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КРЪГ (СПИСАНИЕ НА МЛАДИЯ ЯПОНИСТ) е нов идеен проект, чия-
то цел е по-мащабно представяне и популяризиране на японската култура 
в България, чрез съвместните усилия на студенти, докторанти и препо-
даватели японисти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
През 2013 г. бе публикуван пилотния брой на това първо по рода си у нас 
профилирано печатно издание. В настоящия втори брой са представени 
текстове на студентски курсови разработки, представящи традиционна 
и съвременна Япония, съобщения и лични отзиви за персонални и колектив-
ни публични изяви. Материалите са систематизирани в отделни рубрики 
и са придружени с богат илюстративен материал. В съдържанието са 
включени и раздели за проведени проектни дейности в специалността и 
анонсиране на текущи образователни програми и предстоящи събития 
през текущата академична година.

Съставителите на списанието КРЪГ са убедени, че изданието съот-
ветства на интересите на студентите японисти да имат своя постоянна 
трибуна, която осигурява публичност на стремежите им да огласяват и 
споделят знания, резултати от първи изследователски стъпки в науката, 
умения в дискусионни обсъждания и постижения в самостоятелни анали-
тични проучвания. 

С оглед на изискванията за научна компетентност и приемственост 
между различните академични нива, в екипа от японисти, осъществил 
подготовката на изданието, освен преподаватели участват и студенти 
от магистърската програма на специалност Японистика. 

Убедени сме, че списанието КРЪГ ще даде шанс на младите японисти 
да популяризират своите знания и постижения в специалността, които да 
ги стимулират в бъдещата им професионална реализация като специалис-
ти в науката за Изтока в България и по света.

Надяваме се списанието да се утвърди като годишна поредица и да 
предизвика обществен резонанс в контекста на научните постижения на 
българската японистика.





НА СТУДЕНТИ ЯПОНИСТИ 

ПРЕЗ 2013 ГОДИНА
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ГЕНДЖИ МОНОГАТАРИ: ТЕМАТИЧНА НАСОЧЕНОСТ

Кристина Стоянова
ІI курс, специалност Японистика

Въведение

„Генджи моногатари“ заема водещо място в японската литературна 
традиция. Романът продължава да се превежда, както на чужди езици, така 
и на съвременен японски език, да се публикува в различни формати, както и 
да служи като вдъхновение за други творци. Разликите във възприятието на 
читателя и тези представени в романа, са разбираеми, имайки предвид вре-
мето, което ни дели от епохата на автора Мурасаки Шикибу. Това е и една 
от причините романът да продължава да бъде обект на изследване. Целта 
на разработката е да се разгледа тематичната насоченост на романа, както и 
важни и интересни особености на обсъжданите теми.

Хроника

Академик Николай Йосифович Конрад определя жанра на „Генджи 
моногатари“ като художествено-реалистичен роман (Конрад 1974: 239). 
С богатата си наситеност на културологични елементи, романът отдавна 
служи като източник за историци и културолози в техните изследвания на 
бита и културата на периода Хейан и се счита за един вид енциклопедия от 
данни за навиците, ежедневието, изкуството, религията, облеклото, и много 
други елементи на Хейанската аристокрация. Затова, като една от тематич-
ните насочености, можем да определим реалистично предадена хроника на 
особеностите на аристократичният живот.

През дадения период не се е очаквало от японските жени да четат и 
пишат на китайски език, и така те заемат главна роля в развитието на чисто 
японската писменост и литература. Лишени от възможността да се развиват 
в сфери извън дома и да имат мнение за политически и социални въпроси, 
те могат да пишат само за личния живот, чувствата, бита.1 По такъв начин 
Генджи се възприема предимно като аполитична творба. 

От друга страна, имайки предвид високата ерудиция на автора, както 
и малката вероятност една творба да е изцяло недокосната от социалната и 
политическа среда, в която бива създадена, и от мненията, които  авторът 
има за тях, може да се погледне на творбата и по много по-различен на-

1 Вж.: Wallace, J. R. (2011) Japanese 7B, 001|Spring 2011|UC Berkeley.
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чин. Японският литературен историк Чикара Игараши, например, намира в 
творбата доста ярки и смели мнения на Шикибу по теми, като социалните 
взаимоотношения между жени и мъже, разликите между статуса на истори-
ческия и повествователния жанр, както и статуса на японския език спрямо 
китайския. 

Има критици, които възприемат Генджи моногатари като „до извест-
на степен прикрита историческа хроника, предаваща действителни лица и 
събития“ (Конрад: 1974: 234–239). Някои средновековни японски комен-
татори предлагат интересна и обсъждана и до днес интерпретация. Според 
тях действието на романа се развива по време на император Дайго и им-
ператор Мураками. Името Генджи може да се преведе, като „той от клана 
Минамото“, и затова романът може да се интерпретира като повествование 
за невъзможността на Генджи да заеме полагащия му се най-висок пост в 
страната. Ако приемем тази интерпретация, то Мурасаки може да се счита 
за привърженик на императорската власт и против регентствата на клана 
Фудживара (Конрад, пак там). 

Също интересно е да се спомене, че неясното политическо положение 
на Генджи, може да се възприеме, като начин за създаване на самия сюжет. 
Лишавайки го от полагащия му се ранг и превръщайки го обикновен граж-
данин, Мурасаки освобождава главния герой от условностите и задължени-
ята на аристократичния живот, без да отнема от чара на аристократичното 
му потекло. В противен случай той не би могъл да пътува толкова свободно 
и да се среща с различните жени в живота му. 

По време на Втората Световна Война превода на Танидзаки Джюни-
чиро се цензурира, защото в романа си Мурасаки Шикибу предава сцени, 
в които е налице оскверняване на императорската родова приемственост и 
показва, че императорският род не е неподправен, както се твърди.2

Конфуциански морални норми и будистката кармична идея

През XII век се формира традиция, според която Мурасаки Шикибу се 
намира в ада заради това, че чрез романа си е разпространявала лоши нави-
ци и лъжи. Това убеждение кара хората да се молят за нейното спасение, а 
по-късно прераства в мотив в традиционните сценични изкуства, като Но и 
различни видове театър (Фийлд 1987: 5).

Според последователи на  конфуцианството, романът може да се из-
ползва, като наръчник за преподаване на правилни взаимоотношения, както 
между мъжа и жената, така и между господар и слуга. Също се изтъква 
ролята, която творбата може да играе за култивирането на естетиката, из-

2 Вж.: Caddeau, P., Shirane, H. Invitation to World of Literature: The Tale of Genji. 2010.



11

   
Списание на младия японист, бр. 2/2013

куствата и аристократическия етикет, особено по време на господството на 
самурайската класа през XIII век. По-късно на Генджи дълго време се гледа 
като на дидактическо произведение за млади дами, и хората с конфуциан-
ски и будистки убеждения считат, че е алегория или поучителен разказ.

Будизмът е от голяма значимост както за характерите, действията и ми-
слите на героите, така и за структурата на самия роман. Със заплетените 
взаимоотношения и изневери, съдбата на бащата се повтаря в тази на сина. 
Тайната връзка на Генджи със съпругата на баща му Фуджицубо, води до 
раждането на Югири, официално признат за син на императора. На края на 
живота си Генджи от своя страна открива, че синът му Каору е всъщност 
дете на любимата му Сан-но-мия от придворния слуга Кашиваги (Конрад 
1974: 246). „Във философско-религиозен смисъл, съдбата е възпроизведена 
в паметника като отражение на будистката кармична идея, идеята за пре-
ходността на живота и възмездието. В този смисъл будистката тъкан както 
самостоятелно, така и в съчетание с отделни митологични и шинтоистки 
реминисценции, играе важна роля в идеята на главната сюжетна линия на 
романа.“ (Цигова 2006: 104). 

Естетика

През XVIII и XIXвек редица учени традиционалисти започват да пре-
осмислят Генджи, като премахват акцента върху чуждото, особено конфу-
цианството, за да се опитат да покажат специфично японското културно 
наследство. Един от най-ярките представители на това движение, е Мото-
ори Норинага, който се съсредоточава върху естетическите принципи на 
Генджи моногатари. В трудовете си той се опитва да се абстрахира от ди-
дактическите конфуциански и будистки интерпретации. Наблягайки върху 
престижа и изразителността на японската поезия, Норинага се опитва да 
повиши статуса на прозата като жанр, доближавайки я до поезията. Общо-
то, което той открива помежду им, е моно но аваре. Терминът моно но аваре 
е неологизъм на Норинага, който той използва за първи път в критическите 
си анализи на Генджи, и това качество се счита за характерно за романа. 
Важно е да се споменат две уточнения на термина според замисъла на Но-
ринага.

1. Макар, че обикновено се превежда като „печалното очарование на 
нещата, то не е само печал или патос, а може да включва и приятни 
усещания, радост, интерес и  т.н.“ (Цигова 2006: 92).

2. Моно но аваре може да е породено не само от приятни изживявания 
и неща, но и от негативни.

Затова може да се счита, че човек изпитва моно но аваре, когато сър-
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цето му е развълнувано. Елементи в романа, които Норинага приема, че 
предизвикват моно но аваре, включват природата, за което естетизацията на 
природата в поезията е главен пример, но и любовта, и особено забранената 
любов (Фийлд 1987: 6–7).

От края на XIX век Генджи моногатари започва да се разглежда и от 
гледната точка на чуждестранни интелектуални подходи, което често пре-
дизвиква неодобрение, че една творба, считаща се за национално богатство 
на Япония, бива разглеждана с помощта на западната мисъл. Новите перс-
пективи дават и негативни отгласи, като виждането, че Генджи не е нищо 
повече от безнравствен и лишен от изтънченост роман, граничещ с порно-
графията. След превода на Артър Уейли през 20-те години на  ХХв., който 
открива романа към световната аудитория, следват положителни отклици 
за творбата на Мурасаки и сравнения със западни автори, като Пруст и Улф. 
Самата Вирджиния Улф е голям почитател на Генджи моногатари и на Му-
расаки Шикибу (Фийлд 1987: 6–7).

Сравнението със западната литература, обаче, може да предизвика и 
разочарование за много читатели, които очакват същата психологическа из-
разност и дълбочина, която е характерна за западните велики романи. Голя-
ма част от героите на Мурасаки Шикибу не изразяват мислите и чувствата 
си словесно, не водят дълги монолози, а в диалозите често намекват или 
недоизказват това, което мислят. Затова е важно да се следят невербалните 
езици на различни естетически категории, като облекло, калиграфия, пое-
зия, аромати, музикални  предпочитания, и предпочитани растения. Чрез 
тях Шикибу рисува психологията на героите си. Героите говорят чрез пое-
зия, като често се правят алюзии към стихотворения от сборници като Ко-
киншю. Поезията служи за индиректното изразяване на чувства, например, 
когато двама влюбени се срещат или когато единият иска да покаже своето 
разочарование или недоволство. Тези съобщения в поетичен вид са имали 
за център образ от природата, който символизира чувствата на пишещия и 
конкретния случай, и се изпращали с цветя или стръкчета растения, според 
сезона и сьобразени със съдържанието на съобщението и образите в поези-
ята (Морис 1979: 199). При писането на писма един до друг, те с невероятна 
прецизност избирали аромата и текстурата на хартията, как мастилото се 
налага върху нея, и самия почерк, с който пишат.

Така виждаме голямата роля, която играе естетиката както в ежеднев-
ния живот и взаимоотношения на аристократите през Хейан, така и в Ген-
джи моногатари като роман. Затова има критици, според които Генджи е 
произведение специално написано с цел изразяване на естетиката, и пре-
димно на естетическата категория моно-но-аваре (Конрад 1974: 233).
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Любов

Моно но аваре присъства и в самите отношения между героите – как те 
възприемат един друг и любовта. Един от начините за изписване на „любов“ 
по времето на Шикибу, е с йероглифите за „самота“ и „печал“: , тоест 
да обичаш някой означава да копнееш за него, да изпитваш безнадеждност 
и самота, когато сте разделени. Не е съществувало и пряк начин да се каже 
на човек „Обичам те“ и вместо това се е наблягало на тъжните чувства, като 
е можело да се каже „Липсваше ми“ (Уолъс 2011). Намекването, че рониш 
сълзи, като например използването на метафората за роса върху ръкавите 
на дрехата ти, също е бил удачен начин да се изкажат чувства на любов. 
Особеностите на романтичните отношения през тази епоха са също така 
свързани с факта, че комуникацията между мъже и жени е била рядка, пре-
димно през завеси, без възможност те да се видят. А интимните им срещите 
обикновено са били в изключително тъмна обстановка. Жените пътували 
рядко и прекарвали живота си във дома, скрити зад паравани, като основ-
ното безпокойство на жената и на приближените�£ била опасността да бъде 
видяна от външни хора. Глаголът гледам или виждам имал конотация на 
притежание. Затова скришното надничане се превръща в литерату-
рен мотив в японската литература. Всички споменатите мотиви често могат 
да се открият в Генджи моногатари.

От мненията на Николай Конрад и Чикара Игараши се вижда отчетли-
во, че темата за любовта в Генджи моногатари е обоснована от полигамията 
и патриархата през епохата Хейан. Според Конрад, основната конструкция 
на целия роман представлява мотивът за един мъж и много жени (Конрад 
1974: 240). По нататъшната конкретизация на този мотив, се състои от нови, 
вече подчинени теми – връзките на Генджи с конкретни жени. В тези връз-
ки главна роля играе отношението на Генджи към жената, а спомагателни 
мотиви са особеностите на нрава на дадената жена, характера на отношени-
ето�£ към Генджи, отношенията�£ към други персонажи, и средата, в която 
се намира тя. Полигамията със сигурност е ставала повод за безпокойство и 
трудности както за жени, така и за мъже, но творбата не представя сериозни 
възражения към тази практика. Ревността на една жена към друга най-често 
е била провокирана не от самия факт, че в живота на любимия�£ има друга, а 
по-скоро че е застрашен статуса на първата, т.е. ако социалното положение 
и ранг на новата дама, или вниманието, което�£ отдава мъжа, превишават 
тези на първата дама (Тайлър 2002).

Чикара Игараши изтъква няколко места в романа, чрез които той счита, 
че Мурасаки Шикибу предава много ярко личната си гледна точка по опре-
делени теми. Един такъв момент е когато Генджи коментира върху любов-
ните романи популярни сред женската аудитория със следната фраза:  
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(„Неприятно, нали? Жените се раждат на 
този свят само за да бъдат мамени от мъжете.“, по Конрад 1974: 238). 

Затова Конрад смята, че замисълът на Шикибу е бил да представи же-
ните, като играчка в ръцете на мъжете. Някои читатели смятат, че главният 
акцент на творбата, всъщност, са жените и техните преживявания, които 
служат за предупреждение в какви ситуации не трябва да попада една жена. 
Героините Югао и Укифуне са пример за това как да бъдеш желанаможе да 
доведе до преждевременната ти смърт. И в такъв случай красивата жена е 
виновна, тъй като е провокирала мъжа да се влюби в нея, а с това е прово-
кирала и ревността на съперниците си. Съдбата на Рокуджьо показва колко 
разрушителна е силата на ревността, както за околните, така и за самия рев-
нив човек. Аферата на Генджи и Обородзукио може да се обобщи с това, че 
страстта може да накара човек да спре да разсъждава адекватно, което да го 
доведе до нелепи ситуации и трудности в живота. Връзката между Генджи 
и Мурасаки повдига въпроса за разликата между родителските и романтич-
ните чувства и дали е уместно те да бъдат смесвани.

Мненията на изследователите се разминават по въпроса дали в творбата 
присъства Едипов комплекс (Фийлд 1987: 26). Авторката Норма Фийлд из-
тъква, че в творбата си Шикибу разглежда връзки, които са проблематични 
заради близостта на действащите лица, но надхвърля мотива за забранената 
любов, като го съчетава със стремежа на героите да намерят „произход/ори-
гинали и заместители“. Макар че романът няма преки случаи на кръвосме-
шение, той е изпълнен с метафорични мотиви (Фийлд 1987: 28). Най-яркият 
такъв е нишката, която свързва героините Кирицубо, Фуджицубо и Мура-
саки. Фуджицубо замества Кирицубо, съпруга на императора и майка на 
Генджи, а Мурасаки на свой ред, замества Фуджицубо. Приликата между 
героините се обяснява с далечни семейни връзки, като Фуджии Садакадзу 
прави задълбочено изследване на Хейанските брачни закони, за да потвър-
ди, че в Генджи моногатари няма нарушаване на табуто на кръвосмешение. 
Мотивът за заместителите може да се проследи и извън предполагаемия 
едипов комплекс. Генджи непрекъснато замества една жена с друга, и дока-
то е със една мисли за друга.

Има две противоположни мнения за Генджи като герой. Наложилото 
се мнение е, че с чувствителността и изтънчения си характер, той е идеал 
за мъж, който никога не изоставя жените, с които има връзки и цени ха-
рактера, а не само външния им вид. От друга страна все повече се изказва 
отрицателно мнение за главния герой, който се обвинява в изнасилвания. 
Това е мнението, например, на писателката Сето:чи Джякучьо, превела Ге-
нджи моногатари през 1998 г. Роял Тайлър, превел Генджи моногатари през 
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2001г. обаче счита, че културното значение на принудителните сексуални 
контакти описани в Генджи моногатари често убягват на съвременния чи-
тател. Той не отрича случващи се в романа изнасилванията, но предлага 
обяснения и една междинна позиция. Подобни случаи обикновено марки-
рат началото на дългосрочна връзка, която играе голяма роля за бъдещето 
на жената. Заради патриархалната среда, не е било възможно една жена ни-
то да откаже, нито да приеме, без позволението или молбата на авторитетна 
мъжка фигура, като например баща� £. Затова смъртта на баща преди да 
успее да омъжи дъщеря си се е считало за сериозна пречка за нея, както 
виждаме от съдбата на Уцусеми или от думите на бащата на дамата от Ака-
ши: „[…] ако умра преди надеждите ми да бъдат реализирани, тя трябва да 
се хвърли в морето.“ При това, мнението на жената не само е било от най-
малко значение, но и самата тя е трябвало да намери баланс между това, 
че е било неприемливо жена да прояви открито интерес и от друга страна 
отново неприемливо да оказва съпротива прекалено настойчиво. Пример за 
това е, че мнението на Генджи за Обородзукио се понижава, защото тя не 
е оказала достатъчно сериозна съпротива, и това показва, че възпитанието�
£ не отговаря на високо ниво. Тайлър провежда интересен паралел между 
отношенията на Генджи с Мурасаки и отношенията на Каору с Оигими. От 
гледната точка на съвременния читател, Генджи отвлича, а по-късно изна-
силва Мурасаки, която е много малка по това време. От гледната точка на 
неговите съвременници, обаче, Генджи прави нещо много ценно. Отвли-
чайки я, той�£ осигурява грижата и възможностите, които тя не би могла 
да получи, имайки предвид факта, че баща�£ не я е признал като свое дете, 
а сводната�£ майка изпитва само омраза към нея. Тайлър смята, че когато 
Генджи решава да промени отношенията си с Мурасаки, нейната реакция 
на пълно неразбиране на това което се случва, показва достойнството�£ и 
правилното�£ възпитание. От друга страна, Каору прави грешката да е пре-
калено деликатен и нерешителен. По този начин, оставя в нейните ръце ре-
шение, което тя не е в състояние да направи, тъй като баща�£ вече е мъртъв. 
Впоследствие те не се обвързват, а тя се самоубива.

Заключение

Разглеждайки някои от основните теми в Генджи моногатари, разбира-
ме колко важно е читателят да подходи към творбата с информираност за 
епохата и достатъчно отворено съзнание.
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ПРОБЛЕМИ НА МЛАДЕЖКИТЕ СУБКУЛТУРИ В ЯПОНИЯ

Христина Христова
ІV курс, специалност Японистика

Увод

В съвременното японско общество се наблюдават многобройни, раз-
нообразни и динамично променящи се младежки субкултури. Настоящата 
разработка е опит за анализ на определени проблемни младежки субкул-
тури в Япония. При избора кои субкултури точно да анализирам, съм се 
ръководила от следните доводи: да не са разглеждани в трудове на препо-
даватели или представяни от колеги от курса при различни презентации; 
спряла съм се на такива субкултури, които са приемливи и допустими за 
презентиране в академична среда. Основната ми цел е да покажа разноо-
бразните причини, поради които една субкултура се възприема с отрица-
телно мнение и стереотипни представи в обществото – дали става въпрос за 
контра-култура, за абсолютно рационални притеснения за бъдещето или за 
социални проблеми.

Настоящият анализ в никакъв случай не изчерпва поставените пробле-
ми напълно или съществуващите субкултури като цяло. Основните ограни-
чения на разработката са свързани с поставените изисквания за обем. Освен 
това, направените изводи са резултат от опит за обективен и логичен прочит 
на факти, събрани през чужди трудове, а не от лично проведено изследване 
и пребиваване в Япония. Въпреки това се надявам, че представените факти 
са интересни за аудиторията и ще предизвикат дискусия по темата.

Понятието „субкултура“

„Субкултура“ като понятие в социологията, антропологията и култу-
рологията обозначава група от хора с култура, която се различава от култу-
рата на по-голямата общностна маса, към която принадлежат индивидите. 
Ако съответната субкултура е характеризирана от систематична опозиция 
на доминантната култура, тя може да бъде описана като контра-култура.

Субкултурите може да се различават заради възраст, етническа при-
надлежност, класа, местоположение и/или пол. Характеристиките, които 
определят субкултурите като различни, специфични от общата култура, 
могат да бъдат езикови (специфичен жаргон или арго), естетически, рели-
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гиозни, политически, сексуални, географски или комбинация от тези или 
други фактори.

Субкултурите често се определят чрез тяхното противопоставяне на 
ценностите на културата на по-голямата група от хора – масовото обще-
ство. Членовете на определена субкултура обикновено показват принад-
лежността си към нея чрез отличителен и символичен стил. Ето защо изуча-
ването на дадена субкултура включва изучаване на символиката в дрехите, 
музиката или други отличителни черти на членовете на субкултурата, както 
и начините, по които членовете на доминиращата култура интерпретират 
тези символи. Ако субкултурата се характеризира със системно противо-
поставяне на ценностите на доминиращата култура, тя може да се определи 
като контра-култура.

Идентификацията на субкултурите може да бъде затруднена поради 
присвояване на техния стил (особено облекло и музика) от масовата култу-
ра за комерсиални цели. Бизнесът често иска да извлече изгода от разруши-
телния апел на субкултурите в търсене на „готиното“, което е все така цен-
на константа, необходима за продажбите на всеки един продукт или услу-
га. Този процес на културно присвояване често може да доведе до смъртта 
или еволюцията на субкултурата, докато членовете иМ възприемат нови 
стилове, чужди за доминиращата култура. Пример за такова присвояване е 
субкултурата на пънка във Великобритания, чийто отличителен (и първона-
чално шокиращ) стил на обличане, е набързо присвоен от масовата, пазарна 
мода след като медиите започват да се интересуват от субкултурата. Този 
цикличен процес осигурява постоянен поток от стилове и идеи, които могат 
да бъдат присвоени от доминиращата култура с комерсиална цел.

Субкултура, предразсъдъци и стереотипи

Хората са склонни да формират предразсъдъци и стереотипи и да 
действат въз основа на тях, когато възприемат различни индивиди и групи. 
Т.е. членовете на обществото (като събирателен образ на масовата култура 
и ценности) възприемат субкултурите чрез стереотипни представи и дори 
предразсъдъци, които изразяват някаква специфична обособеност на всяка 
от отделните групи. За настоящата разработка е важно да се изясни раз-
ликата между термините „стереотип“ и „предразсъдък“, защото са пряко 
свързани  с проблемното възприемане на младежките субкултури. Често 
стереотип и предразсъдък се бъркат или значенията им се сливат, но терми-
ните означават различни неща.

Стереотипът се отнася към популярна и прекалено опростена предста-
ва, идея или мнение; ограничаваща идея или представа; набор от неверни, 
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опростени генерализации за дадена група, третирани като реални и досто-
верни факти и влияещи на отношението към групата или индивиди спада-
щи към групата.

През 1922 г. Уолтьр Липман (журналист) пише своята книга „Общест-
вено мнение“, в която твърди, че възприемането на света и личния опит 
се направлява от клишета, които наследяваме от собствената си култура. 
Клишета, които използваме, за да обясним своето и чуждото поведение. 
Те могат да бъдат приложени и използвани във всяка една сфера от нашия 
живот.

Стереотипите имат когнитивен аспект – имат някакво значение, което 
може да бъде или вярно, или грешно. Социални, расови или политически, 
стереотипите могат да са както положителни, така и отрицателни. Пример 
за това е създаването на национални образи и герои, които всъщност до 
някаква степен представляват набор от стереотипи, като това се случва за 
сметка на другия, защото чуждото се натоварва с отрицателни черти.

• Стереотипи/Генерализации: въпреки че всички стереотипи са гене-
рализации, не всички генерализации са стереотипи. Стереотипите са 
прекалено опростяване на хора и групи от хора, които са повече или 
по-малко популярни в дадено общество. Например, в България за 
ромите се смята, че са крадливи, глупави, неспособни, нежелаещи да 
работят, което оцветява всяко действие на такъв човек, всяко мнение, 
всяка постъпка, в очите на наблюдаващият, който вярва или повтаря 
стереотипа.

Предразсъдъкът е нерационална и необоснована враждебност или ом-
раза към дадена група, раса, религия, пол. Определя се като прибързано 
създадено и често неаргументирано негативно мнение. Предразсъдъкът, на-
сочен към членовете на определена група или определени тип поведение, 
категория и пр., поражда отрицателни или неблагоприятни оценки за хора-
та, принадлежащи към групата, без оглед на опита или фактите.

Субкултурите като събирателен образ на масовите представи 

В настоящата точка ще разгледам един български пример, за  да се 
илюстрира стереотипното възприятие на рок и метъл субкултурата: „Свое-
образни „ветерани“ на традиционните субкултури, устойчиви във времето 
групи, сравнително затворени и със специфични отличителни белези и мар-
кери на поведение, при които могат да се видят много по-възрастни членове 
(често между 30-40 г.). С черни дрехи, кожени якета и прорязани дънки, 
мешки, дълги коси, големи гривни с шипове, вериги, кецове, гуменки или 
кубинки, изобщо като „по-едри типове с мъжко излъчване“, дори сравнява-
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ни с „викинги“. Рокът и метълът се възприемат като култури на по-първич-
ния бунт (против реда, за хаоса). Като цяло те са видени и като най-бедните 
субкултури. Наричани са „откачени“, „цикльори“, „антихристи“, „с по-го-
ляма склонност към атеизъм и сатанизъм“, най-често са „много мръсни“, 
„безделници“, „които не мислят и не правят нищо“.

Субкултурите в Япония  в контекста на особеностите 
на японската култура и ценности

Причините за съществуването, разрастването и развитието на младеж-
ките субкултури в Япония, са свързани с различни проблеми, пред които е 
изправено японското общество.  Това са социално-икономическите труд-
ности, пред които са изправени икономическата система, образователните 
институции и семейството. Промените в ценностната система засилват чув-
ството на самота и отчуждение. Строгата социална йерархия, все по-трудно 
постиганият баланс между работното и свободното време, напрежението в 
труда, необходимостта младите поколения да се трудят неуморно като пред-
ците си, за да се справят с икономическите проблеми, високите изисквания 
към тях от страна на японската морална система на дълга – всичко това 
тласка млaдежите към една илюзорна реалност, в която искат правилата 
да са съвършено различни. Образователната система възпитава в неуморен 
труд, подчинение на правилата, следване изискванията на групата и обще-
ството. Подрастващите са обучавани да следват принципите на хармонията: 
да бъдат лъчезарни, любезни, да не изразяват негативните си чувства и емо-
ции, да се вписват „гладко“ и безконфликтно в средата си и в обществото, 
да следват груповите цели, дори когато те са в ущърб на индивидуалните. 
Основен принцип, регулиращ поведението на японците е разграничението 
между татамае и хонне. Той изисква истинските чувства (хонне) да оста-
нат скрити, ако нарушават обществените норми, предписания и хармония, 
а да се показват само тези, които е възприето да бъдат излагани публично 
(татемае). Проявление на този принцип са и други двойки понятия, като 
например: кучи (това, което се казва, което ми е „на устата“) и кокоро (това, 
което мисля, което ми е „на сърцето“); омоте (това, което е предназначе-
но за чуждия поглед, което е „отпред“) и ура (това, което остава „отзад, в 
задния двор“). В японската нравствена система се прокарва ясна разграни-
чителна линия между гири (изискванията на дълга, това, което трябва да се 
направи) и нинджоу (чувствата, това, което човек желае да върши). Тези 
ценности и норми се коренят в историята и традицията, но са с важно място 
и значение и в съвременната култура на Япония. 

Всичко това се оказва твърде строго и непосилно за определени ха-
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рактери от младите японци. И те в желанието си да избягат от правилата и 
от натиска на групите, към които институционално принадлежат, създават 
нови правила и свои неформални групи, които да бъдат тяхното „друго аз“.  
Парадоксалното при анализираните в следващите точки субкултури е, че в 
стремежа си да се различават и противопоставят на общоприетите норми, 
последователите им в крайна сметка ги следват, само че в крайните им про-
явления. 

Но бягайки от обществените изисквания, норми и задължения и след-
вайки поривите си, младите хора в даден момент се оказват надхвърлили 
тийнейджърската възраст, навлезли вече в годините на зрелостта, но изгу-
били вече не само желание, но и способност да пораснат, да създадат семей-
ство и да поемат социална отговорност.

Проблеми на младежките субкултури в Япония

� Бōсōдзоку ( ) – младежка субкултура, свързана с мотоклубове 
и с поръчкови мотори (специално направени за поръчителя, различни от 
масовото фабрично производство). Бōсōдзоку прилагат различни нелегални 
практики за преправяне на моторите – например, да се премахва заглушите-
лят (последната част от ауспуха), за да се произвежда повече шум. В банди-
те обикновено преобладават непълнолетни младежи.

Бōсōдзоку се свързват и с опасен и безразсъден начин на шофира-
не – опасни маневри сред трафика, преминаване на червени светофари, шо-
фиране без каски. Друга характерна дейност е т.нар. шинай бōсō 

 – шофиране с превишена скорост из градските улици за удоволствие 
и тръпка, а не с цел състезание. В подобни събития обикновено участват 
голям брой мотористи. Винаги има водач на колоната, наречен сентōшя (

), който е отговорен за случващото се и функциите  му не могат да 
бъдат иззети от друг член на групата. Т.е. типично за уличните групи има 
йерархична структура. Японската полиция ги нарича с кодово име мару-сō 
( или ) и при случай на шинай бōсō изпраща полицейски ескорт 
да ги придружава, за да се предотвратят евентуални инциденти. Пример за 
възможен инцидент е шофиране с много ниска скорост из предградията, 
създавайки силен смут, развявайки империалистически японски знамена. 
Полицейският ескорт трябва да предотврати възникването на физически 
саморазправи, в които дори се употребяват оръжия като дървени мечове, 
метални тръби, бейзболни бухалки и коктейли Молотов. 

Появата на субкултурата на бōсōдзоку започва около 1950 г. В този пе-
риод японската автомобилна индустрия бележи стремглаво развитие. Пред-
шествениците им се наричат каминари-дзоку ( ) – градски мотористи, 
близки до британските рокери. 
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Повечето, ако не и всички членове на бōсōдзоку, произхождат от ни-
ските социални слоеве. Присъединяването  към подобна субкултура им да-
ва възможност да изразят своето непокорство и недоволство от масовата 
култура на японското общество чрез дейностите, свързани с моторите. Ти-
пичното развитие за много от членовете на бōсōдзоку продължава в струк-
турите на Якудза. Най-изявените членове преминават към ниските етажи на 
Якудза след навършване на двайсет години. 

Стереотипно възприятие на бōсōдзоку: образът на типичните чле-
нове на бōсōдзоку често е представян окарикатурен в различните японски 
медии – аниме, манга и филмови продукции. Типичните им „униформи“ са 
работни комбинезони като тези, които са носели работниците във фабрики-
те или токкō-фуку ( ) – вид военни шинели с боен призив, изписан с 
йероглифи. Шинелите се носят разкопчани, без блуза отдолу, за да показват 
бинтованите си тела и смъкнати панталони, които са мушнати във високи 
ботуши. Токкō-фуку означава „специална униформа за нападение“ – това са 
били униформите на пилотите-камикадзе, сражавали се през Втората све-
товна война. „Униформите“ се декорират с различни нашивки – военни и 
националистически призиви, древни китайски йероглифи и дори свастики. 
Бōсōдзоку носят и тасуки – платнен колан, завързан в Х-образна форма 
през тялото – визия, отново вдъхновена от пилотите-камикадзе. 

Друг типичен елемент от облеклото  на тази субкултура са кожените 
якета и дори изцяло кожени костюми. Върху тях обикновено са избродира-
ни логото на различни клубове или банди. Типични аксесоари към облек-
лото са кръглите слънчеви очила, дълги хачимаки (кърпи за глава) – също 
обсипани с бойни призиви. 

Негативното отношение към тази субкултура се дължи на факта, че е 
контра-култура – нарушава писаните и неписани закони на японското обще-
ство и е в тесни връзки с Якудза. Описаните случки са нагледен пример за 
показно противопоставяне на статуквото, а в Япония просто не се възприе-
ма подобна показност. А апелирането към империалистичното управление  
е особено чувствителна тема за японците след края на Втората световна  
война, което логично предизвиква неодобрение.

През 2004 г. японското правителство гласува промени в закона за дви-
жение по пътищата, които дават повече права на полицията да арестува мо-
тористи, които шофират безразсъдно в група. Целта е чрез законодателни 
промени да се постигне напредък в борбата срещу представителите на та-
зи субкултура. Като резултат от завишените арести и обвинения, броят на 
членовете значително намаляват. През 2010 г. японската полиция отчита 
промени в модела на поведение на бōсōдзоку. Тежките мотори са заменени 
от скутери и се придвижват в значително по-малки групи. Субкултурата 
има най-много последователи в префектура Аичи, следват Токио, Осака, 
Ибараки и Фукуока.
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През февруари 2011 г. Националната японска полиция обявява, че е от-
белязан рекорд в броя на членовете на бōсōдзоку – 9 064. Това е най-ниската 
стойност, откакто се регистрират данни за улични банди от 1975 г.

� Фуритâ (   други възможни произношения: furîtâ, furiita, 
freeta, furiitaa, furitaa) се отнася за млади японци на възраст 15-34 години, 
които не работят нито почасово, нито на пълен работен ден, т.е. безработни. 
В категорията не се включват домакини и учащи. Първоначално терминът 
се отнася за млади хора, които преднамерено са избрали да не се превръщат 
в работещи хора, въпреки че са имали възможности за професионално раз-
витие. Фуритâ се отнася и за работещи на непълна заетост или фриилансъ-
ри (работа като независим/ необвързан с договор/ нещатен работник). Тези 
хора не започват професионална реализация след като завършат гимназия 
или университет. Вместо това генерират доходи от нискоквалифициран и 
нископлатен труд. Терминът се появява за първи път около 1987-1988 годи-
на и е комбинирана дума от английското free (freelance) и немската дума за 
работник аrbeiter.

Последователите на субкултурата могат да бъдат класифицирани в три 
основни групи: 

• тип „мораториум“  –  искат да се радват на живота и съзнателно из-
бират да не се присъединяват към състезанието в японската работна 
среда.

• тип  „преследвач на мечти“ – имат специфични мечти, които са не-
съвместими със стандартните пътища за развитие на професионална 
кариера в Япония

• тип „няма алтернатива“ – не могат да намерят прилична работа пре-
ди дипломирането си и са принудени да приемат нископлатени ра-
ботни места. Тези, които са отпаднали от гимназията, имат най-ло-
ши перспективи.

Спрямо субкултурата на фуритâ няма толкова изразени стереотипни 
възприятия. Проблемът с отношението към нея се дължи на прякото иконо-
мическо отражение, което фуритâ оказват. Много от японците са притесне-
ни от негативното влияние на фуритâ върху японското общество. Фуритâ  
живеят при своите родители, не притежават собствен автомобил. Ниските 
доходи, особено при мъжете, са сериозна пречка за потенциален брак. Това 
означава, че фуритâ евентуално ще имат деца на по-късен етап от живота 
си, но в повечето случаи това изобщо не се случва – налице е намаляване 
на раждаемостта, което е много сериозен проблем, тъй като населението 
в Япония е застаряващо. От икономическа гледна точка това означава, че 
при ниска раждаемост следва и намаляване на вноските към пенсионната 
и здравни системи. От друга страна, самите фуритâ плащат изключително 
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малко или изобщо не плащат съответните вноски. Прогнозите за бъдещето 
не са добри: очаква се до 2014 г. броят на фуритâ да достигне 10 млн. души; 
съотношението работещи – пенсионери е в полза на вторите, което означава 
проблеми с пенсионната система. 

Мерките, които правителството предприема за ограничаване на това 
явление, са предимно образователни. В образователните институции се 
създават кариерни центрове, в които младите хора получават информация 
за всички проблеми, които произлизат от евентуалния им избор да не се 
обвързват със сериозна работа, получават съвети как да изготвят своята ав-
тобиография, как да кандидатстват за работа, как да се държат по време на 
интервю и пр. Резултатите обаче показват, че тази инициатива не е особено 
успешна.

� Банчō  – така се нарича лидерът на група нарушители (които 
не са изпълнили дълга си). От началото на 20 в. думата се отнася за предво-
дител на младежи от средните училища и гимназии, които са нарушили по 
някакъв начин правилника. По време на системата Рицурьо, с думата банчō 
се е обозначавал нисък чин в йерархията на императорската стража. Според 
друга версия, думата произхожда от тōбанчō ( ) – название за пози-
ция в бившата японска армия.

Терминът, който се използва за момичетата лидери е сукебан ( ). 
Първоначално терминът сукебан е използван единствено сред членовете на 
тази субкултура, но от 1972 г. започва да се употребява масово и от обик-
новеното население. Стереотипният образ на типичния банчō е на първи-
чен побойник, който има силно развито чувство за чест и гордост в своята 
общност. Банчō, който контролира няколко училища и има за свои подчи-
нени други банчō, се нарича сōбан ( ). В началното училище терминът 
за банчō е гакитайшō ( ). В някои училища дори се провеждат из-
бори, чрез които се определя кой ще бъде банчō. Изборите всъщност пред-
ставляват организирани боеве на принципа на елиминацията. Победителят 
е един и останалите са длъжни да му се подчинят. Стереотипният образ 
на типичната сукебан: според полицейските дописки през 80-те г., сукебан 
са описвани като „предвестници на падението“. Тези момичета са били с 
накъдрени или боядисани в ярки цветове коси; модифицирали училищните 
униформи, носейки цветни чорапи, навивайки ръкавите и скъсявайки дъл-
жината на полите си. Обичайно са били замесени в дейности като употреба 
на стимулиращи вещества, кражби от магазини и джебчийство, проститу-
ция и насилие. Но при евентуален арест, срещу тях не могат да бъдат пов-
дигнати сериозни обвинения и не могат да бъдат подведени под съдебна 
отговорност, защото са малолетни.

Субкултурата на банчō започва да запада през 70-те г. и до  края на 
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80-те терминът вече е относително старомоден. Следи от думата остават 
дотолкова, доколкото се използва за прякори на бейзболните играчи Кадзу-
хиро Кийохара и Дайсуке Миура.

До края на 20 век терминът почти изчезва, макар това да не се отнася 
за ученическата агресия и неподчинение. Нарушители сред младежите има 
и подобни случаи дори изпъкват от време на време. Особено интересен мо-
мент е, че негативната конотация започва да избледнява и думата става сво-
еобразна титла на честта за хора с лидерски качества, които се борят срещу 
непокорните в класа. 

Заключение

Модерната японска култура е уникално съчетание между традиция и 
съвременност. И като всяко едно развито общество, малко или много под-
властно на влиянието на глобализацията, в японското общество и култура 
се развиват множество процеси, които довеждат до съществуването, разра-
стването и развитието на младежките субкултури. 

В Япония младежките субкултури са наистина много. В  настоящата 
разработка съм разгледала три от тях. Подбраните примери илюстрират 
различно възприятие на субкултурата от масовото общество.

Първият разгледан пример е младежката субкултура на бōсōдзоку – 
свързана с мотоклубове. Негативното отношение към тази субкултура се 
дължи  на факта, че е контра-култура – нарушава писаните и неписани зако-
ни на японското общество и е в тесни връзки с Якудза.

Вторият разгледан пример е субкултурата на фуритâ – млади японци 
на възраст 15–34 години, които не работят нито почасово, нито на пълен 
работен ден, т.е. безработни. Фуритâ са млади хора, които преднамерено 
са избрали да не се превръщат в работещи хора, въпреки че са имали въз-
можности за професионално развитие. Много от японците са притеснени от 
негативното влияние на фуритâ върху японското общество.

Последният пример показва агресията в японските образователни ин-
ституции. Банчō – водач на момчетата и сукебан – терминът, който се из-
ползва за момичетата лидери. Това младежко явление е особено интересно 
поради факта, че с годините конотацията на думата коренно се променя.
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ТРАДИЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ 
В ЯПОНСКАТА ЖИЛИЩНА АРХИТЕКТУРА

Адлен Юсеинова
ІV курс, специалност Японистика

Въведение

Първите асоциации, които буди понятието „японска архитектура“ у 
хората по цял свят, са „хартиени стени“, „изчистеност“, „дървени построй-
ки“. Традиционната жилищна архитектура в Япония се е развивала с веко-
ве, отразявайки бита и културата на японеца, и е претърпяла малко чуждо 
влияние. Традиционната дървена къща вече не е толкова широко разпрос-
транена, но елементи от нея продължават да се откриват и в изглеждащи 
твърде модерни на пръв поглед съвременни сгради. Настоящата разработка 
има за цел да проследи проявленията на традицията и изначално японските 
елементи в съвременната японска архитектура, като постави акцент на жи-
лищното пространство, оформлението му, проблемите и процесите, които 
са част от него и живота на обитателите му.

Японската жилищна среда и архитектура

Традиционната жилищна архитектура може да бъде разглеждана както 
в исторически план, така и според обществения статут на обитателите� £ 
в две основни групи. Първата група постройки включва градските къщи 
мачия и провинциалните минка, като това са жилищата на обикновеното 
население от фермери, търговци, занаятчии и т.н. Втората група са жилища-
та на аристокрацията и военното съсловие. Във всички случаи за японската 
традиция на жилищно строителство е характерно използването на дърво 
като основен строителен материал, както и откритост на жилищното прос-
транство, което може да се модифицира в зависимост от разположението на 
преградите. 

Характерни елементи в традиционната японска архитектура са харти-
ените преградни стени шьо:джи, фусума (също подвижни прегради), на-
личие на разделение на дъсчен и пръстен под дома, като така се обособя-
ват отделни зони за работа и отдих, рогозките татами (Петкова 2011). За 
къщите в провинцията особено характерни са огнищата ирори и широките 
всекидневни помещения хирома. Що се отнася до градските къщи мачия, 
тяхното развитие е повлияно от няколко фактора като ограниченото прос-
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транство в града и използването им освен като жилища, също и като рабо-
тилници и магазини. Те са дълги и тесни, като по дължина са разделени на 
дома и дзашики, като широчината на дома варира според занаята на обита-
телите. Обикновено в първото помещение мисе но ма, което има изложение 
към улицата, се подреждат стоките за продан. Храната се приготвя в дома, 
а на втория етаж са разположени спалните помещения. В дъното най-често 
има малка градинка или двор с други обслужващи помещения, както и ог-
неупорен склад кура, чиито стени не са дървени, а каменни.

С навлизането в периода Мейджи и настъпването на модернизацията, 
западното влияние предполага и коренна промяна в жилищната архитекту-
ра. Постепенно в къщите започват да се обособяват както помещения в тра-
диционен стил, наречени вашицу, така и стаи по западен образец, наречени 
йо:шицу. Впоследствие традиционните къщи започват да намаляват значи-
телно, най-вече заради повишеното търсене на по-компактни, по-лесни за 
поддържане жилища и строителния бум по време на икономическия напре-
дък от 50-те и 60-те години на 20 век. Въпреки коренната промяна в използ-
ваните материали, повечето съвременни жилища все още притежават ред 
елементи характерни за традиционния стил, а дори и да не е така – много от 
тях имат поне една стая в традиционен стил – с хартиени преградни стени 
и подова настилка от татами. Входното помещение се нарича генкан, а 
основната му функция е да служи за събуване на обувките при влизане. Ген-
кан обикновено е на по-ниско ниво от пода на жилището, за да се ограничи 
замърсяването.

В японската баня обикновено има офуро. Основната цел на ежеднев-
ната баня в Япония е измиване и релаксацията в края на деня. Банята може 
да се състои от две помещения – едно преходно с мивка, което служи за 
преобличане, и друго, в което има нисък душ и вана.

Днес разпределението на жилищното пространство се е доближило до 
това на западния модел. Кухнята в японския дом с нищо не се различава 
от кухненското помещение в коя да е западна страна. В апаато кухните са 
сравнително малки, като обикновено са пълни със скрити и спускащи се 
рафтове с цел пестене на място.

В много къщи или апаато има стая в традиционен стил вашицу и това 
най-често е всекидневната. Характерното за вашицу е, че подът е покрит с 
татами, а прозорецът или вратата към малката тераска представлява шьо:
джи. Помещението е отделено от останалите чрез фусума – традиционна 
плъзгаща се преграда. Понеже върху татами може да се постели футон, 
върху който да се спи, в стаята обикновено има и ошиире – гардероб, в кой-
то да се прибират спалните принадлежности през деня. Така стаята функци-
онира както като всекидневна, така и като спално помещение. Това се прак-
тикува в много малки жилища, където няма достатъчно място за разделни 
помещения. 
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В по-голямата си част жилищата се строят със съвременни материали. 
Традиционното дърво е изместено от синтетични материали, които са по-
леки и по-лесни за експлоатация или подновяване. 

В някои японски домове все още се използва котацу, като с него са 
снабдени обикновено стаи в традиционен стил. Котацу представлява ниска 
маса, която в съвременния си вариант е поставена над електрически нагре-
вател, а отстрани е покрита с одеяло. Когато човек се настани на масата, 
краката или долната част на тялото остават на топло. През лятото масата 
продължава да се използва, като одеялото може да се маха.

Площта на японските жилища се измерва в татами. Стандартната им 
големина в Токио е 180 на 90 см, а в Западна Япония (Осака, Киото, Ко-
бе) – 191 на 95.5 см. Жилищните блокове са апаато  или маншон

. Първите са по-стари сгради, не много високи, обикновено без 
централен вход. Вторите са луксозни многоетажни сгради от железобетон 
с асансьор и охраняван централен вход. Тези два вида съставят значителна 
част от жилищните сгради.

Връщане към корените
С настъпването на модернизацията Мейджи и нарастващото западно 

влияние, сред японските архитекти от началото на 20. век се появява и ес-
тественото желание да не се откъсват изцяло от традициите, а да ги ин-
тегрират в развитието на архитектурата. Подобни търсения се наблюдават 
още в началото на 20 век, като те са част от световна тенденция в изку-
ството и архитектурата за връщане към корените и националната памет. В 
Япония се наблюдава движението денторонсо , което се изразява 
в това, че японските архитекти започват да търсят начини да пресъздадат 
традиционни и присъщи за японската архитектура елементи, като разбира 
се използват оптимално нови строителни техники и материали, характерни 
за западния свят (Нишида и Ягасаки 2009: 162).

Жилищната архитектура през периодите Тайшьо (1912–1926) и Шьова 
(1926–1989) се характеризира най-вече с масовото строителство на жилищ-
ни кооперации, което трябва да посрещне нуждите на растящото населе-
ние. През 80-те години се наблюдава сериозно поскъпяване на имотите, а с 
бързите темпове на растеж на градовете настъпва и недостиг на жилищно 
пространство. Този недостиг продължава да е проблем и до днес. Жилища-
та най-вече са апаато и маншьон, защото еднофамилните струват изклю-
чително скъпо, не само като строителство и площ, но и като поддръжка. 
Въпреки това, както бе споменато и в предишната точка, дори и жилищата 
в големи кооперации имат поне една стая в традиционен стил. Ограничено-
то пространство, модернизацията, градоустройствените разпоредби вместо 
да се превръщат в пречка за запазване на традиционните елементи в дома, 
предразполагат появата на нови и оригинални идеи за тяхното пресъздава-
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не. Тази тенденция се диктува най-вече от съвременни японски архитекти, 
които са световноизвестни, но едновременно с това работят за запазване на 
изконно японските елементи в своите проекти. 

Такъв пример е къщата Сумийоши на известния японски архитект Та-
дао Андо. Тя е построена на улица, на която все още преобладават тради-
ционни дървени градски къщи мачия. На пръв поглед стоманенобетонната 
конструкция на къщата със своите сиви стени и големи прозорци изключи-
телно агресивно прорязва традиционния уличен пейзаж. Но при по-добро 
вглеждане всеки може да открие типичните черти на една стара дървена 
къща в Осака – тесен и издължен терен, вътрешен двор, тясна фасада от-
към улицата и т.н. Това е един от първите примери в съвременната японска 
архитектура за жилище, което представлява съвременна интерпретация на 
традициите. 

Градоустройствените планове на някои японски градове като Киото, 
където строителството е строго ограничено от разпоредби за опазване на 
културния пейзаж, също предполагат интересни нововъведения, които оба-
че запазват традиционния облик на сградите. Например фасадите са ти-
пични за традиционните градски къщи в старата столица, но използваните 
материали и цветове са изключително модерни. Така се получават някои 
интересни комбинации на стилове, които отразяват едновременно модерно 
и традиционно. 

Традиционни елементи в модерното пространство

Уникалните елементи на традиционното жилищно пространство в Япо-
ния, освен че могат да присъстват в отделна стая в японски стил, през по-
следните години се предпочитат като част от цялостния интериор на модер-
ния японски дом.

Традиционната подова настилка в японския дом е рогозката татами, 
но поради високата цена и скъпия ръчен труд при изработката, а също и по-
ради западно влияние, се предпочитат по-лесни за поддържане материали. 
Въпреки това дизайнери и мебелни търговци успяват да популяризират тях-
ната употреба, като предлагат различни цветове. Също така разпространено 
е използването на татами само в един участък на помещението, като така 
се постига зониране на пространството в дома. Интересно решение на про-
блема с недостига на пространство представляват скринове и чекмеджета в 
пода, които са покрити с татами.

Хартиените прегради шьо:джи и фусума също са неизменна част от 
традиционния дом. Някога домовете са имали много малко външни стени от 
дърво, така че шьо:джи са възпрепятствали погледа, но не са спирали шума 
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и не са изолирали от студ. Днес те не се изработват само от хартия и дърво, 
а също и от матово стъкло и други имитиращи материали. Но дори и изра-
ботени от различни материали, шьо:джи допринасят много за пресъздава-
нето на традиционна атмосфера. Разбира се, има и майстори, изработващи 
шьо:джи, които популяризират традиционния вариант, и дори приготвят 
хартията ваши по същата технология като отпреди двеста години, но експе-
риментират с някои багрила и десени. Оригиналните решения спомагат за 
представянето на едно ново лице на традиционно японското, поради което 
много млади японци предпочитат именно това за домовете си.

Популяризиране на традициите

През последните години се наблюдава промяна в отношението към тра-
диционните къщи, като това се изразява в повторно оценяване на тяхната 
автентичност и растящото желание и на по-младото поколение да обитава 
такъв дом.

Съществуват някои сдружения и неправителствени организация, чийто 
предмет на дейност е опазване, реновиране и популяризиране на традици-
онните къщи в Япония. Такива например са Асоциация за възстановяване 
на традиционни къщи минка (Japan Minka Revival Association) и „Кьома-
чия“, което е обединение за възстановяване и изследване на традиционни-
те градски къщи в Киото. Например обединението „Кьомачия“ организира 
събитието „Ракумачи ракуя“, което представлява дни на отворените врати 
за редица реновирани традиционни къщи в град Киото или работилници, 
свързани с изработка на традиционни шьо:джи, татами, фусума и др. По 
този начин стопаните на имотите представят интересните решения, които 
са взели, и споделят впечатления от опита да се обитава традиционна дър-
вена къща, като това вдъхновява много други да търсят начини да запазят 
традициите по отношение на домашното пространство.

Друга форма на популяризиране на традицията на японската къща е 
разнообразната периодика, която се издава във връзка с темата за тради-
ционните къщи, изкуства, занаяти. Това до голяма степен е свързано и с 
„модата“ на природосъобразния начин на живот, който е популярен сред 
обитателите на града и обхваща не само дома и подредбата му, но и стила 
на обличане и храненето. По-честото присъствие на реновирани луксозни 
домове с традиционни елементи допринася много за популяризирането им 
най-вече сред младите. Подобна реклама спомага и за развитието на тури-
зма, защото в много японски градове, а и в провинцията, се предлагат стари 
традиционни къщи под наем, за да може посетителят да се потопи докрай в 
атмосферата на японския начин на живот.
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Малките къщи и проблемите на градоустроството

С нарастващия брой жители на големите метрополиси възниква и нуж-
дата от повече жилищно пространство. Поради това земята в градове като 
Токио е изключително ценна, а жилищата обикновени са много тесни. В та-
зи връзка се появяват някои интересни явления в жилищното строителство 
през последните години. Едно от тях е т.нар.  „тасно малко жилище“ 

. Този термин се отнася до строителството на жилища с крайно малка 
площ, които в същото време да осигуряват на живущите характерните за 
всяко едно жилище удобства. Все още не съществува ясно определение за 
това кои жилища точно влизат в групата на крайно тесните, но може да се 
смята, че това са жилища с площ по-малко от 50 кв.м. 

В последните години популярност добиват архитектурни фирми, кои-
то са специализирали в проектирането и строителството на малки жилища. 
Техните услуги обикновено се търсят от хора, които имат желание да живе-
ят в по-централните части на градове като Токио, но могат да си позволят 
много малко земя. Някои японци действително предпочитат да са по-близо 
до живота в метрополиса, без да се налага да пътуват за работа и обратно 
по няколко часа всеки ден. Друга причина, поради която млади семейства 
се обръщат към специализираните в областта фирми, е желанието им да 
живеят близо до най-добрите учебни заведения и културни центрове. Же-
ланието им не е неизпълнимо, но това става за сметка на жилищната площ. 
Площта им е толкова малка, че понякога може да бъде сравнявана с парково 
място за кола. Много архитекти, дизайнери, строителни компании започват 
да се възползват от популярността на малките „ултра компактни“ къщи, 
защото въпреки високите цени на земята, Токио продължава да се разраст-
ва . Материалите, които се използват при строителството на тези къщи, са 
леки и здрави, като се набляга на добрата звуко- и шумоизолация, понеже 
уединението се цени още повече в къща върху 30 кв.м. Понякога се стига 
до проектиране на къщи върху парцели, които някога са били едно-един-
ствено парково място, намират се в пролуката между няколко къщи или 
между къщата и тротоара. Вече се предлагат и готови проекти според това 
дали тесният парцел е ъглов или се намира на тясно и дълго парче земя. 
Подобни идеи добиват все повече популярност, особено сред по-младите 
хора, които без проблем жертват живота на широко заради удобствата на 
градския живот. 
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Заключение 

Все още съществуват някои сериозни проблеми пред развитието на 
японската жилищна архитектура, които са свързани най-вече с ограниче-
но жилищно и строително пространство, недостиг на енергия, проблеми на 
градоустройството. Вглеждането в традиционните жилища и техните еле-
менти може да предложи някои ефективни и интересни решения на тези 
проблеми, а в същото време да докаже важността на това да се съхрани 
традицията за идните поколения.
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ЖАНРЪТ ДЗУЙХИЦУ, ПРЕДСТАВЕН В ПРОИЗВЕДЕНИЯТА 
„МАКУРА НО СО:ШИ“, „ЦУРЕДЗУРЕГУСА“ 

И „ХО:ДЖО:КИ“

Валентина Миланова
ІI курс, специалност Японистика

Увод

Дзуйхицу  е уникален за японската литература жанр, за чийто екви-
валент в западната литература най-често се посочва есето. Разликата обаче 
е съществена и не бива да бъде пренебрегвана. „Стремежът да наложим ме-
ханично рамката на европейския литературен процес върху японската ли-
тература е погрешен – трябва да приемаме явленията такива, каквито са, и 
да се опитваме да ги обясним в собствената им културна среда, като търсим 
аналогични, а не напълно адекватни процеси“ (по Шьонагон 2009: 18).

В буквален превод дзуйхицу означава „следвайки четката“, а като опи-
сателни преводи могат да се посочат „[с] четка следвам [мисълта и чувства-
та]“; „[следи от] четка (запис) на видяно, чуто и преживяно“; „изживяно и 
преживяно- в следите на четката“; „след четката“(Цигова 2006: 105). Про-
изходът на жанра може да бъде проследен до старокитайската литература, 
като за първи път наименованието му се среща в многотомните записки  от 
XII в. на Хун Мей „Жун чжай суйби“: „В писането аз следвах потока на ми-
слите си. Може да са се получили някои хронологични размествания, но не 
съм ги отбелязал. Така аз нарекох тази книга „Следвайки моята четка“ (Жун 
чжай суйби) (Konishi 1986: 38). Въпреки това не може да се твърди, че дзуй-
хицу произлиза директно от  китайския жанр суйби. Напротив, наименова-
нието на жанра е заимствано от китайския език няколко века след появата 
му в Япония, а първоначално произведения като „Записки под възглавката“ 
са били определяни като част от дневниковата литература (никки бунгаку

). Двата жанра се разграничават едва по-късно, като една от основ-
ните причини за това е наличието в произведенията от жанра дзуйхицу на 
епизоди, представляващи изреждане на наименованията на различни пла-
нини, реки, птици, растения, насекоми, храмове и други.   

По думите на Цветана Кръстева в предговора�£ към българския превод 
на „Записки под възглавката“, дзуйхицу има следните жанрово определящи 
характеристики: „аморфност – произведенията са съставени от разнородни 
композиционно-тематични елементи; разпокъсаност – отделните елементи 
не са обединени от обща фабула; достоверност – повествованието се опира 
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на реални факти, събития и явления; смяна на гледната точка – позицията 
на разказвача невинаги съвпада с позицията на главния герой“ (в Шьонагон 
2009:19). 

На база на казаното дотук, нека сега разгледаме трите най-представи-
телни за жанра произведения, а именно „Макура но Со:ши“, „Цуредзурегу-
са“ и „Хо:джо:ки“. 

„Макура но со:ши“

Сей Шьонагон , родена около 966 г., е шестото дете в семей-
ството на Кийовара Мотоске, като има четирима братя и една сестра. Тя 
принадлежи към така наречените дзурьо-но мусуме, или „дъщери на средно 
знатни дворцови чиновници“, тоест прослойката на средната дворцова ро-
дова аристокрация, от която произхождат повечето от известните авторки 
от периода Хейан. Този факт не е случаен – дамите от тази прослойка са 
били от достатъчно висок ранг, за да имат възможност да се докоснат до 
литературата и да развият у себе си усет към нея, а също са имали и дос-
татъчно свободно време, което да отделят на литературните си занимания. 
В същото време обаче, лишени от възможност да се издигнат в ранговата 
дворцова система, у тях е съществувал известен „комплекс за знатност“, 
който превръща литературата в тяхното поле за индивидуална изява. 

Подобно на други авторки от периода Хейан, истинското име на Сей 
Шьонагон не се е запазило през вековете. Сей е квазикитайското четене на 
първия йероглиф от фамилното�£ име Кийовара , а шьонагон е дворцов 
ранг, означаващ „младши придворен съветник“. 

Около 981 г. Сей Шьонагон се омъжва за Тачибана Норимицу, от кого-
то има един син – Норинага. Бракът им обаче се оказва неуспешен и скоро 
след това тя се омъжва повторно. Бракът�£ с Фудживара Санеката трае още 
по-кратко. Около 993 г. Сей Шьонагон постъпва в свитата на императрица 
Садако, като остава в двора до смъртта на императрицата през 1000 г. За 
животът�£ след това се знае малко, като една от хипотезите е, че се омъжва 
за губернатора на провинция Сецу Фудживара-но Мунейо, от когото има 
дъщеря Кома-но Мьобу. Според друга версия тя става будистка монахиня 
и се оттегля от светския живот. Датата и обстоятелствата на смъртта�£ са 
неизвестни. 

Интересен е фактът, че родът Кийовара, от който произхожда Сей Шьо-
нагон, през периода Хейан е бил известен със заслугите си за развитието на 
литературната традиция. Така например прадядото на писателката – Фука-
ябу, е включен в списъка на „тридесет и шестимата най-добри поети на пе-
риода Хейан“ (Кръстева в Шьонагон 2009: 14), като 41 негови петстишия са 
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включени в различни антологии, а 17 от тях- в „Кокиншю“ . Нейният 
баща Мотоске също е бил известен – 106 негови стихотворения са включе-
ни в антологии. Той също така принадлежи към групата на „петимата от са-
лона на крушовото дърво“ , която се е занимавала с разчитането 
на стиховете от антологията „Маньошю“  и със съставянето на вто-
рата императорска антология „Госеншю“ („Госенвакашю“ ) от 
средата на X в. Самата Сей Шьонагон обаче няма репутацията на особено 
добра поетеса. Тя е автор на не повече от 50 стихотворения вака , като едва 
15 са включени в поетичните антологии, а едно от тях- в „Хякунин исшю“ 

. В този контекс интересно звучат думите на самата писателка, 
поместени в нейните „Записки“: „ Наистина аз съм от знатен поетичен род 
и затова често ме хвалят и повтарят: „Как няма да са хубави нейните сти-
хотворения! Та нали знаете кой е баща�£?!“ Това обаче съвсем не означава, 
че и аз трябва да съм майстор! Ако си въобразя, че съм най-надарената и 
пожелая винаги да ме почитат за най-първа сред първите, само ще оскверня 
паметта и славата на моя баща!“ (Шьонагон 2009:130).

Освен, че не е била добра поетеса, Сей Шьонагон не се е славела и с осо-
бена физическа красота.  Когато постъпва в свитата на императрица Садако 
през 993 г., тя вече е около 30 годишна – една напреднала за тогавашните 
разбирания възраст. И въпреки липсата на красота, младост и поетическо 
умение – все критерии, по които са се оценявали придворните дами – Сей 
Шьонагон е една от най-забележителните личности в императорския двор 
от това време – факт, дължащ се преди всичко на нейното остроумие, чув-
ство за хумор, наблюдателност и остро отношение спрямо всякакви прояви 
на фалш и лицемерие. Сей Шьонагон остава в историята като една от „три-
те“ японски авторки, поставени от културната традиция на върха на хейан-
ската естетическа йерархия, заедно с Мурасаки Шикибу и Идзуми Шикибу. 
Неизбледняващият спомен за своя живот, светоглед и вкусове Сей Шьона-
гон оставя в своите „Записки под възглавката“ – произведение, което може 
би в най-голяма степен характеризира жанра дзуйхицу.

„Макура но со:ши“ , или както е преведено на български от Цве-
тана Кръстева „Записки под възглавката“, описва периода от живота на Сей 
Шьонагон, който тя прекарва в свитата на императрица Садако, и предста-
влява личните записки на писателката, които тя е криела под своята възгла-
вка. От тях може да се добие представа не само за дворцовия живот и интри-
ги, но и за  различните празници и ритуали, за светоусещането и вкусовете 
на аристокрацията, за етикета и човешките взаимоотношения. Самата Сей 
Шьонагон споделя: „Съчиних тези записки за себе си, скрита в тишината на 
своя дом. Писах за всичко, което съм видяла, за всичко, което е накарало 
сърцето ми да трепне... Писах за интересните неща в живота, за хубавите 
хора, които съм срещала; в записките ми има и много стихове; разказвала 
съм и за дърветата, за птиците и насекомите...“
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Оригиналът на текста на Сей Шьонагон не е запазен, но съществуват 
десетки преписи, правени през различните епохи. Четирите най-съществе-
ни сред тях са „Санканбон“ (XII–XIII в.), „Но:инбон“ (средата на XIV в.), 
„Сакаибон“ (XVI в.) и „Маедабон“ (втората половина на XIII в.). Интерес-
ното е, че докато в „Санканбон“ и „Но:инбон“ редът на епизодите е раз-
бъркан и в него липсва хронологическа или логическа последователност, 
то в другите два преписа отделните откъси са „подредени“. Спорът сред 
литературоведите за това кой вариант е по-близо до оригиналния текст все 
още не е решен, но при преводите на чужди езици обикновено се използва 
„разбърканата“ подредба. Българският превод например се базира на „Сан-
канбон“. 

Историята на „Записките“ започва, когато императрицата получава „ця-
ла купчина най-изискана хартия“, която подарява на Сей Шьонагон. Произ-
ведението завършва със следната случка: „Веднъж в дома ми ме посети уп-
равителят на провинцията Исе господин Цунефуса. Изнесохме една рогозка 
на верандата, без да забележим, че отгоре�£ са моите записки. Втурнах се да 
ги скрия, но бе вече късно. Господин Цунефуса си тръгна с тях. Върна ми ги 
чак след доста време. Изглежда, така са тръгнали по света моите записки.“

Разбира се, много от аристократите не харесват „Записките“, тъй като 
в тях са описани собствените им недостатъци и грешки. Показателно в това 
отношение е мнението на Мурасаки Шикибу, поместено в нейния дневник1: 
„Сей Шонагон говори за всичко многозначително и с важен израз на лице-
то. Пише наляво и надясно китайски йероглифи, но ако се загледаш вни-
мателно, ще откриеш в нея безброй недостатъци. Хората, които се опитват 
на всяка цена да бъдат различни от останалите, в крайна сметка изглеждат 
по-неблагоприятно и от ден на ден поведението им се влошава. Тази дама 
открито демонстрира вкуса си и прекалява в търсенето на нещо интересно и 
хубаво (окаши) дори и в най-досадните дреболии – това намалява усещането 
за скритото очарование на нещата (моно-но аваре) и води до повърхностно 
отношение към света. Подобни особи едва ли ги очаква добър край.(в Шьо-
нагон 2009: 17). Тази оценка е показателна не само за отношенията между 
дамите в императорския двор, които са си съперничели за мъжкото внима-
ние, клеветели са се и са интригантствали, но и разкрива една от основните 
разлики в естетическо отношение между „Записките“ на Сей Шьонагон и 
романа „Генджи Моногатари“  на Мурасаки Шикибу. Докато ос-
новната естетическа категория в романа несъмнено е моно-но аваре (

), или тъгата, породена от осъзнаването на ефимерността на всичко в 
този свят, то в „Макура но Со:ши“ това е окаший ( ). Като буквален 
превод на думата могат да се посочат: „интересен, забавен“; „душевен и 

1 
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хубав“; „мил“; „прекрасен и изискан“; „смешен“; „странен“. По думите на 
Цветана Кръстева окаший е „свежата и ведра красота, първичната радост от 
живота, неуморимият интерес към всичко, което става наоколо, търсенето 
на прекрасното във всяка живинка и тревичка“(в Шьонагон 2009: 21). Това 
е естетическата категория, която определя не само съдържанието на отдел-
ните епизоди, но и връзката между тях в едно цяло. 

„Записки под възглавката“ съдържат  приблизително 300 отделни епи-
зода дан  2, които се делят на следните четири типа:

Ва-дан – включват изреждането на наименованията на различни топо-
ними, птици, растения, насекоми, храмове и други.

Моно-дан – групират нещата от животa като тягостни, радостни, омраз-
ни и т.н.

Дзуйсотеки (есеистични) – описват типични житейски ситуации и по-
сочват съответстващата поведенческа норма, често пъти чрез използването 
на изрази като „обичам“, „харесва ми“, „трябва“, „следва“ и други. (Напри-
мер: „ Харесва ми, когато децата и бебетата...“, „За тайни срещи е най-под-
ходящо...“ и.т.н).

Никки-кайсотеки – (Автобиографични, или „дневниково-ретроспек-
тивни“) – описват конкретни случки от животa в императорския двор. 

Традиционнно първите два типа се обединяват в обща категория и са 
определяни като „каталози“, защото представляват изреждания от различен 
тип. В книгата си „По следите на четката“ обаче Цветана Кръстева предлага 
друга класификация, а именно:

Нормативно- дескриптивни – Ва-дан 
Есеистично- екземпларни – Моно-дан и  Дзуйсотеки
Автобиографични – Никки-кайсотеки
Причината за това разделение се крие в съществуващата според автор-

ката съществена разлика между епизодите от типа Ва-дан и тези от типа 
Моно-дан. Според Цветана Кръстева списъците с наименованията на раз-
лични планини, реки, храмове и т.н., каквито представляват епизодите ва-
дан и които съвременния читател би определил като трудно разбираеми, 
всъщност представляват изреждане на така наречените ута-макура , 
или „възглавки на песента“. Ута-макура са едно от основните поетични 
средства в традиционната японска поезия и представляват естетизирани 
топоними, които функционират в стихотворенията като поетичен сигнал, 
пораждащ наниз от асоциации и насложени значения. Те могат да се обра-
зуват на базата на някаква реално съществуваща забележителност, свързана 
с въпросния топоним, като например планината Йошино, прославена с цъф-
тящите си вишни, или пък поради връзката със стари легенди и предания, 

2  В изданието на български език са 290.
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като залива Суминое, напомнящ за историята на рибаря Урашима. Ута-ма-
кура също така могат да се образуват на базата на омофония, като например 
река Асука, чието име може да се преведе като „утре ли?“3, или хълмът 
Аусака- „хълм на срещите“4. 

Епизодите ва-дан обаче представляват не само изреждане на вече ут-
върдени в поетическата традиция „възглавки на песента“, но в тях Сей 
Шьонагон също така предлага и свои собствени кандидати за естетизирани 
топоними. Това тя постига чрез допълнителни обяснения, съпровождащи 
названието на въпросния топоним, чиято цел е да раздвижат въображението 
на читателя и да го подтикнат към откриване на възможната асоциация. 

Пример за такава „игра на асоциации“ може да бъде видян в епизод 14 
„Пропасти“: 

„Пропастта на ужаса“ Кашико. Интересно, в какви мрачни дълбини на 
душата е надникнал онзи, който я е назовал така? 

Пропастта Хаирисо – „Не влизай!“ Кой кого ли е искал да предупре-
ди?

Пропастта Аоиро – „синьо-зелена“. Какво изискано име! Достойно за 
одеянието на велможа...“ (Шьонагон 2009:37-38).

В „По следите на четката“ Цветана Кръстева предлага и една хипотеза 
за логиката, която се крие в „разбъркания“ ред на епизодите. Според автор-
ката подредбата на отделните откъси наподобява начина на съставяне на 
ренга – японски поетичен жанр, при който към тристишие от типа 5-7-5 се 
прибавят нови два стиха (7-7), към тях отново тристишие и ново двустишие, 
и т.н. По този модел могат да се получат изключително дълги „нанизи“ от 
стихове, които се обединяват от общата тема, която трябва да преминава от 
тристишие в двустишие. По същия начин в „Записки под възглавката“ тема 
или отделен елемент от темата, присъстващ в даден епизод, се прехвърля 
в следващия, където може да се доразвие в съвсем различна и неочаквана 
посока. По този начин, макар и не на пръв поглед, творбата е ръководена от 
обща логика, като тематичните нишки преминават през различните по вид 
епизоди. Това разбира се не пречи на произведението да остане една „отво-
рена“ творба, към която могат да се добавят нови и нови епизоди. 

„Хо:джьо:ки“

Камо-но Чьо:мей (  ) е вторият син в семейството на Камо-но 
Нагацугу, шинто свещеник от храма Камо, разположен в близост до Кио-
то. За година на раждането му се посочва 1153 г. или 1155 г., а на смърт-

3 
4 
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та – 1216 г. След смъртта на баща му в началото на 70-те години, Чьо:мей е 
лишен от наследство и затова се премества в къщата на баба си по бащина 
линия, където живее дълги години, но по-късно е принуден да напусне този 
дом и строи своя собствена къща на брега на река Камо. През 1204 г., когато 
по собствените му думи е на 50-годишна възраст, той приема будисткия мо-
нашески сан и се оттегля от света, прекарвайки остатъка от живота си като 
отшелник, живеещ в малка колиба в хълмовете Хино, на югоизток от сто-
лицата. Произведението, с което е запомнен в литературната история – „Хо:
джо:ки“  5, той пише в тази колибка с площ  10 квадратни стъпки, 
когато вече е достигнал 60-годишна възраст (1212 г.).

Сред другите произведения на Камо-но Чьо:мей са „ Комо-но Чьо:мей 
Шю“ , 1181 г.; „Исе Ки“  1186 г., описващо пътуването му до 
Исе; „Мумьо:шьо:“ 1209-1210 г.; и „Хошиншю:“ 1214–1215 г. 
Също така 10 негови стихотворения са включени при първата редакция на 
осмата императорска антология „Шинкокиншю:“   през 1205 г. 

Трябва де си отбележи, че въпреки че живее като отшелник, Камо-но 
Чьо:мей не прекъсва напълно връзките си със света. През 1211 г. например 
той посещава Камакура, където преподава поезия на младия шогун Мина-
мото Санетомо. Прстоят му там обаче не трае дълго и скоро той отново се 
връща в своята колиба. 

Интересен е факът, че докато „Цуредзурегуса“ и „Записки под възглав-
ката“ се характеризират с разбърканост в последователността на епизодите 
си, то при „Хо:джо:ки“ се наблюдава както хронологическа, така и логиче-
ска последователност на произведението. Творбата условно се дели на две 
части, като в първата Камо-но Чьо:мей описва бедствията, споходили сто-
лицата в период от близо 10 години, сред които пожар, ураган, местенето 
на столицата през 1180 г. (довело до събарянето и пускането в реката на ос-
танките на много къщи), глад и земетресение. Всичко това кара Чьо:мей да 
стигне до извода, че „от всичките безумия на човешките усилия, никое не е 
по-безсмислено от това да се похарчат съкровища и надежди за построява-
нето на къща на място толкова опасно, колкото столицата“ (в Keene 1984: 
199)6. Интересно е да се отбележи, че в „Хо:джо:ки “ отсъстват описания 
на битките между клановете Тайра и Минамото, които по това време също 
носят беди за населението.

Втората част от произведението представлява описание на живота на 
Камо-но Чьо:мей като отшелник в неговата малка колибка. По думите на 

5 Английският превод на заглавието е “An account of My Hut”, или  “The Ten Foot Square 
Hut”. В предговора към „Записки под възглавката“ Цветана Кръстева го нарича „Записки от 
монашеската килия“, но този превод може би не е напълно точен.

6 “Of all the follies of human endeavor, none is more pointless than expending treasures and 
spirit to build houses in so dangerous a place as the capital”.
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самия автор, целта на творбата му е да представи разликата в начина, по 
който е живял преди, и по който живее сега. Подобно на „Цуредзурегу-
са“, основна тема в „Хо:джо:ки“ е перходността, но този път тя е погле-
дната през призмата на безсмислието на човешките опити да се съгради и 
постигне нещо трайно и вечно. Самото произведение започва с философско 
разсъждение върху вечната промяна на света, напомнящо прочутата мисъл 
на Хераклит „Панта рей“ (Всичко тече): „Потокът на реката е безспирен и 
нейните води никога не са едни и същи. Мехурчетата, носещи се в езерцата, 
ту изчезващи, ту появяващи се, не се задържат за дълго: по същият начин е 
и с хората и техните домове“ (в Кин 1984: 197).7

Сравнение може да се направи и между „Хо:джо:ки“ и автобиографич-
ната книга на американския писател Хенри Дейвид Торо „Уолдън“, която 
описва живота му в малка къщичка на брега на езерото Уолдън. Докато и 
двамата автори живеят изолирано от обществото, разликата между двете 
произведения е съществена, тъй като „отшелничеството“ на Торо е било 
замислено като социален експеримент, целящ да помогне на писателя да 
постигне по-обективна представа за обществото, а също да докаже, че хо-
рата могат да живеят с изключително малко материални средства и блага 
и че всичко останало е плод на суетата им. Торо също така не е живял в 
пълна изолация – къщичката му е била разположена в близост до имението 
на неговия добър приятел, поетът Ралф Уолдо Емерсън, а също често са го 
посещавали гости, заинтригувани от стила му на живот. 

Макар че живее като отшелник, Камо-но Чьо:мей признава, че има един 
грях, и това е любовта му към неговата малка колибка, която не му позво-
лява напълно да се откъсне от света. Въпреки това „Хо:джо:ки“ успява да 
представи един по-различен поглед към края на епохата Хейан, белязана от 
бурна политическа и социална промяна, който едновременно разкрива бол-
ката от раздялата със света и ефимерността на всичко земно и човешко. 

„Цуредзурегуса“

“Цуредзурегуса“ , или „Записки от скука“ съдържа 243 епизода 
с различна дължина, като те варират от няколко изречения до няколко стра-
ници. Написани са около 1340 г. от будисткия монах Йошида Кенко:  

.
Йошида Кенко: е роден през 1283 г. в семейството на шинто свещени-

ци. Поетическото му умение му проправя път в императорския двор и той 

7 “The fl ow of the river is ceaseless and its water is never the same. The bubbles that fl oat in 
the pools, now vanishing, now forming, are not of long duration: so in the world are man and his 
dwellings”.
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взима участие в редица поетически състезания. През 1324 г. обаче той прие-
ма сан на будистки монах и се оттегля от живота в столицата. Като причина 
за решението му често се посочва смъртта на император Го-Уда 

, който е бил негов покровител. Живеещ в усамотение, Кенко: посещава 
множество места из Япония, включително Камакура. Към края на живота 
си се връща в Киото, където се смята, че написва откъсите от „Цуредзуре-
гуса“. Като година на смъртта му се посочва 1350 г.

Между „Цуредзурегуса“ и „Макура но со:ши“ могат да бъдат открити 
някои съществени прилики, произлизащи навярно от принадлежността им 
към жанра дзуйхицу. И двете произведения са съставени от отделни епизоди, 
между които на пръв поглед не съществува хронологическа или логическа 
връзка. И в двете творби авторите разкриват своите собствени мисли, чув-
ства и разсъждения за живота на хората и природата, като темите преливат 
от един епизод в следващия, „следвайки четката“. Тук може да се направи 
аналогия с течението в западната литература от началото на XX век „по-
ток на съзнанието“8, известно от произведенията на писатели като Джеймс 
Джойс и Вирджиния Улф, при което се цели пресъздаване на начина, по 
който работи човешкото съзнание, чрез преминаване от една тема на друга 
на базата на случайна аналогия. Разликата с дзуйхицу обаче е съществена, 
тъй като „поток на съзнанието“ се характеризира с психологическо задъл-
бочаване в начина на мислене на  персонажите.  

Тематичната насоченост на „Цуредзурегуса“ и „Записки под възглав-
ката“ обаче съществено се различава. Докато „Макура но со:ши“ остава в 
историята със своята ведрост, чувство за хумор и остроумие, то в „Записки 
от скука“ погледът на автора е насочен към по-философско задълбочени и 
екзистенциални теми като смъртта, преходността, красотата, любовта. При-
чина за това може да се открие във факта, че Сей Шьонагон пише своите 
„Записки“ в  разцвета на периода Хейан (794–1185) – време на мир, спокой-
ствие и изобилие за аристокрацията, докато Йошида Кенко: живее в далеч 
по-смутното време на прехода между периодите Камакура (1185–1333) и 
Муромачи (1333–1600).  Не трябва също да се забравя, че Сей Шьонагон е 
била придворна дама, а  Йошида Кенко: – будистки монах, макар и това да 
не оказва твърде голямо влияние върху творчеството му.

Една от основните теми в „Цуредзурегуса“ е темата за ефимерността на 
всичко в този свят, която Кенко: обвързва с темата за красотата и природа-
та. Според автора истинската красота може да се усети единствено, когато е 
съпроводена от чувството за нейната преходност: „Трябва ли да наблюдава-
ме цветята единствено, когато са в пълния си разцвет, или луната само тога-
ва, когато небето е ясно?“ (Кин 1984: 239)9. На този въпрос Кенко отговаря 

8 Stream of consciousness
9 “Are we only to look at fl owers in full bloom, at the moon when it is clear?”
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със съждението, че красотата на цветята може да се усети тогава, когато те 
са още само пъпки, а на луната – когато се подава иззад клоните на дървета-
та. Единствено по този начин човек може да се докосне истински до цикъла 
на природата, до вечната промяна, до кръговрата на смърт и раждане.

Заключение

Трите разгледани произведения – „Макура но Со:ши“, „Цуредзурегу-
са“ и „Хо:джо:ки“- ни показаха, че макар и жанрът дзуйхицу да има своите 
характерни белези, между неговите представители могат да съществуват 
съществени разлики както в тематичен, така и в структурен план. Въпреки 
това всички те са обединени от общата идея за пресъздаването на авторови-
те мисли „по следите на четката“, тоест непосредствено, преливайки една 
в друга, наподобявайки есеистичен монолог. Истинската стойност на тези 
произведения, писани преди стотици години, обаче се крие във факта, че 
дори и днес, в един свят, толкова различен от този, който те описват, не-
принуденият читател все още може да се обърне към тях и да открие онази 
частица мъдрост, която засяга и самия него. Защото, както е казал  Йошида 
Кенко: „да седиш сам в светлината на свещите с книга, разтворена пред теб, 
и да водиш съкровен разговор с хора от непознати поколения – това е насла-
да, която не може да се сравни с нищо друго“(в Кин 1984: 234).10
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ТЕМИ И ИДЕИ В ПОЕТИЧЕСКОТО ТВОРЧЕСТВО 
НА ЙОСА БУСОН И КОБАЯШИ ИССА

Марина Колева
ІI курс, специалност Японистика

Йоса Бусон  (1716–1784) и Кобаяши Исса  (1763–
1828) са двама от най-известните хайку поети, заедно с Мацуо Башьо 

 (1644–1694), създателят на жанра, и Масаока Шики  (1867–
1902), който го съживява повторно. Р. Х. Блит, английски изследовател, 
силно интересуващ се от японска поезия и философията на Дзен, върху чи-
ято книга „Haiku. Eastern culture“ е изградена по-голямата част от този опит 
за коментар върху Бусон и Исса, отбелязва, че за да разберем поезията им, 
трябва да се опитаме да разберем самите поети. 

Шерил Кроули, професор по японски език и литература в унивеситета 
Емори в Атланта, намира историята за предсмъртната поема „Джисей“ 

 на Бусон, описана от неговия главен ученик, Такай Кито за много пока-
зателна по отношение на основния проблем, който вълнувал поета и който 
оформил творчеството му. Според записките на ученика му, в последните 
си моменти, въпреки болката, Бусон е бил обзет от притеснение само от 
един въпрос – как да напише поема, която да е достатъчно добра, за да за-
стане до тази на Мацуо Башьо. Той прави два опита, никой от които не го 
удовлетворяват, докато не се спира на темата за белите сливови цветчета. 
Фактът, че той пише и редактира не един, а три варианта говори за нещо 
повече от артистична придирчивост. Дори съвсем преди смъртта си той се 
терзае не само от желание да е нивото на стандарта, създаден от творчест-
вото на Башьо, но и от несигурността по отношение на начина, по който 
неговите читатели ще го възприемат. Тази несигурност и тревога го пре-
следват през целия му живот и имат огромно въздействие върху неговата 
литературна дейност, върху виждането му за професията на поет и върху 
начина, по който той създава своят собствен образ на поет. 

Връщайки се по-назад в живота му, през 1760-те Бусон става част от 
една нова група поети, които се противопоставят срещу т. нар. тентори 
хайкай, ефектът на чиято популярност те виждат като силно негативен. 
Тентори хайкай („хайкай за печелене на точки“), е поезия с много 
опростени правила, което я направила достъпна за не толкова образована 
публика. Като реакция на тази тенденция, новата група поети търсят в ми-
налото поет, който да постави един идеален стандарт – мерило за поетиче-
ска стойност, и го намират в лицето на Мацуо Башьо, който трансформира 
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хайкай в литературен жанр така че да може да се съревновава с елитните 
форми на вака и ренга. 

През 18 в. това реформистко движение започва да се нарича “връщане 
към Башьо“. Движението продължава около 30 години и в неговия център 
стои Бусон и неговата школа Яхантей ( ). Целта им не е да се съревно-
вават с Башьо и да го изместят от образа му на „хайкай светец“, а да успеят 
да достигнат неговата величина. Другото предизвикателство е публиката, 
която включва цялото хайкай общество на тентори поети, членове на 
други школи по хайкай, както и самите участници в движението, които са 
колкото съмишленици в идеите си, толкова и съперници в популярността 
си, от която зависи броят на учениците им, и следователно препитанието 
им. В тази обстановка, Бусон осъзнава важността да създаде и поддържа 
публичен образ, като един от начините да постигне това са именно неговите 
хайкай стихове. 

Може би като резултат от тази амбиция, той губи възможност да стиг-
не нивото на Башьо, чието творчество впечатлява със своята простота и ес-
тественост. Всички от известните хайку поети са много добре запознати с 
китайската поезия (която ще коментирам по-долу), но докато Башьо и Исса 
пречупват нейното влияние през своята призма, Бусон, вероятно и в желани-
ето си да изпъкне с ерудираност пред своите поети-колеги и конкуренти, из-
ползва и имитира китайската поезия, демонстрира познанието си върху Дзен 
философията, но сякаш никога не успява да ги направи част от себе си. 

Блит обобщава таланта на най-известните хайку поети така: Бусон 
следва Башьо, Шики следва Бусон, но Башьо и Исса не имитират никой. 
И все пак, поетът и литературен критик Масаока Шики открива в Бусон 
идеалния пример за реализъм (шясей ) в литературата. Той го намира 
за прогресивен поет, който пише „модерни“ стихове; неговите постижения 
са различни от тези на великия Башьо, но пък те според Шики преставляват 
някои от потенциалите на хайку, които Башьо не е развил. 

Нещо повече, Бусон е не само поет, но и художник, който упорито раз-
вива уменията си през целия си живот. Това се проявява и в неговите хайку, 
където  понякога неочаквано плисва ярък цвят:

/ /
Азалиите цъфтят
В това отдалечено планинско село
Свареният ориз е бял1. 

1 “To sit alone in the lamplight with a book spread out before you, and hold intimate converse 
with men of unseen generations – such is a pleasure beyond compare”.
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Блит описва Бусон като обективния човек на изкуството, който вижда 
света като страничен наблюдател. Кобаяши Исса, от друга страна, е субек-
тивният хуманист, който се вълнува много по-лично от събитията в човеш-
кия живот, а също и от животните, които също като хората едвам успяват да 
оцелеят, да държат главата си над водата. Целият живот на Исса е трагичен, 
белязан от бедност и страдание. Неговата поезия е изключително честна 
– качество, което той притежава и в живота си, от което страда репутацията 
му. Будистката идея, че животът е тъга и страдание, често се открива при 
него, както и при Башьо. Въпреки това, той лесно се разпознава по широкия 
си, толерантен поглед към света. Исса отбелязва: „Бъди по-скоро щастлив 
от работата си, отколкото от вишневите цветчета в Йошино“. С други думи, 
изкуството трябва да бъде подчинено на обикновения живот, а не обратно. 

Исса има способността да изрече леко и с насмешка онова, което други 
могат да изразят само с гръмки думи:

/ / 
И за вас бълхички,
Нощта трябва да е дълга –
Сигурно сте самотни. 

Макар че има разлика в стила на всеки от тези световноизвестни хайку 
поети, а всяко хайку представлява уникална картина, уникален миг от живо-
та, уловен от автора, темите и идеите в тяхното творчество са едни и същи. 
Една от причините за това е, че повечето от символите, които всички те 
използват (като например т.нар. киго  или сезонни думи) са отдавна ус-
тановени в по-стари жанрове като ренга и танка – можем да открием такива 
примери още в поемите в романа „Генджи Моногатари“, който е написан 
векове по-рано. Друга причина е, че Исса и, с още по-голяма сила, Бусон 
виждат Башьо като пример, който да следват, а не като традиция, която ис-
кат да превъзмогнат (което би било типично за европейската литература). 
Ето защо всички теми в поезията на Мацуо Башьо се откриват и в тази на 
неговите последователи. 

Тези теми вплитат в себе си цялата религиозна и поетическа култура на 
Изтока. Р. Х. Блит извежда най-основните влияния, които оформят хайку 
като това, което е. Това са философиите на Будизма (индийски, китайски, 
японски), Даоизма, Конфуцианството, Шинто, и разбира се в най-голяма 
степен, Дзен-будизма. Изящните изкуства и особено китайското и японско 
изобразително изкуство, както и дзен-изкуствата Но, Пътят на цветето и 
Пътят на чая не само оставят силен отпечатък, но понякога са трудно от-
делими от философията на хайку. Като литературни влияния, Блит посочва 
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китайската поезия, вака и в частност ренга, както и прекия предшественик 
на хайку – ренку. 

Блит цитира 73 кратки пасажа от дзен антологията „Дзенринкушю“ 
(15 в.), които все още се използват от дзен монаси. Той ги сравнява с избра-
ни хайку; силната прилика между тях доказва, че поетите са се обръщали 
към дзен писания и не само са били силно повлияни от тях, но понякога са 
пишели свои версии на известни пасажи, или пък са давали своя отговор 
(реакция) на други. Освен това, влиянието на Дзен произтича не само от 
дзен текстове, но и от ренга поеми, чиито автори са често дзен монаси. 

Даоизмът, представен от ученията на Лаодзъ (Роши) и Джуандзъ (Со-
ши) достигат Япония най-вече чрез китайската поезия. Един цитат от Роши: 
„Да говориш с малко думи е да следваш природата“ – не е ли това добро 
обяснение на това какво е хайку? Най-известният пасаж на Соши: „Дали 
съм човек, който е сънувал, че е пеперуда, или съм пеперуда, която съну-
ва себе си като човек?“ е причината образът на пеперудата да се използва 
често в хайку, защото тя представя неговата идентификация като част от 
природата на насекомото, но и на поета. 

Китайската поезия повлиява на хайку както чрез Дзен и Даоизма, с кои-
то е просмукана, така и с качествата си като романтичност, носталгичност, 
отегчение от живота. От друга страна, типичното за нея пресъздаване на 
великолепие бива избягвано, сякаш величественото в природата се прие-
ма като вулгарно. Като пример за поет с голямо влияние върху японската 
култура е Хакуракутен, особено между IX–XV в. Доказателство за това е 
Но-пиесата, носеща неговото име и написана от Дзеами, в която се говори 
за символичното му прокуждане от Япония, т. е. на неговата поезия, която 
японците виждат като заплаха за японската поезия. 

Начинът, по който хайку поетите се възползват от китайската поезия, е 
различен за всеки от тях. Докато Башьо я използва само като вдъхновение, 
Бусон използва образите в нея, а понякога взима дори цели фрази и ги по-
ставя в нова ситуация. Понякога той прави това до степен, при която резул-
татът, макар и добър като поезия, изобщо не би могъл да се нарече хайку по 
друго освен по форма. Тук може да се отбележи, че съществува и обратния 
феномен – китайски стихове, които са истинско хайку по всичко, освен по 
форма. Най-голяма популярност сред хайку поетите са китайските стихове, 
описващи самотния живот. 

Конфуцианството дава определена уравновесеност, сдържаност, липса 
на екстравагантност и хиперболизиране, сбитост и морална нотка, която 
обикновено е много лека. Накане Тори (роден 1694г.), последовател на кон-
фуцианството, изразява своите мисли по начин, който може да се нарече 
описание на философията на хайку: „Вселената и човечеството са едно, и 
моите родители, братя и всички хора съм аз. Слънцето, луната, дъжда, ро-
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сата, планините, реките, птиците, животните и рибите също съм аз. Сле-
дователно трябва да обичам и разбирам другите, защото те са аз, и не са 
отделени от мен.“ Типични конфуциански теми, които могат да се открият 
в хайку, са тези за човечността, справедливостта, предаността и за отдаде-
ността към родителя. 

Връзката между изящното изкуство и хайку е много силна. Тя може да 
е директна, при което хайку поетът се изразява както чрез думи, така и чрез 
картина, и създава на един и същи лист хайку и хайга. Връзката може и да 
е индиректна, когато поетът се научава от картините как да вижда, усеща и 
чува света на природата. Бусон рисува много хайга, но има и няколко нетра-
диционни хайку, където замества една дума в стиха с малка рисунка: вместо 
думата „фуджи“’, той рисува познатата форма на планината; вместо „риба“ 
е нарисувана самата тя. 

За това, че хайку понякога черпи от няколко източника едновременно, 
Блит дава като пример един стих на Бусон:

/ /
Зелената върба,
Дърво или трева
На великия ни император. 

Това хайку има послепис, който е всъщност вторият ред от осемредо-
ва поема на китайския поет Каши (718–772), където се говори за хилядите 
клони на върбите в двореца. Изразът за треви и дървета, които принадлежат 
към владението на Господаря, и където може да се крият демони, се намира 
в „Тайхейки“ , анали на японската история от 1318 до 1374. Комби-
нирайки китайската поема за дворцовия живот и фантазиите на японския 
историк, Бусон придава допълнителна деликатна грация на върбата, и съз-
дава поезия като ни кара да почувстваме, че природата на върбата съчетава 
красотата на дървото с тази на тревата. 

Четирите качества на пътя на чая: хармония (ва ), уважение (кей ), 
чистота (сей ) и спокойствие (джаку ) са и качествата, описващи ду-
шевното състояние на пишещия и четящия хайку. 

Освен това, простотата на Шинто и неговите церемонии, сгради, на не-
говата директност и липса на моралистика и интелектуални усложнения не-
съмнено има голям ефект върху характера на хайку. Идеите на всички тези 
религиозни философии не си противоречат, напротив – тенденцията в Япо-
ния винаги е била към сливането на будизма, конфуцианството и Шинто. 
Японският светоглед обединява политеизма на Шинто заедно с будистката 
подредба на вселената, където човекът заема една средна позиция. Като ре-
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зултат, поетът може да разшири своето разбиране и солидарност и в двете 
посоки – към божественото и към суб-човешката природа. 

Блит разглежда подробно и как Дзен се отнася към състоянието на по-
ета, когато той създава хайку, и към това на читателя, когато се наслаждава 
на резултата. Той разделя състоянията на 13, а именно: себеотрицание, са-
мота, признателно приемане, не-словесност, не-интелектуалност, противо-
речивост, хумор, свобода, не-моралност, простота, материалност,  любов, 
смелост. 

В състояние на себеотрицание светът се вижда без сметка за загуба или 
печалба, дори в някакъв духовен вид. 

Бусон: 
 / /
 Седящ неподвижно-
 Гласовете на жабите,
 Чух също в далечината. 

Всъщност, според анализа на Блит, жабите мълчат, а това, което се 
възприема от сърцето му е природата на жабата. Това себеотрицание е не-
посредствената причина за самодостатъчност, за взаимопроникването на 
всичко съществуващо. В някои хайку това себеотрицание се изразява като 
липса на его ( ), а в други чрез самоидентификация с природата, с жи-
вотните, със скалите и камъните и дърветата. А тъй като в Шинто всички 
те крият и божества, това е равнозначно на идентификация с живота като 
цяло, с божественото, с Буда. 

Друг аспект от това да бъдеш Дзен е самотата. В Дзен това се нарича му 
(пустота), а в хайку – сабишиса. Но в Дзен-разговор, всяка дума загатва и 
за противоположната си. Така както себеотрицание означава също и само-
достатъчност, така и самотата е състояние на взаимнопроникване на всичко 
във всичко. Така че сабишиса е състоянието на абсолютна духовна бедност, 
в която, нямайки нищо, ние притежаваме всичко. Самотата в хайку не съ-
ществува, защото поетът е отшелник, а е там, където се чувства липсата на 
неща, които никога не ги е имало:

Бусон: 
 / /
 Цветчетата на рапицата:
 Никой кит не приближава;
 Стъмва се над морето. 

Самотата е в болката, когато сме щастливи, и в щастието, което ни спо-
лита, когато сме тъжни:
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Исса: 

 Свят на мъка и болка:
 Цветя цъфтят;
 Дори тогава... 

Хайку е и признателно приемане на всичко, което в и извън нас, заедно 
с нашите грешки и грешките на другите; то е да посрещнеш бодро неизбеж-
ността. Това активно приемане на неизбежното е идеалният живот. 

Бусон: 
 / /
 Духани от запад,
 Паднали листа се събират
 На изток. 

Исса: 
 / /
 Подрямвам си,
 Карайки планинската вода
 Да счука ориза.

 / /
 Макът
 Ме накара да го премеря
 С ветрилото си.

Виждаме, че това признателно приемане трябва да се трансформира от 
пасивно към активно съдействие на нещо, което всъщност не е по-различно 
от нашата истинска природа. Не-словесността е състояние, в което думите 
се използват не за да изразят нещо, а по-скоро за да разчистят онова, което 
стои между нас и истинските неща, които (всъщност са част от нас) и след 
това са доловени като вътрешно познание. 

Дзен е и не-интелектуалност. Хайку като поезия може да изрази исти-
ната, дори когато тя е противоречаща си – може да види едно нещо едно-
временно и като част, и като цяло, което е непосилно за интелекта. Той или 
усложнява истината, или я генерализира, т.е. опростява твърде много. Ко-
гато четем хайку, знаем вътре в себе си, че прочетеното е вярно. Но когато 
се замислим върху него, то ни се изплъзва. Ето защо писането и четенето 
на хайку е медитация – само когато умът е спокоен, той може да приеме 
истината, която изглежда алогична. Тази противоречивост е действително 
подчертана в хайку.
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Исса: 
 / /
 Време за поздравления;
 Сравнително нормално за мен-
 Това е моята пролет.
 *

 / /
 Сливови цветчета;
 Моята пролет
 Е екстаз. 

Тук истината не е някъде между двете хайку, нито пък понякога едното, 
понякога другото – истината е самото противоречие между тях. Също както 
една част от една дълга поема се чете в контекста на цялата поема, така и 
хайку трябва да се чете с обекта, застанал пред очите, докато сезонът, като 
аспект на целия свят, изпълва целия ум. Това е защото всеки обект, всяко 
цветче е както такова каквото е само по себе си, така и едновременно с това 
съдържа в себе си всичко, което съществува. 

Хуморът е остатък от хайкай, но се вписва идеално и в хайку, който вече 
е сериозен литературен жанр отБашьо насетне. За това спомагат типичните 
за жанра лекота, прямота, липса на сантименталност и вече дискутираните 
парадокси. Много примери за хумор има в творчеството на Исса. Първият 
пример има като предмет котка:

 / /
 След като се събуди, котката се надига,
 И с големи прозявки
 Излиза по любов. 

Други хайку на Исса разказват за спонтанна глупост:

 / /
 Плетена порта;
 Вместо ключалка,
 Охлюв. 

Някои изразяват сух хумор:

 / /
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 О, охлювче,
 Покатери се на Фуджи,
 Но бавно, бавничко!

Други хвърлят читателя от възвишеното към нелепото:

 / /
 Девойката
 Издуха носа си
 В красотата на вечерта. 

Свободата на хайку не е в това да правиш това, което ти харесва, а в 
това да харесваш онова, което правиш. Това е освобождение от предпочи-
тания не в смисъл, че ставаме безралични и нечувствителни, а че истината 
не се сантиментализира, не става фалшива. Блит намира пример за това при 
Бусон:

/ /
Вечер, есен,
Мисля само
За родителите си. 

Свободата е освобождението от обобщения, убеждения, премисляния, 
философстване:

Исса: 
 / /
 Просто се довери:
 Не падат ли цветчетата надолу,
 Просто ей така?

Нужна ни е свобода и от нуждата си да търсим щастие, красота и сми-
съл:

Бусон: 
 Есенен здрач;
 Има радост
 И в самотата. 
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Хайку е не-морално, но не в смисъл на неморално, а на анти-морално. 
То не може да бъде поставено под ограниченията на някакъв сух закон, или 
да бъде отречено като грях или прегърнато като добродетелно, хайку пред-
ставлява животът такъв, какъвто е – болезнена радост без край. Четейки 
хайку, човек възприема прекрасното в неразривна връзка с нравственото и 
се отправя по пътя към самоувършенстване (Цигова 2006:137). 

Простотата на хайку се противопоставя на желанието да се създаде не-
що интелигентно, и напротив, вдъхновява писането по онзи естествен осво-
боден начин, типичен за детското творчество: 

Исса:  
 Мога да го изям!
 Този сняг, който пада
 Толкова леко, толкова леко. 

Тристишието се ражда в миг на съзерцание на жизненото начало, без 
посредничеството на логическото или познавателното отношение към света 
(Цигова 2006:141). 

Хайку подчертава материалното, като опозиция на т. нар. „духовност“. 
Тук няма нужда от абстрактни спорове. Всичко е конкретно и реално. Това 
е поетика на факта. Истината и реалността не съществуват в думите или 
символите, а в действителния свят. 

Във всеки хайку стих можем да открием неща, които могат да се усетят 
от сетивата: сняг, вишневи цветчета, танцуващи хора, жаби, вятър. Това не 
означава, че липсва вяра в тези неща:

Бусон: 
 / /
 Пътуващия олтар тъкмо оставен,
 Се залюля от земетресение
 Върху лятното поле

Исса: 
 / /
 Удряйки мухата,
 Ударих също
 Цъфтящото цвете. 

Любовта е синоним и на Дзен, и на хайку. Тази любов е всепоглъщаща, 
но насочена към едно нещо, приемаща го безусловно, без страх от смъртта. 
И така накъдето и да се насочи погледа, той вижда навсякъде божествената 
красота. 
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Исса: 
 / /
 Планински райски ябълки;
 Майката яде
 Стипчивите части. 
Всички гореизброени характеристики на хайку се проявяват когато се 

извърши една смела постъпка. А смелост се изисква постоянно от тези, ко-
ито са избрали да живеят – не да бъдат като безчувствено камъче по пътя, а 
хора, които могат да изпитват безгранична мъка и радост. 

Като заключение, с хайку японците се връщат назад, към времето на 
искрените шинтоистки вярвания, но без великолепността и преклонението 
пред божествата, а по-скоро към детинското невинно възприемане на еже-
дневния живот като безценен и красив. Хайку обозначава поезията, но и 
начина на живот, религията на поетите. То е силно повлияно от будизма, и 
се старае да надскочи себе си като поема, като литература, и да стане про-
зорец, през който да може да се види пътят обратно към Буда-същността на 
всеки. Същевременно, хайку трябва да се разглежда през призмата на Дзен, 
т.е. като състояние, в което читателят, авторът и самият текст са част от це-
лия свят, но същевременно всеки запазва собствената си индивидуалност. 
Ето защо, макар идеите и образите в хайку поезията да се повтарят, изразя-
вайки установени образи, житейски ценности и естетически принципи, те 
биват използвани по уникален и винаги изненадващ начин от класическите 
хайку поети. 

Творчеството на Йоса Бусон и Кобаяши Исса представлява едно от вър-
ховите постижения на японската литература, в което се откриват влияния 
от древни жанрове и културата на цяла Азия. Те имат различно, дори про-
тивоположно усещане за света, но е трудно да се каже кой е по-успешен 
поет – това зависи от личното предпочитание на читателя. 
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РОЛЯТА НА КИ-НО ЦУРАЮКИ 
В ЯПОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Георги Колчагов
ІI курс, специалност Японистика

Съставянето на първата поетическа антология на Япония „Маньошю“ 
през 8 век е безспорно историческо събитие. Появата на „Кокиншю“ през 
10 век е повратно за японските поети и за самата история, тъй като се об-
съжда и анализира и в днешно време. Академик Николай Й. Конрад казва, 
че този факт говори много. На първо място за това, че поезията, и то не коя 
да е, а именно японската навлиза в най-големия културен кръг на японско-
то общество – аристокрацията. Второ, проектът по съставянето на подобна 
антология е толкова голям, че се наложило назначаването на екип. Трето, 
появата на приципи на художествена оценка на произведения, и четвър-
то – появата вече и на критици и теоретици на поетичното изкуство, не само 
на поети (Конрад 1974: 90). Целта на настоящата разработка е да разгледа 
в общ план структурата и появата на „Кокиншю“, както и приноса на Ки-
но Цураюки в съставянето�£ и създаването на първата теория на японската 
поетика.

Ки-но Цураюки (868?–945?) е японски придворен поет и писател от 
епохата Хейан. Роден е в семейството на Ки-но Мочиюки и около 90-те 
години на IX век започва да пише вака . През 905 година император 
Дайго (897–930) заповядва да се състави антология с японски творби “Ко-
кинвакашю“  или накратко „Кокиншю“ .  

Първоначално антологията е трябвало да се нарича „Шьокуманьошю“ 
(„Продължение на Маньошю“), защото идеята е била тя да бъде продълже-
нието на първата антология на японска поезия „Маньошю“, създадена през 
820 г. След смъртта на главния съставител, императорът назначава Ки-но 
Цураюки на вакантната позиция на ръководител на останалите трима по-
ети, като работата е довършена от новия екип. 

През 930 година Ки-но Цураюки е назначен за губернатор на провин-
ция Тоса, където остава за 5 години. Неговите вака са много популярни и 
той дори е включен в списъка на 36-те безсмъртни майстори на японска по-
езия, съставен от Фудживара-но Кинто   (този списък замества ро-
ккасен  или „шестимата безсмърнти майстори на японска поезия“ от 
ранен Хейан). Освен това, Ки-но Цураюки пише предговора на „Кокиншю“ 
на японски език, което се счита за първата теория на японската поетика. 
Неговите вака са включени и в друга японска антология – „Хякунин исшю“ 

 (Конрад 1974: 92). 
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„Кокиншю“, е съставена по нареждане на имератор Дайго през 905 го-
дина. Останалите трима освен Цураюки, които работят над антологията са 
Ки-но Томонори, Ошикочи-но Мицуне, Мибу-но Тадамине. Също като Ма-
ньошю съдържа 20 маки, но значително по-малко стихотворения – около 
1100.  И тук място намират основно танка – 1091, а нагаута и седока могат 
да се изброят на пръсти. Употребата на макура котоба, енго и какекотоба 
е била усъвършенствана. Използват се обаче и нови изразни средства като 
ута-макура  . Те представляват най-вече отделни географски названия, 
които се употребяватг като заместващи (по смисъл) природни явления или 
специфични особености на принадлежащите им местности, райони или 
околности. Стиховете в Кокиншю са организирани с изключително вни-
мание, като се наблюдават преходи основани на смяната на сезоните или 
смяната на настроението или темата. Различните теми в произведенията на 
включените поети са много, но основните са за природата и за любовта. 
Интересен момент е, че в някои от стиховете за природата тайно звучи те-
мата за любовта, а в любовните стихове чувствата понякога се предават 
чрез природни образи (Конрад 1974: 90). Това вероятно е възможно бла-
годарение на постоянното усъвършенстване на изказа на японските май-
стори. Ежедневието на японските аристократи през епохата Хейан е било 
изпълнено с емоции – както на любов, така и на мъка, интриги и събитията, 
които ги съпътстват. По този начин аристократите изразявали чувствата си 
под формата на поезия, като си служели с определени фрази, асоциации, 
намеци и пр., които нямали смисъл извън точно определен контекст (Циго-
ва 2006: 96). Сред поетите, включени в антологията, са и така наречените 
роккасен  : Аривара-но Нарихира  (825–880, Хенджо  
(816–890),  Бун‘я-но Ясухиде, Оотомо-но Куронуши, Оно-но Комачи 

 (833?–850) и монахът Кисен.
Към Кокиншю са написани два предговора. Единият е на китайски език 

и е написан от Ки-но Йошимочи, а другият е написан на кана от Ки-но Цу-
раюки.  В него Цураюки за първи път пише на японски език за особеностите 
на японското поетично творчество, критериите за неговата оценка, както и 
критика на някои от включените в антологията поети и техните произведе-
ния. Той твърди, че поезията извира от душата (кокоро) на човека. Езикът 
(котоба), формата (сама) и истинното отражение (макото) според Ки-но 
Цураюки са основните средства за осъществяване на творческия замисъл 
в поетиката, съгласно определени определени естетически критерии. В ка-
тегорията сама (форма) се обединяват всички средства за художественото 
изобразяване на съдържанието (Цигова 2006: 97–98). 

В ежедневието ни се случват множество неща, много неща виждаме, 
чуваме и изпитваме и всичко това може да се изрази чрез поезия. Тя много 
лесно дава живот на небето и земята, вълнува чувствата на невидими бого-
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ве и духове,  изглажда отношенията между мъже и жени, и носи покой на 
буйните души на свирепи воини (Род 2004: 35). 

Ки-но Цураюки излага и теория за произхода и развитието на японската 
поезия. Той казва, че в миналото стиховете не са имали точно определен 
брой срички и си били трудни за разбиране, защото изказът на тогавашните 
поети е бил директен и груб. Оттогава до неговото време са били написани 
много творби и кокоро (душа, вдъхновение) и котоба (изразните средства), 
като основни принципи на японската поезия са се разделили. Идеалът за 
стихотворение е баланс именно от кокоро и котоба.  

В предговора си към „Кокиншю“, Ки-но Цураюки описва шест основни 
поетичини принципа на японската поезия: убедителен, описателен (обекти-
те в поемата са били описвани директно, без аналогии), сравнителен (обек-
тите са сравнявани по межеду си), емоционални тропи (в тях чувствата се 
описват чрез използването на всички обекти, които съществуват в пейза-
жа – дървета, птици, растения, животни и т.н.), елегантност (светът в те-
зи стихове е подреден и функционира гладко), елегия (възхваляват света и 
боговете) (Род 2004: 37–39). Ки-но Цураюки продължава своят предговор 
на Кокиншю с критика на някои японски поети, основно на негови пред-
шественици. Според него апогеят на японската поезия е бил по времето на 
Какиномото-но Хитомаро и Ямабе-но Акахито. По собствените му думи 
Хитомаро не може да се класира над Акахито, нито Акахито да се класира 
под Хитомаро. Според него във времето след „Маньошю“ е имало някои, 
които истински да разбират поезията, но те са малко и се въздържа да ги 
критикува, защото са с високи рангове и служби. За монахът Хенджьо, на-
пример, Ки-но Цураюки пише, че стилът му е добър, но му липсва открове-
ност и го сравнява с картина на жена, която вълнува душата, но напразно. 
Друг пример е самият Аривара-но Нарихира, за който казва, че поезията 
му е наситена с много емоции, но има недостиг на думи. Напомня му за 
увяхнали цветя, посърнали, но с аромат, който още може да се усети. Важно 
е да се отбележи, че въпреки критиките си, Цураюки по никакъв начин не 
отрича факта, че включените в „Кокиншю“ творци са майстори на японска-
та поезия. Ки-но Цураюки завършва своя предговор с думите, че Хитомаро 
може вече да е мъртъв, но поезията все още е тук. Времената може и да се 
променят, радост и тъга ще дойдат и ще отминат, но думите на поетите са 
вечни.

Друг важен принос на Ки-но Цураюки в японската литература е съз-
даването на Тоса никки  (935г.) – първото произведение, предста-
вител на така наречената дневникова литература . В основата си 
съчиненията от този тип са дневници, но освен събитията от деня, авторите 
включват и собствени стихове. Произведенията се характеризират със сю-
жет и лиризъм, което ги различава от обикновените дневници.   
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„Тоса никки“ обхваща събитията по време на пътуването на Ки-но Цу-
раюки от Тоса до Киото. Самият дневник е написан на японски език с кана, 
което е и една от причините авторът да се представи за жена. За хейанските 
аристократи и поети е било присъщо да пишат на китайски език, докато 
придворните дами не са имали възможността на учат китайски и са писали 
на хирагана.

Във време, в което японската поезия вече стабилно се е утвърдила сред 
хейанската аристокрация, една поетична антология от калибъра на „Ко-
киншю“ не би могла да се появи в по-подходящ момент. Поетът, критик и 
теоретик Ки-но Цураюки оглавява съставителния екип и под негово ръко-
водство е съставен сборник с поезия, който ще служи за пример на много 
следващи антологии, и който ще бъде обсъждан векове след създаването 
му. Предговорът на японски език поставя основите на теорията на японска-
та поетика и осугурява на Ки-но Цураюки място на пионер сред най-голе-
мите творци в световната литературна история. 
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ГУНКИ МОНОГАТАРИ – СТИЛ, СТРУКТУРА И 
СЪДЪРЖАНИЕ

Мартин Велев
ІІ курс, специалност Японистика

Произведенията от жанра гунки моногатари  имат специално 
място в сърцата на японците, защото те са едновременно ценен източник на 
исторически сведенияотносновоенните конфликти от периодите Камакура 
(1185–1333) и Муромачи (1337–1573). От друга страна, в тях са вплетени 
най-различни фантастични елементи. Така запленяващите приключения на 
редица герои в японската история са се запазили през вековете и дори не-
малко от тях са достигнали митологичен статус. Ето защо имаме основание 
в превод да наречем този специфичен жанр гунки моногатари – военно-фе-
одален епос. Макар и историческата достоверност на гунки моногатари да 
стои под въпрос, те представят военните събития в средновековна Япония, 
съчетавайки в себе си и културно-историческите промени настъпили през 
този период. В настоящата разработка чрез кратък очерк на жанра, както и 
чрез съпоставяне с най-близкия до него – този на рекиши моногатари, ис-
торически хроники, ще се опитам да извлека значението на гунки в по-общ 
и в по-личен план за японеца.

Начини на разпространение 

Гунки моногатари се появяват още през късния Хейан, за да отразят 
по-различен, по-личен аспект в рамките на военните конфликти, които мар-
кират края на Хейан. Гунки се утвърждават като жанр в следващите векове, 
разкривайки главно развитието на гражданските войни от периода 1156–
1568 г. Японският военно-феодален епос, обаче няма конкретен автор. Той 
е продукт на различни творци, всеки от които в различно време и с различни 
художествени средства на устното и писмено слово постепенно е създавал 
различни елементи на текстовете им, които постепенно са се дооформяли и 
пренаписвали. Това се дължи до голяма степен на методите на разпростра-
нение на гунки моногатари – те са били два: писмена форма, наречена йо-
мимоно, буквално – четиво или чрез популярна през Средновекието форма 
на забавление – чрез своеобразните „песни“ на бива хо:ши. Тези музиканти 
представлявали предимно слепи будистки монаси, които под музикалния 
съпровод на струнния инструмент бива рецитирали различни литературни 
произведения, сред които и гунки моногатари. 
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Смята се, че устните изпълнения имали и ритуален компонент. Хората 
вярвали, че по този начин се възстановява реда в обществото и се умиро-
творяват душите на воини, загинали в битка. Разбира се са били и форма 
на забавление, особено при дълги пътувания, което създало и заблудата, че 
гунки моногатари са създадени именно като някаква форма на литература 
за рецитиране, като част от репертоара на бива хо:ши. Сравнения със запа-
зени ръкописи обаче разкриват, че например „Хейке моногатари“ - един от 
най-известните представители на жанра - всъщност в оригинал, предста-
влява псевдоисторическо описание на битките между Тайра и Минамото. 
При създаване на произведението авторът, или по-точно авторите, са си 
служили с устните разкази, предавани от уста на уста; с дневници и с други 
исторически записи. Тък като оригиналното писмо било написано, за да се 
чете, а не рецитира, то е минало през преработка, за да се адаптира. Напри-
мер основният вариант на „Хейке моногатари“¸ с който разполагаме днес, е 
писмен запис на устните рецитали.

Стил и форма

Военно-феодалният епос е написан в смесица от японски и китайски 
език. Прозата е на японски, но съдържа множество фрази на китайски, за 
разлика, например, от предхождащи ги военни истории написани изцяло на 
канбун. Първоначално по-ранните представители на гунки моногатари чес-
то са били написани в по-тежкия за четене, писане и разпространение, канб-
ун. По тази причина в процеса на дооформяне на текстовете и постепенно-
то им адаптиране към устно предаване насочено към по-широка публика, 
канбун отстъпва на родния, японски език.Въпреки че текстът е основно в 
прозаична форма, той съдържа и поезия, най-често - вака. 

Главна особеност на произведенията гунки моногатари е, че често 
темата е съсредоточена върху определена историческа фигура -войн или 
аристократ, който играе основна роля в някакъв социален или военен кон-
фликт. В гунки моногатари се търси уникалната перспектива на воина от 
гледна точка на неговите мисли, чувства и емоции. Във военно-феодалния 
епос действието е съсредоточено върху самите участници в битките и до-
ри често се изразява съчувствие към победени воини или пък се оценяват 
действията им от морална гледна точка.

Общата форма на военно-феодалния епос обикновено е съставана от 
три части, описващи съответно причините за войната; битките, които след-
ват, и последиците от войната. Текстовете са епизодични, разделени на 
отделни истории, често съсредоточени върху отделни случаи или воини. 
Това се дължи до голяма степен на устния характер на разпространението 
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на гунки. Дори самите сцени на битките отразяват този тип разпростране-
ние: например по-стари варианти на „Хейке моногатари“ ракриват битките 
в най-общ вид, докато следващи устни репрезентации включват индиви-
дуални движения и действия на даден войн. Тъй като по-вероятно е тези 
„допълнения“ да са плод на нечие въобръжение и на тенденцията хората 
да включват лица от собствената си реалност и да ги смесват с фактите, то 
за гунки моногатари се смята, че представляват смесица от реални лица и 
събития и измислица.

За силното изменение, оформило крайния вид на даден военно-феода-
лен епос, дължащо се на устните традиции на предаване, съдим и по спе-
цифичния начин, по който воините са били описвани в бойните сцени. Те 
включват описание на дрехите и доспехите, които са били начин за иден-
тифициране и придаване на личен характер на воина. Въпреки че тези оп-
исания са били до голяма степен идентични, поради идентичността на да-
ден период и местност, те съдържат достатъчно детайли за описването на 
индивидуалните характеристики на един воин. Друга характерна сцена, с 
която се придава уникален характер на всеки отделен войн, е личното пред-
ставяне, когато войнът извиква името си в реч, която вкючва не само име и 
титла, но и произход и постижения. Самите воини пък представляват иде-
ализирани фигури, които въплътяват в себе си войнския морал, или пътят 
на воина бушидо.

Бушидо – пътят на воина 

Гунки моногатари поставят силен акцент върху бушидо, пътят на во-
ина, който очертава моралните ценности, спрямо които войнът трябва да 
живее и с които трябва да бъде съобразен всеки един негов избор. Тази 
морална система включва най-вече лоялност към господаря и неустрашима 
смелост пред лицето на сигурна смърт. Такъв пример е Санемори от „Хей-
ке моногатари“, който добре отразява самоотвержения дух, характерен за 
войнския морал, когато се обръща да продължи битката с Минамото, въ-
преки че повечето му другари са отстъпили. По-късно дори се разбира, че 
е на над 70 години и е боядисал косата си, за да не провокира съжаление. 
Тези действия са тясно свързани с концепцията за лична чест, според която 
войнът по-скоро би умрял, за да бъде запомнено името му, отколкото да 
живее с опетнено такова.

Кодексът на честта дори изключва състрадание, ако то влезе в конфликт 
с дълга. Например в „Хейке моногатари“, войн на име Такахаши пощадява 
млад войн на име Юкишиге, защото прилича на сина му, което всъщност е 
често срещан мотив във военно-феодалния епос. Чувството за дълг на Юки-
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шиге, обаче, надделява и въпреки благодарността си, не го спира хладно-
кръвно да убие Такахаши.

Друго проявление на войнска чест, което воините се стараят да спазват 
е отсичането на главата на противника, която той прибира като военен тро-
фей. От друга страна подобно действие спрямо противник, който се е пре-
дал, е било осъждано като недостойно и като проява именно на обратното 
- липса на чест.

Но концепцията за войнския морал не е напълно недвусмислено тълку-
вана. За това съдим например по епизоди в „Хейке моногатари“ като исто-
рията на Ацумори, млад войн, който загива в дуел. Тази глава е характерна 
с класическа битка между „дълг“ и „желание“, но в различните варианти, 
които са достигнали до наши дни, изборите и действията на героите се раз-
личават, в зависимост от представите и вижданията на артистите, които са 
ги изпълнявали и са внасяли частица от своите разбирания. Другият основен 
елемент, който влияе на действията на героите, е представата за Будизма, 
които през епохата Камакура вече има няколко века история в Япония.

Будизъм

Преди да се спрем на ролята на Будизма, трябва да се отбележи, че той 
и бушидо не си противоречат непременно във военно-феодалния епос. Въ-
преки някои различия в принципите, в гунки моногатари те по своеобразен 
начин се комбинират и съществуват паралелно. Това става основно благо-
дарение на школата Амида, която учи, че всеки, който се покае за греховете 
си и повика Амида Буда, ще може да се прероди на „Чистата земя“ и да 
постигне просветление там. Тази вяра позволява на войните, дори когато 
извършват актове на насилие, да извикат името на Амида Буда. Тази школа 
набира популярност също и поради факта, че тъкмо тогава (а и днес) е бил 
периодът маппо.

Маппо ( ) е третият и най-дълъг период в периодичното разделе-
ние на Будизма. Той представлява време на упадък на универсалния закон, 
който поддържа равновесието и реда във вселената, Дхарма. Смята се, че 
продължава 10 000 години и човечеството все още се намира в него. Харак-
терното за Маппо: е, че не може да се постигне просветление по време на 
земния живот, затова през периода Камакура решението на този проблем 
става движеща сила за създаването и разпространението на нови школи, 
търсещи начини да се справят с него. Такава е и школата на будизма Амида, 
( , амида буккьо:), която заема основна роля в гунки моногатари.

Ключови идеи на Будизма в гунки моногатари включват карма, кон-
цепцията че настоящите обстоятелства и събития са наказания и възнаграж-
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дения за минали действия, както и идеята за преходността на нещата, че 
всичко на тази земя не може да трае дълго. Тези идеи са внушени в кратки, 
вмъкнати в текстовете части, които наподобяват учения, а в „Хейке монога-
тари“ дори са широко застъпени и произведението често е разглеждано като 
цялостно учение в тези идеи.

Прилики и разлики между рекиши моногатари и 
гунки моногатари

Видяхме структурата на гунки моногатари, както и основните идеи, 
които се зало-жени в тези произведения. Но щом гунки не са създадени с 
чистата идея за забавление, то остава въпросът кое води до тяхното съз-
даване и широко разпространение? В следващите редове съм представил 
кратко сравнение с „предшественика“ на гунки – рекиши моногатари, кои-
то подобно на гунки дават исторически сведения в повествователен формат, 
за да се опитам да отговоря на въпроса коя точно ниша запълва гунки със 
своето създаване.

И гунки, и рекиши се появяват през късния Хейан, процъфтяват през 
Средновеко-вието и маркират нов етап в развитието на писаната история. 
Имат общ акцент върху исторически събития и личности и са написани 
главно на канбун (китайски) или на вабун (японски). Предшестващите ги 
исторически записи, за разлика от тях, са написани само на китайски език. 
И гунки, и рекиши, в контраст с хронологично изложените факти в истори-
ческите записи, са разделени на дълги глави от повествователен текст и ня-
мат конкретен автор, а по-скоро са компилации, многократно редактирани 
и събирани от различни хора.

Рекиши моногатари се появяват преди гунки и основна разлика е, че 
представляват смесица между повествование и широк исторически поглед. 
Те се развиват като продължение на шестте национални исторически па-
метника „Риккокуши“ ( ): 

 – „Нихоншьоки“
 – „Шьокунихонги“
 – „Нихонко:ки“

 – „Шьокунихонко:ки“
 – „Нихонмонтоку тенно джицуроку“

 – Нихонсандай джицуроку“

В рекиши моногатари се разглеждат важни исторически събития, но 
бегло се засягат войнските дела. Най-важните представители са: 
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 – „Ейга моногатари“
 – „О:кагами“

В тях се описва живота на регента Фудживара но Мичинага, но за 
разлика от по-ранните исторически записи, тези творби имат „по-личен 
тон“ – и двете са дълги повествователни произведения, а не просто запис на 
ежедневните събития. Те имат за цел да опишат това, което в официалните 
записи е сметнато за излишно. Например предполага се, че автор на „Ейга 
моногатари“, описващо живота „зад сцената“ на Мичинага, най-вероятно е 
жена, която е била на служба при съпругата му, госпожа Ринши. Повество-
вателният характер наподобява много повече „Генджи моногатари“, откол-
кото традиционните исторически хроники.

„О:кагами“ от друга страна има дори още по-голямо значение в ролята 
си на предшественик на гунки моногатари. В него намираме множество 
повествователи – основните двама са „неправдоподобно стари“ (Oyler 2013: 
464) и в разговори един с друг си спомнят истории за Мичинага и неговото 
семейство. Форматът представлява последователно записани глави от ся-
каш различни автори и наподобява художествена литература. Това произ-
ведение е първото от поредицата кагами моно, в която възрастни разказвачи 
си спомнят минали дни, но и разказват за настоящето, използвайки разго-
ворен език, който се използва в ежедневието и значително се различава от 
неутрално написаните на китайски, организирани хронологично историче-
ски сведения. Новият достъпен език и представянето на личния живот на 
някой виден аристократ, а не толкова на професионалните му задължения, 
започват да привличат повече читатели.

Гунки моногатари от друга страна са по-конкретизирани от рекиши мо-
ногатари, но също като тях значително се различават като форма, стил и 
съдържание от дотогавашните исторически сведения. Достигналите до днес 
произведения варират от 30 до 500 страници и литературното им качество 
варира значително. Историческата им достоверност е силно поставена под 
въпрос, понеже редовно се включват персонажи на чудовища, божества и 
други свръхестествени същества. 

Най-известните представители са „Хейке моногатари“ и „Тайхейки“, 
които описват военни действия – съответно Генпей кассен,  и пе-
риода Нанбокучо, , през който се води войната между Ашикага 
Такауджи в Киото на север и император Го-Дайго в Йошино на юг. Героите 
и в двете произведения са многобройни и в двете няма централен персонаж. 
За разлика от тях, в „Сога моногатари“ и в „Гикейки“ се разкрива живота 
на отделни войни от самото им раждане до тяхната смърт, като в „Гикейки“ 
самите битки на главния герой Йошицуне са напълно изпуснати.

Повечето гунки моногатари са маркирани от силен повествователен 
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тон и смесен стил, като някои пасажи повтарят думите на разказвача, други 
цитират по-стари японски или китайски текстове, а трети цитират дословно 
съвременни документи. Повечето произведения имат връзка с традицията 
на устно предаване. Много от тях имат тежки написани на канбун варианти, 
както и по-разпространени версии на японски език. Някои произведения ка-
то „Хейке“ и „Сога“ например, имат засилено присъствие на будистки или 
конфуциански учения, докато други „като „Тайхейки“ и „Гикейки“ имат 
по-неясна цел“ (Oyler 2013: 465). Гунки моногатари често се опитват да 
интерпретират миналото, като същевременно създават теми за бъдещи ин-
терпретации. В сюжета на „Хейке моногатари“ и в „Тайхейки“ са вплетени 
митове още от „Нихоншьоки“ (720 г.), за да се опитат да обяснят издигането 
на определени войни и времето, в което живеят, докато в същото време съз-
дават редица запомнящи се герои и ситуации, които разширяват повество-
ванието в бъдещето и създават почва за продължения.

Историите в гунки моногатари инициират други произведения, особе-
но в репертоара на Но и Кабуки. Популярността на военните хроники дават 
възможността на много хора да се запознаят с военните пререкания и с от-
делни личности от средновековния период. Широкото разпространение на 
гунки моногатари спомага за ранна проява на културна самоидентифика-
ция, свързана основно със самурайската класа. По подобен начин в начало-
то на 20-ти век, множество истории и герои от гунки са били използвани, за 
да мотивират и да окуражават военен патриотизъм. Герои като Минамото 
Йошицуне и Кусуноки Масашиге били добре познати, както и тяхното ро-
дословие и били икони, почитани и уважавани - национални символи, които 
да вдъхновяват военна експанзия.

Значението, което гунки моногатари има за своята публика, не бива да 
се подценява. Жанрът наследява вече установени от рекиши моногатари 
традиции на нов подход към миналото и разкриване на настоящето чрез 
военните конфликти чак до периода Сенгоку. Пленяващото повествование, 
изпълнено с чест и страдание, както и сложното взаимодействие между тях 
и между историческата фактология, превръщат гунки както в ценен исто-
рически източник през Средновековието, така и в средство за забавление. 
От друга страна днес, макар и да не можем напълно да се доверим на исто-
рическата фактология поради безбройните вмъквания и изменения, които 
произведенията са претърпели, гунки моногатари дават широка представа 
за събития случили се преди векове на достъпен и увлекателен език.
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ХЕЙКЕ МОНОГАТАРИ“ – 
СТИЛ, СЪДЪРЖАНИЕ, СТРУКТУРА

Константина Станкова
ІI курс, специалност Японистика

Стил

„Хейке моногатари“ –  (втората половина на XII в.) е смя-
тано за един от най-големите шедьоври на японската литература. Отстъпва 
първото място единствено на „Генджи моногатари“, въпреки че двете про-
изведения са изцяло различни по стил. „Хейке моногатари“ е класически 
военен епос (гунки моногатари), базиран на исторически факти. 

Въпреки че жанрът на „Хейке моногатари“ е гунки, много критици са 
на мнение, че фантастичните елементи са повече на брой от историческите. 
Прилича донякъде на цукури моногатари. Много легенди са включени в 
текста, като те имат връзка с Будизма (философия и практика). Макар и да 
е военен епос, любовта също присъства с цели 97 поеми.

Авторство

Написването на „Хейке моногатари“ не може да бъде отнесено към 
един-единствен автор, а е сбор от устно народно творчество, предавано 
от будистки монаси бива хо:ши, които пеели под акомпанимент на „Бива“ 
(японски струнен музикален инструмент подобен на лютня). Те обикаляли 
цялата страна и рецитирали сказанията по улици, в храмове и светилища.

Йошида Кенко: предлага теория за авторството на „Хейке моногатари“ 
в произведението си “Записки от скука“. Според него тогаваш-
ният владетел на окръг Шинано – Юкинага, написал „Хейке моногатари“ 
(около 1330 г.) и го показал на сляп монах на име Шо:буцу, за да го реци-
тира. Ключово в неговата теория е, че произведението е написано в сложна 
комбинация от китайски и японски (вакан конко: шо:), който владеели само 
образовани монаси, като самият Юкинага.

Смята се, че най-разпространеният вариант на „Хейке моногатари“, 
този който четем днес, е събран и написан от слепия монах Какуичи през 
1371г.

В центъра на произведението стои будистката тема за преходността на 
земния живот (муджьо) – нищо не е вечно, всичко е преходно и всичко си 
има край. Загатнато е още в началото на първата глава със звънчетата на 
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храма Гион, които напомнят, че разцвета винаги е следван от упадък. В 
последните редове се „чуват“ звънчетата на храма Джакко-ин, оформяй-
ки рамката на творбата. Друга будистка концепция е кармата. Идеята, че 
всяко действие си има своите последствия по-късно в живота. „Всичко се 
връща“! 

Съдържание

Копие от първите редове на „Хейке моногатари“:

Gion shouja no kane no koe 
shogyou mujou no hibiki ari. 
Shara souju no hana no iro 
jousha hissui no kotowari o arawasu. 
Ogoreru hito mo hisashikarazu, 
Tada haru no yo no yume no gotoshi. 
Takeki mono mo tsui ni horobinu. 
Hitoe ni kaze no mae no chiri ni onaji.

The knell of the bells at the Gion temple 
Echoes the impermanence of all things. 
The color of the fl owers on its double-trunked tree 
Reveals the truth that to fl ourish is to fall. 
He who is proud is not so for long, 
Like a passing dream on a night in spring. 
He who is brave is fi nally destroyed, 
To be no more than dust before the wind.1 

Това произведение, дълбоко повлияно от будизма, описва битките меж-
ду воюващите кланове Тайра (Хейке) и Минамото (Генджи) между 1177 и 
1185 г., които слагат край на дългия мирен период Хеян до войната „Ге-
нпей“.2

1 Превод: P.G.O’Neill.
2 Има още две по-ранни и по-кратки хроники, които описват въоражените конфликти 

между двата клана от 1156–1159 г., наречени „Хо:ген моногатари“ (Сказания за Хоген) и 
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Що се отнася до историята, тя разказва за издигането, преуспяването 
и разгромяването на клана Тайра в битката при „Дан но ура“. В произве-
дението има стотици случки, явления и обекти, които се приемат като зли 
поличби, предвещаващи залезът на Тайра. Погромът предимно се дължи на 
Тайра но Кийомори, главата на Тайра, който е безмилостен и зъл. Той уми-
ра през 1181 г. Грешките и постъпките му трябва да бъдат наказани, затова 
по будистка традиция наследниците  му понасят последствията, когато през 
1185 г. кланът е напълно унищожен от рода Минамото при битката в залива 
„Дан но ура“. 

Структура

Произведението се състои от 12 маки (свитъка):
 От 1-ви до 5-ти:  Описва внезапния възход на клана Тайра и началото на 
възстанията срещу тях, организирани от оттеглилия се император Го-Ши-
ракава. Централни фигури са Тайра но Кийомори и синът му Шигемори.

 От 6-ти до 8-ми: Обхващат множествата бунтове на Минамото срещу Тай-
ра из цялата страна, в резултат на които Тайра напускат столицата. Основна 
централна фигура тук е Кисо но Йошинака, който води атаката и се самона-
значава за покровител на Го-Ширакава и правителството, което той назна-
чава.

 От 9-ти до 12-ти3: Описва царуването на Йошинака чрез Минамото но Йо-
ритомо след пълното унищожение на клана Тайра по време на големите 
битки при ‘Ичи но Тани’, ‘Яшима’ и ‘Дан но Ура’. Централна действаща 
фигура в тези решителни битки е Минамото но Йошицуне – военен гений 
от рода Минамото, който планира и осъществява разгромяването на Тайра. 
Също е описана екзекуцията на Рокудай, пра-внук на Кийомори. 

 Епилог: Описва последните години на клана Тайра, Го-Ширакава и евен-
туалната смърт на дъщерята на Кийомори – Кенреймон-ин, също майка на 
последния Тайра император Антоку. Според текста тя е умряла през 1191 г., 
но на места като година на нейната смърт се споменава 1213 г.

Последната част е била пазена в тайна от група „Бива хо:ши“. Пред-
полага се, че датира от края на XIII век. Тя съдържа в себе си стария стил 
моногатари, както и стихове вака, ритмични пасажи и др. 

„Хейджи моногатари“ (Сказания за Хейджи). От тук всъщност започва издигането на кланът 
Тайра или Хейке.

3 12-ят свитък  вероятно е написан в края на XII век.
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Легенди:

„Много отдавна, преди повече от седемстотин години, в залива Дан-но ура, в 
пролива Шимоносеки, се разгоряла последната битка между дълго враждуващите 
Хейке, рода Тайра, и Генджи, рода Минамото. В нея загинали всички Хейке, дори 
жените и децата, а също и малолетният император Антоку Тенно. И оттогава 
насам, вече седем столетия, призраци витаят на този бряг… И другаде съм разказ-
вал за чудноватите раци, които се срещат само тук – раците Хейке с човешки лица 
върху черупката. Говори се, че са душите на воините Хейке. Ала и други странни 
неща могат да се видят и чуят по тези места. В безлунни нощи по крайбрежието 
блуждаят или припламват над вълните хиляди призрачни огньове – бледи светлин-
ки, които местните рибари наричат ониби – дяволски огньове. А задухат ли ветро-
вете, откъм морето се надига глъч, наподобяващ грохот на битка.

Преди духовете на Хейке били много по-неспокойни от сега. Те издебвали ми-
наващите нощем кораби и се опитвали да ги потопят; никога не пропускали и слу-
чай да удавят плувец. Тъкмо за да ги усмирят, построили в Акамагасеки будисткия 
храм Амидаджи. До него на самия морски бряг направили и гробище, поставили и 
паметни плочи с имената на удавения император Антоку Тенно и неговите велмо-
жи и там редовно се отслужвали будистки служби за блуждаещите им души. 
Това като че поуспокоило Хейке и те вече не причинявали чак толкова беди, но от 
време на време вършели странни неща, сякаш за да подскажат, че все още не са 
намерили пълен покой.“

Причината да избера точно тази легенда, която намерих, е заради про-
словутите раци – Хейке. Действително, когато намерят такива рачета, ри-
барите ги връщат обратно във водата, а другите – обикновените, изяждат. 
Така естественият подбор се превръща в изкуствен. Дали това не е един 
вид втори шанс за клана Тайра? И дали тези раци са наистина преродени 
воини? Вероятно са предмет на спорове и дискусии, но аз лично, пленена от 
мистерията около всички тези събития, съм склонна да вярвам, че въпреки 
че всяко действие си има своите последствия, не трябва да се пренебрегва 
и идеята за втори шанс.

Заключение:

„Хейке моногатари“ е изключително ценен паметник и силно вълнува 
въображението на японците. То е най-важният източник за тъй наречения 
„Театър НО“; героите от войната „Генпей“ са видни фигури и в „Кабуки“, 
както и в кукления театър, също анимационните филми и т.н.

От произведението се черпи съществена информация също и за вярва-
нията и обичаите, аристократични рангове и титли,  будистки звания/титли, 
дрехите по онова време, военните доспехи и оръжия, храната, архитектура-
та, часовете от денонощието, календара и др.
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КАКЪВ Е ИДЕАЛНИЯТ МЪЖ СПОРЕД СЕРИАЛА 
„САМУРАЙ  ГИМНАЗИЯ“ И ПОПУЛЯРЕН ЛИ Е ТОЙ 

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ СРЕД МЪЖЕТЕ В ЯПОНИЯ

Марина Колева
ІII курс, специалност Японистика

Сериалът

Сериалът „Самурай гимназия“ ( ) е излъчен 
през 2009 г. и се състои от 9 епизода. Средният му рейтинг в регион Канто 
е 10.5, заради което той може да се определи като сравнително популярен1. 
Сериалът разказва за едно обикновено момче, ученик в последната година 
на своето гимназиално образование, което бива обладано от духа на свой 
предтеча-самурай. Най-голямото предизвикателство пред главния герой 
Котаро са кандидат-студентските изпити, за които той няма мотивация да 
учи, защото все още не знае какво иска да работи, тъй като, по неговите 
думи, няма нищо, в което да е добър. Той се възприема като неудачник от 
самия себе си, от съучениците и от семейството си. 

Самураят взима контрол над тялото на Котаро, когато той изпадне в 
опасност и го спасява с бойните си умения и несломима вяра в своите цен-
ности. В първите серии обаче ученикът не изпитва благодарност за помо-
щта: момчето смята, че макар духът на неговия предтеча наистина да го 
измъква от трудни ситуации, той по-скоро създава проблеми, отколкото да 
ги разрешава, защото не се придържа към установените норми за поведение 
в Япония днес. Всеки път, когато самураят контролира тялото, той изразява 
своето мнение за това какво е правилното поведение на уважаващия себе си 
човек, но в началото гимназистът смята тези идеи за неприложими, и дори 
смешни в модерния живот, макар че признава техния висок морал. Сходни 
са и реакциите на другите герои към действията на самурая, с изключение 
на двамата най-близки приятели на Котаро и баща му, които ги намират за 
вдъхновяващи. Постепенно обаче Котаро започва да разбира важността на 
думите на самурая, докато най-накрая в последната серия той държи реч 
пред съучениците си, в която проличава, че е приел напълно мнението на 
воина за това как трябва да се държи един истински мъж. Всички, които 
го слушат – ученици, учители, полицаи – също реагират по начин, който 
показва признанието им, че думите на Котаро са наистина верни и заслужа-
ващи уважение. 

1 http://wiki.d-addicts.com/Samurai_High_School
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Идеалният мъж според сериала 

Актуалният въпрос пред Котаро и съучениците му, завършващи гим-
назия, е да изберат какво да правят с живота си от тук нататък, като това 
решение не се ограничава само до професионалната сфера: става въпрос 
по-скоро за проблема какви личности те искат да станат. В течение на се-
риала, въпросът за това какъв трябва да бъде един мъж се повдига постоян-
но: директорката на училището държи реч на тази тема (мъжът „трябва да 
прави онова, което се изисква от него“), съучениците на Котаро обсъждат 
този проблем (според тях, той трябва да е завършил добър университет, да 
има добра работа и красива жена), кварталният полицай също дава своето 
мнение (мъжът „трябва да поема отговорността за своите действия“). 

В началните серии персонажът на Котаро се използва като пример за 
това какъв не трябва да бъде един мъж: той никога не се държи сериозно, не 
е отговорен към училищните си задължения. От друга страна, самураят се 
представя като модел на идеалния мъж. Неговите действия са основани на 
вярването, че мъжът никога не трябва да се отказва; че той трябва да влага 
сърцето си във всичко, което прави; че трябва да проявява смелост. Тъй ка-
то всичките му постъпки имат положителен резултат, сериалът доказва, че 
неговите разбирания са правилни.

От историите на епизодичните герои също могат да се изведат заклю-
чения: изказванията им обикновено представят стереотипните мнения в 
Япония за това какъв трябва да е перфектният мъж, а чрез проблемите и 
грешките на тези герои се показва, че тези идеи не носят благоприятни по-
следствия за мъжете, които ги следват. Например в четвърти епизод един 
от съучениците на Котаро се затваря в стаята си и отказва да излезе от нея 
в течение на месеци. Причината за това е, че родителите му нямат пари да 
платят таксата на университета, в който иска да учи, а според него мъж, 
който не е завършил елитен университет и няма високоплатена работа, не 
си струва дори да живее. Най-накрая той намира сили да продължи живота 
си, приемайки мнението на самурая, че много по-ценно от това да работиш 
в престижна фирма е да разбереш какво наистина искаш да правиш и да 
следваш собствения си път. 

От тези примери се вижда, че основният проблем в „Самурай гимназия“ 
е не какъв характер трябва да притежава идеалният мъж, а какво трябва да 
е неговото поведение. Но много от ситуациите, в които се поставя главният 
герой, повдигат въпроси, за които няма лесен отговор. Например, дали е 
по-ценно един човек да има смелостта винаги да казва истината, защита-
вайки правдата (позицията на самурая), или е по-добре той да си замълчи 
и да приеме нечестната ситуация, за да не създаде проблеми на околните 
(поведение, предпочитано в началото от Котаро и баща му). И двата прин-
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ципа можем да наречем типично японски – единият следва принципите на 
бушидо, кодекса на самурая, според който най-висшата ценност е честта, а 
другият се подчинява на приетите социални норми в днешна Япония, спо-
ред които човек не трябва да притеснява хората около себе си. 

Когато погледнем епизодите в сериала, където тези принципи се срав-
няват, се вижда, че първият винаги изисква активно действие, а втори-
ят – пасивно. В началото Котаро предпочита да не реагира външно, а само 
да приема ситуацията или, в краен случай, да разрешава проблема като се 
опита да говори с проблемния човек. В течение на сериите, вдъхновен от 
примера на воина, той започва да предпочита да се изправя лице в лице с 
проблемите си. Всеки път когато той прояви подобна смелост, крайният 
резултат е благоприятен, което показва, че сериалът защитава позицията, 
че истинският мъж не трябва да се примирява със ситуацията, а да защитава 
активно онова, в което вярва. 

Голяма част от качествата на идеалния мъж според „Самурай гимназия“ 
могат да се обединят под категорията „действен, активен“. Но сериалът не 
отрича напълно първоначалното поведение на Котаро. Всеки епизод започ-
ва с кратко представяне от негова страна и той винаги се самоиронизира, но 
в осми епизод се разкрива, че неговото семейство всъщност одобрява и се 
гордее с някои негови (пасивни) страни, като например с факта, че никога 
не е наранявал или лъгал някого без причина. В самия край на сериала, са-
мураят обяснява на Котаро, че не е нужно да има неговите умения с меча, за 
да бъде истински мъж. Воинът казва: „мечът в теб е твоята нежност, добро-
та и милосърдие“. Това твърдение се подкрепя и от библиотекарката, към 
която Котаро често се обръща за съвет: в последния епизод тя отбелязва, че 
„всеки воин, щом застане на бойното поле, се бие по своя собствен начин“. 
Тези изказвания служат за заключение на това какъв трябва да е истинският 
мъж според сериала: не е необходимо да бъде физически силен, важното 
еда има смелостта да се бори със себе си и да има силата да защитава онова, 
което смята за важно. 

Образът на идеалния мъж в сериала

Темата за идеалния мъж/идеалната жена е много популярна в Япония. 
Въпроси като „Какъв е твоят идеал за гадже?“, както и „Какъв мъж/жена ис-
каш да бъдеш?“ обикновено присъстват в интервюта на известни личности 
и често са теми на анкети сред населението2. От друга страна, независимо 
дали става въпрос за външен вид, характер или поведение, общоприетата 

2 Една от интернет страниците, където могат да се намерят много анкети сред японците 
на подобна тема, е http://ranking.goo.ne.jp/



75

   
Списание на младия японист, бр. 2/2013

гледна точка в западните страни, която вече дори се е превърнала в клише, 
е, че човек трябва да бъде себе си, а не да се опитва да се доближава до 
някакъв идеален образ. Една от причините за това е, че на запад поведени-
ето и външният вид на хората се възприемат като израз на това, което съ-
ществува вътре в тях – техният характер, морал, душа; следователно всяко 
разминаване между това, което е на показ, и това, което е скрито, често се 
възприема като лъжа на индивида към самия себе си. В Япония обаче „има 
ясно разграничаване между публичното лице и личния Аз зад него, между 
формалното поведение, подходящо за определени ситуации и неформал-
ното поведение, позволено в по-интимния кръг. (...) Тук (...) публичното 
поведение не е избрано, а ясно дефинирано.“ (Хендри 1992: 63)3. На запад 
обикновено се приема, че хората се чувстват истински свободни когато мо-
гат да изразяват в най-голяма степен вътрешната си същност. От японска 
гледна точка обаче това не е толкова свобода, колкото себичност. По ду-
мите на Уолтър Едуардс “всеки, който ... не желае да признае и да следва 
ограниченията, които неизменно се налагат от социалните отношения“ е 
„ - егоистичен“ (Едуардс 1989: 126). 

Дали тогава поведението, определяно в сериала като смело и мъжко, 
като например изказването на собствено мнение, защитаването на истината 
на всяка цена, показването на реалните чувства на човек, е наистина прието 
в Япония като положително, имайки предвид епизодите, в които героите 
трябва да намерят кураж да го следват. В седми и девети епизод бащата на 
Котаро и самият Котаро попадат в ситуации, в които са обвинени нечестно, 
и за да защитят достойнството си в единия случай бащата се изправя срещу 
шефа си, а в другия Котаро бяга от полицията. Тоест, те, макар и в различна 
степен, отказват да спазят приетите норми за поведение и да преглътнат 
обидата, и вместо това се противопоставят на хора, които стоят над тях в 
социалната стълбица, като Котаро причинява и проблеми на цялото си учи-
лище с това свое решение. Според Робърт Смит подобно поведение реално 
не е разпространено сред японците. Той доказва, че като се изключат някои 
бунтари, които са тема на сериалите и популярната литература, обикнове-
ният човек е окуражаван ежедневно да търпи [ ] и да следва изис-
кванията на обществото, „като по този начин демонстрира не пасивност и 
покорност, а истинска зрялост“ (Смит 1985: 98). 

Дори и образът на идеалния мъж, създаден от „Самурай гимназия“, да 
не е реален, това не значи, че е безсмислен. Според Ел. Лозано и Арв. Син-
гхал телевизионните сериали имат за цел не само да „отразят вече същест-
вуващи или идеализирани“ социални норми, но и да „спомогнат за създа-
ването и приемането на ролите, типични за даден пол“ (Лозано, Сингхал 

3 Всички преводи от тук нататък са направени от автора.
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1993: 117). Хилария Гьосман  обяснява тази социална роля на сериалите, 
цитирайки проучване, направено през 1986 г. в Япония, според което „мно-
го жени гледат телевизионни сериали не само за забавление, но и също за 
да научат нещо повече за живота“, правейки предположението, че същото 
може да се приеме за вярно и за мъжете до някаква степен (2000: 297). 

В крайна сметка се оформя въпросът дали създаденият образ на идеал-
ния мъж е пожелателен и образователен, или реално се възприема като иде-
ален и достоен за следване от японците. В опит да се открие отговорът на 
този въпрос беше направено допитване сред мъже в Япония за мнението им 
по отношение на образа на идеалния мъж, изграден в „Самурай гимназия“ 
чрез анкета, проведена от автора.

Реален ли е образът на идеалния мъж, създаден от сериала 
„Самурай гимназия“?

Анкетата, проведена между 6-ти и 9-ти май и попълнена от 19 японци 
(мъже), се състои от 9 въпроса, разделени в три части. В първата част въ-
просите изброяват качества, които в сериала се споменават като желател-
ни за един мъж. В първия въпрос участниците трябва да отбележат всички 
качества, които смятат, че идеалният мъж трябва да притежава, имайки и 
възможност да добавят свои, а във втория те трябва да оценят доколко е 
важно всяко едно от същите тези качества като им сложат оценка между 1, 
маловажно, и 5, наистина важно. Втората част се състои само от един въ-
прос, който отново изброява характеристики на идеалния мъж, които някой 
герой в сериала е дал като своята представа за това какъв трябва да е той. 
Тук анкетираните трябва да поставят зададените опции в една от четири ка-
тегории: а) качество, което се харесва от обществото и от мен, б) качество, 
което се харесва от обществото, но аз не одобрявам, в) качество, което нито 
е популярно, нито аз го харесвам, г) качество, което не се одобрява, но аз 
харесвам. Последната част се състои от 6 въпроса, които питат „Какво би 
избрал да направи идеалният мъж?“, давайки по два възможни избора. 

В първия въпрос най-много гласове (по 12) получават мъжът, който е 
отговорен, и мъжът, който има мечта. Подкрепа получават и мъжът, който 
е мил [ ] (10 гласа), който е смел (9), и този, който влага сърцето си 
във всичко, което прави (8). Не толкова популярни са мъжът, който е честен 
(6 гласа), който жертва себе си за другите (4), който не наранява другите (1), 
като никой не гласува за мъжа, който е завършил престижен университет. 
Трима души добавят и други характеристики, които те смятат за важни: 
мъж, който плаща общата сметка, независимо дали е излязъл с жена или 
приятел; т.нар. мъж на действието; мъж, който има чувство за хумор. Отго-
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ворите показват подкрепа към това, което главните герои в сериала опреде-
лят като най-важните качества за един „истински мъж“. Има обаче разми-
наване в две от позициите: склонността да се жертваш за другите (основно 
в позицията на самурая) и поведението, което не наранява другите (едно от 
качествата, заради което Котаро е уважаван от околните) не получават тол-
кова голяма подкрепа. Анкетата не дава възможност да се дава обяснение 
на даден избор, но за тези две позиции може да се предположи, че е по-ве-
роятно анкетираните да не ги възприемат за реалистични, отколкото да не 
ги намират за положителни. 

Втория въпрос цели да разбере до колко са важни качествата в предиш-
ния въпрос, като част от задачата му е и да служи като проверка на първия. 
Притежаването на мечта (средна оценка 4.22 от 5) и отговорността (4.17) 
отново са фаворити като най-значими характеристики. Промяна няма и към 
отношението към дипломата от елитен университет: оценката от 2.06 отно-
во показва, че това не се смята за важна характеристика. Единствената го-
ляма разлика е в резултата за честността – тук тя получава 3.94 точки, което 
означава, че това е третото по важност качество на идеалния мъж според 
анкетираните (76% от гласовете дават оценка 4 и 5 за важност). 

Третият въпрос изброява характеристики на идеалния мъж, някои от 
които са теми на цял епизод в сериала, а други се споменават само като без-
спорно популярни. Когато се разглеждат отговорите от анкетата, веднага 
прави впечатление, че всички качества без едно се признават като поло-
жително оценявани в обществото. Единствената опция, която 72% от ан-
кетираните смятат, че не се възприема добре, е мъжът, който лъже, за да 
защити училището или компанията, към която принадлежи (същият про-
цент от участниците лично го намират за отрицателно поведение). В самия 
сериал директорката на училището защитава това поведение, наричайки 
го отговорно, но главният герой, неговите приятели и учителката им също 
споделят мнението на анкетираните, че това е неприемливо държание, не-
зависимо от доброто намерение, стоящо зад него. Това може да се приеме 
като доказателство, че сериалът като цяло представя качества и поведение 
на мъжа, които са наистина популярни в японското общество. Само една 
категория получава високо неодобрение от 78% от анкетираните, макар че 
я признават за популярна – това е мъжът, който е завършил елитен универ-
ситет. Този висок процент което подкрепя резултата от предишните въпро-
си, и може да служи като доказателство, че съществува недоволство към 
огромното значение, което се придава на дипломата от добро висше учебно 
заведение в Япония.  

Това негативно отношение не е новост за японското общество – можем 
да го видим изразено в сериали още от началото на деветдесетте години на 
XX век. Хилария Гьосман разглежда „изключително популярния“ за време-
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то си сериал „Винаги съм те обичал“ ( ), излъчен 
през 1992 г., в който главният герой Фуюхико, млад женен мъж, е пример за 
идеала, познат като санко  (буквално„трите висоти“) – той е завършил 
най-„високия“ (елитен) ВУЗ – Токийския университет; работи на „висока“ 
позиция в известна банка; освен това е висок. Гьосман обяснява, че „такъв 
мъж обикновено се счита за идеалния съпруг в Япония. Но този санко, кой-
то виждаме в сериала, е слабохарактерен и се държи като дете, доминиран е 
от майка си и не може да поддържа брака си щастлив“ (Гьосман 2000: 303). 
Това е пример, който показва, че поне две десетилетия по-рано, идеята, че 
дипломата от добър университет е гаранция за добър живот за мъжа и съ-
пругата му, се отрича в публичната сфера в Япония като илюзорна.

Повече от половината от категориите (8/13) получават разнопосочни 
оценки – там има един отговор, който събира най-много гласове, но те не са 
достатъчно, за да може той да бъде приет като наистина популярно мнение. 
По-скоро негативно отношение получават две категории: мъж, който смя-
та, че работата е неговият живот, се признава за харесван от обществото от 
72% от анкетираните, но само 39% от тях се съгласяват с това отношение, 
докато останалите 61% го намират за отрицателно. Подобни са резултатите 
и за мъжа, който има високоплатена работа: всички анкетирани са съгласни, 
че той е популярен в обществото, но 67% изразяват негативно отношение 
към него. По-скоро положителни резултати, но неубедителни, получават 6 
категории. Мъжът, който винаги казва истината, се признава за популярен 
в обществото, но само 56% от анкетираните изразяват подкрепата си към 
него. Мъжът, който е умел в ръкопашен бой; мъжът, който има красива при-
ятелка; мъжът, който винаги се бори срещу хората с лоши намерения, както 
и мъжът, който никога не спори, се считат като цяло за популярни от около 
60% от запитаните, като между 50 и 60% от тях намират това за положител-
но качество, т.е. оценката за тези характеристики не е единодушна. 

Високи проценти за популярност в обществото и за одобрение от страна 
на анкетираните получават четири категории. Три от тях са позиции, твърдо 
защитавани от самурая: това са мъжът, който не следва пътя, предначертан 
от другите, а търси своя собствен път; мъжът, който приема сериозно всяко 
предизвикателство; и този, който не се предава. Четвъртата много популяр-
на категория обаче е мъжът, който променя поведението си според ситуаци-
ята. Тази категория не подкрепя поведението на самурая и може да се каже, 
че се поставя като условие и за другите категории – трябва да действаш 
така, че да си верен на себе си, но без да прескачаш ограниченията, които 
ти поставя ситуацията. Този отговор противоречи на това, което сериалът 
определя като препоръчително поведение. 

В третата част анкетираните са помолени да изберат един от два начина 
на поведение в седем проблематични ситуации, всички от които се разглеж-
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дат в сериала. Всеки от двата възможни отговора би могъл да е правилният 
в зависимост от конкретната ситуация, но анкетираните трябва да изберат 
онова, което идеалният мъж би направил според тях,  при положение, че 
контекстът на проблема е неизвестен. Според първия въпрос, 89% от анке-
тираните смятат, че идеалният мъж по-скоро би се променил спрямо ситуа-
цията, а само двама смятат, че той по-скоро следва свой собствен начин на 
поведение. Това е още едно доказателство към наблюдението, че японците 
вярват, че каквито и принципи да се следват, поведението на човек трябва 
да се съобразява с изискванията на социалната среда. Според други въпро-
си, идеалният мъж по-скоро има смелостта да говори истината според 83% 
от анкетираните, а не да лъже, дори и за да защити някой. Той по-скоро ра-
боти това, което харесва (89% подкрепа), а не просто някаква високоплате-
на работа. Идеалният мъж би предпочел да остави на спокойствие приятел, 
който има някакви проблеми (83%), вместо да го притеснява с постоянното 
си присъствие. Това е резултат, който противоречи на съвета, който бащата 
на Котаро дава на сина си, а именно: ако имаш приятел, който има проблем, 
е по-добре да останеш до него, дори и да го ядосаш, отколкото да го оста-
вяш сам. Причината за този избор на анкетираните може да идва от личния 
им опит досега, но каквато и да е причината, може да се направи заключе-
ние, че за анкетираните японци е препоръчително другите хора, дори и да са 
близки, да не бъдат притеснявани, избира се пасивната роля. 

Две ситуации получават резултати, които не показват убедително пред-
почитание към някое от решенията. 60% от анкетираните смятат, че идеал-
ният мъж би останал спокоен дори и ако към него се държат несправедливо 
(поведението на бащата на Котаро, когато е уволнен заради грешка на шефа 
му), но 7 човека са на мнение, че той по-скоро би се възпротивил по някакъв 
начин (мнението на самурая). Според последния въпрос, 56% от анкетира-
ните смятат, че идеалният мъж по-скоро е човек, който се замисля върху 
сериозни и дълбоки неща (както смятат и много от второстепенните герои 
в сериала), а 44% смятат, че той е по-скоро човек, който винаги се шегува 
и весели (поведението на Котаро, заради което никой не го възприема се-
риозно). 

Заключение

Въз основа резултатите от проведената анкета може да се заключи, че 
характеристиките на идеалният мъж, които „Самурай гимназия“ посочва, 
са в по-голямата си част актуални за японското общество. Нещо повече, 
качествата и начините на поведение, които главните герои в сериала пред-
ставят като положителни за един мъж, се възприемат като цяло като поло-



80

   
Списание на младия японист, бр. 2/2013

жителни и от анкетираните. Те подкрепят мнението на самурая и бащата 
на Котаро, че идеалният мъж е човек с мечта, който влага сърцето си във 
всичко, което прави, който има смелостта и силата да търси своя собствен 
път и да го следва до край. Освен това запитаните намират и някои качества 
на Котаро за идеални характеристики, които един мъж трябва да има – да 
бъде благ, да бъде весел и да се шегува. 

Проблемът за това доколко важна е дипломата от добър университет 
се дискутира често в сериала, което не е изненадващо, имайки предвид, че 
главните герои завършват училище и имат нужда от отговор на този про-
блем. На няколко пъти в сериала се показва, че завършването на елитен 
университет не е толкова важно, за да станеш добър, „истински“ мъж. Това 
мнение се подкрепя почти единодушно от анкетираните. 

Единствената голяма разлика между позицията на сериала и на попъл-
нилите допитването за поведението на идеалния мъж е в това, че самураят 
смята, че щом човек има някакви установени ценности и разбирания, то той 
трябва да действа според тях винаги, независимо от средата, в която се на-
мира. От друга страна, макар запитаните да споделят ценностната система 
на самурая, те са на мнение, че от изключително значение е човек да се съ-
образява със ситуацията, в която е, и да променя своето поведение спрямо 
нея. Това подкрепя гореописаното мнение на Робърт Смит, че според япо-
нците идеалният мъж изразява своята зрялост не чрез упорито придържане 
към дадено поведение, което смята за правилно, а чрез умението да прецени 
ситуацията, в която е поставен, и да избере най-уместното поведение спря-
мо нея, а не спрямо дадена установена ценност. 
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ЛИТЕРАТУРНО НАПРАВЛЕНИЕ „УКИЙО ДЗОШИ“. 
ТВОРЧЕСКИ ПОРТРЕТ НА ИХАРА САЙКАКУ

Ивелина Минчева
ІII курс, специалност Японистика

Укийо дзоши – „произведения от плаващия свят“

Укийо дзоши е общ термин, използван за литературата, писана през го-
дините 1680-1770  в Киото и Осака.  В средновековен будистки контекст 
укийо се отнася до „светът на тъгата“, където уки означава „болезнен“ или 
„омразен“, но в това понятие се явява омофон  със значението на „плаващ“, 
„носеш се“, а за литературата от това направление се свързва със съвремен-
ност или страст, любов.1 Първото произведение, представително за укийо 
дзоши е  на Ихара Сайкаку от 1682 г. – в превод на англий-
ски „The Life of an Amorous Man“ („Страстите на един вклюбен мъж“) 2. По 
времето, в което живее и твори Сайкаку, популярната проза се обозначава 
с понятието кана дзоши, а терминът укийо дзоши не се споменава по-рано 
от 1710 г., когато се използва за да се насочи вниманието към любовната 
проза, известна по-рано като кошьокубон (книги за любовта и сексулано-
то удоволствие). Може да се твърди и че двата термина се използват като 
синонимни, но укийо дзоши покрива по-широко тематично поле и в даден 
момент замества кошьокубон (Ширане 2002: 42). През периода Мейджи 
(1868–1912) чак се въежда идеята, че литературата, описваща изпитания-
та, на които ни подлага света, може да се отнесе към направлението укийо 
дзоши.

Укийо дзоши се среща в много форми и стилове, но те попадат предим-
но във вече установените от Сайкаку категории като: кошьоку моно, или 
произведения за любов и страст; чо:нин моно, занимаващи се с икономиче-
ския живот на хората от града; сецува моно, включващи различни легенди и 
фолклорни мотиви и буке моно, представящи живота на самураите.

Представяни и като „бележки относно Плаващия свят“ (Ихара 1963: 
12), укийо дзоши производенията са своебразни инструкци за градските жи-
тели, описващи самите тях и света, в който живеят.  Сайкаку се явява първи 
сред творците да придаде форма на на пръв поглед разпилените кана дозши 
творби и по-късно под влиянието на ю:джо хюобанки и с негова помощ да 
се доразвият във формата на укийо дзоши. Както и името предполага, укой 

1 Коданша – енциклопедия на Япония, том 8. 
2 Всички преводи на заглавия на произведения са на автора на разработката
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дзоши може да се съотнесе към жанра в изобразителното изкуство укийо-е, 
по отношение на „ясното и реалистично описване  на веселието, на многоц-
ветния живот на града и разказите за популярни актьори и куртизантки от 
Плаващия свят“. (Ихара 1963: 13). Отличаващи се със своята еротичност, 
тези форми на изкуствата ни запознават много подорбно с ежедневието на 
градските жители, тръговци и самураи по това време. Следвайки тради-
циите на кана дозши и прибавяйки и една нова, креативна нотка Сайкаку 
създава ново направление в литературата с продължителна художествена 
стойност. (Ихара 1963: 14)

След смъртта на Сайкаку укийо дзоши традицията се продължава в Оса-
ка от творци като Нишизава Иппу, Мияко но Нишики и Ходжо Дансуи. От  
1700 г. сцената за изява в жанра се премества в Киото, където писателят 
Еджима Кисеки и продавачът на книги Хачимонджия Джишо: през 1701 
г. създават произведението „Кейсей ироджамисен“ или „Чувственият ша-
мисен на куртизантката“ и много други, познати като  хачимонджия бон, 
с които популяризират жанра и го правят по-достъпен до широката публи-
ка. Кисеки въвежда жанра катагай моно, изобразяващ щрихи от различ-
ни типове градски хора. Но през 1720 г. правителството внася забрана за 
„безнравствената и повърхностна литература“, а  след приключването на 
дейността на Кисеки и Джишо: се слага края на създаването укийо дзоши. 

Ихара Сайкаку (1642–1693): житейски и творчески път

Ихара Сайкаку е японски поет и писател, които живее твори през 
ХVІІ в. – периода Едо и чиито произведения днес се съотнасят към кла-
сическата японска литература. Заедно със съвременниците си Чикамацу 
Мондзаемон и Мацуо Башьо, Ихара Сайкаку може да се счита за един от 
тримата велики творци на ХVІІ в. Сайкаку е литературен псевдоним, който 
авторът приема през ранните си триийсет години като истинското му име 
се счита, че е Хираяма То:го. Смята се, че е роден в Осака в семейството 
на проспериращ търговец. Знае се много малко както за ранните му годи-
ни, така и за края на живота му. Самият Сайкаку също се заема с неголям 
бизнес с още четирима-петима асистенти, но скоро изостава търговията за 
да създава хайкай поезия.  На 15-годишна възраст авторът започва да пише 
хайкай, а само през 1662 г., на 20 години става майстор на тази поезия. С 
литературното си име Ихара Какуей той се присъединява към школата Тей-
мон, популярна и позната по това време с използването на „игра на думи и 
фонетични и лесикални асоциации“ (Ширане 2002: 43) в творчеството си. 
През 1670 г. Сайкаку постъпва като ученик при майстора на ренга Ниши-
яма Со:ин, основател на школата Данрин, отличителна с това, че използва 
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повече жаргон, има „по-свободни правила и земен хумор, нарочно пароди-
ра класическата поетична традиция и активно изобразява всекидневието на 
съвременния човек.“ (Ширане 2002: 43). 

Малко от ранната поезия на автора се запазва и до днес, но за негово 
най-важно първо произведение се смята самостоятелното му нанизване на 
100 стиха, което създава за една нощ на лодка през лятото на 1667 г.  До 
1673 г. Сайкаку е широко признат хайкай майстор със собствен стил, наре-
чен от членове на Теймон орандарю: или холандски стил. Самият Сайкаку 
е наричан Оранда Сайкаку или холандския Сайкаку, поради неговия „ог-
ромен апетит за чудесата на света“ (Ихара 1956: 30) и за екзотичността в 
творчеството му.  Той е влиятелна фигура в движение за освобождаване на 
поезията от строгото придържане към конвенционалните форми и разши-
ряването на тематичния�£ обхват. Склонноста му към всекидневни теми му 
осигурява неуважението от страна на съвременника му Башо, намиращ по-
езията на Сайкаку за вулгарна и невдъхновяваща.  Сайкаку участва в съби-
ране на поети в светилището Икудама в Осака, където за 12 дни се създават 
10 000 нанизани стиха.

Съпругата на поета умира, покосена от болест само на 25 години през 
1675 г. и оставя мъжа си сам с трите им деца. Съкрушен от смърта�£, Сай-
каку създава в рамките на 12 часа прочувствените 1000 стиха нанизани хай-
кай, пропити с тъгата и обичта към любимата му. От този момент на живота 
си, поетът обръсва главата си и остава всички бизнес дела на асистените 
си като се отдава на творчестовото си и пътувания из страната.  Той про-
дължава да ниже многобройни строфи в рамките на забележително кратко 
време, като през 1677 г. пише 1600 нанизани хайкай, а 3 години по-късно – 
4000-стишна последователност в рамките на 24 часа, именувана Сайкаку о:
яказу или „Многобройни стихове на Сайкаку“. Най-голямото си постиже-
ние поетът отбелязва през 1684 г., когато съчинява 23 500 стиха за едно де-
нонощие и си спечелва достойния прякор ниман окина („двайсетхилядният 
голям майстор“).

Тематика на творчеството на Сайкаку и фон на епохата, 
в която твори

Генроку (1688–1704) – златен период в епохата Едо (1603–1868), пе-
риод на разцвет на градката култура, на усилено развитие на театралното 
и литературното изкуство, на архитектурата и търговията. В тези години  
Сайкаку извежда на преден план в творчеството си „физическата и матери-
алната жизненост на времето в неговите престореност и страхове, вдъхно-
вение и падения, в ежедневното съществуване и в надеждата, че животът е 
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нещо много повече, от това което ни се предлага“ (Майнър, Одагири, Мо-
рел 1985: 77). Творецът се отличава с жизненост и проницателна интели-
гентност като се стреми да утвърди идеята, че тогавашните времена не са  
само „изключително сериозни“ (пак там: 77) Той пише за града, градката 
култура, където ценностната системае коренно различна от тази на аристо-
крацията през Хейан или войните самурай и техния път – бушидо. Жите-
лите на града имат своето чо:ниндо, водени са от стремежа и слабостта си 
да преследват щастието, парите и плътското в живота. Мимолетсността на 
мига и красотата на преходното, ценности откривани и дълбоко вкоренени 
в предишните епохи тук се изместват от краткотрайния миг на плътските 
удоволствия и забавленията.  

Сайкаку разказва истории, свързани с обикновения жител на града, с 
които тогавашните му читатели могат да се отъждествят лесно и затова на-
бира голяма популярност. По тази причина и произведенията му намират 
своето място и на сцената на театъра кабуки. Творецът е наричан още и 
„дързък иноватор“ в една феодална епоха, в която „никои хора не се раждат 
равни, а всеки има свеоето стриктно, йерархически отредено място“ (Ихара 
1956: 232). Причината за иноваторството му в литературата до този момент 
може да се търси и в новия поглед, който той предлага на читателя, а имен-
но погледа към човека, към отделния индивид в обществото. Общество, в 
което отдавна не властват хейанските ценности, свързани с духовното из-
растване, а лост на новосъздадетните отношения и структура се явяват па-
рите и материалното. Сайкаку все пак обаче се обръща към миналото, за да 
насочи вниманието ни към настоящето, той прави препратки към миналите 
епохи, към любовта през Хейан, за да покаже, че любовта, тема в неговите 
произведения е една по-различна, една друга любов, с други измерения и 
други наични на изразяване.

В поезията си той спазва  правилата за писане на хайкай с известно 
постоянство, но не и механично. Бързото писане на стихова все пак има сво-
ите недостатъци като „прекалена еднородност и липса на чувство за после-
дователност като динамична единица“, но от друга страна като предимства 
могат да се изтъкнат наблягането на наратива и характерната за Данрин 
метафоричност. (Ихара 1956: 78)

Зряла възраст и творчество в проза. Основаване на литературното 
направление укийо дзоши

Две години преди най-голямото си поетично постижение, през 1682 г. 
Сайкаку вече се обръща към прозаичния жанр и поставя началото на ли-
тературното направление укийо дзоши с първото си произведение в проза 
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 „Страстите на един влюбен мъж“.  Публикувано в Осака, 
то съдържа илюстрациите на великия майстор на укийо-е Хишикава Мо-
ронобу. Разказва се за историята на един мъж – Йоноске, който пътува из 
страната, захваща се със най-различна търговия и се люби с хиляди жени 
и стотици млади мъже. Творбата е разделена на две главни смислови части 
като първата описва аферите и странстването на младия Йоноске, а втората 
преминава през живота му, когато харчи огромни суми по кварталите за 
забавление и ни запознава с множество известни куртизантки. Може да се 
твърди, че животът на Йоноске представя една мечта за тогаващния люби-
тел на развлеченията, а в края на книгата героят дори се отправя към „Ос-
трова на жените“.

По повод на структурата от 54 глави на произведението или  други те-
матини прилики се предизикват асоцииации от страна на много критици с 
романа „Повест за сияйния принц Генджи“, а и предположения на други, че 
Сайкаку е използвал произведението на Мурасаки Шикибу като модел за 
своето. (Ихара 1956: 24) Макар да е също толкова красив и добър любовник 
като принц Генджи, героят на Сайкаку намира своите удоволствия не във 
великолепията на императорския двор, а в ежедневни места като чайни, теа-
три, публични домове и т.н., също както и самите почитатели на творенията 
на автора. Тоест докато може да се каже, че Сайкаку представя произведе-
ние, еквивалент до някаква степен на романа за Генджи, достъпно за човека 
от народа, все пак основна разлика между света на сияйния принц и плава-
щия свят е, че последният се отличава със своята „отореност и разнообра-
зие“. (Сайкаку 1956: 25) Някой критици откриват прилики и с класическата 
прозо-поетична творба  „Истории от Исе“, тъй като георят�£ 
Аривара но Нарихира може да се счита за също толкова велик любовник 
колкото принц Генджи (Ширане 2002: 46).

Произведението е част от така наречените кошоку или 
любовни творби на автора. Първо ще се спрем на тях в хронологичен ред, а 
след това ще разгледаме и заглавия в другите своебразни категории, в които 
се поместват произведенята му. Продължението на , озагла-
вено или „Страстите на влюбен мъж от второ 
поколение: голямо огледало на разнообразната любов“, Сайкаку пише две 
години по-късно и посветещава на жените от кварталите за забавление.

През 1686 г. следват и или „Страстите 
на пет влюбени жени“ и „Страстите на една влюбена жена“. До този момент 
Сайкаку е автор, чиийто торби са познати предимно в родния му гард Осака, 
но с излизането на се превръща в признат в цялата страна 
творец и четен и издаван в трите най-големи града в страната. Публикувани 
почти едно след друго във времето и малко след „Страстите на един влюбен 
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мъж“ двете произведения ни пренасят от кварталите за забавление в света 
на забранената любов на обикновените градски жени.

Установена функция на брака и през периода Едо е да свърже две фа-
милии и подсигури благоденствие на семейството, затова и изневерите се 
считат за равностойни на престъпление. В творбата си „Страстите на пет 
вклюбени жени“ Сайкаку ни запознава с  пет разкрепостени, готови на не-
мислимото за да следват трепета на сърцето си смели жени. Последствията 
за своенравните героини са тежки: две от тях са екзекутирани, една се само-
убива и една загубва разсъдъка си и по-късно се оттегля в храм. Само една, 
георинята от последната пета история заживява щастливо със съпруга си.

Цялото произведение следва строга структура от 5 отделни истории, 
всяка от които с пет отделни глави. Наблюдава се наблягане на трагичното, 
драматичните сцени и диалога, използването на похвти като мичиюки или 
сцени на пътуване, което може да се съотнесе към факта, че Сайкаку по това 
време пише джорури пиеси. Като основа за третата си история в творбата „ 
Съпругата на търговеца на календари“ авторът използва скорошна действи-
телна случка, като предоставя на читателите си една нова нейна версия. 

Истинската история гласи, че Осан извършва прелюбодеяние спрямо 
съпруга си докато той е на пътуване в столицата със служителя Мохей с 
помощта на една от прислужничките си. Когато бремеността�£ започва да 
става очевидна, двамата влюбени бягат в Киото, но скоро са заловени и 
екзекутирани. Историята, която Сайкаку ни предоставя е със същия неиз-
бежен край, но предоставя някой други щрихи. Интересно е началото на 
разказа, в което се извършва своебразно „състезание за красота“, в което 
четирима млади мъже, отпочиващи в чайната вечерта след  театрално пред-
ставление и оценяват преминаващите покрай тях жени, отсъждащи коя е 
най-красивата. От значение за красотата се оказват както физическите чер-
ти и излъчването на жената, така и това с какви дрехи е облечена или каква е 
прическата�£. А дори и малкото нарушение в чертите на лицето или фактът, 
че определената жена е майка са достатъчни за да предизивкат недоволство 
или подигравки у страна на младите мъже. Разказът достига до момента, в 
който те обявяват най-красивото момиче, наречено „съвременната Комачи“ 
и  геориня в историята по-натам – Осан. Тя се омъжва за голям търговец 
на алманахи (календари) и заживяват щастливо, до момента, в който той 
трябва да пътува по работа до столицата. Раздялата на съпрузите е тъжна, 
но преприемчивият търговец се погрижва за бизнеса си – изпраща в дома си 
верния служител Моемон за да поеме делата му. Верен и точен слуга, Мое-
мон не носи оръжие да се предпази и спи със сметало под възглавницата си, 
за да може да изчислява какво богатсвто би натрупал в една вечер сънища. 
Осан от своя страна решава да се намеси в отношенията на прислужничка-
та си Рин и възлюбения и Моемон, като�£ помогне с писането на любовни 
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писма помежду им. Така се стига до момента, в който тя решава да се скрие 
в нейното легло за да се пошегува с Моемон и в крайна сметка приспива с 
него.  Любовната искра между двамата е запалена, те дори се разхождат с 
лодка, за да съзерцават цъвтяшите дървета. Сайкаку тук прави и препрат-
ка към „Генджи моногатари“: „Няма логика в любовта“ (Ихара 1956: 136). 
Изпитали опасността да ги разкрият много близо, двамата влюбени все пак 
решават да избягат заедно. В този момент Осан предлага на Моемон да се 
самоубият заедно с думите: „Все пак можем да открием, че по-дългият жи-
вот носи само по-голяма тъга.[…]Нека се хвърлим заедно в езерото и да 
отдадем животите си на Буда във вечната земя“. Но премсетливият и ценящ 
живота си Моемон има готово решение: те ще изсценират двойното си са-
моубийство за да си подсигурят спокоен живот. Съпругът на Осан скърби 
за жена си и извиква монаси, които да четат молитви в нейна чест, макар и 
да знае за страшното�£ прелюбодеяние. Прелюбодейците преминават през 
много трудности по пътя си, включително и през грубия и своенравен бра-
товчед на Моемон – Дзетаро, който заявява намерението си да се ожени за 
Осан, тъй като тя се представя за роднина на Моемон. Стига се до момента, 
в който Моемон изпитва желанието да се завърне за кратко в столицата и 
дочува, че се разпространява слуха, че двамата влюбени са живи и се укри-
ват. От този момент краят на историята е ясен, двмата нещастни прелюбо-
дейци са открити и публично екзекутирани.

Учени от периода преди Втората световна война, разглеждат творба-
та на Сайкаку като трагична с оглед на безмислената борба на георините 
в стрмежа им да преследват любовта в едно брутално феодално общество 
(Ширане 2002: 61). Учените след войната наблягат на идеята, че товрецът 
не се стреми да осъдеи георините си за техните действия, а се концентрира 
върху комичните обстоятелства и случки по време на техния стремеж към 
любовта (пак там).

Когато пише „Страстите на една влюбена жена“, Сайкаку е във върха на 
творческата си кариера и поставя един своебразен край на произведенията 
си за любовта и сексуалните удоволствия кошоку моно.  Творбата представя 
историята на една застаряваща жена в разказа�£ пред двама мъже за най-
различни случки от живота�£ още от детството като дъщеря на бивш ари-
стократ в Киото до края на дните�£, когато достига до позицията на улична 
проститутка. Ако при „Страстите на един влюбен мъж“ могат да се правят 
асоциации с „Повест за Сияйния принц Генджи“, то тук могат да се търсят 
прилики на главаната героиня с легендарната Оно но Комачи, несравнима 
красавица и поетеса от периода Хейан, превърнала се в последствие в не-
атрактивна стара жена. Поризведението е написано изцяло в първо лице, а 
историите, който възрастната жена разказва на двамата си събеседници са 
сякаш пренесени в настоящия момент. Чрез творбата си Сайкаку ни запоз-
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нава с многото форми, в които може да се превъплъти жената в тези време-
на и функциите, които изпълнява в обществото.

Не всички произведения на Сайкаку обаче засягат темата за любов 
между меже и жени както всички гореспоменати. Съществува и различната 
любов между мъже, която авторът разкрива в произведението си 

 „Огледало на мъжката любов“ от 1687 г. До времето, в което живее и 
твори Сайкаку хомосексуалността се е разпространила значително в Япо-
ния. Започнала развитието си още през епохата Хейан с отношенията на 
привързаност и любов между будитските монаси и техните послушници, тя 
се развива и в средновековна Япония в редиците на воините самураи. През 
периода Генроку от друга страна за „крепост“ на мъжката любов може да се 
посочи театралното изкуство. (Ихара 1956: 27)  В крайна сметка е важно да 
се спомене, че Сайкаку не е воден от простата идея да отрази обществото, в 
което живее като в „огледало“, но и да разгледа и разкрие човешката любов 
във всички нейни най-различни аспекти.

Късен период в творчеството на Сайкаку. Чо:нин моно, буке моно 
и сецува моно.

Притискан и от все повече набираната популярност, в краткия период 
от 1687–1688 г. Сайкаку издава 12 произведения в 62 тома. Може да се 
твърди и че стилът му се изменя до някаква степен. До момента на 1686 г. 
той създава обширни наратив, обединени или от една тематика или от жи-
вота на един главен герой. Те се отличават с използваните в тях похвати от 
и препратки към  класическата литература, хайкай метафоричност, ритори-
ка. От 1686 г. нататъка авторът се обръща към съчиняването на колекции от 
сецува моно и влагането на таланта си за писане на кратки истории, в които 
излага чутото или прочетеното от самия него през годините.

Друг вид любов може да е и любовта към парите или богатствата, нов 
вид любов, разпространена по онова време и със сигурност заслужаваща си 
да се пише за нея. С нея можем да се срещнем в произведенията 

 „Вечната съкровищница на Япония“ от 1688 г. и   
„Сметките в сърцето на обществото“ от 1892 г.

И двете творби могат да се разглеждат като „златни мини за японските 
историци“, защото отразяват много добре социалните и паричните страни 
на живота през периода Генроку (Майнър, Одагири, Морел 1985: 80). „Ве-
чната съкровищница на Япония“ е „фискален еквивалент на сексуалността 
в ‘Страстите на един влюбен мъж’“ (пак там), а „Сметките в сърцето на 
обществото“ представя 24 кратки истории, свързани с 24-те часа на послед-
ния ден от годината, последният срок, в който всички дългове и разходи за  
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цялата година трябва да бъдат изплатени. Имало е разпространено вярва-
не, че „ако успееш да оцелееш през последния ден на една година, със си-
гурност ще можеш да преживееш и през следващата“ (Ширане 2002: 152). 
Считано за едно от най-песимистичните произвдения на Сайкаку (пак там) 
то разглежда темата за това как градските жители трудно свързват двата 
края в живота си. Творбата се явява и последният голям прозаичен труд на 
автора.

В авторът пише: „Не са сливовите, вишневите, боро-
вите или кленовите дръвчета нещата, които хората искат най-много около 
къщите си, а по-скоро златото, среброто, ориза или парите в брой.“(Ихара 
1956: 28).

Част от категорията, описваща пътя на воина, буке моно са двете голе-
ми произведения  „Записки върху наследяването на бой-
ните изкуства“ от 1687 г. и  „История за дълга на воина“ 
от 1688 г. Рязката смяна на тема от любов към дълга на воина в произведе-
нията на Сайкаку може да се дължи на правителствената забрана от 1686 г. 
за книги, разглеждащи еротични теми или на търсенето на автора на ново 
поле за изява (Ширане 2002: 127). И все пак, имащи безспорната цел да 
популяризират и оценят високо пътят на война, историите в тези произведе-
ния сякаш остават впечатление за самураите като безполезни и достойни за 
съжаление, от колкото възхищение (Ихара 1956: 31). Причина за това може 
да се търси и във фона на епохата, в която будизмът (които е и в основата 
на бушидо:) все по-явно отпада от ценностната система на народа, където 
все по-силно властват парите.  

Сайкаку пише „Истории от различни провинции“, 
част от които е и тази история, през 1685 г.  Колекция от пет книги и 35 крат-
ки истории, творбата описва странни или необичайни събития из различни 
провинции на страната. Според Кийн (1995), Сайкаку още от малък обича 
да пътува и на възрастта от 43 години прави опит да събере най-интересни-
те истории, разкази, легенди, които сам е преживял или е дочул по време на 
пътуванията си. Според самия Сайкаку: „Светът е много по-широк, откол-
кото можем да си представим и аз посетих много провинции и в търсене на 
материал за историите си.“ (Ширане 2002: 57)  Творецът споделя, че хората 
са като духовете – могат да приемат много и най-ралични форми, а малките 
случки могат да имат големи последствия, превръщайки всекидневния чо-
вешки живот в нещо много странно.

Описаната случка в историята „Божеството в чадъра“ е доста по-раз-
лична по звучене от типичните за Сайаку любовни истории, със своето 
фолклорно звучене и тема ежедневието в едно откъснато от света селце.  
Разказва се за известния „висящ храм в Кванон“ в провинция Кии, където са 
били дарени 20 чадъра, направени от  и оставени там за да може да ги 
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използва всеки при нужда. Те са винаги пазени от местните жители и нико-
га не е загубван и един от тях до злощастиния ден през пролетта на 1649 г., 
когато един селянин заема един за да се предпази от дъждованата буря, но 
силният вятър му го отнема и отвява надалеч. Така чадърът стига селцето  
Аназато, разположено далече в планините на Кю:шу, къдео местното насе-
ление никога не е срещало подобен предмет. След подробна инспекция на 
новоткритието, мъдреците на селото се произнасят, че това е свещен пред-
мет, изпратен им от божеството Слънце от Великото светилище в Исе. И 
тъй като селяните са убедени, че е така, извършват ритуално пречистване 
със солена вода и бързат да издигнат храм, в който да се помещава божест-
вото, в резултат на което, наистина в чадъра се вселява божествен дух. Не 
след дълго той се обръща към селяните с искането да му бъде принесено 
като утеха младо момиче от селото, в замяна на което ще ги пази от лошо 
време и твари, но в случай, че не е изпълнено искането му ще им изпрати 
смъртоносни дъждове. Изплашени, селяните започват да търсят девойка, 
но момичетата така и не склоняват, поради асоциаците, които правели със 
странната форма, която божеството е приело. Историята завършва с една 
млада вдовица, предложила се на божеството по собствена воля, и след като 
не�£ е показан никакъв интерес, тя разкъсва чадъра на парченца и ги запра-
ща колкото може по-надалеч.

Въпреки нотките на фолклор и легнеда в произведението, в края му 
отново намираме елементи на похотливост и се срещаме с образа на една 
силна и своеволна жена, характерни за любовните истории на Сайкаку.

Заключение 

Ихара Сайаку може да бъде наречен един от тримата най-големи тво-
рци на ХVІІ в. не само защото поставя началото на един нов жанр, ново 
направление в японската литература, в рамките на което създава огромен 
брой произведения на най-разновидни тематики. Той е велик за времето, 
в което живее и твори, защото за пръв път обръща погледа към живота, 
ежедневието на обикновения човек от града. Част от своебразния процес 
на възраждане, който протича в японското общество по това време, твор-
чеството на Сайкаку отразява като в огледало промените, настъпващи в 
ценностната система и вярванията на хората, във възприятията за любов и 
семейство, пари и богатства, дълг и чест.
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УСПЯВА ЛИ СЕРИАЛЪТ TOKYO DOGS ДА „ИЗБЯГА“ 
ОТ НАЛОЖИЛИТЕ СЕ В ЯПОНСКАТА ПОПУЛЯРНА 

КУЛТУРА СТЕРЕОТИПИ ЗА ЖЕНСКИТЕ ПЕРСОНАЖИ?

Даниела Алексова
ІII курс, специалност Японистика

Увод

Настоящата разработка цели да разгледа женските персонажи в сериала 
Tokyo Dogs (2009)1 в контекста на японската популярна култура, и по-точно 
дали и доколко те са в плен на стереотипи, характерни за изобразяването 
на женските герои в различните продукти на същата. За целта са използ-
вани научни публикации, които разглеждат ролята на пола в популярната 
култура, тъй като именно тези роли, налагани в и от обществото, оказват 
влияние върху зараждането, развитието и въобще съществуването на стере-
отипи при създаването и изобразяването на герои в сферата на популярната 
култура.

Когато се говори за стереотипи, касаещи женските персонажи, няма 
как да не бъдат споменати и т. нар. полови роли (на англ. Gender roles), 
тъй като точно поради възприемането на тези роли като абсолютно правило 
или норма се пораждат въпросните стереотипи. Терминът „полови роли“ 
служи за обозначаване на набор от поведенчески модели и характеристики, 
считани за типични и дори нормативни за представителите на двата пола в 
дадено общество2. Като полът в термина „полови роли“ не е биологичният 
пол (на англ. sex), а половата идентичност (на англ. Gender), наричана още 
психичен пол или социопол. 

Самият сериал Tokyo Dogs е стандартна полицейска драма с елементи 
на комедия, чийто сюжет е съсредоточен върху двама детективи, които се 
оказват партньори въпреки нежеланието си. Главната героиня пък е важен 
свидетел под полицейска закрила, необходим за залавянето на известен 
престъпник. Тя дели апартамент с двамата главни герои, докато възвърне 
спомените си и може да им даде информация, която да помогне в разслед-
ването. Зрителят съпътства тримата герои и тяхното обкръжение от други 
полицаи, приятели, а дори и семейството на единият от детективите, в пре-
междията им да предпазят главната героиня от преследващите я престъп-

1 Оригинално заглавие DOGS, в превод – „Токийски кучета“. В главните роли: Огу-
ри Шун, Мидзушима Хиро, Йошитака Юрико и др.

2 За повече информация вж. Уикипедия (http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_role).
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ници. Всичко това е подправено с голяма доза смях на гърба на двамата 
партньори, които не се погаждат особено и благодарение на това (а и на 
някои от колегите си) попадат в поредица комични ситуации.

Така описан, Tokyo Dogs звучи като почти всяка друга полицейска дра-
ма, било тя японска или западна (в частност американска). Въпросът е, оба-
че, дали той е само това, което изглежда на пръв поглед, или начинът, по 
който сюжета и съответно сериала третират героите си, е нетипичен. Дори и 
да не си поставя подобна задача, сериалът Tokyo Dogs успява да „избяга“ до 
голяма степен от използването на стереотипи за изграждането на женските 
персонажи в него. На героините е отделено внимание в сюжета, и когато те 
проявяват характеристики, типични за даден стереотип, то е за целите на ко-
медията в сериала и не отнема от тяхната значимост или от развитието им.

Женските персонажи от сериала Tokyo Dogs в контекста на 
стереотипи от популярната японска култура, отговарящи на 
техните роли в сериала

Въпреки че не се отнася конкретно до японските телевизионни драми 
или японската популярна култура като цяло, следният цитат от Даниел Чан-
длър ясно обрисува ситуацията с изобразяването на женски герои в телеви-
зията и е актуален и за японската реалност: „Макар и не толкова, колкото 
в предишни години, представянето както на мъжете, така и на жените, 
в телевизията е предимно традиционно и стереотипизирано. Това издига 
една поляризация на половите роли. […] Мийхън показва как в телевизията 
„добрите“ жени са изобразени като покорни, чувствителни и домошарки, 
а „лошите“ жени – като бунтовни, независими и егоистични. Стереотип-
ното „момиче-мечта“ е нежно, скромно, чувствително, покорно, некон-
куриращо се, добродушно и зависимо. Героят пък обикновено е физически 
силен, агресивен, настойчив, поемащ инициатива, независим, конкуриращ 
се и амбициозен. […]“.

Макар и през последните няколко години броят на средствата, чрез ко-
ито се създава и разпространява популярната японска култура (манга, дра-
ма, аниме, филми, игри и др.), и които умишлено и съзнателно представят 
добре изградени женски персонажи, да нараства, стереотипите съвсем не 
са изчезнали и всъщност продължават да съществуват в по-голямата част 
от тези продукти.  Да вземем например главната героиня. Независимо от 
нейната възраст и занимание, тя обикновено притежава поне една от след-
ните многобройни характеристики – красива, но нескопосана/глупава; ин-
телигентна, но непривлекателна; способна, но само до момента, в който се 
появи някой мъжки персонаж, който да я „спаси“ от... самата нея; със соб-
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ствено мнение, което пък я прави твърдоглава в очите на другите герои и 
т.н. и т.н. Вариациите са почти безброй, а бедните главни героини не могат 
да си „поемат дъх“ и да бъдат и обикновени, и силни, и слаби, и хубави или 
пък не чак толкова, и умни и глуповати, и какви ли още не, без това да е 
плод или форма на някакъв стереотип. 

В това отношение Юки, главната героиня на Tokyo Dogs,  всъщност 
е глътка свеж въздух. Да, тя е упорита, може би дори малко твърдоглава, 
сладка е по начина, по който се очаква една главна героиня в телевизионна 
драма да бъде сладка, но – тя има  силен характер и�£ е отредена ключо-
ва роля в сюжета, с което всъщност не много главни героини могат да се 
„похвалят“. Понякога, дори когато са главни, женските персонажи остават 
на заден план или са просто средства за развиване на сюжетни линии, ка-
саещи мъжките герои. Юки не се оставя да бъде насочвана и командвана и 
поема живота си в свои ръце, доколкото е възможно в дадената ситуация. 
Тя настоява да £ бъде позволено да работи не просто, за да се измъкне от 
апартамента, а за да си върне поне малка доза контрол върху живота си, а 
и разбира се, за да не бездейства. Макар и по този начин да се поставя в 
ситуация с известна доза опасност, тя познава собствените си възможности, 
а и знае че има на кого да разчита, ако нещо се случи. Последният епизод, в 
който Юки отива да се срещне с Джинно3 въпреки големия личен риск, зат-
върждава впечатлението, че Юки не е стереотипен персонаж. Тя отива на 
тази среща, защото смята, че това е неин проблем, и за да предпази по свой 
собствен начин хората, с които се е сближила през последните месеци. Тези 
финални сцени затвърждават видяното в предишни епизоди, а именно, че 
Юки не е стереотипът на „девойка в беда“; тя умее да се грижи за себе си, но 
и знае кога да остави нещата в ръцете на по-компетентни от нея хора, дори 
и такива, с които често не е съгласна, като например детектив Такакура.

Стереотипите свързани с работещата жена също са често срещани в 
популярната японска култура и различните £ проявления. Работещата же-
на обикновено е представена като твърде заета и погълната от работата, 
отдалечена и студена, в лоши отношения с близките си и колегите, а и със 
семейството си, ако има такова. Всъщност този стереотипен образ може да 
се раздели на две подкатегории – несемейната работеща жена, която е „омъ-
жена за работата си“, и семейната работеща жена, която почти не вижда 
семейството си, защото вечно работи или е в командировки. Втората кате-
гория е различна от стереотипната роля на майката в популярната японска 
култура, която е производна на традиционната роля на майката като дома-

3 Главният престъпник, който е централен за сюжета, и в когото Юки е била влюбена и е 
имала близки отношения (заради което за полицията е важно тя да си върне спомените – за 
да може да им даде информация, чрез която да успеят да го заловят).
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киня и „пазител на гнездото“. Но стереотипът на отдалечената и студена 
работеща жена е свързан с този на майката – тъй като тя се е вглъбила в 
кариерата си до такава степен, че да не преследва заветната цел – създаване 
на семейство – то на нея £ липсват качествата на майка. Оттук идва и идеята 
за отчуждената от семейството си работеща жена (в случаите, когато тя има 
семейство). Този стереотип вероятно е възникнал като неодобрителна реак-
ция към нарастващия брой японски жени, които отказват да следват полови 
роли и модели на поведение, в които единствената отредена им роля е на 
майки и домакини (ЛеБлан 2011). 

Работещите жени в сериала Tokyo Dogs са две – детектив Маиджима и 
доктор Нишиока (макар Юки също да започва работа в началото на сериала, 
тя не попада в тази категория поради естеството на въпросната работа). 

При един повърхностен поглед може да се твърди, че детектив Маи-
джима до известна степен попада в стереотипа на работещата жена – тя е 
„омъжена за професията си“ до такава степен, че дори си тръгва от собст-
вената си сватба, за да преследва престъпник. Но въпреки това, у нея не 
се забелязват другите характеристики, които биха я превърнали в напълно 
стереотипен персонаж. Тя не е отчуждена и студена, дори напротив – сра-
ботва се много добре с колегите си и те я уважават и ценят. Също така не е 
обсебена от граденето на кариера, а просто е посветена на работата си като 
детектив и на това да помага на околните. Това е и причината да се втур-
не да гони престъпника в деня на сватбата си – не защото очаква подобно 
действие да допринесе за кариерното £ развитие, а за да го спре и да пред-
пази гражданите. 

Всъщност при детектив Маиджима тази посветеност на професията £ е 
прибавена сякаш по-скоро с лека ирония, отколкото с идеята да я превърне 
в героиня от този тип. За това подсказва фактът, че колегите £ гледат по 
подобен начин и на Со: Такакура и неговата отдаденост на работата. От-
ношението на самия сюжет към това качество на двамата детективи е като 
намигване към тези зрители, за които това е нещо познато, откъдето идва и 
ироничният привкус.

Доктор Нишиока прилича на детектив Маиджима по това, че се е пос-
ветила на професията си, но от малкото, което виждаме от нея извън общу-
ването £ с Юки, тя е по-близо до стереотипа на работещата жена, макар и 
да не попада в него. Тъй като всички сцени, в които участва, касаят повече 
Юки отколкото самата д-р Нишиока, е трудно да се каже доколко тя е пос-
ветена на кариерата си; по-лесно е да се „отгатне“ колко е посветена на 
лекарската професия. От поведението £ и начина £ на общуване с другите, и 
особено с нейния пациент Юки, може да се заключи, че тя не притежава за-
кодираните в стереотипа за работещата жена негативни личностни качества 
като студенина, отчужденост или надменност. Напротив, поведението на 
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д-р Нишиока показва както лекарска, така и чисто човешка загриженост за 
Юки и нейното здраве. В следствие на това, въпреки че не става ясно докол-
ко д-р Нишиока е посветена на кариерата си, може да се заключи, че тя все 
пак не е проявление на въпросния стереотип.

Стереотипът за персонажа на майката не е ключова част от популяр-
ната японска култура, но пък е един от тези, които са силно повлияни от 
ежедневния живот и от обществените тенденции. Подобно на този за рабо-
тещата жена, стереотипът за майката се корени в половите роли на жените 
в обществото. И днес в Япония (а и не само) продължава да битува идеята, 
че жената е преди всичко майка и домакиня,  но това мнение постепенно се 
променя. Според Шиничи Сайто равноправието между половете по отно-
шение на половите роли значително се е подобрило в последните няколко 
десетилетия. Позовавайки се на проучване от NHK (по Сайто 2007: 528) 
той твърди, че общественото мнение спрямо социалните роли и задълже-
ния на двата пола се променя заедно с политическите и обществени про-
мени в Япония (Сайто 2007). Тези промени в обществените нагласи дават 
отражение и върху стереотипите в популярната култура, които директно 
се влияят от тенденциите в общественото мнение. Във все по-голяма част 
от медията се забелязва бавното, но постепенно изменение на ролята на 
майката в семейството, а и в обществото. Докато в различни медийни аре-
али като манга, аниме, драма и т.н. преди няколко десетилетия майката е 
била само домакиня и задълженията £ са били най-вече към семейството 
и дома, то в съвременните творби могат да се открият голям брой майки, 
които едновременно с грижата за семейството, работят и отделят време 
за създаване на свой социален кръг. Г-жа Такакура е пример за един та-
къв персонаж – за майка, която не попада в стереотипа, съществуващ в 
популярната култура. В нейния случай това „бягство“ е с цел постигане 
на комедиен ефект – тя се държи кокетно и се интересува от поп идоли, 
от които обикновено се интересуват по-млади жени. Но освен че придава 
хумористичен оттенък, нейният персонаж влиза в редиците на други майки 
в ареала на популярната култура, които не попадат в съответния стереотип, 
макар и да изпълняват тази традиционна роля. Все пак г-жа Такакура ос-
тава преди всичко майка и под воала на хумористичната окраска прозира 
една жена, която проявява загриженост и любов към децата си. Този аспект 
на героинята не е представен просто като нещо, което се очаква от нея и 
съответно пренебрегнат, а напротив – сюжетът го разглежда като основна 
част от нейната личност.

Един женски персонаж в Tokyo Dogs, за който може да се каже, че е 
доста типичен, е Карин Такакура. Тя е жизнерадостната по-малка сестра, 
която често се среща в манга, аниме и драма, където сякаш съществува са-
мо, за да създава затруднения на големия си брат, да го следва навсякъде 
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или просто за да допълва семейната картина. Освен това Карин е и стерео-
типно младо момиче – чаровна, но някак вятърничава, ролята и в сериала се 
свежда до героиня, която остава на заден план, докато действието се случва 
около нея. Въпреки това може да се каже, че в тази си позиция (на заден 
план), тя служи като опора на брат си и майка си в напрегнатите моменти в 
сериала. Може да е типично младо момиче и типичната по-малка сестра, но 
Карин допълва ролята на майка си като защитник на семейното огнище и до 
известна степен – и на големия си брат.

Другата млада жена в сериала – Маки Танака, приятелката на един от 
колегите на двамата детективи – е не особено забележителна и като цяло 
стереотипна героиня. „Преследваческия“ £ навик, добавен с цел да придаде 
хумористичен оттенък на персонажа £, съвпада с един популярен най-вече 
в аниме и манга стереотип и съответно типаж – обсебената приятелка. Тя 
следи приятеля си, чете съобщенията му и като цяло го следи доста изкъсо, 
без той дори да подозира. Обикновено това поведение е показано като жал-
ко и подобен тип героини не са особено приятни, но в контекста на сюжета 
в Tokyo Dogs на поведението на Маки не е обърнато особено внимание, 
откъдето идва и хуморът – зрителят знае, че това не е съвсем в рамките на 
нормалното, но се смее не толкова на ситуацията с приятелката, отколкото 
на това, че сякаш никой от другите герои не забелязва. Маки е типичен 
персонаж, но все пак, както и другите героини в Tokyo Dogs, не се вписва 
напълно в стереотипа.

Другите женски персонажи, които се появяват в някои от епизодите, 
са напълно типични и са т.нар. stock characters – герои, които са пълно въ-
плъщение на някакъв стереотип и се появяват на заден план в най-различни 
филми, сериали, комикси и т.н. Такива са например ученичката, избягала от 
вкъщи, за да отиде в агенция за модели, както и другите момичета в аген-
цията, също така случайните жени, на улицата, които се оказват на пътя на 
някой престъпник, когото двамата детективи преследват, и който решава да 
ги използва като жив щит.

Като цяло стереотипите в Tokyo Dogs не са преобладаващи и когато 
има намеци за тях, те са с хумористична цел. Всъщност сериалът се справя 
добре с избягването от напълно клиширани и стереотипни женски персона-
жи. Дори може да се каже, че Tokyo Dogs успява  да застане редом с други 
сериали, които (съзнателно или не) правят крачка към по-добро представяне 
на женските герои в японската телевизионна драма. Достойно е за похвала 
това, че сериал, който е съсредоточен върху двама полицейски детективи и 
техните премеждия в неохотното им партньорство, отделя достатъчно вни-
мание на изграждането на женските си персонажи, доколкото го позволя-
ват форматът и времевата рамка, и не попада в капана на тропи като „The 
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Smurfette Principle“4. Всъщност героините не само са част от централната 
сюжетна линия, но на техните истории се отделят части от епизоди, а поня-
кога и цели такива, какъвто е случаят с детектив Маиджма.

В заключение, отговорът на въпроса „Успява ли сериалът Tokyo DOGS 
да „избяга“ от наложилите се в японската популярна култура стереотипи 
за женските персонажи?“ е „да“ – Tokyo Dogs успява до голяма степен да 
избегне стереотипизирането на героините и превръщането им просто в по-
мощни средства за развитието на сюжета на мъжките герои.  

Макар и някои от жените в сериала да притежават стереотипни харак-
теристики, те са по-скоро негативни черти в характерите им, отколкото 
умишлена стереотипизация. В случаите на по-типични героини, това че по-
падат в даден стереотип не им попречва да изпълнят своята роля в сюжета, 
както много често се случва с женските персонажи в подобен тип сериали.
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МОБИЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩУВАНЕТО МЕЖДУ
МЛАДЕЖИТЕ В СЕРИАЛА „КОИДЗОРА“

Адлен Юсеинова
ІII курс, специалност Японистика

Увод

Настоящата разработка има за цел да маркира основните тенденции за 
използване на мобилни технологии от героите в сериала „Коидзора“ (2008) 
и да проследи значението им в ежедневното общуване на младите японци 
на гимназиална възраст (15-18 години). За целите на разработката се из-
ползват примери от сериала, илюстриращи употреба на мобилни телефони, 
както и някои резултати от емпирично проучване върху темата за мобилни-
те технологии в живота на японеца, проведено от университет Кейо.

Мобилните технологии заемат важна част от всекидневния живот на 
японеца. В Япония те търпят постоянно развитие и усъвършенстване, а 
разширяването на приложението им води до все по-голямата зависимост 
на младото поколение към общуването чрез тях. Не са малко мненията в 
пресата, които подчертават, че това става за сметка на пълноценната ко-
муникация – разговорите лице в лице започват да се избягват и това води 
до антисоциализация и отчуждение между подрастващите. Причината за 
появата на подобни предположения е, че  младото поколение – ученици и 
студенти – продължава да илюстрира най-голяма употреба на мобилни тех-
нологии във ежедневието в сравнение с други възрастови групи. В периода 
от двете години до 2008 година, през която е излъчван сериалът, в Япо-
ния при близо 70% от младежите се наблюдава увеличаване и разширяване 
на употребата на мобилен телефон и мобилен интернет (Бяла книга 2008: 
33). При други възрастови групи процентът на потребителите, при които 
употребата е нараснала, е сравнително по-нисък.  Сериалът „Коидзора“, в 
който основните действащи лица са гимназисти, може да бъде един малък 
пример за тази тенденция. Кейтай (японската дума за мобилно устройство) 
се появява в ключови моменти от сюжета и има важно значение за развити-
ето на приятелските и любовните връзки между персонажите. В описаните 
епизоди частично може да се проследи ролята на мобилните технологии в 
социалния живот на героите, като липсва основание тя да бъде определяна 
като негативна или възпрепятстваща пълноценното развитие на личността.
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Кратко въведение в сюжета на сериала

Мика е гимназистка, отраснала в средностатистическо семейство, с 
шумни приятелки и спокоен живот. Един ден неин съученик Хиро я це-
лува, а впоследствие двамата стават двойка. Въпреки че изглеждат твърде 
различни, са щастливи заедно. По-късно Мика е бременна от Хиро. След 
сдърпване с ревнивата бивша приятелка на Хиро Мика попада в болница и 
губи нероденото си дете. Двойката остава заедно, но Хиро е болен от рак. 
Той не казва на Мика и предпочита да я отблъсне и да се раздели с нея, за да�
£ спести мъката от загубата на любим човек. Мика се възстановява с време-
то, а по-късно започва да се среща с друго момче. На една от годишнините 
от смъртта на нероденото дете на Мика и Хиро, Мика разговаря с Нодзому 
– най-добрия приятел на Хиро, и разбира за болестта. Разделя се с приятеля 
си и се събира с Хиро, за да го подкрепя в борбата му с рака. Двамата ус-
пяват да сключат брак, а малко след това състоянието на Хиро се влошава 
и той умира. Мика трудно приема загубата, но в критичен момент намира 
написан от Хиро дневник и връща вярата си в живота. 

Начало на познанството: размяна на телефони

Още в началото на първи епизод ставаме свидетели на следната сцена в 
коридорите на училището: група момичета, сред които и главната героиня 
Мика и приятелката�£ Ая, наблюдава група момчета отдалеч. Приятелката 
посочва един от тях – Нодзому, и споделя, че го харесва. През това време 
Нодзому забелязва Мика, приближава се с мобилния си телефон в ръка и се 
обръща към нея с репликата „Хей, аз съм Нозому. Я си дай мейла!“ (“...

...“). Това е начало на познанството 
между двамата гимназисти. 

Така поднесеният първи контакт между тийнейджърите би могъл да 
учуди много зрителя, представител на друга култура или възрастова група, 
заради безцеремонността, с която момчето пита първо за мейла на момиче-
то, а едва след това – за името. Макар да е естествено мобилните контакти 
да се обменят при първа среща, по-приемливо е това да стане в хода на раз-
говор. Изниква въпросът дали разпространението на мобилните технологии 
не пречи на пълноценната комуникация.

Според изследване на Линг и Итри върху употребата на мобилни теле-
фони, включващо интервюта с норвежки тийнейджъри, при първо запозна-
ване между младежите в гимназиална възраст се наблюдава следният модел 
на общуване: първият контакт е вербален, лице в лице, но е най-естествено 
по време на запознаването участниците да разменят телефонните си номе-
ра, за да продължат да се опознават чрез кратки съобщения за няколко дни. 
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Това позволява да се осъществи контрол върху ситуацията, защото предпо-
лага по-внимателен и управляем подбор на думи, което от своя страна дава 
време за мислене и повече увереност на участниците в общуването (Линг, 
Итри 2002). 

Този ред на запознаване е малко по-различен в описаната по-горе сце-
на. Прави впечатление бързината, с която се стига до размяна на контакти 
(или се предполага, че това ще стане). Обясненията са няколко. Възможно е 
тази странна бързина да се дължи на притеснението, което настъпва при об-
щуване с представители на другия пол. На тази възраст децата са изключи-
телно чувствителни по отношение на това как ги възприемат връстниците 
им. Това води до проблеми с изразяването, избягване на директни разгово-
ри, а вероятно и трудности при подбора на думите. Ето защо не е чудно, че 
и във филмите често могат да бъдат разиграни подобни диалози, които не 
винаги изглеждат естествени.

Възможно е бързото приключване на „разговора“ между Мика и Но-
дзому да има връзка и със сдържаността на японеца по отношение на вер-
балното общуване. В сравнение с други езици японският предполага много 
по-внимателно подбиране на думи, поради наличието на различни лингвис-
тични пластове за изразяване на учтивост. В училище те все още не са част 
от речника, но въпреки това присъстват в съзнанието на младите като нещо, 
което трябва да овладеят отпосле. Изборът на правилен езиков регистър 
за разговор с непознат допълнително затруднява тийнейджъра. Затова не-
прякото общуване във вид на кратки съобщения е много по-безопасно – то 
позволява да се премисли речта и дава по-дълго време за реакция, а и така 
се избягва притеснението от разговор лице в лице. Ето защо мобилната ко-
муникация се предпочита в начален етап на запознанството между япон-
ските младежи в много по-голяма степен (ако се сравни с поведението на 
норвежки младежи в подобна ситуация).

В очакване на електронна поща

В друга сцена в столовата на училището се открояват шумните разго-
вори в една група момичета на тийнейджърска възраст. Впечатление прави 
вълнението, което поражда очакването на имейл у приятелката на Мика – 
Ая. Момичето е хванало телефона си в ръце и се взира нетърпеливо в него, 
като изразява шумно емоциите си, а нейна приятелка дори успява да се по-
шегува с нейното вълнение, като�£ изпраща кратко съобщение. 

Този момент поставя два въпроса. Първият е: Въз основа на това шум-
но поведение можем ли да твърдим, че мобилните телефони се отразяват 
негативно върху дисциплината на учениците?
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Има причина в края на 90-те години популярността на мобилните тех-
нологии сред японските ученички да доведе до създаването на някои непра-
вилни стереотипни образи. Така например появата на т.нар. когяру – гим-
назистки с прекалено свободно държание и липса на дисциплина, които 
задължително са притежавали мобилно средство за комуникация, създава 
асоциации между притежанието на кейтай и престъпването на социалните 
норми. Проучванията опровергават това схващане, защото мобилната ко-
муникация не е форма на бунтарство и се осъществява в рамките на инсти-
туциите и семейството, а не въпреки тях (Ито 2005: 4). Например в сери-
ала няма прояви на неподчинение или явни маркери за това, че телефонът 
разсейва работата на ученика. Той поражда по-скоро приятно вълнение и 
служи за връзка с връстниците.

Вторият и по-важен въпрос, който се появява в сцената, е този за мяс-
тото на електронната поща в живота на гимназиста.

В Япония младежите са изключително важна потребителска група на 
услуги, които не включват разговори – привързаността към имейла и тек-
стовите съобщения може да се проследи значително назад във времето. Лю-
бопитен факт е, че японските момичета са тези, които неволно стават при-
чина за бързото разпространение на текстовите съобщения още през 90-те 
години. Те намират начин да използват пейджъра, първоначално създаден 
за улесняване на комуникацията в трудова среда, за да си разменят кодирани 
в цифри кратки послания (Ито 2005). През 1996 48% от учениците в Токио 
имат пейджър, така че се наблюдава значителна промяна в потребителската 
група на устройството. След 1997 с напредъка на технологиите се появяват 
и кратките съобщения есемес, които тийнейджърите посрещат с отворени 
обятия. По-късно, вече след 2002, мобилният интернет сваля ограниченията 
за броя на използваните знаци. 

На какво се дължи фактът, че този тип общуване (чрез есемес и др.) се 
разпространява толкова бързо сред тази възрастова група?

На първо място, социализацията при подрастващите е важна, но и се 
осъществява трудно, особено в общество със строго установена йерархия 
в малките колективи, каквото е японското. В този смисъл кратките имей-
ли и есемеси позволяват бързо, удобно и евтино общуване. Съобщения-
та, изпратени по мобилния телефон, са „потвърждение за връзка“ (Линг и 
Итри 2002), а социалните връзки са много важна част от изграждането на 
личността. Според младото поколение мобилните телефони са „удобни за 
споделяне на собственото мнение и идеи“ (Бяла книга 2008: 35). Чрез тях 
връстниците поддържат връзка по между си, когато не се намират в едно 
и също помещение или сграда. Всяко едно прозвъняване означава, че ин-
дивидът е търсен, популярен и т.н. В този смисъл колективното вълнение 
около очакването на едно съобщение (подобно на сцената в сериала) може 
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да се обясни и с чувството за принадлежност към групата, което този тип 
общуване поражда. 

Второ, комуникацията между младежите се регулира от възрастни в 
зависимост от място и време на деня, а достъпът до мобилна комуникация 
дава възможност да се управлява или отхвърля този контрол (Ито 2005). 
Средата не винаги позволява да се проведе разговор. Благодарение на елек-
тронната поща тийнейджърите могат да поддържат общуването помежду 
си и да създават своите социални връзки, като избягват ограниченията, ко-
ито им налагат родители и учебни институции. Например, учениците могат 
да продължават да си пишат през цялото време – вкъщи, пътувайки във 
влака, в училище. Всъщност мобилните телефони се използват и в час, дори 
и това да е забранено в училищата. Макар и подобни сцени да са избегнати 
в сериала, в изследването върху навиците свързани с мобилното общуване 
сред японците, проведено от Мидзуко Ито (Университет Кейо), някои гим-
назисти споделят, че пишат и получават имейли и по време на час, „когато 
учителят се е обърнал към дъската“ (Ито 2005). 

На трето място може да се вземе предвид и финансовата страна на въ-
проса. Разговорите в общия случай са по-скъпи от услугата за изпращане 
на имейл. Вторите са по-евтини, а в повечето случаи и в зависимост от па-
кета, който предлага мобилният оператор, са неограничени. Това е важна 
подробност, когато се има предвид, че става въпрос за общуване  в рамките 
на възрастова група, членовете на която са във финансова зависимост от 
родителите си. 

Гласови повиквания

Мика обикновено приема входящи обаждания късно вечер, в стаята си, 
когато е сама. Това, че се предпочита провеждане на телефонни разговори 
насаме е естествено, но трябва да се отбележат условията за живот в япон-
ския дом, които оказват влияние върху използването на мобилни телефони. 
Обикновено къщите са по-малки и семействата трябва да се съобразяват 
с нуждите на всеки един член на семейството, като не злоупотребяват с 
личното си пространство. Поради тази причина японските младежи трудно 
могат и да канят приятели на гости у дома (приятелката на Мика, а по-къс-
но и Хиро се промъкват тайно през прозореца) – има голяма вероятност да 
пречат на останалите от семейството. Поради което са налага общуването 
да става или на неутрална територия в училище и града, или посредством 
мобилни телефони.

Както вече бе споменато, японският език се характеризира със сложна 
система за маркиране на социален статус и йерархични взаимоотношения. 
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Съществуват три лингвистични пласта за изразяване на учтивост, включва-
щи уважителни, скромни и вежливи форми, като те трябва да бъдат съобра-
зени с редица фактори като обстановка (училище, работно място, обществен 
транспорт) и участници в диалога (възраст, място във фирмената йерархия, 
близост и приятелски връзки). Ето защо дори едно обаждане до непознат 
(например клиент на фирмата) е свързано с бързо преценяване на речта, 
която трябва да се използва към него, за да се избегне създаването на лошо 
впечатление. Изисква се внимателен подбор на думи и премислено изразя-
ване в повечето социални ситуации, а в тази връзка писменото общуване е 
много по-удобно от устното. Написаният текст е по-универсален и по-безо-
пасен от гледна точка на езикови маркери, защото обикновено е издържан в 
едно „средно“ ниво на учтивост. Поради това в Япония писменото общува-
не е предпочитан начин за комуникация най-вече що се отнася до общуване 
между непознати и нови познати. Благодарение на тази особеност на езика 
кратките съобщения и имейлите дават възможност за относително неутрал-
на комуникация и затова са предпочитани пред разговорите.

Макар и в сериала епизодите с обаждания по мобилния телефон да са 
по-чести и само между близки, в Япония гласовите повиквания по телефона 
като цяло са по-малко предпочитани. Те изискват съобразяване с мястото и 
времето, а също и присъстващите наоколо, и не могат да бъдат проведени 
във всяка една социална ситуация (Мията, Боуз, Уелман 2008: 213). За раз-
лика от разговорите, кратките съобщения и имейлите могат да бъдат изпис-
вани и изпращани и в рамките на друго социално общуване, без да изолират 
напълно изпращача от останалите на масата, в стаята и т.н. Например уче-
никът може да отговори с имейл на някой отсъстващ още докато е на масата 
за обяд в училище, заобиколен от съученици, като така няма да се наложи 
да се откъсне от общия разговор. Използването на имейл позволява да се 
поддържат социалните контакти, без да се прави компромис като лишаване 
от принадлежност към конкретната ситуация на общуване. 

Персонализация чрез аксесоари за мобилни телефони

В хода на връзката между главните герои Хиро и Мика е подчертано 
голямото значение, което се отдава на сутораппу – характерната висулка 
във всевъзможни форми и цветове, която може да се види на мобилния те-
лефон на японци от всяка възраст и пол. Още в първата серия се отбелязва 
важната символика на сутораппу – Хиро и приятелката му Саки са марки-
рали връзката си, носейки еднакви украшения на телефоните си. Наблюда-
телната приятелка на Мика веднага отбелязва този детайл, което е белег на 
това колко голямо значение се предава на сутораппу. По-нататък в сериала 
Хиро запазва своето украшение, но този път поради други сантиментални 
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причини – общ спомен с Мика. Мика въпреки това ревнува от историята на 
това украшение и му подарява ново. Вторият чифт сутораппу, който виси 
от телефоните на двамата, се превръща в символ на тяхната връзка. Когато 
Мика и Хиро се разделят, съвсем естествено следва и изхвърляне на общия 
аксесоар, а при повторното събиране – те отново се връщат по телефоните.

Персонализирането на мобилните телефони с лепенки, висулки и други 
аксесоари е явление, почти масово в Япония. Този вид аксесоари се прода-
ват в безброй различни цветове и дизайн, предпочитат се като подарък и 
сувенир от пътуване, а както се оказва по примера в сериала – могат да имат 
сантиментална стойност. 

В хомогенно общество като японското аксесоарите на мобилните теле-
фони се превръщат в средство за изразяване на индивидуалността. Пренасе-
лените условия за живот в японския град и широко разпространеното чув-
ство за социално наблюдение в училищата, на работните места и в домове-
те, са допринесли за привързаността към мобилния телефон, който е „личен 
и персонален и се превръща в оазис на индивидуалната идентичност“ (Ито 
2004). С други думи, мобилният телефон, а дори и аксесоарите към него, 
помагат до някаква степен на младата личност да изгради своите социални 
връзки, да изрази свое мнение или предпочитания т.е. да изгради своя ха-
рактер, намирайки мястото си в своето обкръжение. И в сериала може да се 
види, че мобилният телефон се превръща в нещо много повече от удобно 
средство за общуване – той е свързан с някои от най-важните моменти от 
развитието на личността. Същото се отнася и до аксесоарите, които висят 
от телефоните на двамата главни герои – те са натоварени с голяма санти-
ментална стойност и са материален символ на любовта им. 

Видео разговори

В последния епизод на сериала състоянието на Хиро се влошава. Мика 
не е до него в този момент, но успява да го чуе и види за последно бла-
годарение на видео обаждане. Зрителят вижда в каква драматична сцена 
присъстват мобилните технологии, а също до каква степен те са важни за 
тийнейджърите, понеже заместват ключови моменти от общуването лице в 
лице.

Обикновено тази форма на мобилно общуване се предпочита най-вече 
за поддържане на връзка с членове на семейството или много близки при-
ятели по време на дълга раздяла. Само 3% от 4575 анкетирани потребите-
ли на мобилни телефони в Япония през 2005 година са посочили, че често 
провеждат видео разговори1. Въпреки значителното място на видео обаж-

1 http://whatjapanthinks.com/2006/01/14/video-calling-from-mobiles/ 19.04.2013г.
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дането в сюжета на сериала, в действителност те не са предпочитани като 
средство за общуване. Избягват се, освен ако не е наистина наложително, 
което впрочем до някаква степен е показано и в сериала – ситуацията, която 
изисква обаждането, е критична. 

Присъствието на видео обаждане в такава значима и драматична сцена 
е чудесна илюстрация за важното място на кейтай в отношенията между 
героите. Технологиите не разделят, а събират. Те присъстват в момент на 
последно сбогуване и ни позволяват да видим главните герои в обща сцена, 
макар и те да са отдалечени физически. С включването на този видео разго-
вор се въвежда един последен и много силен пример за това, че телефонът 
не само предава информация, а че и свързва хората, украсява емоционално 
важните им моменти, позволява неочаквана развръзка. 

Заключение

В сериала „Коизора“ могат да бъдат проследени ключови тенденции в 
използването на мобилни телефони от страна на младото поколение в Япо-
ния. Макар в обществото да съществуват критики по отношение на растя-
щата им употреба, сцените в сериала загатват обратната тенденция. Никой 
от персонажите не демонстрира крайна привързаност към технологиите. 
Неслучайно сценарият е базиран на една от първите електронни книги за 
четене от мобилен телефон – с постоянното си присъствие кейтай е доказал 
колко голямо значение има за развитието на пълноценните връзки между 
тийнейджърите. Положителните последствия върху качеството на общува-
не между младите хора са много повече от негативните. От възможността за 
свързаност през целия ден до символиката на аксесоарите, телефонът носи 
и много приятни емоции и чувства. Важните моменти са споделени и в съ-
щото време няма признаци на отчуждение между тях – мобилният телефон 
не пречи, а помага на общуването между младежите.
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КАБУКИ: ДРАМАТУРГИЯ, СЦЕНОГРАФИЯ, РЕПЕРТОАР

Ралица Николова
ІII курс, специалност Японистика

История

Кабуки ( ) се характеризира със стилизираната актьорска игра, 
пищни декори, ярък грим, акробатика, жива музика и впечатляваща мащаб-
ност. Тази уникална форма на театър е сред най-популярните традиционни 
японски сценични изкуства, наред с Но, Кьоген и Бунраку. 

Смята се, че началото му се поставя около 1603 г., когато Изумо но 
Окуни ( , 1572?–?), мико ( - девица, посветила се на божест-
во) при шинтоисткото светилище Идзумо Тайша, започва да изпълнява 
ритуални танци в изсъхнали речни корита в Киото. Танците предизвикват 
голям интерес сред народа и много жени започват да ги изучават и танцуват 
пред публика. През 1629 г. обаче Кабуки танците, изпълнявани от жени, би-
ват забранени, тъй като били много провокативни и проститутките привли-
чали клиенти с тях. Танците започват да се изпълняват от млади момчета 
(вакашу), но през 1652 г. и над тях се налага забрана, отново заради разва-
лянето на морала. От този момент танците биват изпълнявани единствено 
от възрастни мъже, с което настъпва периодът на т.нар. Яро-Кабуки. Днес 
всички театрални роли в Кабуки, включително и женските, се изпълняват 
само от мъже.

Кабуки достига статута си на сериозно театралното изкуство благода-
рение на драматурга Чикамацу Мондзаемон ( , 1653–1724) 
и актьора Ичикава Данджуро: I ( , 1660–1704). „Златният 
век“ на пълното обособяване на Кабуки в сложна комбинация от театър 
и драма, музика и танци продължава 1673–1841г. Танците придобиват все 
по-отчетлива структура. Много театри биват унищожени по време на Вто-
рата световна война и окупационните сили забраняват Кабуки. Забраната 
продължава само до 1947 г., но вредата е нанесена. Следвоенна Япония се 
опитва да отхвърли „старите нрави“ и Кабуки залязва. За възраждането на 
интереса към Кабуки в региона Кансай по това време имат принос попу-
лярните и иновативни продукции на кабуки класики от директора Тецуджи 
Такечи.
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За пиесите

В Kабуки пиесите са разделени на различни групи. Джухачибан са ек-
зотичните спектакли на виртуозност, асоциирани с актьорите от династията 
Ичикава, разказващи за богове и супергерой. Джидаймоно са така нар. кла-
сически пиеси от 17 и 18 в. – драми за рицарска храброст и преданост, фо-
кусирани върху самурайската класа. Севамоно или кизевамоно са пиеси за 
живота и любовната мъката на обикновените хора, които са основна част от 
Кабуки публиката. Някои от най-известните севамоно са пиесите за любов-
но двойно самоубийство (шинджю), написани от Чикамацу Мондзаемон, 
чийто център са романтични двойки, които поради различни обстоятелства 
не могат да бъдат заедно в живота и избират да се съберат в смъртта. Шо-
сагото са изтанцувани пиеси и водят началото си от най-ранния японски 
театър – изпълнението на богинята Аме-но-Узуме-но-Микото ( ).

С прогреса на Кабуки класическият любовен триъгълник на примитив-
ната драма – мъж-жена-шут, се е развил в по-сложна драматична структура, 
в която доминират няколко типични роли. Това са главният герой, злодеят, 
жената, шутът (докеяку), старецът (ояджи-ката), старицата (кяша-гата), 
младият мъж (вакашю-гата) и детето. На всички тях се определени инди-
видуални костюми, грим, жестове, гласове и драматичен диапазон.

Героите (таке-яки) могат да бъдат подразделени на супергерой (ара-
гото-ши), красиви млади любовници (вагото-ши или иро-отоко), мъже на 
правосъдието (сабаки-яки), и мъченици (шимбо-яки). Злодеите се класи-
фицират като заклети злодеи (куге-аку), закоравели крадци (джитсу-аку), 
млади престъпници (иро-аку), дребни мошеници (ха-гатаки), и комични 
злодеи (хандо-гатаки).

Женските персонажи се делят на компаньонки (ойран или кейсей) – най-
популярният женски образ, млади момичета (мусуме-гата), принцеси или 
дъщери на богаташи или благородници (охиме-сама), омъжени жени (сева-
ньобо) и жертви на жестоки обстоятелства (хатахазуши но яку).

Децата (ко-яку) са важни членове на Кабуки трупата. Синовете и пле-
менниците на по-възрастните актьори започват своето чирачество едва пет 
годишни. Играят малки момчета и момичета и с времето получават все по-
големи роли. 

Тачимавари (сценични битки) представляват танцова интерлюдия и ре-
ликва на старото изкуство на акробатика. Движенията на бойците са бавни, 
много стилизирани и майсторски координирани. Понякога битките се про-
веждат на покриви или нагоре-надолу по стълби.

Популярен мотив в Кабуки пиесите е вендетата, освен това често се 
играят сцени с извършване на сепуку или на семеба- насилие, физическо 
или психическо.
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В наши дни стандартната Кабуки програма продължава около 4–5 часа 
и съдържа няколко несвързани елемента: едно или две действия от тради-
ционно изиграна класическа пиеса; танц или комична интерлюдия, пиеса 
за обикновените хора в няколко сцени, възможно е да завърши с кратка 
бурлеска. Пиесите се съкращават, за да отговарят на времевия лимит и броя 
на наличните актьори. Пропуските и измененията в текста могат да са учуд-
ващи, но не текстът, а актьорската игра в Кабуки е основният акцент. По-
някога се правят модерни адаптации на стари пиеси. В някой случаи пиеса 
може да има няколко алтернативни края.

Кабуки, подобно на други традиционни форми на драмата в Япония 
се е играл и все още се играе понякога в целодневни програми. Вместо да 
присъства за 2–5 часа, както може да се направи в модерен западен театър, 
публиката „бяга“ от рутинното ежедневие, отдавайки се на цял ден заба-
вление. Въпреки че някои отделни пиеси, особено джидаймоно, могат да 
продължат цял ден, повечето са кратки и се редуват с други пиеси, за да се 
получи целодневна програма.

Структурата на целодневната програма, както и структурата на сами-
те пиеси, води началото си до голяма степен от установените практики в 
Бунраку и Но. Главна сред тях е концепцията на джо-ха-кю (   ), спо-
ред която драматичното темпо трябва да започне бавно, да се ускори и да 
приключи бързо. Концепцията, разработена от майстора на Но драматур-
гията Дзеами Мотокийо, определя не само действията на актьорите, но и 
структурата на пиесата, както и структурата на сцените и пиесите в рамките 
на целодневната програма.

Почти всяка цялостна пиеса е от пет действия. Първото съответства 
на джо – ведро и бавно встъпление, което запознава публиката с героите и 
сюжета. Следващите три действия съответстват на ха- ускоряване на съби-
тията, които почти винаги достигат кулминация във велик момент на драма 
или трагедия в третия акт, и евентуално на битка през втория или четвъртия 
акт. Крайният акт, съответстващ на кю- почти винаги е кратък, осигуряващ 
бързо и задоволително заключение. 

Докато много пиеси са писани специално за Кабуки, съществуват и дос-
та заемки от джьорури пиеси, Но пиеси, традиционния фолклор, или дру-
ги сценични традиции. Джьорури e най-ранната форма на японска драма и 
представлява вид наративното пеене със съпровод на шямисен, типично за 
традиционния японски куклен театър Бунраку. Докато джьорури са сери-
озни, емоционално драматични и организирани сюжети, пиесите, написани 
специално за Кабуки, обикновено имат по-свободни, по-глуповати сюжети. 
Една от основните разлики във философията на двете форми е, че джьорури 
се фокусира предимно върху историята и на разказвача (таю), който я ре-
цитира, докато Кабуки се фокусира повече върху актьорите. Джьорури пи-
есата може да пожертва детайлността на декорите, куклите, или действието 
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в полза на разказвача, докато за Кабуки е известно жертването на драмата и 
дори на сюжета, за да се подчертае таланта на актьора. Не е било необичай-
но при Кабуки да се вмъкват или премахват отделни сцени от целодневната 
програма, според желанията и възможностите на индивидуалния актьор. 

Odori-keiyō Edo-e no Sakae by Toyokuni Utagawa III, depicting the July 1858 production 
of Shibaraku.

Известни пиеси

„Канадехон Чушингура“ (Съкровищницата на лоялните придворни) е 
известната  история на Четиридесет и седемте ронини, водени от Оиши Ку-
раносуке, които проследяват убиеца на господаря си, лорд Такуминоками 
от клана Асано, и отмъщават преди да извършат сеппуку, както се изисква 
в Бушидо.

„Йошицуне Сенбон Закура“ (Йошицуне и хилядата черешови дръвче-
та) разказва за премеждията на  Минамото но Йошицуне, докато бяга от 
шпионите на брат му Йоритомо. Трима генерали от клана Тайра, предпола-
гаемо убити във войната Генпей, присъстват видно, като смъртта им гаран-
тира напълно края на войната и постигането на мир. Също така се появява 
и кицуне на име Генкуро. 

Актьорската игра

Аме-но-Узуме-но-микото – танцьорката, примамилата с песни и танци 
богинята Аматерасу да излезе от пещерата си, е една от главните сред бо-
говете, почитани под името Инари, чиито храмове се охраняват от каменни 
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лисици. Тя е божеството на всички професионални актьори. Големи и мал-
ки Инари светилища, биват изграждани във всеки Кабуки театър и филмово 
студио.

Някои актьори, особено фамилията Ичикава, са склонни да се отдават 
на изпълнението на мъжки роли, докато една родова линия на фамилията 
Накамура специализира в женската игра.

Чрез сценично изпипани, чувствени жестове и движения онна-гата 
(актьорите, играещи женски роли), много често успяват да създадат превъз-
хождащи женското поведение образи. Някой oт актьорите дори ползвали 
женските публични тоалетни. От чисто техническа гледна точна е съмни-
телно дали жени биха могли да понесат физическото натоварване, на което 
са подложени онна-гата. Не само че трябва да носят 10 килограмови перуки, 
но много често от ролята на младо красиво момиче, на актьора му се налага 
бързо да се превъплъти в призрак или зъл дух, изпълняващ сложни танци и 
акробатики. Йошидзава Аяме I (     , 1673- 1729) е един от ран-
ните Кабуки актьори, както и най-известният онна-гата на своето време.

Арагото (грубост или надутост) е стил на актьорска игра, измислен и 
усъвършенстван от великия Данджуро I. Стилът е опит за изобразяване на 
супергероизма и има исторически корени в легендите, баладите и пиесите 
за митичен герой-гигант, наречен Кимпира. При арагото всичко е в голям 
мащаб. Драматичната техника роппо символизира бягане или вървене, най-
вече на арагото герой, чрез преувеличени движения на ръцете и краката. 
Гримът се носи в същия натрапчив дух, и стилът кумадори подхожда на 
екстравагантните костюми в наситени цветове и огромни десени. Движени-
ето винаги е обмислено и колосално. Произношението е ефектно накъсано 
и се борави с цял речник от несъществуващи думи като „цу-го-мо-не“ или 
„и-я-са“, които целят наблягане. Първоначално арагото е подходящ само 
за определени пиеси и най-вече за тези от джухачибан, но става толкова 
популярен, че бива включен в много други пиеси, най-вече произлезлите 
от Бунраку.

Важни елементи на актьорската игра в Кабуки са емоционалната и въз-
действаща Мие ( ) поза, типична за арагото. За да изглежда още по-
впечатляващ, актьорът, позиращ в най-критичния момент, преувеличава 
жестовете си и прави паузи. Мие има за цел да изрази емоциите на персо-
нажа в техния връх. В такъв момент понякога името на Кабуки гилдията 
(яго –  ) на артиста бива силно извикано (какегое – ) от член на 
експертната публика. Целта е да се изрази и наблегне на високото зрител-
ско оценяване на актьорските достиженията. Дори по-голям комплимент е 
извикването на името на бащата на актьора. 
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Грим, костюм, перука

Кабуки актьорите винаги сами слагат грима си, освен ако не са малки 
момчета – тогава им помагат бащите им. Целта на грима (кешо:) е да да-
де на човешкото лице трайност на изражението, показателно за истинската 
природа на персонажа. Грима няма за цел да е реалистичен, той е част от 
шаблона също както костюма, декорите или позата. Дамите и младите мъ-
же носят лицата си с чисто бял грим, докато черният е символ на страх или 
тъга (също носен от трудещи се на открито и е символ на бедност). По стара 
мода омъжените жени или жените с постоянни партньори могат да оцветят 
зъбите си в черно. За зли духове, призраци и всякакви свръхестествени съ-
щества се използва зелено, което също така изразява и спокойствие. Пур-
пурният грим ни разкрива че даден герой е гневен, червеният, че е страстен 
и неуморим, а индиго гримът идентифицира злодея. Светло-синьото пред-
полага спокойствие, а сивото – меланхолия. Лилавото символизира аристо-
кратизъм или надменност, докато кафявото – егоизъм и потиснатост.

Със стила арагото се създава специален грим, наречен кумадори, пър-
воначално предназначен да изразява трудно изразимите гняв или омраза. 
Документирани са около 115 варианта, но в днешно време се използват не 
повече от дузина.

Кабуки актьорът никога не се появява на сцена без перука, тя е същест-
вена част от визията му и за нея се грижи специален отдел от творци и фри-
зьори. Всяка една перука е специално моделирана по главата на актьора и е 
предназначена за конкретна серия от представления. За сложната�£ направа 
се използва само истинска човешка коса (хонке). Стилът на фризурите зави-
си от периода, изобразен в пиесата, и ранга и състоянието на героя, когото 
играе актьорът. При различните видове „трик“ перуки, косата може да бъде 
направена да пада с отпускането на връв. Тези перуки са често използвани 
при сцени на смърт, женска ревност или гняв, или за отбелязване на тран-
сформацията на жена във вещица или дух.

Костюмите са от особена важност за впечатляващия облик на Кабуки, 
но е грешно да се смята, че всички постановки използват великолепни и 
пищни костюми. Във всяка програма има поне по една севамоно пиеса, къ-
дето актьорите носят ежедневни дрехи от периода, като мъжете обикновено 
са облечени много простовато. 

Костюмите се делят приблизително на четири групи, според типа пие-
са, в която са носени: исторически, от периода Генроку, севамоно и шьоса-
гото костюми.
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Сцената и декорите

Традиционният сценичен под на Кабуки, този от Но театрите – е без 
украси, противопоставящ се на тялото на актьора и декорите. Всъщност по-
довете са два – единият е постоянният, направен от дебели, небоядисани 
дъски, а другият е шьосабутай, използван както за шьосагото, така и за 
пиеси с много танцувални движения. 

Сцената е широка и не много дълбока. Дясната част от сцената се на-
рича хигаши (изток) или камите (ъпстейдж), а дясната – ниши (запад) или 
шимоте (даунстейдж), без значение от  разположението на театъра.

Дегатари дай е подиума, изграден върху въртяща се основа, отделена 
от кулисите чрез екран, срещу които седят разказвачът и изпълнителите на 
шямисен. Когато изпълненията им завършат те биват скривани зад сцената.

Кабуки декорите не толкова изобразяват мястото на действието, кол-
кото  го очертават.  Не са необходими реалистични дървета, храсти или 
фенери – тяхната роля е по-скоро такава на контур. Какивари се наричат 
подвижните панели, представляващи парче хартия или плат опънати на 
дървена рамка около 2 х 4 м, изрисувани с интериорни сцени, сгради или 
пейзажи.

Най-характерният Кабуки декор е ниджа-бутай – издигната платфор-
ма в центъра на сцената, която може да представлява къща, замък, лагер, 
палат и т. н. До нея се достига по три стъпала (сан дан), които са от голяма 
полза при кулминационни моменти. Останалата част от сцената се нарича 
хира-бутай и може да изобразява градината, заобикаляща къщата, море или 
езеро, или просто да е свободно пространство.

Ханамичи (  буквално цветна пътека) представлява пътеката, раз-
простираща се в задната лява част на аудиторията, до долната дясна част на 
сцената. По нея се прави драматичното появяване и напускане на сцената 
от актьорите. Освен това на нея се играят и важни моменти от пиесите. 
Ханамичи създава три психологически измерения. Използва се като мяс-
то, пространствено и психологически обвързано със сцената; бива свързано 
със сцената, но използвано като пространствено-различно място; може да 
бъде използвано като напълно самостоятелна сцена.

Терминът керен ( ) – визуални трикове, за спечелване на адмираци-
ите на публиката, обединява следните основни форми:

Сери се наричат „капаните“ на сцената, използвани в Кабуки от среда-
та на 18 век. Серидаши или сериаге представляват врати-капани, които се 
движат нагоре, а спускащите се такива се наричат серисаге или сериороши. 
В миналото се управлявали ръчно, но в наши дни са задвижвани от елек-
тричество. Обикновено в центъра на въртящата се сцена има голям лифт и 
капан. В Ханамичи е разположен по-малък капан, наречен суппон, на мяс-
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тото, познато като шичи-сан. Тези капани разместват актьори или декори 
на сцената, понякога и цялостната постановка. Озери се нарича спускането 
или издигането на цяла сграда от земята. Освен това сцената и декорите, по-
строени на нея са обсипани с други малки капани за изненадващо появяване 
и изчезване на актьорите. Суппон обикновено се използват за свръхестест-
вени ефекти – например появяването на вещица или трансформацията на 
животно в човешкия му облик.

Въздушната каскада чунори се появява към средата на 19 век, като при 
нея към костюма на актьора е прикрепена тел, с чиято помощ той „лети“ над 
сцената и/или определени части от аудиторията. Каскадата все още е една 
от най-популярните керен в Кабуки днес; всички големи Кабуки театри, ка-
то Народния театър, Кабуки-дза и Минами-дза, са оборудвани с инсталации 
чунори. Ханамичи създава дълбочина, докато сери и чунори осигуряват вер-
тикално измерение.

Хаягавари ( - техника за бързо преобличане) се използва, когато 
внезапно се разкрива истинската същност на героя, чрез методите хикину-
ки и буккаери. Те включват наслояване на един костюм върху друг, като 
сценичния работник съблича горния костюм пред публиката, дръпвайки 
скрепяващата дрехите връв. Кабуки постановките са усложнени и впечат-
ляващи, но много рядко, заедно със сценичните механизми, успяват да до-
минират над актьорите. Всъщност най-впечатляващите сценични ефекти са 
създадените да изразят актьора по възможно най-добрия начин. Тъй като 
Кабуки не се опитва да създаде илюзорен свят и представлението зависи от 
актьорската игра, на сцената могат да се появяват хора без роля в пиесата, 
за да улесняват изразителността на изпълнителите. Сценичните работници, 
наречени куроко ( ) винаги са облечен изцяло в черно и традиционно се 
възприемат за невидими. 

Хонмидзу ( ) са различни специални ефекти, включващи вода, а 
доробуне е кална баня, представляваща кутия на сцената или кух отрязък в 
сценичния подиум, пълни с кал.

Ятаи кудзуши (  букв. „разрушаване на  фестивална платфор-
ма“) представлява драматичното унищожаване на сценични  сгради.

Мавари-бутай (въртяща се сцена) е разработена през 18 в. и позволява 
често и бързо преминаване от една сцена в друга. Ефектът първоначално бил 
постиган чрез бутането на кръгла, платформа на колела на сцената. По-къс-
но платформата бива вградена в сцената, с колелата под нея за улесняване 
на движението. Куратен („затъмнено въртене“) е техниката на намаляване 
на светлините в залата и на сцената по време на преход. Включват се ред от 
малки зелени светлинки в предния ръб на сцената. По-често осветлението 
се оставят за акатен („осветено въртене“), понякога едновременно пред-
ставящо преходните сцени за по-драматичен ефект. Върху мавари-бутай 
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не могат да бъдат поставени повече от две сцени заради необходимостта 
в Кабуки да се установи сценична линия, успоредна на предната част на 
сценичния подиум. Декорите им могат да бъдат пространствено свързани, 
макар и да представляват коренно различни области, като актьорът изчезва 
от едната и се появява в другата. Освен това актьорът може да се разходи по 
въртящата се сцената и пред очите на публиката да направи прехода. Тази 
техника е известна като идокорогавари, буквално „промяна на местонахож-
дението“. Мавари-бутай служи по-скоро за изместване на гледната точка 
на зрителя, отколкото да показва реална смяна на обстановката. 

Подовата настилка на Кабуки (джигадзури) е свободна и отпусната, на-
правена от тънък материал, за разлика от Западните настилки, олекотяващи 
въздействието на тялото на актьора върху сценичния под. Белите настилки 
изобразяват снега, сините-водата, а пък сивите очертават земята и всичките 
те служат само за леко загатване на обстановката. С преминаването си по 
тях, актьорът театрално изразява техните качества. При давещ се герой на-
пример, сценичен асистент повдига края на настилката и удавникът изчезва 
под нея през врата капан.

Завесите са важна част от сцената. Характерната за Кабуки завеса, ко-
ято обозначава края на действието или пиесата, се прави от широки ленти 
в зелено, керемидено и черно, и се нарича джьошики-маку. С цел да се 
постигне конкретен ефект на изненада бива спускана Касумимаку – бяло-
синя завеса с мотив на стилизирани облаци. В някои случаи с тази цел се 
използва и черна завеса (куромаку), по-рядко сива, загатваща „нощ“, а по-
някога – „нищото“. 

Речник:

арагото – стил на преувеличена актьорска игра
вакашю – млади момчета 
дегатари дай – подиум, изграден върху въртяща се основа, на който седят 

разказвачът и изпълнителите на шамисен 
джьорури – най-ранната форма на японска драма, вид наративното пеене 

със съпровод на шамисен, типично за Бунраку
Изумо но Окуни ( , 1572? – ?) – създателка на Кабуки
Кабуки ( )
керен ( ) – визуални трикове, за спечелване на адмирациите на публи-

ката
кумадори – специален грим, първоначално предназначен да изразява труд-

ноизразимите емоции гняв или омраза
мавари-бутай – въртящ се подиум за често и бързо преминаване от една 

сцена в друга
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мие ( ) – въздействаща преувеличена поза, типична за арагото, с цел 
изразяване емоциите на персонажа в техния връх

ниджа-бутай – издигната платформа в центъра на сцената, може да пред-
ставлява къща, замък, лагер, палат и т. н.

онна-гата – актьор, играещ женски роли
сери – капани на сцената
ханамичи – пътеката, свързваща аудиторията и сцената, по която се прави 

драматичното появяване и напускане на сцената от актьорите
хаягавари ( ) – техника за бързо преобличане на сцена
чунори – въздушна каскада
Яро-Кабуки – изпълняван единствено от възрастни мъже

ЦИТИРАНИ И ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ:

Aubrey S. Halford, Giovanna M. Halford. The kabuki handbook: A guide to understanding and 
appreciation, with summaries of favourite plays, explanatory notes, and illustrations. 

Ernst Е. The Kabuki Theatre.
http://en.wikipedia.org/wiki/Kabuki
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МАЙСТОРИ НА ТЕАТРАЛНАТА ГРАВЮРА В ЯПОНИЯ

Таисия Телалим
студентка в магистърска програма „Японски език и култура“,

специалност Японистика

Въведение

В настоящата разработка разглеждам най-забележителните личности 
в света на японската театрална гравюра, отличителните черти на тяхното 
творчество и ролята им за развитието на това изкуство в Япония. 

Японската гравюра върху дърво от периода от XVII в. до първата по-
ловина на XIX в. е прието да се нарича класическа. И днес тя привлича със 
своята смелост на линиите, с богатството на колорита, а най-важното – с 
пълнокръвно и ярко усещане на света, предавано с удивителна сила и май-
сторство. Няма да бъде преувеличение дори ако се каже, че с нея се свързва 
представата на повечето хора за японското изящно изкуство.

Завладяващата жизненост на това изкуство в много отношения се обяс-
нява с характера на епохата и обществото, които са го породили. Гравюрата 
е едно от проявленията на демократичната култура на набиращото сили съ-
словие на занаятчиите и търговците, новият слой от обществото, формирал 
своя забележителна култура. Мирогледът на тези хора се е характеризирал 
с термина укийо (букв. „плаващ/преходен свят“), обозначаващ онзи свят на 
преходните, но толкова привлекателни мирски наслади. Такова отношение 
към света изгражда богата и разнообразна култура, породила множество 
нови жанрове в изкуството, в названието на които присъства и терминът 
укийо. Такива са например укийо-дзоши – кратки натуралистични разкази-
новели. Такива са и гравюрите, наречени с името укийо-е и с това име спе-
челили известност по целия свят.

Изкуството укийо-е може да се въплъщава в изтънчени форми, да го-
вори за сложни и интимни преживявания и все пак винаги е насочено към 
масовия потребител. Затова неслучайно основен вид на изобразителното 
изкуство укийо-е става не живописта, а цветната гравюра върху дърво – из-
куство, което се репродуцира и е с достъпна и привлекателна форма. 

Дори за най-непредубеден зрител японската гравюра изглежда ясно 
разграничена в жанрово отношение на две разновидности: още преди поя-
вяването на пейзажа в нея отчетливо се разделят лирическа или битоописа-
телна гравюра биджин-га (букв. „изображения на красавици“) и театрална 
гравюра якушя-е („изображения на актьори“). Техните герои – красивата и 
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изкусна куртизанка и популярният актьор, са били символ на художестве-
ната култура на градското население.

В сравнение с лирическата гравюра биджин-га, чиято тема винаги лес-
но намира отклик в сърцето на зрителя, театралната дължи своята попу-
лярност на театъра, който по това време практически е давал най-широка 
и универсална картина на всички сюжети и проблеми, вълнуващи хората. 
Театралната му гравюра е осветявала и оценявала епичното минало и съвре-
менността, легендите и реалните събития, показвала е герои от най-различ-
на социална принадлежност в най-различни ситуации. Диапазонът на ней-
ните изразителни възможности е изключително широк. Експресивността се 
съчетава в нея с поетична грация и лиризъм. Тя е способна убедително да 
предава както тънки оттенъци на чувствата, така и патетични емоционални 
пориви. 

Силният интерес на публиката, към която принадлежи фактически ця-
лото градско общество, осведомеността�£ в дълбоко специфичните театрал-
ни особености, нейната заинтересованост в самия процес на раждане на то-
ва изкуство пораждат са обективна предпоставка за създаване на оригина-
лен синтез от изразни средства, театрални и графични методи в театралната 
гравюра. Друга предпоставка става наличието в декоративния ансамбъл на 
Кабуки на особености, които способстват за въплъщението му в графиката, 
и широката употреба на различни видове изобразително изкуство за оформ-
лението на театралната сграда и информацията за спектаклите. 

Основание за създаване на този рядък по своята форма синтез е важ-
ността на театралните образи за идеологическия живот на епохата, обусла-
вящ повсеместното разпространение и развитието на театралната гравюра. 
В графиката се създава уникален по своята пълнота, точност и дълбочина 
образ на театралното изкуство, развиващ се в продължение на повече от 
два века. В този съюз спецификата на театъра и графиката се сливат в едно, 
обуславяйки смисловото богатство и високите художествени качества на 
театралната гравюра през XVII–XIX в.

Периоди и майстори на театралната гравюра 

Ранният период на развитие на печатната гравюра върху дърво и в част-
ност на театралната гравюра обхваща времето от 90-те години на XVII в. до 
60-те години на XVIII в. В този период изкуството на ксилографията се обо-
гатява с динамични композиции, похвати за предаване на бурно движение, 
дълбоки страсти и чувства, в резултат на което изкуството укийо-е сякаш е 
„драматизирано“ (Сердюк 1990: 80).

Първият художник в този жанр е Тории Кийонобу (1664–1729), който 
полага началото на първата,  изключително плодовита династия театрални 
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художници – Тории, работещи в Едо. Творбите на майсторите от династия 
Тории не само заемат едно от най-значимите места в ранната ксилография, 
но и определят целия характер на графичното изкуство в периода от края 
на XVII до първата половина на XVIII в. Тории Кийонобу притежава смела 
дарба и ярък художествен темперамент. Той за пръв път успява да създаде 
графичен еквивалент на изпълнителския стил арагото, популярен в теа-
тър Кабуки в Едо. Този „героичен“ или „епичен“ стил, с характерните му 
ярка емоционалност и импулсивност, дори „картинност“се е отразил и на 
гравюрата. Създаването на гравюра в стила арагото, предизвикателство за 
младия Кийонобу, става впоследствие непременна и изключително важна 
задача за цялата дейност на династия Тории, която се превръща в династия 
на официалните театрални художници. 

Кийонобу използва техники, характерни за изображенията в плакати и 
рекламни материали. Характерни за тях са лаконичността, резките дебели 
линии, ярките и контрастни цветове и особено – употребата на мон – фамил-
ните гербове на актьорите, според които е можело да се разбере името на 
дадения актьор. В плакатите и афишите не са се отразявали индивидуалните 
черти на изпълнителите, така че надписите и мон са били главно средство за 
определяне на личността им. Най-добрите ксилографии на Тории Кийонобу 
в стила арагото са изпълнени с помощта на същите изразни средства, но 
вече с чисто художествени цели. Освен че пресъздава вече съществуващи 
похвати, Кийонобу въвежда в гравюрата и няколко нови типа линии и но-
ви начини за изобразяване на полуголи фигури. Изобразявайки могъщия 
торс на някой герой или неговите мощни мускулести крака, той за пръв път 
употребява в гравюрата смелите щрихове мимидзугаки (букв. „подобни на 
червей“, пречупени линии с експресивни изменения в дебелината) и пох-
вата хьотан-аши (букв. „тиквообразни крака“). Освен това умело използва 
техниката на театралния грим кумадори, за да придаде обемност на чертите 
на лицето у героите си. Личността и творчеството на Кийонобу привличат 
широк кръг от  последователи, продължили традицията на династията То-
рии. Те приемали не само прочутата фамилия, но често и първата част от 
името на основателя „Кийо“. За Кийонобу и последващите майстори на То-
рии е типичен общият поглед върху героя. Предавайки най-същественото в 
зрителния образ на Кабуки, те в случай на необходимост не се спират пред 
решително преобразяване на сценичната реалност в съответствие с идеал-
ните, канонични представи.

Не всички последователи наследяват дарбата на Кийонобу. Много от 
тях са просто подражатели, които така и не проявяват собствен почерк. По-
даровити представители на тази династия творят най-вече в ранния период 
от развитието на японската гравюра. Такива са Тории Кийомасу (1679–1763) 
и Кийомицу (ок. 1735–1785).
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Кийомасу не нарушава каноните на стила арагото, установени от ди-
настията му, но се отнася към него по свой начин. При все същата дина-
мичност творбите му демонстрират и завършеност, уравновесеност на ком-
позицията, откровена условност и дори съзнателно утриране на крайното 
напрежение на актьорските сили. В сравнение с Кийонобу той използва и 
по-разнообразни по дебелина линии, а ръчното оцветяване при него е ста-
нало много по-сложно и проработено.

Тории Кийомицу, неговият син, предпочита композиции в лирически 
стил. Това се дължи отчасти и на промяна в търсенията на публиката по 
негово време. Отслабва интересът към „приложния“ тип изкуство, подоб-
но на плаката, така че Кийомицу се насочва към гравюрите върху отделни 
листове – ичимай-е. Разбира се, като официален театрален художник, той 
не може да избегне изобразяването на водещи актьори в стил арагото, но 
тази тема не му е много близка. Въобще героичната гравюра на всички по-
късни майстори Тории значително отстъпва пред тази на Кийонобу и Ки-
йомасу. (Сердюк 1990: 67). Кийомицу изпълнява най-добрите си творби в 
стила на лирическата театрална гравюра, посветена на сцени от севамоно 
(пиеси за бита на гражданите), където доминира стилът вагото – на нежния 
любовник-хубавец. В гравюрите си той използва сложна игра на понятия, 
изразени както с определени символи, така и с думи (надписи). За пръв път 
той започва да употребява нежната зелено-розова цветова гама бенидзури-е, 
която вече се възпроизвежда не ръчно, а печатно – тоест, стимулира разви-
тието на печатната техника. Тази техника продължава да доминира в теа-
тралната гравюра дълго време и след него.

Сред майсторите на лирическата театрална гравюра от ранния период 
се открояват и художници като Окумура Масанобу, Окумура Тошинобу и 
Ишикава Тойонобу. Окумура Масанобу (1686–1764), както и приемният му 
син Тошинобу (работи в периода 1717–1740), изобразяват предимно актьо-
ри в лирически и женски роли; нежни, изящно облечени юноши. Масанобу 
е привлечен от композиции с по една фигура, които интерпретира в духа на 
изображенията на прочутите красавици. Известен е и като създател на ти-
па вертикално издължена композиция хашира-е. Дори и след въвеждането 
на полихромния печат Масанобу продължава да борави с метода на ръчно 
оцветяване, което прави творбите му уникални подобно на живописните. 
За пръв път той започва да изобразява актьори, държащи в протегнатите 
си нагоре ръце кукли от кукления театър нингьо джьорури, където позата 
на актьора сякаш е продължена в куклата. Рисунъкът в неговите гравюри 
е удивително сложен, но хармоничен и уравновесен. Повлиян от стила му, 
Ишикава Тойонобу също прави композиции в лирически стил, използвай-
ки техниката бенидзури-е, като повече се концентрира върху декоративния 
ефект, отколкото съдържателния.
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През втората половина на XVIII в. изкуството на гравюрата се развива 
вече върху основата на като цяло формиран кръг от теми, установени сти-
листични направления, разработени технически похвати. В него отчетливо 
се проявява стремежът към по-дълбоко осмисляне на вътрешния свят на 
персонажите, по-точно и художествено предаване на най-фините емоцио-
нални оттенъци. През този период династията на Тории продължава да тво-
ри, но стилът на четвъртия�£ забележителен представител, Тории Кийонага 
(1752–1815) вече е много по-различен, както е по-различно и отношени-
ето му към собственото му творчество. Кийонага е един от класиците на 
японската гравюра, чието име в изкуствоведската литература обикновено 
се асоциира с епитетите „съвършен“, „класически“. Но творческият му път 
всъщност отразява едно драматично противоречие между индивидуална 
дарба и силни традиции. През 1774 г. той внезапно преминава изцяло към 
ксилографиите в лирически стил, което бележи неговия демонстративен от-
каз от прочутата си фамилия Тории. Оттогава той дори се подписва само с 
първото си име – Кийонага. 

Това, което привлича Кийонага в света на изкуството, е преди всичко 
достойнството. С него са изпълнени образите на всички герои на произ-
веденията му. Дори и куртизанките в гравюрите му изглеждат аристокра-
тични. Аристократични са също и представите му за чувствата, които той 
изобразява чрез прости и естествени, но в същото време точни и съвършени 
композиции. Цветовата гама при него е разнообразна, но никога не прави 
впечатление на безпорядъчно смесване на цветове. Кийонага е и първият, 
който започва да изобразява емоционалното съдържание на сцените на пъ-
тешествие мичиюки в Кабуки, изразени в театъра главно чрез музикални 
средства. Гравюрите му от този тип се отличават с необикновена мелодич-
ност на линиите, изтънчено чувство за ритъм и хармония на формите и цве-
товете – изглежда, сякаш в тях действително присъства самата музика или 
танц. Освен това Кийонага отделя много внимание на костюмите и дори 
сред другите художници на укийо-е, законодателите на тогавашната мода, 
той се смята за изкушен познавач на орнаментите, оттенъците, изкуството 
на подбор и съчетаване на различни тъкани. Малцина знаят, че именно от 
Кийонага се учи прочутият художник в жанра укийо-е Китагава Утамаро, 
и от него наследява много от качествата на гравюрите си. Утамаро също 
внася своя дял в развитието на театралната гравюра и създава множество 
забележителни произведения, но на широката публика тази страна от твор-
чеството му не е много известна. В един момент той дори изказва публично 
нежеланието си да твори в това направление, тъй като „не иска да дели 
своята слава с актьорската“. По това време в този дух се изказват мнозина 
художници и това е обяснимо, тъй като изкуството на Кабуки тогава придо-
бива изключителна популярност, а култът към актьора се разраства неудър-
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жимо. Това показва и „съзряването“ на гравюрата, утвърждаването�£ като 
самостоятелен и независим от книгата и чисто служебните потребности на 
театъра жанр на изобразителното изкуство. (Сердюк 1990: 100).

Въпреки това естетиката на Кабуки продължава да оказва влияние 
върху редица художници, чиято основна тема е театралната. Кардинални 
изменения в развитието на театралната гравюра през този период извърш-
ват двама художници – Иппицусай Бунчьо (работи в периода 1765–1790) и 
Кацукава Шюншьо (1726–1792). Те обновяват и променят изчерпалата се 
при късните Тории концепция на самия театрален образ. Сходството на ин-
тересите им довежда до сътрудничество и пряко съавторство, в което обаче 
нито единият не засенчва другия. Но в историята на изкуството те нямат 
еднаква тежест: Бунчьо е самотен талант, докато Шюншьо основава цяла 
многобройна династия-школа – Кацукава, чиито достижения определят ця-
лата по-нататъшна еволюция на театралната гравюра. 

Съвремениците ценят работите на Бунчьо повече, отколкото тези на 
Шюншьо, отчасти заради по-рафинирания почерк на първия, но отчасти и 
заради по-„плашещата новост“ (Сердюк 1990: 101) в работите на последния. 
И двамата направляват театралната гравюра в посока на търсене на харак-
терност, психологическа трактовка на образите, където Шюншьо проявява 
смелост, гротескна рязкост и остро виждане, а Бунчьо – фино възприятие, 
родствено на принципите на Харунобу, под чието влияние се намира.

При Бунчьо лицата на актьорите вече по-конкретно показват състоя-
нията на героите, по-изразителни са сами по себе си, като едновременно с 
това гримът кумадори губи предишната интензивност и се възприема по-
скоро като меко моделиране на обема. Бунчьо се доближава плътно, но в 
много изтънчена форма до жизнената действителност. В сравнение с него 
Шюншьо е далеч по-смел и драстичен в своите творби. Главното при него е 
еднопосочността, крайната концентрация на чувството върху конфликтния 
момент. При съпоставяне на диптих, изпълнен от тях двамата по мотиви на 
пиесата „Кокоро-но хана Мияко-но наредоко“ (заимствана от НО, където 
носи името „Мацукадзе“), може да се видят разликите в техниката им на 
изпълнение в рамките на една композиция. „Дори морето плиска по разли-
чен начин в гравюрите на тези художници: при Бунчьо – с малки струйки и 
къдрави вълнички, а при Шюншьо – със свободни, трепетни вълнообразни 
линии“ (Сердюк 1990: 103). 

Шюншьо е забележителен и с това, че преосмисля и преобразува стила 
арагото, в който предпочита да работи. В замяна на хармоничното моно-
литно вътрешно единство на героичните образи у Тории при Шюншьо се 
появява избирателен интерес не толкова към образа като цяло, колкото към 
отделни аспекти и детайли. Възприятието на театъра с него става по-ана-
литично. Той пръв създава и изображения на актьорите в „зелените стаи“ 
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(актьорските гримьорни), като по този начин демонстрира нарастналия ин-
терес на публиката към процеса на превъплъщаването. След него подобни 
гравюри стават изключително популярни и се превръщат в цял отделен те-
матичен раздел от ксилографията. 

Най-значителни последователи на Шюншьо са неговите ученици Ка-
цукава Шюнко и Шюн’ей. В творчеството на Шюнко (1743–1812) се про-
дължават някои тенденции на Шюншьо, но вече се забелязва развитие на 
образа към по-реалистичен с ярко изразени индивидуални черти на актьо-
ра. Главното обаче е, че той прави първата крачка към създаване на бю-
стови композиции. Но истински водещо положение сред наследниците на 
Шюншьо заема Шюн’ей (1762–1812), чието творчество много напомня на 
Кийонага. Той наследява интереса на последния към музикално-хореограф-
ските сцени, но внася в тях по-голяма подвижност и динамика. В гравюрите 
си Шюн’ей прави опит да изобрази психологически контакт и съпоставяне 
между образите в композиции от две фигури. 

Дейността на школата Кацукава като цяло и бюстовите композиции на 
Шюнко и Шюн’ей намират естествено развитие в творчеството на гени-
алния майстор Тошюсай Шяраку (работи в периода май 1794 – февруари 
1795). За личността на Шяраку не е известно почти нищо, но е твърде оче-
видно, че не е бил ничий ученик (стилът му е прекалено оригинален и свое-
образен), а също се знае, че не е имал и последователи. Тази забележителна 
личност маркира най-висшето, заключително и същевременно критическо 
стъпало на развитието на актьорския портрет. Творчеството му заема обо-
собено положение в общата картина на развитие на японското изкуство. 
Шяраку се появава „отникъде“, блесва за кратко и изчезва, но едва около 
150-те му гравюри, изпълнени в периода от десетте месеца, в който твори, 
се оказват достатъчни, за да влезе в историята на японската гравюра наред 
с имена като Утамаро. 

Цялата съвкупност на гравюрите на Шяраку се характеризира с голямо 
стилистично единство, изпълнена сякаш „на един дъх“. Особеното при него 
е, че творчеството му обхваща изключително широк кръг от изпълнител-
ския състав в театъра, а не само водещите „звезди“ и изборът му на проти-
пи в натура е неформален и независим. Шяраку се интересува по-скоро от 
драматичната линия в сюжета на спектакъла, от живота на персонажите на 
сцената и смело утрира характерните черти от външността им. С това се 
обясняват и предпочитанията му към бюстовата композиция. 

За фон във своите гравюри Шяраку използва предимно тъмни зелено-
сиви тонове, поръсени със слюден прах, който създав усещане за матово 
метален блясък. На такъв фон особено изискано изглежда белият цвят на 
кожата и сажденият цвят на косата, както и цялата останала цветова га-
ма. Общите признаци на палитрата му са по-глухите оттенъци, благородна 
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простота и сдържаност в употребата на орнаментални мотиви. За сметка на 
това образите в гравюрите му са пределно емоционално наситени, изобра-
зяващи човешките страсти в крайните им проявления, които Шяраку пре-
дава лаконично и точно, с гротескно засилени черти. Рисунъкът му е често 
анатомично неправилен, но абсолютно оправдан от художествена гледна 
точка. Във всяка своя гравюра той отразява само един, но най-важен ас-
пект на духовния свят на персонажа. Това е силен, но мигновен изблик на 
чувство, а не логически резултат от развитието на характера, както е било 
преди. 

За разлика от художниците на различните школи, Шяраку никога не се 
стреми да ласкае актьорите и не се интересува от личния им живот, което 
естествено предизвиква недоволство от тяхна страна. Съвремениците му го 
критикуват за това, че в работите му „прозират лошите навици на актьори-
те“, което, според Е. А. Сердюк, за нас може да се възприеме по-скоро като 
косвена похвала на неговата дълбочина и точност (Сердюк 1990: 123). В 
изкуството му се открива разрушаване на изначално условния поглед върху 
образа, проникване през многобройните му „обвивки“ доста по-дълбоко, 
отколкото се изисква по канона. Искрата на чувство, уловена от Шяраку, 
безпощадно осветява най-дълбоките, тайните свойства на човешката при-
рода. Ако при Шюншьо и последователите му се забелязва само съпоставя-
не на актьора с ролята, то при Шяраку то е доведено до степен на истински 
конфликт.  Особено ярко това се вижда, например, в неговите портрети на 
актьорите оннагата, където през облика на една наивна красавица прозира 
подпухналото хитро лице на стария актьор. 

През последния етап на развитие на японската гравюра – 1800–1868 г., 
интересите на обществото се насочват към националното самоутвържда-
ване. Едновременно с това се наблюдава крайно рационализиране на изку-
ството. То започва да говори повече на езика на аргументите и разяснения-
та, отколкото на езика на прекрасното, на чувствата. През този период все 
още работи и династия Тории, и школата Кацукава, но тяхното творчество 
по-скоро продължава да се развива „по инерция“ и все повече се отдале-
чава от новите тенденции. Най-жизнеспособна и процъфтяваща в новите 
условия се оказва династия Утагава, която се явява едновременно и школа, 
съсредоточила през XIX в. в ръцете си випуска на всички видове гравюри, 
освен пейзажната. С течение на времето тази династия придобива все по-
вече признаци на своеобразна индустрия на популярно изкуство за масова 
аудитория. 

Късният период от развитието на японската театрална гравюра може 
да се разчлени на два приблизително равни етапа: началото на века и го-
дините Бунка-Бунсей (1804–1830) и средата на XIX в. (1830–1868). През 
първия период Кабуки достига небивал разцвет. Процъфтява и градската 
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икономика, материалното благополучие на гражданите, което се отразява 
и върху театъра. За оформление на сцената, декорации, костюми се харчат 
огромни суми, представленията демонстрират необичаен разкош. Първият 
художник, който по това време успешно отразява театъра на своята епо-
ха, е фактическият основател на династията Утагава – Утагава Тойокуни 
(1769–1825). 

Тойокуни в своето творчество отстъпва от онази граница, която отделя 
условното  изображение от психологическия портрет и до която най-плътно 
се доближава Шяраку. По негово време проблематиката на актьора и ролята 
вече в голяма степен е изчерпана и не представлява голям интерес за публи-
ката, така че и изкуството на този период донякъде се връща към основите, 
заложени още през ранните етапи на развитие на гравюрата. Тойокуни не 
се старае да изобрази характера на героя чрез неговото лице. Вместо това 
залага на изразителната, рязка и същевременно пластична поза, представе-
на в смел ракурс. Основно внимание при това той отделя на красотата на 
формата, красотата на движението, позата, цвета. Цветовите му компози-
ции се базират не на интензивни и ярки цветове, а на сложни, приглушени. 
В същото време колоритът му е свеж и светъл, нюансиран с кадифеночерни 
тонове. 

В работите на неговия ученик Утагава Кунимаса (1773–1810) може да 
се проследят сходни тенденции към „връщане назад“ от характерността, 
достигната от школата Кацукава и Шяраку към абстрахиране и абсолюти-
зиране на декоративните достойнства на графиката за сметка на образното�£ 
съдържание. Кунимаса обединява в своите творби някои черти от техниката 
на Шяраку при изобразяване на бюстови портрети и декоративните черти 
на Тойокуни. Но композициите му не са така монолитни и компактни, както 
при Шяраку, а и цветовата гама е доста по-различна. В нея преобладават 
леките неутрални фонове и прозрачни, понякога доста интензивни цветове. 
Декоративният ефект в творбите му има самодостатъчен характер. Това се 
проявява и в работите му в стила арагото. Например в известния портрет 
на Ичикава Ебидзо в ролята на Шибараку главата на актьора е дадена в едър 
план, но тук не се набляга върху индивидуалните му черти, напротив, рису-
нъкът е докрай схематизиран и геометризиран. Играта на цветове и линии е 
главното в тази композиция, където целта е декоративната стилизация.

От средата на XIX в. значението на сюжета в спектаклите на Кабуки 
става все по-голямо. На мястото на средновековното разбиране на сюже-
та, където текстът е играел подчинена роля по отношение към действието, 
идва представата за драматургичната основа като най-важна част на теа-
тралното действие. Едновременно с това Кабуки вече е навлязъл в общест-
вения живот толкова дълбоко, че влиянието му върху различните жанрове 
в изкуството и литературата става все по-всеобхватно и неуловимо. Уни-
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версалният „стил Кабуки“ се разпространява навсякъде по естествен път 
и в много отношения сродява изначално отделните жанрове, отчетливите 
граници между които сега се размиват. Късните гравюри, посветени на ис-
торическите спектакли в Кабуки, са неразличими от ксилографиите по те-
мите на дидактически исторически романи, а гравюрите с „авантюрни“ или 
свръхестествени сюжети съвпадат с изображенията върху подобни театрал-
ни теми. Размиването на границите между различните стилове и жанрове е 
показателно за тенденциие на разлагането на някога отчетливата и стройна 
жанрова структура на изкуството укийо-е, което в късния период Едо се ха-
рактеризира със своеобразна вътрешна неподреденост, безцелност, девал-
вация на предишните високи идеали и циничен меркантилизъм. В театъра 
от това време се забелязва огрубяване на изразните средства, свързано как-
то с материалния упадък, така и с предусещането на наближаващата епоха. 
За привличане на зрителите спектаклите се въвеждат често доста „евтини“ 
трикове – например, специални сцени мисеба, които представлявали както 
откровено еротични любовни сцени, така и кървава сцени на убийство, на 
мъчения, на изнудване или ограбване. Изпълнителската техника също губи 
изисканост, все повече се залага на натуралистични похвати. 

Тези особености намират отражение в творчеството на популярния 
през това време художник Утагава Кунисада (1786–1864), който много до-
бре познава вкусовете на своята публика и притежава високо самочувствие 
като творец – той дори се хвали, че „издателите са негови покорни роби и 
умоляват да им даде рисунка“ (виж Сердюк 1990: 148) Характерът на пер-
сонажите в неговите гравюри се разкрива само чрез сюжета, а действията 
им винаги са свързани с постъпките на другите герои, с което се обяснява 
факта, че сред творбите му преобладават многофигурните композиции, в 
това число и полиптихове. Кунисада отделя много внимание на фона с под-
робно показване на декорациите и детайлите на сцената, охотно изобразява 
всякакви илюзионистки трикове, които изобилстват в новите спектакли. 

Творчеството на още един представител на династията – Утагава Ку-
нийоши (1797–1861), бележи края от периода на развитие на японската гра-
вюра. Повечето от огромното му количество гравюри са обединени в серии. 
Серийността в графиката по това време става много разпространена, тъй 
като в спектаклите на Кабуки главно място заема сюжетът, а центърът на 
внимание в тях става не отделният персонаж, а общото действие. Най-по-
пулярна пиеса от този период е „Канадехон Чюшингура“, която в съответ-
ствие с пристрастията на тогавашната публика е характерна с множество 
сложни фигурни мизансцени с участие на голям брой актьори и масови сце-
ни на битки. Именно сцените от това произведение заемат основно място 
в творчеството на Кунийоши. Обликът на всяко отделно действащо лице в 
неговите гравюри е подчинен на задачите за характеризиране на група от 
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персонажи като цяло, затова се наблюдава известно нивелиране на образи-
те. Лицата на героите са схематични и еднообразни, гримът е почти един и 
същ. Приличат си и костюмите с преобладаване на синия цвят (индигото се 
е асоциирало с воинска доблест). 

Някои художници от осакската школа по това време също набират 
популярност. В Осака, поради по-голямата обвързаност с книгопечатане-
то, дотогава доминира жанрът на книжната илюстрация, а дейността си в 
рамките на театралната гравюра от типа ичимай-е осакската школа започ-
ва едва в края на XVIII в. Но осакските майстори съвсем не отстъпват на 
едоските именно в областта на отделната гравюра. Много от тях са ученици 
на Кунисада, а някои майстори като Рюкосай (под негово влияние у Кацу-
кава Шюн’ей се появяват бюстовите композиции) повлияват дори развити-
ето на гравюрата в Едо. Главното отличие на осакската школа от едоската 
е пристрастието�£ изключително към театралната тематика и отсъствието 
на други жанрове в този тип гравюра. В рамките�£ творят художници като 
Хокушю (работи в периода 1810–1832) и Хокуей (работи в периода 1824–
1837). Забележителен е и Шибакуни (работи в периода 1821–1826), с кого-
то стават популярни гравюрите с посмъртно, мемориално изображение на 
актьорите. 

Последният период от развитието на печатната гравюра може да бъде 
наречен кризисен. Във времето от 1800 г. до 1868 г. една след друга се късат 
нишките, свързващи духовния живот и изкуството на града със среднове-
ковното наследство, така че по отношение на тази епоха може да се говори 
и за края на последните, най-устойчиви традиции на средновековната кул-
тура. Графиката от края на периода Едо вече носи в себе си зачатъци на из-
куството от следващата епоха и постепенно придобива черти на масов ин-
дустриален продукт. Едно от последните проявления на традиционното из-
куство укийо-е  през тези години остава театралната гравюра, Жанрове като 
плакатната гравюра, програмата, каталогът и други форми на гравюрата, са 
все още необходими на театъра, но в по-общ план класическата театрална 
гравюра като изящно изкуство неумолимо върви към своя упадък. Въпреки 
това, дългият период на съвместно развитие на театъра и графиката обаче 
не потъва безследно в миналото. За японската култура той не е просто ярка 
страница от историята. Той оставя неизгладима следа в мисленето на японе-
ца. Образната система на театралната гравюра и до днес напомня за себе си 
в различните области на съвременната японска култура. Установените в нея 
методи за характеризиране на образите и типове пространствени решения 
широко се употребяват и в съвременната книжна графика и дизайн, в кине-
матографията и оформлението на театралните представления.
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Заключение

Японската театрална гравюра стои на границата между две изкуства – 
изобразителното и сценичното. Може би именно затова в нея най-силно се 
проявяват характерните черти на епохата, по свой начин концентрирали се 
във всяко от тези изкуства. Гравюрите по театрални теми в епохата на къс-
ното средновековие са били много разпространени както на Изток, така и 
в Европа, но в повечето случаи театралната графика е съхранявала своята 
вторичност, оставайки само съпътстващо явление по отношение към теа-
търа. А високият подем на японската театрална гравюра като самостойно и 
самостоятелно изкуство, наблюдаван в периода XVII – XIX в., няма анало-
гии не само в културата на другите източни страни, но и в цялата световна 
култура.

Жизнената простота на народните вкусове, отразила се в японската гра-
вюра, в частност в театралната, не намалява значението�£ като сложно и 
голямо изкуство. Макар по рафинираност и елитарна изисканост тя да не 
може да съперничи с придворната и манастирската култура на миналото, тя 
има своите достойнства и своето благородство. Тя е изпълнена със свежест 
на лирическото възприятие, открита жизнеутвърждаваща сила и изрази-
телна приповдигнатост на чувствата. Тези качества, благодарение на които 
гравюрата става водещо изкуство на границата между средновековието и 
новото време, продължават да привличат и нашите съвременици.



130

   
Списание на младия японист, бр. 2/2013

ЦИТИРАНИ И ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ:

Сердюк Е. А. Японская театральная гравюра 17–19 веков. М., „Искусство“, 1990.
Успенский М. В. Японская гравюра. Спб., „Янтарный сказ“ Кал, 2004.



НА СТУДЕНТИ ЯПОНИСТИ 

ПРЕЗ 2013 ГОДИНА
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КОНКУРС 
ПО ОРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО  
НА ЯПОНСКИ ЕЗИК

През 2013 г., в организирания от Посолството на Япония в Бълга-
рия и Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, ХIX конкурс 
по ораторско майсторство на японски език, специалност Японистика 
се представи с трима участници – един в раздел начинаещи и двама в 
раздел напреднали. Предоставяме на читателите възможността да се 
запознаят с японските текстове на трите наградени изказвания пред 
публика и  техните автори:
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ПЪРВА НАГРАДА В РАЗДЕЛ НАЧИНАЕЩИ

Христина Иванова
I курс специалност Японистика

СУ „Св. Климент Охридски“
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ВТОРА НАГРАДА В РАЗДЕЛ НАПРЕДНАЛИ

Марина Колева
III курс специалност Японистика

СУ „Св. Климент Охридски“
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ТРЕТА НАГРАДА В РАЗДЕЛ НАЧИНАЕЩИ

Калин Петков
II курс специалност Японистика

СУ „Св. Климент Охридски“
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НА СТУДЕНТИ ЯПОНИСТИ

ПРЕЗ 2013 ГОДИНА
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ОСМИ ПРАЗНИК НА ЯПОНСКАТА КУЛТУРА – БУНКАСАЙ

БУНКАСАЙ 2013 „ЯПОНИЯ – 
ОСТРОВИТЕ НА СЪКРОВИЩАТА“

Димана Атанасова
II курс специалност Японистика

СУ „Св. Климент Охридски“

И тази година, за пореден осми път специалност Японистика в СУ „Св. 
Климент Охридски“ организира и проведе празника на традиционната и 
модерна японска култура – Бункасай. Събитието се проведе на 9 юни в ау-
диториите, където се водят всички лекции на студентите по специалността, 
а именно в Центъра за Източни Езици и Култури в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“. Основна роля в организацията на събитието поеха студентите от 
първи до четвърти курс, неизменно подкрепяни от своите преподаватели и 
от част от завършилите си колеги. По този начин те успяха да споделят своя 
възторг от Япония не само помежду си, но и с множеството посетители, за 
които, както винаги, входът беше свободен.

В началото на лятото гостите на фестивала имаха възможността да по-
емат на мислено пътешествие към островите на географски далечната, но 
все по-близка до сърцето Япония, да се докоснат до нейните културни съ-
кровища. Програмата на събитието се състоеше от две части – сценична и 
несценична. 

Темата на тазгодишния празник бе вдъхновена от песента „Такараджи-
ма“ („Островът на съкровищата“) на японския дует Кобукуро, която беше 
изпълнена от студентите по време на откриването на сценичната част. Про-
грамата продължи с обръщения от посланика на Япония в Република Бъл-
гария, Негово превъзходителство Такаши Коидзуми, и от ръководителя на 
катедра „Езици и култури на Източна Азия“ проф. дфсн Нако Стефанов. 
Последва изпълнение на пиесата „Сукероку“ от репертоара на класическия 
японски театър Кабуки, специално адаптирана от четвъртокурсничката Та-
исия Телалим. Участие взеха студенти от всички курсове, които сами се за-
еха да подготвят и организират техническата част. За репетициите и декора 
отговаряха съответно Валентина Миланова и Кристина Стоянова от 2-ри 
курс, а първокурсниците пък показаха изключително добри сценични уме-
ния. „Беше ми по-лесно да изиграя един мъжествен мъж, отколкото жен-
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ствен, така че се наложи доста да поработя върху образа, но всички много 
държахме да изглеждаме автентично и си помагахме взаимно със съвети и 
идеи. Мисля, че се получи добре.“ – спомня си Елена от 1-ви курс, която 
беше в ролята на по-големия брат на главния герой, един карикатурен образ 
на мъж, антипод на героичния Сукероку. 

Пиесата предизвика фурор с комичността си, достоверните костюми и 
декор, добрата актьорска игра и не на последно място – с изпълнението на 
главната женска роля на чист български език от студента на обменни начала 
от университета Сока, Хироаки Тосака. За сценичната част студентите бяха 
подготвили още представяне на два модерни японски танца върху популяр-
ни песни; традиционния танц Бон-одори, в който взе участие и публиката; 
викторина и песента „Тегами“ („Писмо“) на Анджела Аки, изпълнена от 
Константина Станкова, 2-ри курс под акомпанимент на китара от Николай 
Дюлгеров, 4-ти курс.

Освен сценичната част, програмата включваше различни презентации 
и демонстрации – за изработване на оригами и кирие, калиграфия и при-
готвяне на суши, а в така наречената „Стая със съкровища“ бяха изложени 
разнообразни проекти и макети. Бяха обособени и „Стая на аниме и манга“, 
кът за обличане на юката – летен вариант на познатото кимоно, а също и 
„Мейд кафе“. За трета поредна година една от вълнуващите спирки по пътя 
към островите на съкровищата беше благотворителният базар, където посе-
тителите можеха да си закупят различни предмети, книги и дребни сувени-
ри, свързани с Япония, а спечелените средства бяха дарени за благородната 
кауза на фонд „Милосърдие“ към Българския червен кръст.

В традиционно популярните стаи за оригами и калиграфия местата не 
оставаха дълго свободни. „Тъй като постоянно влизаха нови и нови хора, 
които искаха да се научат как да създават чудни форми от хартия, така и 
не успях да разгледам останалата част от фестивала“, сподели първокурс-
ничката Любомира, която беше от водещите в работилницата по оригами. 
„Мислех, че калиграфията прилича на рисуването, но се оказа доста сложно 
изкуство“, разказа ентусиазиран гост, студент по архитектура.

Стаята за аниме и манга, макар и скрита в дъното на последния етаж 
на Центъра за Източни Езици и Култури, съвсем не остана незабелязана от 
гостите. Освен на възможността да закупят сувенир с любимия персонаж, 
те се насладиха на занимателни игри и презентации.

Организираното за първи път в рамките на Бункасай „Мейд кафе“ пре-
дизвика изключителен интерес. Невероятно популярни в Япония, мейд ка-
фенетата са характерни с това, че сервитьорките в тях са облечени в различ-
ни интересни костюми – на френски прислужници, на популярни герои от 
аниме и манга, на животни и др. В кафенето клиентите имаха възможността 
да опитат домашно приготвени сладкиши, различни видове чай, включи-
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телно японски зелен чай. Инициативата и нелеката организация беше поета 
изцяло от студентите в първи курс.

По програмата за социално подпомагане на компания Мицубиши, след 
като беше представен и защитен проект на преподавателя Елеонора Колева, 
през 2012 г. бяха ремонтирани всички кабинети и стаи на специалността и 
бе закупена нова мултимедийна техника и компютри. Съчетанието между 
академична среда и празничен уют допринесоха за още по-приятно настро-
ение както на гостите, така и на самите участници.

Събитието продължи над шест часа. След дългите месеци подготовка 
студентите японисти бяха прекалено изморени дори да празнуват, но ус-
мивки от удовлетворение грееха на всяко лице. Гостите, от друга страна, 
бяха заредени с множество нови емоции. „Има ли начин да се абонирам, за 
да не пропусна следващия Бункасай?“, питаше едно момиче, а отзивите в 
социалните мрежи не се различиха от общото мнение: „Едно несравнимо 
изживяване – отново, БЛАГОДАРЯ на всички за старанието, дано продъл-
жавате и занапред!“

Но дори след края на празника тежкото ковчеже със съкровища на 
японската култура не бе затворено и прибрано в тъмен прашен ъгъл, строго 
заключено до следващата година. Напротив, то остана широко разтворено, 
достъпно за всеки желаещ да приближи Япония до себе си. 
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ПРОГРАМА

Сценична част

12:00 Откриване с групово изпълнение на песента “Такараджима“

12:10 Поздрави от името на официалните гости

12:20 Класическа Кабуки пиеса “Сукероку“

12:45 Викторина с награди – първа част
1

13:00 Модерни танци

13:15 Викторина с награди – втора част
2

13:30 Изпълнение на японска песен “Тегами“

13:40 Традиционен танц с участието на публиката

14:00 Закриване на сценичната част
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Извънсценична част

Благотворителен базар

Ауд. “Проф. Емил Боев“ – Обличане на Юката от 14:40

14;40
Ауд. 23 и 23А – Мейд кафе от 14:30

23 23A 14;30
Ауд. 29 – Оригами уъркшоп от 14.30 и 16.30; Кириe ъуркшоп от 15.30

29 14:30 16:30
15:30

Ауд. 32 – Калиграфия от 14.30
32 14;30

Ауд. 36 – “Съкровищница“ с презентации, прожециии и демонстрации от 14.30
36

14:30
Ауд. 37 – Аниме стая от 14.30
37 14;30

Ауд. 39 – Суши уъркшоп от 14.30 и 16ч.
39 14:30 16;00
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ВТОРИ БАЛКАНСКИ ЛАГЕР ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК

 ЯПОНИЯ И БАЛКАНИТЕ – ЛЕТНИ ЛАГЕРИ

Константина Станкова
III курс специалност Японистика

СУ „Св. Климент Охридски“

През юни 2012 г. успешно се проведе първият летен балкански лагер 
по японски език и култура, финансиран от Японската Фондация. Лагерът 
се проведе в курортния град Китен на територията на България – домакин 
беше СУ „Св. Климент Охридски“ и гостуваха студенти и преподаватели 
по японски език и култура от 5 балкански страни – България, Македония, 
Румъния, Сърбия и Турция. 

Тази година лагерът се проведе за втори пореден път, като отново за-
върши с Празник на японската култура, но този път в ГПАЕ „Гео Милев“, 
Бургас. 

Занятията и начинът на провеждане сега беше по-различен. Участни-
ците отново се разделиха на групи и водеха дебати на японски език по раз-
лични зададени теми.
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Една от вечерите беше посветена изцяло на културния обмен между 
участващите страни, където групите студенти имаха възможността да пред-
ставят своите държави с танци, песни, скоропоговорки и др. 

Всеки ден се отделяше време и за подготовка на Празника на японската 
култура, който този път имаше още по-голям успех. Учениците от езико-
вата гимназия проявиха голям интерес и взеха активно участие във всички 
работилници. И отново японският език беше основното свързващо звено 
между участниците и организаторите.

Летните лагери или както ги наричат студентите от специалност япо-
нистика в Софийски университет – „Японистични балкански лагери“, са 
иновация в обучението по практически японски език и култура. Студентите 
и преподавателите от всички участващи страни са единодушни в мнението 
си, че това мероприятие е изключително полезно както за усъвършенства-
нето на езика и задълбочаването на културните познания, така и в опозна-
ването на самите балкански страни помежду им. 

Проведената между гостуващите и приемащите студенти анкета показа 
желанието „Японистичните балкански лагери“ да се превърнат в традиция 
и да се провеждат всяка година.
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2013–2014 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

Студенти-японисти
с отличника на випуск 2013 на ФКНФ – Калина Чолакова (първата от ляво)

и техния преподавател проф. дфн Б. Цигова,
на церемонията по връчване на дипломи в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“.
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ПУБЛИКАЦИИ:
 

 

 Юбилеен сборник КРЪГ/Списание на младия 
 на специалност Японистика японист, Брой 1, 2013 г.
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ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

КУРС „ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА“
Факултет по класически и нови филологии, 
Специалност Японистика

Обучението се провежда от 2006/2007 академична година
Курсът предлага широкопрофилна подготовка в посочената област. Пред-
назначен е за специалисти от различни сфери, които желаят да придобият 
основни практически умения за общуване на японски език, както и базови 
познания за японската култура и общество. Подходящ е и за служители в 
държавната администрация, чиято сфера на дейност предполага контакти с 
Япония, и за ръководители и служители на фирми, които имат бизнес отно-
шения с японски компании и организации.
Обучението се извършва в специалност „Японистика“ на Катедра „Езици и 
култури на Източна Азия“ от висококвалифицирани български и японски 
преподаватели.
Продължителност на обучението – 2 години, по два семестъра годишно / 
3 пъти седмично от 18 до 21ч. 
След успешно приключване на обучението се издава свидетелство за про-
фесионална квалификация.

Записване – ежегодно от 01 април до 15 септември, в каб. 214, партер, Рек-
торат, Северно крило, бул. Цар Освободител 15.

Документи за кандидатстване – заявление до Ректора за участие в курса 
(свободен текст), ксерокопие на диплома за висше образование (за дейст-
ващи студенти – уверение за студентско положение), документ за платена 
такса – фискален бон или бордеро.

За допълнителна информация: Сектор „Следдипломна квалификация“, 
Ръководител сектор: Цветана Панова

Ректорат, каб 214, тел.: (+ 359 2) 9308 548, (+ 359 2) 846 35 46, 
E-mail: tz_panova@fmi.uni-sofi a.bg

ЦЕНТЪР ЗА ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ – Отдел „Студенти“ 
Бул. „Тодор Александров“ №79, каб. 2, Мария Тодорина
02/829 37 83 вътр. 117; 02/829 37 85, E-mail: mimi_todorina@abv.bg
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ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН  МАГИСТЪР:

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2013 ГОДИНА СТАРТИРА НОВАТА
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА“ НА 

СПЕЦИАЛНОСТ ЯПОНИСТИКА В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

С цел да подпомогнем нашите следващи дипломанти от бакалавър-
ската програма да надградят своите знания напомняме, че курсът на 
обучение в нашата магистърска програма „Японски език и култура“ 
осигурява необходимото по-високо ниво на квалификация в научното 
направление филология и гарантира по-целесъобразен спектър на ком-
петентност в бъдещата професионална реализация на завършилите 
специалисти японисти. 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

специалности: ЯПОНИСТИКА
Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. дфн Бойка Цигова
e-mail: boyka.tsigova@gmail.com

Целта на обучението в магистърската програма „Японски език и култу-
ра“ е да се дадат насоки за изясняване на приоритетите в професионална-
та ориентация на подготвяните в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ японисти, да се очертае по-широк спектър от възможности за 
профилирането им като бъдещи специалисти и да се стимулира тяхната мо-
тивация за по-пълноценна професионална реализация  в условията на все 
по-динамично развиващата се културна интеграция в съвременния свят. 
Актуалността на магистърската програма „Японски език и култура“ се по-
твърждава както от конкретните цели за по-висша степен на академично 
образование в специалността Японистика на СУ „Св. Климент Охридски“, 
така и от допълнителните възможности, които се предоставят на студенти-
те японисти. да придобият компетенции както в областта на познанието за 
Япония като страна и култура, нейната ценностна система, изкуство и ду-
ховност, така и в областта на източната духовност и културата на страните 
от Изтока. 
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Профилираното обучение в магистърския курс включва учебни про-
грами за особеностите и актуалните проблеми на традиционната и съвре-
менна японска духовна и материална култура, японските изкуства, за исто-
рията и съвременните форми на икономическо и културно сътрудничество 
между България и Япония, за състоянието и перспективите на българската 
японистика, за научните езиковедски, литературоведски и културологични 
изследвания в тази област на познанието в България и по света (виж при-
ложения по-долу Учебен план). В процеса на обучението се предвиждат из-
ползване на мултимедийни материали и разнообразни форми на аудиторна 
и извънаудиторна самостоятелна работа на студентите. В тематичното съдъ-
ржание на учебните дисциплини е установен баланс между теоретичната 
подготовка и провеждане на дискусионни обсъждания, семинари, презента-
ции, анкетни проучвания и уъркшопи, с цел студентите да се стимулират за 
бъдеща научноизследователска дейност, свързана с различни проблеми на 
японския език и култура и други аспекти на културите на Изтока.

Общият брой кредити на обучението в магистърската програма е 
90 ECTS-кредита. За успешно завършили курса се считат набралите мини-
мум 75 кредита от задължителни, избираеми дисциплини или курсови ра-
боти и защитилите магистърска теза, изготвена под научно ръководство, за 
която получават 15 кредита. 

Завършилите магистърската програма „Японски език и култура“ полу-
чават професионална квалификация, която им осигурява статут на специа-
листи – японисти с по-висок кредит на доверие в научноизследователска-
та сфера, академичните среди и обществения живот. Те могат да намерят 
професионална реализация в различни сфери на културния, стопанския и 
обществения живот на страната като специалисти в областта на образовани-
ето, културата, международните отношения, държавния апарат, средствата 
за масово осведомяване, книгоиздаването, туризма и др.

Условия за кандидатстване и прием:
В магистърската програма „Японски език и култура“ могат да кандидат-
стват:

– Студентите, завършили бакалавърската степен на обучение в специал-
ност Японистика на СУ „Св. Климент Охридски“

– Специалисти от други научни направления, получили сертификат за 
обучение по японски език и култура в курса за следдипломна квалификация 
„Японски език и култура“ на СУ „Св. Климент Охридски“. 

– Дипломирани специалисти по други хуманитарни науки, при усло-
вие, че са с българско гражданство или са с гражданство на страни от ЕС и 
които притежават документ от български или чуждестранни образователни 
институции, удостоверяващ, че владеят японски език в степен равностойна 
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или по-висока от придобитата в бакалавърската степен на специалност Япо-
нистика в СУ „Свети Климент Охридски“ (II ниво на „Japanese Language 
Profi ciency Test“ – JLPT). 

Необходимият минимален успех за всички кандидати е много добър 
(4.50) от диплома за завършено висше образование. Всички кандидати с по-
нисък успех ще се класират за платена форма на обучение.

Квотата за държавна субсидия се разпределя с предимство между 
кандидатите, завършили бакалавърска или магистърска степен в спе-
циалност Японистика. Приемът и класирането ще се осъществяват въз 
основа на общия успех от: дипломата за завършено висше образование и 
конкурсен изпит. Конкурсният изпит за всички кандидати за местата, субси-
дирани от държавата, е интервю. 

Платена форма на обучение: Приемът и класирането на кандидатс-
тващите за платена форма на обучение ще се осъществява при условията, 
валидни за кандидатите за държавна субсидия. 

За попълване на незаети места: Освен кандидатите от специалност 
Японистика, с право на участие в класирането както за държавна субсидия, 
така и за платена форма на обучение ще се ползват и специалисти по други 
хуманитарни науки, при условие, че са с българско гражданство или са с 
гражданство на страни от ЕС и които притежават документ от български 
или чуждестранни образователни институции, удостоверяващ, че владеят 
японски език в степен равностойна или по-висока от придобитата в бака-
лавърската степен на специалност Японистика в СУ „Свети Климент Ох-
ридски“ (II ниво на „Japanese Language Profi ciency Test“ – JLPT). 

Програма  за събеседване: Приемният изпит се провежда под формата на 
събеседване на български език. Изпитната комисия задава въпроси, с цел да 
се установят: мотивацията на кандидатите за обучението им в магистърската 
програма, насочеността на специализираните им образователни и/или науч-
ни интереси в областта на японистиката, общокултурната им осведоменост, 
способността им да излагат и споделят собствени мисли, представите им за 
ползата от обучението в магистърската програма с оглед на намеренията им 
за бъдещата им професионална реализация. 
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УЧЕБЕН ПЛАН

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ Семес-
тър 

Лек-
ции

Уп-
ражне      

ния

ECTS 
КРЕДИТИ

Съвременен японски език – практически 
курс 1.

1 15 30 4

Японска култура – традиции и съвре-
менност

1 30 2

История на японското сценично изкуст-
во и театър

1 30 15 4

Социално-икономическо развитие на 
съвременна Япония

1 30 2

Шинто и Дзен-проекции в традицион-
ните японски изкуства

1 30 15 4

Българската японистика: история, съвре-
менно състояние и перспективи

1 30 15 4

Изследвания в съвременната японисти-
ка

1 30 15 4

Естетика на източния театър 1 30 2
Съвременен японски език – практически 
курс 2.

2 45 4

Съвременна японска архитектура 2 30 2
Етнография на Източна Азия 2 30 15 3
Подготовка на дипломна разработка под 
научно ръководство

2 60 2

Защита на дипломна работа 2 15
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (избра-
ните дисциплини трябва да носят ми-
нимум 8 кредита (4 кредита за I сем., 4 
кредита за II сем.)
Японската литература в България: пре-
вод и рецепция

1 30 2

Японското сценично изкуство “НО“ 1 30 2
Дзен-словесни типологии в Япония 1 30 2
Gender Studies. Роля на пола във фолк-
лора.Мъжките образи в японските въл-
шебни приказки

1 30 2

Философия на образността 1 30 2
История на политическите и културни 
отношения м/у България и Япония.

1 30 2
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Японската гравюра укийо-е: автори и об-
разци

1 30 2

Кулинарно изкуство и култура на хране-
нето в Япония

2 30 2

Потребителската култура в Япония и 
Китай.

2 30 2

Поетичен символизъм в източноазиатс-
ката поезия

2 30 2

Музикална култура на Източна Азия. 2 30 2
Други избираеми дисципини 
(предлагани в други магистърски про-
грами на СУ “Св. Климент Охридски“, 
както и от всички задължителни и из-
бираеми дисциплини в бакалавърските 
програми на специалностите Китаисти-
ка и Кореистика, но без да може да избе-
ре два пъти в рамките на двете степени 
една и съща дисциплина).   

Съставил: проф. дфн Бойка Цигова
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АКАДЕМИЧНИ ПРОЯВИ, С УЧАСТИЕ НА 
СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 

• Студентски научен семинар със студенти и преподаватели от уни-
верситет Хитоцубаши, Токио. Тема: “България и Европейският съ-
юз“. Специалност Японистика е съорганизатор и домакин на съвместния 
студентски форум. – Септември 2013 г. 

• Двустранен студентски семинар за междукултурен обмен със студен-
ти от Университет „Бункьо Гакуин“, Токио. Специалността е органи-
затор, домакин и координатор на провеждане на събитието. – Септември 
2013 г.

• Изложба „България за Япония“, посветена на 55-годишния юбилей 
от възстановяването на българо-японските дипломатически отно-
шения. Организирана от специалност Японистика съвместно с Нацио-
налния Етнографски Музей. 15 януари – 7 февруари 2014 г.

• Клуб по калиграфия
 Създаденият през ноември 2012 г. „Студентския клуб по калиграфия“, 

организиран от Петя Панайотова от 4 курс на  специалност Японистика, 
с любезното съдействие на японския гост–преподавател в специалност-
та,  г-ца Таширо, ще продължи да провежда своите занятия и през след-
ващата 2013–2014 академична година.
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