-председател Ичиро Хатояма (1954-

1956 г.) превръща подобряването на японо-съвтските отношения в свой 

външнополитически приоритет. Доктрината „Хатояма“ (1955 г.) е подкре-

пяна от набиращото сила просъветско лоби сред японските обществено-

политически среди. 

12

 През 1956 г. Япония възстановява дипломатическите си отношения със 

СССР. Въпреки че не успяват да подпишат мирен договор, Япония и СССР 

поставят началото на активно обсъждане на високо равнище на въпроси от 

двустранен и глобален характер. – Jain, R. K. The USSR and Japan 1945-1980. 

Brighton, 1981; Латышев, И. А. СССР и Япония. М., 1987; Hara, K. Op. cit. 
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Повратът в японската политика към СССР от 60-те и 70-те 

години се изразява в повишаване и разнообразяване на общия 

стокообмен, интензифициране на контактите на високо равни-

ще
13

 и задълбочаване на научно-техническото сътрудничество. 

В основата на тези процеси стоят междуправителствените 

споразумения
14

 и създадените органи за координация
15

, които 

улесняват уреждането на конкретни проблеми от търговските 

взаимоотношения чрез изграждане на общ постоянен консул-

тативен орган на държавно равнище по икономическите въ-

проси. След периода на взаимно опознаване и изграждане на 

доверие постепенно срокът на действие на двустранните доку-

менти се удължава
16

, увеличават се гаранциите от страна на 

                    
13

 Официалните посещения на Микоян през 1961 г. и 1964 г. и на Громико 

през 1967 г. водят до повишаване на стокообмена, разширяване на експор-

тираните продукти, създаването на директна въздушна линия между Токио 

и Москва през 1966 г. и директна морска връзка между Йокохама и Наход-

ка през 1961 г. Официални икономически визити в Москва от страна на 

представители на японските бизнес (директори на големи компании и бан-

ки, представители на МИТИ) кръгове се осъществяват през 1962 г., 1963 г. 

и 1965 г. – Кутаков, Л. История советско-японских отношений. М., 1962. 

14

 Първият търговски договор е подписан на 6 декември 1957 г. в Токио, с 

който двете страни си разменят статута на най-облагодетелствана нация и 

се учредява съветско търговско представителство в Токио. – СССР-Япо-

ния: проблемы торгово-экономических отношений. М., 1984, с. 201-207. 

33,9 млн. рубли. Крупянко, М. И. Советско-японские экономические отно-

шения. М., 1962, с. 37.  

15

 През 1965 г. се създават съвместни японо-съветски икономически коми-

тети, чиято роля е да организират търговските отношения и да оптимизи-

рат условията по разработване на съвместните проекти. В японския коми-

тет влизат представители на редица промишлени и търговски компании и 

ръководителите на големите организации на японския бизнес като Кей-

данрен и Търговско-промишлената палата, а съветските им колеги са фи-

гури от Министерство на външната търговия, Министерство на външните 

работи, ДКНТ. Ежегодно се провеждат съвместни заседания на комитети-

те както в Токио, така и в Москва. – Латышев, И. А. Цит. съч., с. 328. 

16

 За срок от три години през 1960 г. и 1963 г., за срок от пет години през 

1966 г. и 1971 г. – Крупянко, М. И. Советско-японские экономические от-
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японското правителство и участието на частния бизнес
17

, кое-

то води до значителен ръст в двустранната търговия
18

 и раз-

ширяване на видовете търговски продукти. Преговорите се 

осъществяват от полуофициални японски правителствени ор-

ганизации – Кейданрен
19

, ДЖЕТРО
20

, ЯСИК, СЯИК
21

, Япон-

ска търговско-индустриална камара
22

, Японска експортно-им-

портна банка
23

, Японска асоциация за търговия със СССР и 

социалистическите страни от Източна Европа.  

През 70-те години съвместните японо-съветски проекти в 

Сибир и Далечния Изток стават причина за значителен ръст 

в двустранната търговия (30% от общия търговски процес) и 

до голяма степен определят вида на стоките, които Япония 

изнася за СССР. Те са предимно оборудване, машини
24

 и 

                    

ношения. М., 1962, с. 39,40. Robertson, M. Soviet policy toward Japan. An 

analysis of trends in the 1970s and 1980s. NY, 1988, p. 53. 

17

 Първоначално японските фирми са малки и средни предприятия, а голе-

мите компании осъществяват сътрудничество чрез свои дъщерни фирми 

(„Тохо бусан“ – „Мицуи бусан“, „Ока боеки“ – „Сумитомо шоджи“, „Шо-

ва санге“ – „Мицубиши шоджи“), които се специализират в износа на оп-

ределени продукти и не осъществяват мащабен експорт. Постепенно за-

почват да вземат участие и представителите на едрия бизнес като „Мицу-

биши“, „Мицуи“, „Сумитомо“, „Марубени-Иида“, „Канемацу“, които из-

вършват 90% от търговията. – Крупянко, М. И. Цит. съч., с. 43. 

18

 15,4 млн. рубли през 1957 г. на 652,3 млн. рубли през 1970 г. – Латы-

шев, И. А. Цит. съч., с. 309; Крупянко, М. И. Цит. съч., с. 45; Кандиларов, 

Е. България и Япония. От Студената война към XXI век. С., с. 139. 

19

 Японска федерация на икономическите организации (��9:; Нип-

пон Кеиданрен). 

20

 Японска асоциация за насърчаване на външната търговия (��<=>

?0@ Нихон Бо:еки Шинко: Кико:). 

21

 Японо-съветска икономическа комисия, Съветско-японска икономичес-

ка комисия. 

22

 ��A��B�CНихон Шо:ко: Каигишо. 

23

 ��DEFGHCНихон Юшутцуню: Гинко. 

24

 През 1971 г. 125,2 млн. рубли, а през 1980 г. 574,7 млн. рубли. – 

Крупянко, М. И. Цит. съч. 
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продукти на черната металургия
25

, които преобладават в 

японския износ за СССР
26

. Японските стоки са необходими 

за развитието на химическата, нефтопреработвателната, ме-

талургичната индустрия, за селското стопанство и морския 

транспорт (оборудване за производство на автомобили, хла-

дилници, текстилни продукти, търби с широк диаметър, хи-

мични продукти и продукти на електрониката, корабострои-

телно оборудване, стоки за широко потребление и тран-

спортни средства за усвояване на полезни изкопаеми и про-

ходимост в трудно достъпни места като кранове, булдозери, 

ескалатори). Вносът на Япония от СССР
27

 се състои предим-

но от промишлени суровини (55%), горива (25%) и дървен 

материал (38%). Те включват целулоза, дървесина, черни и 

цветни метали, памук, каменни въглища, газ, нефт и нефте-

ни продукти
28

. Благодарение на подписаното през 1963 г. 

споразумение за развитие на крайбрежната търговия
29

 реди-

ца японски фирми от североизточните крайбрежия установя-

ват контакти със специално създадената съветска организа-

ция „Далинторг“ и доставят за далекоизточните райони ри-

боловно оборудване, стоки на текстилната промишленост, 

свежи плодове и внасят дървен материал, въглища, мрамор. 

Тази търговия заема малък дял в общото развитие на японо-

съветските икономически отношения, но има съществено 

значение за живота и дейността на местното население и за 

развитието на регионите около североизточните японски 

крайбрежия и съветския Далечен Изток и е една от най-бър-

                    
25

 През 1971 г. 26,4 млн. рубли, а през 1980 г. 225 млн. рубли. – Пак там. 

26

 Пак там, с. 67. 

27

 Пак там, с. 90; Yataro, T. The system of trade between Japan and the East 

European countries, including the Soviet Union. – In: Law and contemporary 

problems, Vol. 37, No 3, East-West trade: Part 1 (Summer 1972), pp. 429-447. 

28

Крупянко, М. И. Цит. съч. S.90. 

29

 Латышев, И. А. Цит. съч., с. 307. 
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зо разрастващите се области от двустранното икономическо 

сътрудничество през 60-те и 70-те години
30

. 

Научно-техническото сътрудничество между Япония и 

СССР се осъществява на основата на споразумения между 

ДКНТ към МС на СССР
31

 и японски правителствени органи-

зации или частни компании. През 1967 г. са подписани дого-

вори с ДЖЕТРО през 1959 г., с Японската търговско-инду-

стриална камара през 1965 г., с Асоциацията за търговия със 

СССР и социалистическите страни от Източна Европа
32

. При 

посещението на Танака Какуей през 1973 г. в Москва е склю-

чено споразумение за научно-техническо сътрудничество и 

договореност за обмен на учени и научни сътрудници от Ака-

демията на науките в СССР и научни учреждения в Япония
33

. 

Тези документи предвиждат търговия с лицензи, патенти и 

„ноу-хау“, размяна на технически опит, информация, делега-

ции и специалисти, организиране на семинари и съвместно 

разработване на технологии. Япония купува основно съветски 

промишлени технологии, а СССР – японски лицензи за произ-

водство на радиоапаратура, хладилници, телевизори, автомо-

били
34

. Съвместните проекти се договарят на заседанията на 

Японо-съветската и Съветско-японската комисии за научно-

техническо сътрудничество, чиято работа се ръководи от 

                    
30

 До 1976 г. участват около сто малки и средни японски фимри, както и 

големи крайбрежни корпорации основно от остров Хокайдо. През 1977 г. 

японският внос е 34,74 млн. рубли, а през 1980 г. достига 54,32 млн. руб-

ли; през 1977 г. японският износ е 31,61 млн. рубли, а през 1980 г. достига 

до 54,79 млн. рубли. – Robertson, M. Op. cit., p. 82. 

31

 Държавен комитет за наука и техника към Министерския съвет на 

СССР. 

32

 СССР-Япония: проблемыторгово-экономических отношений. М., 1984, 

с. 89. 

33

Пак там, с. 216-217; Ferguson, J. Japanese-russian relations, 1907-2007. 

London and New York, 2008, p. 50. 

34

 Крупянко, М. Цит. съч. с. 114-115. 
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ДКНТ и Гаймушо
35

. През 70-те години са подписани над два-

десет междуправителствени споразумения
36

, както и договори 

с 17 японски компании за сътрудничество в областта на маши-

ностроенето, електрониката, селското стопанство, металургия-

та
37

. Въпреки участието си в КОКОМ
38

 икономическият по-

тенциал и политиката на Япония за насърчаване на високотех-

нологичните производства
39

 я превръщат в желан партньор за 

СССР, защото той получава достъп до високи технологии за 

селскостопанското и промишленото си развитие. 

Една от най-ползотворните и взаимоизгодни сфери на ико-

номическото партньорство между Япония и СССР е продъл-

жителното сътрудничество в съветския Далечен Изток и Си-

бир. Япония получава възможност да намали зависимостта си 

от американските и близкоизточните енергийни ресурси, раз-

ходите си за транспорт
40

, както и да си осигури постоянен из-

точник на суровини и пазар за собствената си продукция. 

Разработването на природните ресурси в тези региони на свой 

ред позволява на СССР да задоволи нуждите си от суровини, 

                    

35

 Японското министерство на външните работи  (IJKCГаимушо:LM 
36

 Само за периода 1977-1978 г. са проведени 66 двустранни семинари, 60 

делегации в Япония и 100 в СССР и са осъществени покупки на десетки 

лицензи и патенти. – Пак там, с. 106. 

37

 „Мицуи“ (1965 г.), „Камацу“ (1970 г.), „Сумитомо“ (1972 г.), „Мицуби-

ши“ (1974 г.), „Токио боеки“ (1975 г.), „Марубени“ (1977 г.), „Кобе сейте-

цу“ (1979 г.). – СССР-Япония…, с. 105. 

38

 Координационен комитет за контрол на износа, чрез който се налагат 

забрани за обмен на информация, свързана с военната промишленост, 

самолетостроенето и ядрената енергетика. 

39

 В края на 70-те години в Бялата книга за научно-техническото развитие 

на Япония правителството поставя като основна цел пред страната прев-

ръщането на Япония във високотехнологична държава и насърчаването на 

науката и техниката, които трябва да станат двигателите на икономичес-

кото развитие. През 1965 г. Япония отделя 1,2% от, а през 1980 г. – 2,19% 

от БВП. – СССР-Япония…, с. 95-98. 

40

 Jain, R. K. Op. cit., p. 109. 
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да увеличи износа си към страните от Източна Европа и Азия, 

да се сдобие с валута, нови технологии и пазар за реализира-

нето на суровини, както и да модернизира инфраструктурни, 

промишлени и транспортни обекти. 

Сътрудничеството в далекоизточните региони се осъщес-

твява на основата на т. нар. компенсационни споразумения 

(предоставяне на кредити от японски частни или държавни 

организации под формата на машини и оборудване и изпла-

щането им чрез суровини и готова продукция). Реализиране-

то им е успешно при изграждането на заводи и комплекси в 

химическата, електротехническата, дървообработвателната, 

хранително-вкусовата промишленост, строежа и модернизи-

рането на морски пристанища и железопътни линии, разра-

ботването на залежи на газ, нефт, въглища и руди. С оглед 

на значителните мащаби и нуждата от сериозни инвестиции 

в проектите участват десетки японски фирми и съветски ор-

ганизации, чиято работа се координира от специално създа-

дени организации. Преговорите се осъществяват на заседа-

нията на ЯСИК и СЯИК
41

, където се уговорят темите от общ 

интерес и рамките по преговорите. Подкрепата от страна на 

японското правителство и на Експортно-импортната банка 

води до въвличане на повече представители на частния биз-

нес
42

. 

Изключително значение за Япония имат съвместните про-

екти, свързани с разработването и облагородяването на енер-

гийните източници (крупномащабните проекти в Сахалин
43

, 

                    

41

 Между 1966 г. и 1983 г. провеждат осем съвещания и четири срещи на 

ръководителите на комитетите. 

42

 За периода 1966-1980 г. са подписани над 100 договора за над 3,1 млрд. 

щ.д. като най-голям е делът на оборудването за химическата 50% и елек-

тротехническата 20% промишленост. СССР-Япония…, 86–88. 

43

 Проект за добив и доставки на природен газ и нефт от 1966 г. – Крупян-

ко, М. Цит. съч., 141–142. 
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Якутск
44

 и Тюнмен
45

), промишлени суровини
46

 и изграждане-

то на центрове за експлоатация на дървен материал
47

 в Да-

лечния Изток. С оглед на значителният ръст в двустранната 

търговия изграждането на пристанището „Восточной“ в зали-

ва Врангел
48

 и Байкало-Амурската магистрала
49

 са от същест-

вено значение за модернизирането на инфраструктурата и 

транспортните връзки. Далекоизточните пристанища (Ванино, 

Находка, Владивосток), чрез които се осъществява японо-

съветският търговки поток, увеличават своето участие в тър-

говията с Япония през този период
50

. Сътрудничеството в об-

ластта на международната търговия и фрахтоването превръ-

                    
44

 Проект за добив на природен газ, осъществен с участието на Япония, 

СССР и САЩ. – Mathieson, R. S. Op. cit., pp. 111-115. През 1974 г. е 

подписано споразумение за разработване на каменновъглищния басейн в 

Кузнетск и Южен Якутск. – Пак там, 57–65. 

45

 Проектът за добив на газ остава нереализиран по политически съобра-

жения. – Jain, R. K. Op. cit., p.118-122. 

46

 Mед в Удокан, никел в Орск, азбест в Молодежний, желязо в Ангара, 

кокс в Кузбас, алуминй в Павлодар, боксит край река Киренга. – 

Mathieson, R. S. Op. cit., p. 186–202. 

47

 През 1968 г., 1975 г. и 1981 г. са подписани споразумения за взаимната 

експлоатация на горските ресурси в Сибир, а през 1975 г. меморандум за 

строителство на комбинати за преработка на целулоза и хартия в Амурска 

и Хабаровкса области, както и за модернизирането на този на остров Са-

халин. – Пак там, 57–65. 

48

 Споразумението е подписано през 1970 г. – Крупянко, М. Цит. съч., 142–

145. 

49

 Споразумението се договаря в средата на 70-те години, а БАМ се прев-

ръща в алтернатива на Транссибирската железопътна линия като свързва 

вътрешността на страната с крайбрежните зони на Тихия океан и осъ-

ществява трафика между Европа, Близкия Изток и Япония. – Mathieson, R. 

Op. cit., p. 38–46. 

50

 През Далекоизточните пристанища преминава 81,8% от търговския 

поток между Япония и СССР през 70-те години, през тези в Черно и 

Азовско море – 17,9%, през тези в Балтйско море – 0,2%, а през Северно 

море не се осъществява търговска дейност през този период. – СССР –

Япония…, с. 146. 
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щат съветските пристанища и флот в основно звено на японс-

ката търговия със Америка и Азия, а сухопътни магистрали 

като Транссибирската континентална линия значително сък-

ращават времето и разходите за транспортиране на японските 

стоки и товари за Европа.  

Глобалните политически събития и превръщането на Япо-

ния в световна икономическа сила подтиква японската дип-

ломация да потърси самостоятелна роля в международните 

отношения в защита на националните си приоритети. Значи-

телното нарастване на търговския обмен, задълбочаването на 

научно-техническото сътрудничество, развитието на иконо-

мическото сътрудничество в съветския Далечен Изток и Си-

бир са израз на поврата в японската дипломация през 60-те и 

70-те години, а прилагането на “икономическата диплома-

ция“ спрямо СССР спомага за утвърждаването на независи-

мостта на японската външна политика. 
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ФЛУИДНОСТ НА ЧАСТИТЕ НА РЕЧТА  

В СТАРОКИТАЙСКИЯ ЕЗИК 

Теодора Куцарова 

До началото на 20 в. китайските езиковеди продължават да 

спорят дали в старокитайския език може да се говори за части 

на речта. Според Ма Дзиенджун думите нямат фиксирано 

значение и следователно не могат да спадат към фиксирана 

част на речта (Ma: 1983, 3-4). Други учени приемат, че за час-

ти на речта може да се говори само, когато думите са части на 

изречението, не извън него. Не по-малко са разногласията от-

носно броя им, който варира от 8, 9, 11, 12 до 15. Най-влия-

телната (но и най-повлияна от западното езикознание) теория 

разграничава 12 категории думи: съществително име, глагол, 

прилигателно име, числително, класификатор, местоимение, 

наречия, предлог, съюз, частица, междуметие и звукоподра-

жание, като първите 6 са значими (shi 實 „материални“, „ре-

ални“), а останалите – служебни (xu 虛 „празни“, „нематери-

ални“)
1

. Случаите на думи, съвместяващи повече от една част 

на речта jianlei 兼类 в старокитайския език са неизброими, но 

освен тях съществува и явлението „живи части на реч-

та“ huolei 活類, т.е. флуидизацията им в зависимост от син-

тактичната позиция на думата в изречението. Тази позиция 

                    
1

 Броят на частите на речта в българския език също винаги е бил спорен, 

най-често те се приемат за 10 и съвпадат с китайските с изключение на 

липсата на класификатори и причисляването на звукоподражанието към 

междуметията като „звукоподражателни междуметия“. Частите на речта 

се делят на: самостойни (съществително име, прилагателно име, местои-

мение, числително, глагол, наречие, междуметие), надстроечни (числител-

но и местоимение) и несамостойни/служебни (предлог, съюз, частица) 

(Бояджиев: 1998, 308). 
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предопределя принадлежността на думата към една или друга 

част на речта, а самото явление може да се разглежда като 

вид заимстване jiajie 假借
2

 на една част на речта да означава 

друга на базата на онтологичната връзка на „всичко с всичко 

останало“, в частност: връзката между предмета, неговите 

признаци, действието или състоянието и семантичния архе-

тип, който се екстраполира от тази връзка. 

Явлението е било наблюдавано от тълкувателите на древни 

текстове още през дин. Хан (202 г. пр.н.е. – 220 г.) и щателно 

отразявано с актуализиране на значението и съпътстващата 

промяна в четенето на йероглифа, т.нар.: yidu 異讀, напр.: N 

wáng 王 владетел→V wàng 王 ставам владетел, управлявам; N 

ní 泥 кал, глина→ V 泥 nì окалвам, омазвам с кал. Тази промя-

на не е валидна за всички случаи, но се основава на универ-

сални закономерности при избора на тон към значението на 

дадена дума и категориалната � принадлежност: предмет-

ността на съществителните имена се предава с възходящ тон, 

а действеността на глаголите – с низходящ
3

. 

През дин. Сун (10 – 13 в.) китайските езиковеди формули-

рат виждането си за значими думи (наричани още si 死 „мър-

тви“), асоциирани с „аргументацията“, и служебни думи (на-

                    

2

 Терминът заимстване/заемане jiajie NO е и един от „шестте йероглифни 

принципа“ liushu PQ, а именно: ползването на омонимен принцип на ве-

че съществуващ йероглиф да означава друг, за който е трудно да се създа-

де самостоятелна идеограма (напр.: местоимение, частица, съюз и др.). 

3

 В „Пояснения към старописмена „Книга на документите“ Guwen Shang-

shu shuzheng R�STQUVW Йен Жуоцю Yan Ruoqu XYZ (1636 – 

1704) обяснява: „Ако даден йероглиф има предметност и приложение, той 

се чете във възходящ тон, напр. „възглавница“... Низходящият тон поема 

ползването, нематериалността. [\]^]_`ab`cd`^efg

ehid`_ef虛也 (по Wang: 1989, 29). 
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ричани още huo 活 „живи“), асоциирани с „духовната същ-

ност“, разкривайки така дихотомията в китайското езиково 

възприятие между статика („мъртвина“ на значимите думи и 

динамика) „живост“ на служебните. Така явлението „жива 

употреба“ huoyong/zhuanyong 活用/轉用 на частите на речта е 

функция на „дематериализацията“ xuhua 虛化 на езика до де-

ликатно смислово нюансиране в самата динамика на контек-

ста, непредаваемо с други езикови средства. Синтактичното 

контролиране на частите на речта чрез живата употреба може 

да бъде дефинирано и като съхранил се в класическия китайс-

ки език изключително архаичен метод
4

 за справяне с ограни-

ченията на езика [Вж. напр. семантичната многопластовост на 

следните лексикални единици: а) N jun 君 владетел→V владе-

тел съм; достоен съм за владетел; имам вид на владетел→ V 

(каузативен залог) правя някого владетел→V (преходен) уп-

равлявам, ръководя; б) N ri 日 ден, слънце→V (непреходен) 

отбелязвам кой ден сме→V (залог weidong) създавам слънце 

за някого→Adv всеки ден; в) Adj nan 難 труден→V (каузати-

вен залог) затруднявам; карам някого да се чувства в затруд-

нено положение→V (конативен залог) чувствам се затруднен; 

смятам нещо за трудно; с) Num yi 一/壹 едно→V (преходен) 

извършвам еднократно/веднъж; Adj yi 一/ 壹 еднакъв, обеди-

нен→V (преходен) всеотдайно прилагам→V (каузативен за-

лог) уеднаквявам, обединявам→V (конативен залог) смятам 

за еднакъв и др.]. 

                    

4

 Трудностите при прочита на „Книга на песните“ Shijing RjkW(11-8 в. 

пр. н. е.) произтичат от архаичната лексика, но не по-малко от флуидния 

синтаксис [вж. напр.: wo che wo niu l4lm (букв. аз кола аз вол) аз 

бутам колата, аз дърпам воловете]. 
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На фона на подчертаната фрагментираност и лапидарност 

на изказа в древните китайски текстове, а също така масовата 

практика на пропускане на подлога и допълнението като „пре-

делно ясни“ и „подразбиращи се“, живата употреба е инстру-

мент на окончателното компактизиране на старокитайския 

синтаксис. Предвид това, че естетическите качества на писме-

ното слово са били оценявани според степента на флуидизация 

на значимите думи и според надстроения по този начин тънък 

и уникален смислов нюанс
5

, живата употреба носи белезите на 

свръх сбития изказ на прото-синитичния език, допускащ след-

ните преобразувания на синтагмите в изречението: 

1) На мястото на двусрична предложна конструкция във 

функция на следсказуемно обстоятелствено пояснение 

buyu 補語 се използва съществително име във функция 

на предсказуемно обстоятелствено пояснение zhuangyu 

狀語, като така се спестява една сричка. Сравни напр.: 

you yu zhi Chu er bei qiu zhi ye 猶欲之楚而北求之也 (Xz) 

все едно да искаш да отидеш в Чу, а да го търсиш на 

север (букв. север търсиш него) vs. стандартния изказ 

qiu zhi yu bei 求之於北. 

2) Съществителното име функционира като наречие без да 

се редуплицира за значението „всеки“. Напр.: luan nan 

zhi suo yi shi zuo ye 亂難之所以時作也 (Lscq) по тази 

причина бунтовете и бедите се случват по всяко време. 

3) Съществително име/местоимение/наречие/числително 

име може да участва във вербална конструкция от типа 

                    
5

 „Поезията е съставена от значими думи, но умелият ползвател ги превръ-

ща в незначими.“ j]g\`no_pqrgs虛. Фей Дзиню Fei Jingyu 

tku в „Измеренията на изяществото“ Yalun RvwW (по Wang: 1989, 

26). 
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VO. Напр.: qieye xiang yu wu zhi er yi 且也相與吾之耳矣 

(Zhz) при това се позовават на тялото си като собст-

вено аз (букв. Pron „аз“ → V „особственявам“/„о-аз-

вам“ + O „тялото“). 

4) Прилагателно име/глагол може да замени номинална 

конструкция. Напр.: Yan wang diao si wen sheng 燕王

弔死問生 (Zgc) владетелят на княжество Йен скърбеше 

за починалите, проявяваше загриженост към живите 

(букв. скърбя умирам питам живея) и др. 

От двойната съчетаемост (преходност/непрехосност) на 

глаголите в старокитайския език произтичат следните залози 

като инструмент на флуидността, прехвърляйки се върху вся-

ка вербализирана част на речта
6

: 1) Shidong 使動 (или zhidong 

致動) каузативен (съкр.: кауз.), т.е. „карам някого да...“ Напр.: 

han niu sai wu 汗牛塞屋 (Hsjss) [количество книги, което] из-

потява воловете и запълва къщата до тавана (N пот→V карам 

да се изпотя); 2) Yidong 意動 (или 處動) конативен (съкр.: ко-

нат.), т.е. „мисля нещо/някого за...“ (Напр.: Li Zhu yi bai bu er 

nan mei jie離朱易百步而難眉睫 (Hfz) Ли Джу намира за лес-

но да види нещо от сто крачки, а за трудно – да види собстве-

ните мигли и вежди) и: 3) Weidong 為動 „допълнение като 

причина за действието“ (съкр.: wei) „извършвам нещо за няко-

                    
6

 Според повечето автори самите глаголи в един от гореуказаните залози 

не следва да се разглеждат като „жива употреба“, тъй като отсъства 

преход от една част на речта в друга (напр.: jun jiang ai er sheng zhi hu 

君将哀而生之乎 (Bszs) господине, вие изпитвате съжаление към мен и 

искате да ме пощадите от смъртта (V живея→V (кауз.) карам да живея). 
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го“ 
7

. За последния залог ще дадедем следните примери, взети 

от „Речник на живите употреби в старокитайския език“ Gu 

Hanyu cilei huoyong cidian 《古漢語詞類活用詞典》(Yang, 

1991): tian sheng min er shu zhi jun 天生民而樹之君 (Zzh) небе-

то поражда хората и им (за тях) издига владетел (N дърво→V 

издигам (се)→V (wei) издигам нещо за някого); Lü wo! 履我！ 

Обуй ме! (Sj) (N обувка→V обувам→V (wei) обувам обувки 

на някого); gu qi shi er jin zhi 鼓其士而進之 (Mozi) да бие ба-

рабана за своите воини и да ги накара да атакуват (N бара-

бан→V бия барабан→V бия барабан за някого). 

Видовете флуидизация на частите на речта в старокитайс-

кия език могат да бъдат систематизирани по следния начин: 

1. Вербализация на съществителното име (N→V). Напр.: 

shen qi zhi 甚器之 (Hhs) мисля изключително високо за него 

(N съд, съсъд→V (конат.) гледам на някого като на ритуален 

съд, т.е. имам високо мнение за някого); yi xue ci yan er 一雪

此言耳 (Ibid.) веднъж завинаги да измие обидата на тези ду-

ми (N сняг→V (кауз.) избелвам като сняг; изчиствам); ju Chu 

er chu 居楚而楚 (Xz) живееш в Чу, следваш обичаите на Чу 

(N. княжество Чу→V (непрех.) говоря езика и следвам обича-

ите на княжество Чу). 

2. Адвербиализация на съществителното име (N→Adv). 

Напр.: kou dao chuchu yi he 寇盜處處蟻合(Ssxy) отвсякъде по-

добно на мравки се скупчиха разбойници (Adv мравкоподоб-

                    
7

 Правени са опити залога weidong да се дораздели на подвидове (от типа: 

duidong x. „извършвам пред някого“, gongdong y. „извършвам, под-

насяйки на някого“ и др.), но за неносители на китайския език като роден 

разликата в значението е почти недоловима, а и самите китайски лингви-

сти се въздържат да приемат за норма това изкуствено доусложняване. 
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но + V скупчвам се); gua pou dou fen 瓜剖豆分(Cs) разединя-

вам (подобно тиква разсичам, подобно бобче разделям); wu 

de xiong shi zhi 吾得兄事之 (Sj) трябва да го третирам като 

свой по-голям брат; qi yi quan zuo yu qian 其一犬坐於前� (L) 

eдиният (от вълците) подобно на куче седна пред него. 

3. Вербализация на прилагателното (Adj→V). Напр.: shi yi 

jiu zi 是以久子 (Zzh) затова накара сина си да остане по-

дълго (Adj дълъг, продължителен→V (кауз.) задържам дълго); 

fei xi sheng 肥犧牲 (Sy) охранвам жертвените животни (Adj 

тлъст, дебел→V (кауз.) карам да надебелее); guai zhi 怪之 (Xz) 

да им се дивиш (Adj странен→V (конат.) чудя се; намирам 

нещо за странно); yi wu da da wang 亦無大大王 (Zgc) няма та-

кива, които да искат да се сравняват с владетеля (букв. да 

искат да бъдат по-велики от Великия владетел). 

4. Номинализация на глагола (V→N). Напр.: cong xian 

wang ju 從先王居 (Ss) продължавам да обитавам мястото, 

обитавано от предците (V живея→N местоживеене); song 

wang lao lai 送往勞來 (Hs) изпращам отиващите си, посре-

щам с пиршество пристигащите (V отивам/идвам→N тръг-

ващ/идващ човек); er wu wen, mu wu jian ye 耳无闻，目无见

也 (Mz) ушите не долавят звук, очите не долавят образ (V 

чувам/виждам→N чуто/видяно, слух/зрение). 

5. Адективизация на глагола (V→ Adj). Напр.: Lu guo zhi 

wen ren yi 魯國之聞人矣 (Sy)... е прославен човек от княже-

ство Лу (V чувам→Adj известен); ru zhui fang tun 如追放豚 

(Zgc) все едно да гониш изпуснато прасе (V пускам (на сво-
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бода)→Adj пуснат); wang nian zheng yue 往年正月 (Zzh) ми-

налата година първи месец (V отивам си→Adj минал). 

6. Адвербиализация на глагола (V→Adv). Напр.: liu yi tui 

fei guo Song du 六鹢退飛過宋都 (Lscq) шест чапли бяха виде-

ни над столицата на княжество Сун да летят на едно място 

(букв. летя, отстъпвайки назад); Shang nu yue 上怒曰 (Hs) вла-

детелят гневно отвърна (V гневя се + V казвам). 

7. Числителните имена в старокитайския език съвпадат с 

числата и ортографичните цифри и имплицитно носят значе-

нията на събираемо, кратно, дроб и т.н. Напр.: ren bai qi shen 

人百其身。(Shj) човек стократно би умрял (букв. човек сто 

своето същество); San wang bu zu si, Wu bo bu zu liu 三王不足

四，五伯不足六 (Zgc) няма четвърти, който да може да се 

нареди до Тримата владетели, няма шести, който да може да 

застане до Петте хегемона; min san qu li, er ru yu gong, er yi 

shi qi yi 民叁其力，二入於公，而衣食其一 (Zzh) хората де-

лят добива на три, две трети дават на държавата, а с една 

трета се изхранват и обличат. 

8. Вербализация на местоименията (Pron→V). Напр.: bi gu 

shi bi彼故使彼 (Zhz) това е причината, която го е накарала да 

се превърне в онова (което е) (Pron онова→V (непрех.) ста-

вам онова); suo ji zhe ran ye 所繫者然也 (Xz) мястото, към ко-

ето е било привързано, го е накарало да стане така (Pron та-

ка→V (кауз.) карам да се получи така); huo er ru zhi或爾汝之 

(Ws) някои (неуважително) се обръщали към него на 

„ти“ (Pron ти →V говоря на „ти“); wu wo 毋我 (Ly) не мисли 

себе си за правия (Pron аз→ V (непрех.) мисля се за прав).9. 

При редупликация от типа NN съществителното име в старо-
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китайския език може: а) да прояви свойства на –„вътрешен 

предикат“ 
8

, т.е. да предицира себе си (SNVN): jun jun, chen 

chen, fu fu, zi zi 君君，臣臣，父父，子子 (Ly) владетелят 

трябва да се държи като владетел, подчинения – като под-

чинен, бащата – като баща, синът – като син. На български 

език могат да бъдат намерени съответствия, напр.: Shang yi yi 

guo上醫醫國 (Gy) великият лекар лекува държавата (лекарят 

лекува); wang wang Zhao 王王趙 (Sj) владетелят се възкачи на 

престола в Джао (владетелят владее); chun feng feng ren 春風

風人 пролетният бриз вее хората (вятърът ветри) и т.н. или: б) 

да функционира като глагол с „вътрешно допълне-

ние“ (VNON), напр.: shi nü nü yu shi 士女女於士 (Gy) висшите 

чиновници да дават дъщерите си за съпруги на висши чи-

новници (букв. женя жена). 

Явлението жива употреба не се ограничава до едносрични 

думи и може да засяга цели синтагми, напр.: yi he mianmu fu 

shang fumu qiumu hu 亦何面目復上父母丘墓 (BRAs) с какви 

очи ще застана отново пред гроба на родителите си (номинал-

на конструкция→Adv); fu bei gongji 腹背攻擊 (NQs) атакувам 

в лице и в гръб (2 N в съчинителна връзка „корем и 

гръб“→Adv „от две страни“); shi chen qie zhi 使臣妾之 (Zzh) 

принуждавам ги да станат слуги и наложници (2 N в съчи-

нителна връзка „слуги и наложници“→V превръщам в слуги 

и наложници); lao long tiandi 牢籠天地 (Hnz) контролирам 

света (2 N в съчинителна връзка „обор и кафез“→V поставям 

                    
8

 Терминът е въведен по аналогия с „вътрешното допълнение“, характерно 

и за българския език (като: ден денувам; нощ нощувам; сън сънувам; път 

пътувам и т.н.). 
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в затворено пространство→V контролирам, управлявам); er 

yu Wu wang wo hu 爾欲吳王我乎 (Zzh) искаш да гледаш на 

мен като на владетеля на У (N (собствeно) владетелят на 

княжество У→V (конат.) гледам на някого като на владетеля 

на У); Yi Di zhi ye 夷狄之也 (Gyzh) да третират [княжество 

Цин] все едно варварските племена и и ди. 

В съвременния китайски език явлението е запазено в слу-

чаите на: 1) древни идиоматични изрази, напр.: huan sheng lei 

dong 歡聲雷動 екнат радостни възгласи подобно гръмотеви-

ци; 2) в словообразователни модели от типа: предсказуемно 

обстоятелствено пояснение + глагол, напр.: qizhong 器重 

(букв. подобно ритуален съсъд ценя); 3) вътрешно допълне-

ние ding ding 釘釘 „забивам пирон“ и др. 

Ще обобщим, че флуидността на частите на речта е право-

пропорционална на аналитичността на езика, затова при 

сравнителен анализ с други езици, типологичните различия 

ще бъдат определящи. Така в българския език, за разлика от 

китайския, флуидността се проявява на статично ниво в слу-

чаите, когато дадена дума съчетава признаци на повече от ед-

на лексикална категория (напр.: причастието е глагол и при-

лагателно; деепричастието е глаголно наречие), а също кога-

то имаме опозиция �произход на думата–функциониране на 

думата“ (напр.: причастие функционира като прилагателно 

име; числително бройно функционира като неопределително 

местоимение или съществително и др.). Признаци на дина-

мичност се проявяват в подуктивността на коренната морфе-

ма, което е третият и най-важен аспект на флуидността на ча-

стите на речта, а именно лексикалните скокове от числител-

но или звукоподражание в глагол; от прилагателно или чис-

лително име – в наречие и др. Именно този трети аспект – па-

радигмите на продуктивността, макар и на синтетична осно-
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ва (напр.: глава–главен–главно–оглавявам и пр.; мисля–мисле-

не–мислител–мислещ–мисловен–намислям и пр.; зелен–зеле-

нея се–позеленявам и пр.; ох–охкане–охкам–охкащ и пр.; 

три–троен–троица–утроявам и пр.), позволява да видим 

общото в анализираното явление за двата езика. В българ-

ския език коренната морфема съдържа понятийното ядро, ко-

ето се флуидизира посредством добавяне на белези на една 

или друга морфологична категория, докато в китайския език 

като изолиращ иконичността на писмения знак сама по себе 

си става преносител на семантичния архетип, функциониращ 

във всяка една граматична позиция без каквато и да е външна 

промяна. 

В български език семантичните скокове при конвертира-

нето на една част на речта в друга като цяло са линейни 

(напр. земя–земен–оземлявам–поземлен–подземен и пр.; бял–

белезникав–избелвам–побелявам и пр.), докато в китайския 

език нелинейността в прехода е често срещана (напр.: tu qi 

di 土其地 (Zl) премервам тяхната земя (N „земя“→V „из-

мервам земята“); ren qi ren人其人 (Yd) да размонашат мо-

насите им (N „човек“→V „размонашвам“, т.е. „очовеча-

вам“ и др.). 

Онтологичната връзката между предмета, неговите приз-

наци, действието и състоянието е накарало двата езика, ма-

кар и по различен начин, да се справят с необходимостта ед-

но и също понятие да може да функционира като различна 

част на изречението. В старокитайския език обаче флуид-

ността на частите на речта е в напълно разгърнат вид, позво-

ляващ свободното отъждествяване на: а) получателя на 

действието със самото действие (напр.: wu xian jun xin yi yu 

ci 吾先君新邑於此 (Zzh) моите предци са основали нов град 

тук) (O „град“ = V „основавам град“); furen sang 婦人桑 

(Bcwj) жените берат черници (O „черница“ = V „бера чер-



312 

ници“); б) извършителя на действието със самото действие 

(напр.: mu tianxia 母天下 (Hhs) подобно на майка се грижа 

за света под небето (S „майка„ = V „обгрижвам подобно 

майка”); в) средството/ мястото/посоката на извършване на 

действието със самото действие (Wang: 1989, 65-73) и т.н. 

 

Списък на съкращенията  

на цитираните класически произведения 

(Bcwj) Banchuan wenji 《攀川文

集》 

(BRAs) 《報任安書》 

(Bszs) Bushezhe shuo 《捕蛇者说》 

(Cs) Chenshu 《陳書》 

(Gy) Guoyu 《國語》 

(Gyzh) Gongyang zhuan《公羊轉》 

(Hfz) Hanfeizi 《韓非子》 

(Hhs) Houhanshu 《後漢書》 

(Hs) Hanshu 《漢書》 

(Hsjss) 《黃生借書說》 

(Hnz) Huainanzi 《淮南子》 

(L) Lang 《狼》 

(LJtz) Liu Jingting zhuan 《柳敬亭

轉》 

(Lscq) Lüshi chunqiu 《呂氏春秋》 

(Ly) Lunyu 《論語》 

(Mozi) Mozi 《墨子》 

(Mz) Mengzi 《孟子》 

(NQs) Nan Qi shu《南齊書》 

(Shj) Shijing 《詩經》 (Sj) Shiji 

《史記》 

(Ss) Suishu 《隋書》 

(Ssxy) Xinshuo shiyu 《新説世語》 

(Sy) Shuoyuan 《說苑》 

(Ws) Weishu 《魏書》 

(Xz) Xunzi 《荀子》 

(Yd) Yuandao 《原道》 

(Zgc) Zhanguoce 《戰國策》 

(Zhz) Zhuangzi 《莊子》 

(Zl) Zhouli 《周禮》 

(Zzh) Zuozhuan 《左轉》 



313 

Библиография 

Ma Jianzhong. Mashi Wentong. Beijing: Shangwu yinshuguan, 1983. [馬建

忠.《馬氏文通》. 北京: 商务印书馆] 

Wang Kezhong. Hanyu cilei huoyong. Changsha: Hunan renmin chubanshe, 

1989. [王克仲.《漢語詞類活用》. 長沙: 湖南人民出版社] 

Yang Zhaowei, et.al. Gu Hanyu cilei huoyong cidian. Haikou: Sanhuan 

chubanshe, 1991.[ 楊昭蔚等. 《古漢語詞類活用詞典》. 海口：三環出版社] 

Бояджиев, Т. и др. Съвременен български език: фонетика, лексиколо-

гия, словообразуване, морфология, синтаксис. София: Издателска къща 

„Петър Берон“, 1998. 



314 

ЯПОНИЯ –  

ВРЕМЕНА, ДУХОВНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ 

 

JAPAN –  

TIMES, SPIRITUALITY AND PERSPECTIVES 

31-10-2012 

 

 

 

Abstracts 

Authors in alphabetical order 

 

 

Alexander Fedotoff, Professor at the Department of Korean Stud-

ies, Sofia University. On the spiritual Buddhist virtues in some works 

of Nagardjuna. 

A wise man, a philosopher, a poet, a teacher, a preacher – all this 

could be said about Nagardjuna, whom the Buddhists consider as the 

founder of Madhyamaka school of Buddhism. The paper outlines his 

life and activities, illustrated through his works. 

 

Anton Andreev, Assistant professor at the Japanese Studies Sec-

tion, Sofia University. Principles and perspectives of the education in 

practical Japanese classes at the BA programme of Japanese Studies 

at Sofia University. 

The paper outlines the the curriculum and syllabus issues of the 

classes regarding the acquisition of the Japanese language at the BA 

level, the new methodologies and priorities set in respect to the mod-

ern tendencies in the foreign language teaching.  
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Antoniya Tsankova, Assistant professor at the Chinese Studies 

Section, Sofia University. Forms of variability and optionality of 

grammatical marking in Chinese and Japanese as compared to Bul-

garian Language. 

Variability and optionality are common linguistic phenomena, 

represented in a specific way in languages of different typology, and 

existing on different language levels – phonetic, lexical (word-

forming), morphological, syntactic. The actual degree of possible oc-

currence of these phenomena a language is mainly dependent on ty-

pological and diachronic factors, as well as on the specific character-

istics of the given language system. Special research interest is being 

attached to the optional (not mandatory) grammatical marking in 

some isolating and agglutinative languages. In Japanese the forms of 

variability and optionality are commonly related to the cases of op-

tionality of a given grammatical meaning (e.g. the meaning of num-

ber in the opposition singular – plural), or to the cases of ellipsis of 

some grammatical exponents, determined by the functional style of 

communication. In Chinese, the functioning and explication of the 

grammatical markers is to a great extend pragmatically and subjec-

tively motivated, and thus they are subject to a high degree of vari-

ability and optionality of use. Despite typological differences, in in-

flectional languages there can also be observed certain linguistic 

phenomena, similar to the irregularity of morphological marking in 

the isolating and agglutinative languages.  In this paper, the typical 

representation of the studied phenomena in three typologically dif-

ferent languages (Chinese, Japanese and Bulgarian) is described and 

compared, focusing more detail on defining the range and degrees of 

optionality of tense-aspect marking in Chinese.  

 

Bilyana Stanoylovich, MA Tokai University. Japanese economy 

and the spirit of the Japanese in the periods of crisis and disasters.  

The paper explores three periods in recent Japanese History to 

show how the country reacts and overcomes difficulties in crucial 

times. 
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Boryana Miteva, PhD student, Faculty of History, Sofia Univer-

sity. Japan’s economic diplomacy to USSR during 60’s and 70’s of XX 

century. 

Russia has always been a significant part of Japan’s foreign policy 

because of close geographic proximity and common historical past. 

Japanese-Russian relations are of considerable importance, not only 

for the domestic growth and external development of Japan, but are 

account for the North-East Asia’s security as a whole. Tension, con-

flicts and negative image are typical characteristics of Japan’s con-

tacts with Russia up to middle of the XX century. Success in Sino-

Japanese war of 1894-1895 and Russo-Japanese war of 1904-1905, 

modernization of economic, technological and educational system in 

the end of XIX and the first half of XX century gave opportunity for 

Japan to be part of great powers in the region. However, confronta-

tion in Second World War and incorporation of Japan in political and 

military alliance of Western industrial countries in the framework of 

Cold war intensify Japanese-Russian confrontation and prevent from 

establishing beneficial ties between two neighbours.  

Favourable circumstances for reversal of Japan’s foreign policy to 

USSR arose during 60’s and 70’s of XX century for the first time. 

Change in global international relations, known as détente stimulated 

LDP as a ruling party of Japan to promote the principles of economic 

diplomacy (separating political from economic issues). These meth-

ods used as a safeguard for national interests helped Japan to find its 

own place as mediator in triangular relations between Washington, 

Moscow and Beijing. Dynamics of global international relations dur-

ing the 60’s rooted in political developments like Destalinization in 

Eastern block after 1956, end of Korean war in 1953, adopting of co-

existence principles between USA and USSR and Hatoyama doctrine 

in Japan (which included independent national policy). Next decade 

also provided with events, promoting the détente: end of Indochina 

conflict and signing of the Helsinki Final Act in 1975, international 

negotiations of disarmament, economic cooperation and status quo 

for borderlines after Second World War. It was oil crises in 1973 and 

1979 that seriously affected Japanese economy and stimulated policy 

makers in Japan to search for new reliable raw materials sources. The 
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rose of People’s Republic of China as a nuclear power in 1964, esca-

lating Sino-Soviet conflict, intensifying US-Japanese economic con-

tradictions and alteration of USA “China” policy are also of great 

importance for the new power balance in Asia-Pacific region. 

 In spite of ideological and strategic confrontation, the lack of 

peace treaty and “Northern territories” dispute Japan has succeeded 

in normalizing diplomatic relations with USSR and in settling some 

problems in matter of common interest. The turn of Japan’s policy 

to USSR gave expression to increasing and diversifying mutual 

trade, intensifying contacts on top level, signing a series of com-

merce and trade balance agreements, establishing joint bodies for 

projects’ coordination, extending scientific and technological ex-

change. Japan’s rapid economic grow enlarged needs for raw mate-

rials and foreign markets for exporting manufactured products. 

Moscow’s fear of isolation, as a consequence of global political 

changes, as well as necessity of foreign currency and high technolo-

gies, urged Soviet Union to seek Japan’s friendliness. Mutual com-

plement initiated beneficial economic and technological cooperation 

in the Soviet Far East and Siberia, providing for modernization of 

the region and improving Japanese-Russian relation, as the same 

time. Mutual cooperation in trade and scientific exchange and effec-

tive economic partnership, which have become the manifest of Ja-

pan’s economic diplomacy to USSR in 60’s and 70’s, supported in-

dependent foreign policy and safeguard for national interests of Ja-

pan in the framework of Cold war. 

 

Eduard Klopfenstein, Professor Emeriti, Zurich University, Swit-

zerland. Christian Thought and Belief in Modern Japanese Literature. 

There is no doubt that Christianity considerably influenced the 

modernization process in Japan, especially from the 2
nd

 half of the 

Meiji-era onwards – much more than this could be expected judg-

ing from the actual number of Christians. Many intellectuals were 

inspired or challenged by new translations of the Bible, which ap-

peared in the 1880s, but also by Christian thought in general. In 

particular there were some writers at the end of the 19
th

 and the 

beginning of the 20
th

 century who referred to themselves as Chris-
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tians, even if just for a certain period of time. There is thus a con-

tinuous series of authors whose works show a more or less Chris-

tian orientation. 

 

Eleonora Koleva, PhD student, Japanese Studies Section, Sofia 

University. New methods in teaching Japanese language. 

The report aims at outlining the new methods used in teaching 

Japanese language in the Japanese Studies Section in Sofia Univer-

sity ‘St. Kl. Ohrdiski”, which in the recent years are applied in a 

team work by  the Bulgarian lecturers and the Japanese guest lectur-

ers from the Japan Foundation. Two projects are presented – launch-

ing an internet blog in Japanese and organization of a Summer Camp 

in Japanese for the students from the Balkan universities, where in 

teams they were supposed to make  3-minute video clips in Japanese. 

The projects found their successful realization in the academic years 

2010/11 and 2011/12 and the report attempts to describe the goals, 

structure, methods, as well as to summarize the rezults and the diffi-

culties  so as to improve them and to adapt to the specific situation. 

 

Evgeni Kandilarov, Faculty of History, Sofia University. Reincar-

nations of the concept “Wakon yosai” (和魂洋才) within the techno-

logical development of Japan (the end of XIXth – first half of XXth 

century). 

The paper reveals the essence and the real impact of the popular 

slogan from Meiji period  “Wakon yosai” (和魂洋才) – “Japanese 

spirit, Western knowledge (technology)” that turned into philoso-

phical concept and was used as a starting point of the Japanese ap-

proach toward technological development of the country. After the 

Meiji restoration Japan’s search for modernization is stemmed from 

a fear of being colonized by the West. Therefore, modernization was 

regarded as an inevitable choice for national independence. Thus, 

transplantation of Western technologies and institutions was neces-

sary. The State urgently introduced the Western system and technol-

ogy: the governmental, the army, and the educational systems from 
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Germany, and the industrial technology, urban infrastructure, and 

the naval system from Great Britain. The Constitution, which was 

issued in 1889, was greatly influenced by that of Prussia. This in-

strumental concept of Westernization was inseparably connected 

with a spirit of nationalism. Combining “Western technology” and 

“Japanese spirit” was the goal of the new government. The paper 

shows to what extent Japan was adopting western industrial tech-

nologies and how at the same time it laid down the fundament of its 

own scientific and technological development by establishing and 

promoting a strong educational as well as a research and develop-

ment system in Japan. This was also the fundament and the genesis 

of the further development of Japan as a world high technological 

leader after the WWII.  

 

Fumi Osanai, Japanese Studies Section Non-degree course, Sofia 

University. ����
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Gergana Petkova, Associate professor at the Japanese Studies Sec-

tion, Sofia University. Boyka Tsigova and the Japanese Studies in 

Bulgaria. 

The paper gives an overview of the professional achievements of 

Professor Boyka Tsigova, who is one of the first and most renowned 

Japanese Studies specialists in Bulgaria. The paper outlines her career 

path, research theme and activities, educational and administrative 

achievements for the last 40 years. Boyka Tsigova is the first professor 

in Japanese studies in Bulgaria, her works on Zen Buddhism, Zeami’s 

work Fushikaden, Japanese aesthetics and philosophy are cornerstones 

in the history of Japanese studies in Bulgaria. Boyka Tsigova made 

contributions to the translation of Japanese literary works into Bulgar-
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ian language, she has always work for the promotion of Japanese lan-

guage and culture in Bulgaria. Thanks to her efforts as Head of the 

Japanese Studies Section and the Department of East Asian Languages 

and Cultures, Japanese Studies at Sofia University nowadays are pur-

suing further achievements and higher academic goals. 

 

Konstantin Bayraktarov, Vocational School of Light industry and 

Constructions – Svishtov. Some moments from the history of the game 

of Go in Japan. 

The game of Go is one of the most ancient strategic games. It is in-

vented in China, and is over three thousand years old. In the middle of 

the first millennium it moves from China through Korea to Japan, 

where it finds a second homeland. In emperor edict in 701 AC this 

game was proclaimed as art. The game of Go became the one of typi-

cal noble occupations and had been highly appreciated by the great 

shoguns of Japan – Nobunaga, Hideyoshi and Ieasu. In the feudal Ja-

pan the game received a government support and it progressed. Nowa-

days Japan has great merit in popularization of the game in the world 

and should be thanked for. 

 

Lilya Chausheva, PhD student, Faculty of History, Sofia Univer-

sity. The European Union and Japan – history, dynamics, perspectives. 

The abstract starts with a concise explanation of the basics of EU 

foreign policy. A special focus is given on the Far East dimension of 

the EU foreign policy and the relations with Japan in particular. The 

abstract traces the most important historical events in the EU-Japan re-

lation, starting from the 1950s and ending at present days. The article 

also analyses a number of official political documents which are im-

portant for understanding the EU-Japan relationship throughout the 

years and decades. The article makes also a short reference to the dev-

astating earthquake from March 11, 2011, and the subsequent humani-

tarian aid from the EU. The final section of the article is dedicated to 

economic, trade and investment relations between Japan and the EU. 

The article gives a special focus on the negotiations for a free trade 
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agreement between the EU and Japan. The conclusion makes a brief 

analysis of the possibilities and shortcomings in the EU-Japan rela-

tionship and how it may be improved in the future. 

 

Lyudmila Yaneva, Assistant professor at the Department of Iranic 

Studies, Sofia University. Iranian women who captivated Japan. 

The article is dedicated to three Iranian women: the famous 

screenwriter, film director and producer Rakhshan Bani Etemad, the 

Nobel Peace Prize (2003) winner – Shirin Ebadi and Shirin Nezam-

mafi – a young writer, an engineer by profession, who won prestigious 

literary awards for two of her works written in Japanese language. 

 

Masahiro Hamashita, Professor at Kobe College, Japan. Japanese 

Uniqueness Reconsidered: from the perspective of SAKUMA Shozan. 

Japan is no more a ‘rising sun’ nor will be so. In recent years Japan 

has suffered natural disasters and faced political and economic diffi-

culties. If its culture and civilization has lost the raison d-être in con-

temporary world, we have least hope for the current and future situa-

tion of Japan. Then, we should differentiate Japanese culture from 

neighboring ones, for instance, in terms of Confucian inheritance and 

adoption of Western culture. Here, learning the intellectual attitude of 

SAKUMA Shozan (佐久間象山, 1811-1864), I try to reconsider the 

Japanese uniqueness, which still supports Japanese attitude to for-

eign cultures and curiosity to assimilate them. In Shozan, from his 

suggestive phrase “morality in the East, sciences in the West” 

(東洋道徳西洋芸術), we can detect his deep ideas: (1) equal evalua-

tion of morality, science and technology, (2) discharge from ideology 

of Orient-civilized and Occident-barbarous, (3) synthetic challenge to 

integrate the East and the West in truth-seeking, and (4) fundamental 

attitude as a person of virtue. Following Shozan’s ideas, hopefully, 

there may still be possibility for Japan to contribute to the world. 
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Masako Sato, Professor at Nihon University, Japan. Sanjōnishi 

Sanetaka and His Bridging-Role in Japanese Medieval Poetry. 

Modern national literary study in Japan began under the influence 

of European philology; the most precise and solid history of Japanese 

literature in that period was written by Karl Florenz (1865-1939) at the 

beginning of the twentieth century. He covered the highly formalized 

development of Japanese literature. Florenz' focus was the advance of 

Japanese poetry from the earliest period until his own age; he was es-

pecially concerned with form and content after the Heian court period, 

and he saw the poetry in the medieval period as “old wine in new bot-

tles.” As we look back at the most recent research on the late medieval 

period, after the fifteenth century, we also can find elements of “new 

wine in old bottles.” 

The main element of this period was the adaptation of the tradi-

tional norm based on the achievement of the first official anthology of 

court literature, Kokinshū. Although medieval poetry followed the 

elemental rules, the poets also linked to new socio-cultural phenom-

ena; the changing fashions of form and content shaped medieval po-

etry. Such innovative minded literati entered on a new world of poetry, 

especially as they considered the changing role of power in the politi-

cal world they inhabited; they were losing the privileges of the aristoc-

racy as the warrior class (samurai) gained status and power. This 

change was reflected not only in the status of the aristocracy but also 

in the cultural field; poetry and power shifted gradually into the hands 

of new rulers. 

Sanjōnishi Sanetaka (1455-1537), an aristocratic politician as 

well as scholar and poet of the classics, indicated the shifting of 

cultural status in the late medieval era; he not only handed down 

traditional aristocratic cultural knowledge to the new social force, 

the samurai class, but also reformed the world of conventional aris-

tocratic poetry by composing his own poetry on lyrical themes, con-

tents and form. 

In this paper I would like to examine the role and meaning of the 

activities of Sanjōnishi Sanetaka in the socio-cultural context of the 

political power shift, after analyzing the historical development of me-

dieval waka poetry. 
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Milena Bratoeva, Associate professor at Department Indology, 

Sofia University. Brahman versus jester: the function of viducaka in 

classical Sanskrit drama. 

The present paper is an attempt to interpret the viducaka, one of the 

most important characters in the classical Sanskrit drama, in the per-

spective of the doctrine of dharma, the foundation of Indian religion, 

philosophy and ethics, in order to prove the statement that the under-

standing of the significance of this character in Indian Aesthetics is 

possible through in-depth analysis not only of its comic but also of its 

non-comic functions, rooted in some basic mythological and philoso-

phical ideas.  

 

Milena Metalkova-Markova, Associate professor at the Univer-

sity of Architecture, Geodesy and Construction. Highly Marketable 

Urban Utopia- Business Logic and the Production of Architectural 

and Urban Quality in Roppongi Hills, Tokyo. 

Having  completed its debut in Tokyo urban redevelopment in 1986 

with the project Ark Hills (Japan`s first large scale private sector urban 

redevelopment project of 360,600 sq.m. total floor area) Mori Building 

had to think about other large scale projects. The founder multimil-

lionaire Mori Taikichiro (1904-1993) started his real estate company 

in 1955 which was transformed into Mori Building (a private devel-

oper) in 1959.  

The completion of Ark Hills as a mixed use type of urban redevel-

opment with high-rise office and residential towers and commer-

cial/public area at ground level proved to be an extremely successful 

concept for the city of Tokyo. The Tokyo fabric is basically an enor-

mously spread low rise chaos-scape of buildings in all kinds and 

shapes with narrow winding roads and blind alleys. Embracing Le 

Corbusier’s idea about tall buildings amidst wide open green space at 

ground level expressed in the Athens charter as its motto, Mori in-

tended to change the urban fabric of Tokyo.   
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Penka Samsareva, Professor, Sofia University. Derivation of 

agentive nouns /�ِ�ْ�ِ�ْ�	ِ 
/  َأْ���ُء ا���ِ�ِ  (nomina agentis) in contemporary 

literary Arabic. 

The paper deals with the derivation of agentive nouns in contempo-

rary literary Arabic, which name a person characterized by his/her ac-

tive relation to the activity or the object denoted by the motivating 

word. The derivatives are formed from verbs, nouns and active partici-

ples by means of affixation (transfixation and suffixation) and substan-

tivization ( �َ�َ�َ  “to cook” –   َ�ٌ��ٌخ “a cook”,  ُزَ��ٌج “glass” –  َزّ��ٌج   “a 

glass blower”,   ٌٌ��ْ�َ   “grammar” –   !ي�ِ�ْ�َ   “a grammarian”,  �ٌ#ِ�$َ  

“working” –   �ٌ#ِ�$َ “a worker”). The analysis is carried out within the 

framework of the derivational type. 

The author’s decision to set up an independent derivational field 

which includes agentive nouns in contemporary literary Arabic is justi-

fied because it results from the application of an onomasiological ap-

proach, characteristic of the analysis of derived nouns. 

 

Svetla Karteva-Dancheva, Professor at the Department of Korean 

Studies, Sofia University. On the origin of the Koreans. 

The paper presents the existing ethnogenesis theories and hypothe-

ses of Korean, Japanese and European scholars from the perspective of 

anthropology, history, archeology, linguistics and mythology. 

 

Tatyana Evtimova, Professor at the Deptartment Indology, Sofia 

University. About one unexpected jenre explication of classical Indian 

aesthetics. 

The paper confirms the presence of all accents of classical Indian 

aesthetics as defined and prescribed by Bharata in his work on drama 

Natyasastra in the short story The Tree of a contemporary Pakistani 

writer, Tasadduq Sohail. Only 65 years ago a huge culture identifying 

itself as Bharat was known like India by the world beyond its borders. 

65 years ago following interests of abroad India wakes up divided into 

two parts, one of them called Pakistan. The other one is still referred to 

as India or as Bharat, depending on the addressee. The paper ends with 
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a one acted drama, written by the author herself, and named after the 

short story analyzed, The Tree.    

 

Teodora Kutsarova, Chinese Studies Section, Sofia University. 

Fluidity of the parts of speech in the classical Chinese language. 

The paper applies comparative analysis to explore the fluidity of 

the parts of speech in the classical Chinese and the Bulgarian lan-

guages. 

 

Vera Vutova-Stefanova, Former Diplomat, Minister Plenipotentia-

ry. Bulgaria-Japan: Dialogue between two cultures. Kizuna – a wa-

rranty of versatile and lasting relations.  

Today’s Conference entitled “Japan, Times, Spirituality and Per-

spectives” is held on the occasion of the 60
th

 birth anniversary of Pro-

fessor Boyka Tsigova – a renowned Bulgarian scholar of Japanese 

language, literature and culture. 

In Japan the 60
th

 birthday of a person has a special symbolic mean-

ing. According to the Budhist belief it marks the end of the five 

twelve-year periods of human life thus completing the full cycle. The 

Japanese people mark that anniversary as the spiritual rebirth of the 

person and the beginning of a new cycle. They even joke that having 

reached the age of sixty, a man or a woman return to their childish 

perception of life and are filled with fresh energy and desire to live. 

Could one think of a more optimistic challenge?! 

It is an honor and pleasure for me to warmly congratulate Professor 

Boyka Tsigova on her anniversary and give due credit to her long years 

of dedicated work and professional excellence and to her valuable con-

tribution to the development of Japanese studies in Bulgaria! I wish her 

good health and fortitude to continue pursuing with the same energy, 

initiative and devotion her noble occupations as lecturer, scholar and 

translator and an outstanding champion of Japanese studies! 

This jubilee anniversary is also an occasion to reflect on the place 

and role of Japanese studies in the overall relations between Bulgaria 

and Japan. 



326 

It has been pointed out on many occasions during the bilateral dia-

logue between Bulgaria and Japan, including on a high political level, 

that command of the language and knowledge of the culture of the 

other country throws a bridge and shortens distances between the two 

countries. In this context we, the Bulgarian scholars of Japanese, are a 

major go-between owing to our professional qualifications, initiative 

and commitment, thus enriching the potential of Bulgaria-Japan rela-

tions. 

Many are the roles we have played in facilitating the two countries 

to find a common language and common ground in their bilateral rela-

tions, in each and every sphere of life. Some of us are teachers and 

university professors, translators and interpreters, others are research-

ers of Japanese subjects, organizers and active participants in projects 

and programmes as part of bilateral cooperation, still others are career 

diplomats at executive or high government level. We all have spared 

no effort, at different periods in the development of Bulgaria-Japan re-

lations, to help towards their deepening and enrichment. 

We all felt deep sympathy with the Japanese people when the 

devastating earthquake and tsunami hit the country on 11 March 

2011 and admired the fortitude and dignity with which they found 

inner strength and rallied together to fight the aftermath of the disas-

ter. The whole world offered them a helping hand, which was re-

ceived with gratitude. In that moment of tragedy, compared only to 

the post-World War II destruction, one melodious and profoundly 

meaningful word – KIZUNA – became the symbol of human bond 

without which social progress and ability to cope with the elements 

of Nature would have been impossible. Recalling a proverb that is 

popular in both countries – “A friend in need is a friend indeed” and 

grateful for the support rendered to Bulgaria by Japan in the difficult 

period of transition to democracy and market economy, our people, 

in turn,  gave its modest share of support and assistance to the trag-

edy-stricken Japanese people. 

There are numerous examples in the history of Bulgaria-Japan re-

lations proving that Kizuna – the sound bond between people – is a 

warranty of versatile and lasting relations between the two countries 

and nations.  I am confident that this word also conveys a strong 

message to us, Bulgarian scholars of Japanese, which we should fol-
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low in our efforts to contribute and enrich bilateral relations on the 

basis of what has been achieved before us. Respect of tradition and 

continuity are the two principles that should guide each and everyone 

of us when exchanging and passing down experience and when 

working in a team in our various fields and pursuits. Today’s forum 

is an excellent occasion to meet and exchange ideas and visions on 

the various aspects of Japanese studies and of Bulgaria-Japan rela-

tions in general, and let us hope that there will be more such events 

in the future. 
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