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ПРИВЕТСТВИЕ
от проф. дфн Бойка Цигова

Скъпи колеги и гости!
Днес откриваме честванията на юбилейната за нашата специалност 

25-а годишнина. Изминалото време от четвърт век за нас беше път от 
създаване към съзряване, път, чиято посока е към хоризонтите на знанието 
за Япония. Днес с гордост можем да се поздравим с успешно извървяното 
време.

Гордея се с всички наши бивши и настоящи студенти, които преминаха 
по този път и израснаха като достойни личности! Благодаря на колегите от 
Япония и на младите колеги преподаватели, с които упорито се движехме 
напред, трупахме опит и като се учехме един от друг, всеки нов ден по 
малко помъдрявахме! Сигурна съм, че сме готови да продължим по пътя 
си към хоризонта на нови перспективи за нашата специалност!

За огромно мое съжаление, днес, в този ден на откровена равносметка, 
нямам възможност лично да споделя вълнението и радостните мигове на 
удовлетворение от постигнатото. Въпреки това ще съм с всички вас и на 
всички пожелавам здраве и още по-стойностни професионални успехи!

Честито на специалност Японистика!
Пожелавам успех на предстоящата юбилейна конференция!

Професор дфн Бойка Цигова
30.10.2015 г.





ДОКЛАДИ
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25 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ ЯПОНИСТИКА 
В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:

ПОСТИЖЕНИЯ И БЪДЕЩИ ХОРИЗОНТИ

Гергана Петкова

Уважаеми гости, колеги, студенти и приятели! През 2015 г. се 
навършват 25 години от основаването на специалност Японистика във 
Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“.

Историята на специалността ни може да бъде проследена назад 
във времето, до края на 60-те години, когато за първи път в България е 
създаден вечерен курс по японски език към катедра „Източни езици“ на 
Софийския университет. В него започват да преподават първостроителите 
на българската японистика – Тодор Дичев, Силвия Попова, Дора Барова, 
Бойка Цигова, Цветана Кръстева, Людмила Холодович. Постепенно 
факултативните курсове се разрастват, попълнени с нови учебни 
програми по японска литература. На 17.01.1990 г. с Протокол № 5 на 
Академическия съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ е създадена 
редовна петгодишна магистърска програма „Японска филология“. Днес 
тя се нарича Японистика и засега е единствената специалност в България, 
акредитирана да провежда обучение и в трите степени на дипломиране – 
бакалавър, магистър и доктор.

Преди 25 години специалност Японистика започва своето самостоя-
телно съществуване, като си поставя за цел да обучава висококвалифи-
цирани специалисти с конкурентно ниво на владеене на японски език и с 
богата палитра от знания по отношение на японската култура. За 25 години 
нашата специалност извървя сериозен път на съзряване и утвърждаване, 
път за национално и международно признание. 

Път на развитие

Какво определя развитието? На първо място това е промяна в 
комбинация с положителни разултати. Затова ще започна именно с тях. 
В резултат на натрупан от години опит днес можем да се гордеем с 
постиженията в областта на преподаване на японски език:
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– Изключително представяне на студентите японисти на изпити-
те за владеене на японски език, като повече от половината във всеки 
випуск завършват с най-високо ниво според японските стандарти за 
владеене на японски език.

– Трайно присъствие на студентите японисти в конкурсите по 
ораторско майсторство на японски език, провеждани ежегодно, като 
в последните няколко години нашите студенти печелят категорично 
награди и в двете категории – и за начинаещи, и за напреднали.

Изключително доброто представяне на студентите японисти в 
конкурсите за обучение в Япония даде основания през изминалата 2014 г. 
Министерството на образованието на Япония да посочи специалността ни 
като четвърта в света по високи резултати в преподаването и усвояването 
на японски език.

За да поддържа това високо ниво на преподаване, специалност 
Японистика следи всички нововъведения в сферата на обучението по 
японски език, както и тенденциите в развитието на японистиката по света, 
като се старае своевременно да актуализира учебния си план и програми. 
Само през изминалите две години учебният ни план бе осъвременен и 
обогатен с нови дисциплини и нови форми на преподаване.

Специалността провежда редовно анкетиране на студентите, за да има 
обратна връзка с тях. Учебните планове се актуализират своевременно, 
за да отговарят на съвременното състояние на японистиката по света и 
на очакванията на кандидат-японистите. Пример са новите дисциплини, 
сред които: Визуалната култура (в момента основна тема на академичния 
дискурс по света), Методика на преподаването на японски език, Японски 
език: надграждащи техники, японският пазар на труда, и др. Учебният 
план на специалността успешно постига търсения баланс между език и 
култура от една страна, и между теория и практика, от друга.

По отношение на образователния процес винаги сме се старали 
да следваме японския принцип кайдзен, в основата на който лежи 
убеждението, че всяко състояние подлежи на подобрение и дори 
незначително, но всекидневно подобрение на състоянието днес е гаранция 
за развитие и постигане на набелязаните цели утре. В този смисъл 
опасността да преследваме самоцелно образователни химери е сведена до 
минимум за сметка на постъпателно и сигурно развитие, което се базира 
на постигнатото, като го усъвършенства непрекъснато.

Днес преподавателският състав на специалността наброява 7 щатни 
и 9 хонорувани преподаватели, както и двама гост-лектори от японска 
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страна. Само за сравнение преди 25 години специалността стартира с 
двама щатни преподаватели. Днес разполагаме с екип от 2 професори, 2 
доценти, 6 преподаватели с докторски степени, трима носители на езика, 
трима членове на утвърдени международни професоинални асоциации, 
един удостоен с високо почетно звание от японска страна.

Професионалният опит и компетентността на преподавателите са 
изключително важен фактор за преодоляване на огромното напрежение 
и тежкия хорариум в специалността. Добрата екипност също спомага 
за постигане на набелязаните цели. Тази година за първи път от своето 
създаване разполагаме с повече желаещи да станат част от екипа, което 
дава надежди за бъдещото ни развитие. Завършилите бакалавърска 
степен могат да продължат да надграждат в магистърската програма 
„Японски език и култура“, а тази година обявихме повече места за 
обучение в докторската ни програма, с надеждата новата смяна да избере 
нашата мисия и бъде подготвена да поеме щафетата за популяризиране 
на японския език и култура в България, както и за подсигуряване на 
успешния културен обмен между България и Япония.

Научната дейност е друг основен приоритет на нашата специалност.
Специалността публикува редовно изследователските резултати 

на своя академичен състав. Само за последните няколко години са 
публикувани шест изследователски труда – в областта на езикознанието, 
литуратурознанието, изкуствознанието, етнографията и японистиката. 
Статии и студии на щатния състав на специалността са публикувани също 
и в авторитетни рецензирани научни издания, цитират се активно у нас 
и в чужбина. Общият брой на научните публикации за последните пет 
години надхвърля двадесет.

Сред научните публикации и поредици трябва да бъдат отбелязани 
също и:

– Успешният старт и устойчиво развитие на проекта за студентско 
списание „КРЪГ“, в което се публикуват студентски разработки 
(през 2015 г. излезе четвърти брой, пети се подготвя).

– Издадени са учебници и учебни помагала по основни дисциплини;
– Издадени са два сборника от научни конференции с международно 

участие.

Академични форуми

За последните пет години специалността е провела четири академични 
форума с международно участие (2009, 2010, 2012, 2015) и една студентска 
конференция (2014), последвани от публикации на сборници.
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Като филологическа специалност международният обмен е ключов 
за устойчивото ни развитие. Затова през последните няколко години 
специалността работи целенасочено и успешно за увеличаване броя 
на двустранните споразумения, като понастоящем те са със седем 
японски университета и подсигуряват осем стипендии за едногодишни 
специализации на студентите в бакалавърския курс на обучение. През 
2012 и 2013 г. бяха осъществени три визити от японска страна на японски 
студенти и съвместни семинари със студенти японисти (Университети 
Бункьо Гакуин и Хитоцубаши). Специалността два пъти е била 
домакин на визити от страна на императорското семейство. А само през 
последните четири години сме посрещнали седем чуждестранни гост-
лектори на краткосрочни визити, сред които представители на значими 
образователни и изследователски институти като Осакския университет 
и ИНАЛКО, Париж.

Проектна дейност

За да подобри материалната база и да подсигури повече възможности за 
научен обмен, специалност Японистика търси сътрудничество с различни 
институции. За последните четири години специалността кандидатства и 
печели 8 проекта за външно финансиране за над половин милион лева – 4 
към Японската фондация и 4 към корпорация „Мицубиши“. Със средствата 
на Японската фондация се провежда ежегодният международен летен 
лагер по японски език – уникална за балканския регион инициатива, 
която събира студенти японисти от пет балкански държави с цел обмяна 
на опит, изграждане и поддържане на контактна мрежа на балканските 
японистики и подсигуряване на интерактивна работна и учебна среда.

С финансовата подкрепа на корпорация „Мицубиши“ са ремонтирани 
седем помещения в ЦИЕК, подсигурено е модерно оборудване, 
включително преводаческа будка, 22 броя компютри, мултимедия, 3 
телевизора, копирни машини, озвучителна техника. Без тази безценна 
подкрепа от японска страна трудно бихме могли да си представим 
устойчиво развитие в динамичната и конкурентна среда на 21-вото 
столетие.

Съвместни проекти с български институции, от друга страна, 
подсигуряват нови възможности за осъществяване на основните 
оразователни и научни цели. За пример могат да бъдат дадени 
съвместната изложбата с Института по етнология и фолклористика към 
БАН в Националния етнографски музей през януари 2014 г. по повод на 
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55-годишнината от възстановяването на българо-японските отношения 
и дългосрочният проект съвместно с община Люлин за мотивиране 
и стимулиране на учениците в 40-о СОУ „Луи Пастьор“ посредством 
запознанство с японския език и култура, които се радват на особен успех.

Специалността работи активно за подсигуряването на подходяща 
среда за развитие на студентите, насърчаване на самостоятелното и 
творческо мислене. Създават се възможности за изява, като например 
ежегодния фестивал на японската култура, който студентите подготвят 
и осъществяват сами и който се провежда традиционно през месец май 
вече десет поредни години. Така се насърчава тяхното професионално 
развитие, комуникационните и презентационните им  умения и се 
предоставят условия за натрупване на опит. 

От тази академична година специалността даде старт на нова 
инициатива по японски модел, а именно клубове по интереси, където 
студентите могат да се запознаят от първа ръка с японската култура – клуб 
по калиграфия, клуб по традиционна японска култура, клуб по визуална 
култура и клуб по японски танци. Тази инициатива развива различни 
умения у студентите, формира дух за работа в екип и им позволява да 
намерят своята интерпретация и усещане за японската култура. 

Специалността работи целенасочено и за обвързване на обучението с 
практиката. Като пример може да бъде даден дългосрочният педагогически 
проект с община Люлин, както и работата по превод в рамките на 
различни дисциплини от учебния план. Четири броя на списание „Кръг“ 
със студентски разработки са вече факт, през 2015 г. излезе от печат „Исе 
моногатари – любовни етюди“ (студентски преводи от старояпонски език 
върху класическо произведение от Х в.), втора част е под печат. В рамките 
на програмата за студентски стажове и практики нашите студенти 
активно съдействат за подготовката на статии в Българска енциклопедия 
на БАН. Проектите от последните години работят и за представяне на 
японската култура в детски градини, училища и пред широката публика. 
Така студентите имат възможността да комбинират теорията с практиката, 
което допълнително засилва тяхната мотивация, в същото време им 
дава възможност за професионално профилиране и ориентиране. Така 
се стараем да подсигурим и един по-плавен преход от академична към 
реална работна среда.

Въпреки ограничените възможности на пазара на труда у нас, 
завършилите японисти се реализират изключително успешно, като 
благодарение на активните българо-японски отношения и трайния интерес 
към Япония в България с всяка изминала година се откриват нови и нови 
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възможности за професионална реализация, сред които – в структурите на 
държавната администрация, образованието, издателската дейност, частния 
сектор. Немалка част от завършилите продължават своето обучение в 
магистърски и докторски програми към СУ и в чужбина. Отзивите на 
колегите японисти по света по отношение на подготовката на завършилите 
специалност Японистика в СУ са изключително положителни. За пример 
може да бъде даден Университетът Осака – вторият по големина и престиж 
в Япония, който твърдо заявява, че нашите студенти са предпочитани 
заради високото ниво на подготовка и мотивация.

Специалност Японистика е една от най-желаните специалности в 
СУ и приемът в нея по правило е с много висок бал. През последните 
две години статистиката сочи, че специалността е посочена като първо 
желание от близо 140 кандидат-студенти, което я превръща във втората 
най-желана специалност във ФКНФ. Въпреки увеличения прием през 
последните две години, желаещите да следват Японистика надхвърлят 
многократно обявената квота. Развитието е очевидно – випуск 1990 
стартира с пет студенти, тази година първокурсниците са 26.

Специалността е основно звено на японистиката в България. 
За 25 години от създаването си специалността е изградила над 300 
специалисти, преподавателите са допринесли изключително много за 
популяризирането на японския език и култура в България посредством 
преводи, изследователски трудове, обществени прояви и различни проекти. 
Благодарение на преподаватели и випускници в България се разкриват 
нови паралелки за изучаване на японски език и култура в средния курс 
на обучение – само в София тези примери са три (18 СОУ, 138 СОУ и 40 
СОУ), успешно съществуват и популяризират японската култура различни 
частни школи, издателства публикуват специализирана и художествена 
литература под редакцията или превода на японисти, функционират звена 
на държавната администрация. Ефектът на пеперудата, който нашата 
специалност предизвиква вече 25 години, може да бъде наблюдаван в 
различни сфери от обществения, културен, политически и икономически 
живот на България.

За всички тези постижения през 2014 г. специалност Японистика 
бе наградена с почетната грамота на министъра на външните работи на 
Япония на специална церемония, организирана от японското посолство 
в България.

В резултат на усилията на всички японисти дотук специалност 
Японистика днес се ползва с много висок кредит на доверие и уважение 
в японистичните среди в Япония и чужбина. Винаги сме работили за 



19

приемственост на поколенията, което подсигурява бъдещото развитие на 
специалността и на японистиката в България.

Позволете ми накрая да обобщя изминатия от нас път. Преди 25 
години се създава специалност Японистика – разбира се, благодарение на 
благоприятния исторически и международен контекст, държавна политика 
и обществена нагласа в този период, но и благодарение на всеотдайността 
и професионализма на първостроителите специалността набира скорост 
и поема път на развитие.

На нашето поколение днес се падна честта да отстоим извоюваните 
добри позиции през последните години и да допринесем за устойчивост 
на това развитие.

Но светът се променя. ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水
にあらず, казва Камо-но Чомей. Или с други думи – всичко тече, всичко 
се променя, реката не спира своя бяг, ала водите й никога не са едни и 
същи. Предизвикателствата, които предстоят, не са нито по-малки, нито 
по-безопасни. В политически, икономически и международен план светът 
се променя, силите на деня се променят, а с тях търпят актуализация и 
приоритетите. Това неминуемо се отразява и на нас, и на нашето място 
в българското общество. Изправяме се пред задачата не само да запазим 
извоювани позиции, но и да излезем с новаторски и конкурентни решения. 

Защото освен всичко друго, в световен план хуманитаристиката 
също е изправена пред сериозни предизвикателства. Текат дискусии по 
отношение на хорариум и застъпеност на хуманитарни дисциплини в 
университетите по света. Да не говорим, че и в България знанието вече 
далеч не е яркият образ на „слънце, което във душите грей“. Приоритетите 
се променят.

Затова ние всички трябва да помислим какво ще правим оттук насетне, 
как ще продължим развитието си. Вероятно се налага да преосмислим 
вече старите формати на аудиторна и извънаудиторна заетост? Да 
продискутираме заедно дали учебните планове отговарят реално на това, 
което нашите студенти имат нужда да научат, за да се реализират успешно 
на трудовия пазар. Като в същото време на първо място останат ранобудни, 
именно ранобудни, каквито бяха не само преди две години, а по време на 
цялото си следване. Дали ако се задоволим с постигнатото дотук, ще бъде 
достатъчно, за да продължим напред? 

Възможно е следващата естествена стъпка в нашето развитие да е 
преструктурирането ни в катедра Японистика като самостоятелно звено 
в рамките на ФКНФ, което ще подсигури независимо бъдещо развитие 
предвид тенденциите в Източноазиатския регион. Защото досега винаги 
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сме се радвали на една изключително заинтригувана от Япония българска 
публика – състояние, което приемаме за даденост, но което също подлежи 
на промяна както всичко в този свят. Със сигурност предстои преосмисляне 
на учебния материал, определяне на нови приоритети и планове за дейстие. 
При всички положения пред нас стоят много неизвестни. Едно е сигурно 
– без активни действия от наша страна позициите ни ще бъдат изгубени, 
интересът към Япония съвсем реално може да спадне, студентите да се 
отдръпнат.

За 25 години специалност Японистика стартира отлично една щафета, 
която ще предадем на следващите поколения със съзнанието на лидер, но 
и с ясната оценка за големите предизвикателства, които предстоят.

Изключителната помощ и подкрепа на японската страна в лицето на 
Посолството на Япония в Р България, Японската фондация „Кокусай Корю 
Кикин“ и корпорация „Мицубиши“; съдействието от страна на Софийския 
университет в лицето на неговото ректорско ръководство, подкрепата 
на деканското ръководство и колегите от ЦИЕК са факторите, без които 
развитието на специалност Японистика през тези 25 години нямаше да 
бъде факт. Благодарим на всички и с ваша помощ продължаваме напред!
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25 YEARS OF JAPANESE STUDIES
AT SOFIA UNIVERSITY: 

ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES

Gergana Petkova

In 2015 we celebrate the 25th anniversary since the founding of the 
Japanology Program at the Faculty of Classical and Modern Philology. On 
January 17th 1990 a five-year Master’s program called Japanese philology was 
created with Protocol No. 5 of the Academic council of Sofia University “St. 
Kliment Ohridski“. Today it is called Japanese Studies and, so far, it is the only 
program in this field in Bulgaria accredited to conduct courses for all three 
academic degrees – Bachelor, Master and Doctor. In addition, there is also 
a postgraduate diploma course, and courses at every level are held to a high 
standard of teaching, oriented at producing concrete results. 

Below is a list of our achievements in the field of Japanese language 
education:  

– Our students score extremely high results on proficiency tests in the 
Japanese language. More than half of the students that graduate each 
year have obtained the highest level of the Japanese language proficiency 
framework.

– Our students score extremely high results on exams for one-year study 
programmes in Japan. In 2014 Japanese studies at Sofia University ranked 
fourth in the world in results on said exams, according to the Japanese 
Ministry of Education, Culture, Sports and Sciences.

– Our students participate uninterruptedly in the annual speech contest 
in Japanese held in Sofia. In recent years students have won numerous 
prizes in both the beginner and the intermediate section.

In order to uphold our high standards of teaching, we at Japanese Studies 
at Sofia University keep in touch with the latest innovations in Japanese 
language teaching, as well as recent world trends in Japanese studies. We are 
making continuous effort to keep our curriculum up to date. In addition we 
often conduct surveys among our students in order to get regular feedback 
from them. We try to update our curriculum as often as possible, so that we can 
keep in touch with the contemporary state of Japanese studies around the world 
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and meet the expectations of prospective students. An example of that are a 
number of new courses that started in recent years, among which are courses 
such as “Visual culture“ (a leading topic in the academic discourse around the 
world), Methodology of the Japanese language teaching, Japanese Language: 
Upgrading techniques, etc. 

Academic Publications

The research results of the academic staff are regularly published. In the 
last few years six research works were published in the field of linguistics, 
literature, theory of art, ethnography and Japanese studies. Articles and studies 
written by staff members have also been published in authoritative scientific 
journals and are being quoted often in the country and abroad. The total number 
of scientific publications in the last five years exceeds 20.

Other scientific publications worth mentioning are:
– The successful start and steady development of the project for a students’ 

journal, called “Circle”(КРЪГ). Works published in it are reports written 
by students (the fifth issue is planned for 2016).

– Textbooks and workbooks in Bulgarian for main curriculum courses;
– Two journals of conference proceedings.

Academic forums

In the last five years we have hosted three academic forums with international 
participation (2009, 2010, 2012) and a student conference (2014), of which 
conference proceedings were subsequently published. 

Achievements in international exchange: 
– In the last few years we have been successfully working to increase 

the number of bilateral agreements with Japanese universities, and 
currently we have such agreements with seven universities that assure 
eight scholarships for one-year specialisation programmes during our 
Bachelor’s course. 

– In 2012 and 2013 Japanese students from two universities (Bunkyo-
gakuin and Hitotsubashi) visited us three times for seminars with our 
students.

– We have twice hosted visits of members of the Imperial family of Japan. 

Project work:

The Japanese studies actively seeks cooperation from other institutions in 
order to be able to keep the high standards of education. As an example, we can 
point out some projects that were realized in the past few years.
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– In the last four years we applied for and won 8 projects of the Japanese 
Foundation and Mitsubishi Corporation, with which we procured half 
a million leva worth of financial aid. With these funds we conduct the 
annual Japanese language summer camp, seven halls in the Centre 
for East Asian Languages and Studies were renovated, and modern 
equipment was bought, including an interpretation booth, 22 computers, 
multimedia, 3 television sets, copy machines, a sound system etc. 

– We organize different projects, such as a recent joint exhibition with the 
Institute for Ethnology and Folklore Studies of the Bulgarian Academy 
of Sciences at the National Ethnographic Museum in January 2014. 
The occasion was the 55th anniversary since the re-establishment of 
diplomatic relations between Bulgaria and Japan. Another example is the 
long-term project together with Lyulin Municipality to motivate pupils in 
40 SOU school “Louis Pasteur“ by holding classes in Japanese language 
and culture.

We are working actively to create an environment where students can 
express themselves and develop independent and creative thinking. We hold 
an annual festival of Japanese culture, which is entirely organized by students. 
That way we also encourage their professional development, their acquiring 
of different skills and experiences. From this academic year we began a new 
initiative, activity clubs, where students can experience Japanese culture 
firsthand – a calligraphy club, a club for traditional culture, a visual culture 
club and a club for traditional dances. This initiative can develop a team spirit 
among the students and can also give them the opportunity to interpret for 
themselves some aspects of the Japanese culture. 

We are working actively to combine education with practice. An example 
of this is the long-term pedagogical project with Lyulin Municipality, as well 
as translation works in different courses of the curriculum. Three issues of the 
students’ periodical “Circle“ have already been published, and in 2015 “Ise 
monogatari: Love Études“ (translations of students from classical Japanese 
of a 10th century literary work) was printed. Under the programme for 
student practices and internships our students cooperate with the Bulgarian 
Academy of Sciences in the creating of encyclopedia articles for the Bulgarian 
Encyclopedia. Projects in recent years also help present Japanese culture in 
kindergartens, schools and to the wide audience. The students have the chance 
to combine theory with practice and to strengthen their motivation, which also 
helps them with their professional orientation. In that way a smooth transition 
between a study and work environment is being assured. 
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Despite the limited size of the labour market in Bulgaria, our Japanology 
students have found successful professional realization. Thanks to the active 
relations between the two countries each year the opportunities for work with 
Japanese are increasing, most notable of which are in the Ministry of Exterior, 
Education, also publishing business and the private sector. Some of the students 
choose to continue their studies in Master’s and Doctor’s courses in Sofia 
University and abroad. There have been extremely positive evaluations for the 
level of preparation of our students from japanologists around the world. 

Japanese Studies is one of the Programs in Sofia University that most 
people apply for and the score, needed to be accepted, is naturally very high. 
In the last two years statistics show that 140 student applied for JS as their first 
wish, which makes it the second most popular BA Program in the Faculty of 
Classical and Modern Philology. Despite the increased admission quota in the 
past two years, those applying for the Program are many times more than the 
successfully admitted students. 

The Programme is a main unit for Japanology in Bulgaria. In 25 years 
since its founding, over 300 specialists have graduated and the academic staff 
members have had an enormous contribution to the popularization of the 
Japanese language and culture in Bulgaria through translations, research works, 
events and different projects. These achievements were recognized in 2014 as 
Sofia University Japanese Studies were awarded a certificate of recognition by 
the Minister of Exterior of Japan at a special ceremony, held at the Japanese 
embassy in Bulgaria. 

As a result of the effort of all japanologists so far, the Program is highly 
regarded in Japan and abroad. We have always made efforts towards succession 
between generations in order to assure the future development of Bulgarian 
Japanology. 

Currently there are two professors, two associate professors, two assistant 
professors with doctoral degrees and one regular assistant, which makes the 
habilitated staff more than half of the rеgular staff. The professional experience 
and competence of the teachers is an extremely important factor that helps as 
all bear the responsibility and the long teaching hours. Good teamwork is also 
of great assistance in achieving the goals we ourselves have set. This year, for 
the first time, there are a lot more people wishing to become part of the staff, 
which gives us hope for our future development. 

Yet the international milieu is changing. The environment now is full of 
new challenges. There is a shift of priorities in regard to teaching and research 
objectives. There is an acute need to rethink our curriculum, syllabus and last 
but not least – our aims and objectives. Development is at stake, as the national 
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and international political environment is changing, humanitarian scholarship 
is also at stake, as the educational policies are changing. 

Therefore we need to be very active and full of initiative in order to survive, 
keep the pace set by the founders of our Japanese studies, find new solutions in 
and outside the classroom, and do our best to stay for our independence, now 
more than ever needed to emancipate Japanese Studies in a Department.

The extensive assistance and support of the Embassy of Japan in Bulgaria, 
the Japanese Foundation Kokusai Koryu Kikin and Mitsubishi Corporation; 
the support of the rectoral management, the Faculty Dean and our colleagues at 
the Centre for East Asian Languages and Studies are the factors, without which 
the development and progress of our program in the past 25 years could not 
have been realized. Thank you to all of you and with your help, we are heading 
forward into the future.
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煙たい月と日本文化―その顔の形象をめぐって

荒木　浩

はじめに

本稿では、宮澤賢治の『月天子』という詩を起点として、煙たい

月という、近代の民謡『炭坑節』に歌われた表象を取り上げ、月の顔

をめぐる比較文化史的考察を行う。その過程で、明治維新以降の西洋

文化との接触と、近代鉱業・工業の活性化と富国強兵の中で、花王石

鹸の宣伝戦略が果たしたイメージ形成の役割にも触れ、日本古典文学

研究の視座から見た、近代の環境と文化の問題の一端を考察する。

１、二つの月―信仰の月と科学の月

宮澤賢治（明治29年（1896）～昭和8年（1933））に『月天子』と

いう興味深い詩がある。

私はこどものときから

いろいろな雑誌や新聞で

幾つもの月の写真を見た

その表面はでこぼこの火口で覆われ

またそこに日が射してゐるのもはっきり見た

後そこが大へんつめたいこと

空気のないことなども習つた

また私は三度かそれの蝕を見た

地球の影がそこに映って

滑り去るのをはっきり見た

次にはそれがたぶんは地球をはなれたもので

最後に稲作の気候のことで知り合ひになった

盛岡測候所の私の友だちは
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――ミリ径の小さな望遠鏡で　その天体を見せてくれた

亦その軌道や運転が　簡単な公式に従ふことを教へてくれた

しかもおゝ

わたくしがその天体を月天子と称しうやまふことに

遂に何等の障りもない

もしそれは人とは人のからだのことであると

さういふならば誤りあるやふに

さりとて人は

からだと心であるといふならば

これも誤りであるやうに

さりとて人は心であるといふならば

また誤りであるやうに

しかればわたくしが月を月天子と称するとも

これは単なる擬人でない

（宮澤賢治『月天子』昭和六年（1931）「雨ニモマケズ手帳」所

収1）

宮澤賢治晩年のこの詩は、著名な『雨ニモマケズ』の詩が誌され

た手帳に書き込まれた作品である。心身論についても言及があり、重

要な詩である。宮澤賢治は、これ以前にも、月を月天子と呼びかける

神秘的な作品をいくつか発表している。「月天子」とは、宮澤賢治が

信仰した『法華経』に登場する呼称である2。だがこの詩は、科学が

解明するリアルな月と、「擬人」の問題を捉えつつ、自らの信仰とし

て、あえて月天子と呼びかける決意が読み込まれている。そうした月

の本質をめぐる分かちがたい一体性―いわば知の考古学―を、人の

心とカラダの関係を比喩として真摯に問いかけた、すぐれた作品であ

る。

1以下宮澤賢治作品の引用は『【新】校本宮澤賢治全集』筑摩書房によるが、一

部表記等に変更を加えたところがある。

2月天子をめぐる宮澤賢治の作品と『法華経』の関係などについては、荒木「宮

澤賢治『二十六夜』再読―浄土教から法華世界への結節と「月天子」―」（『

日本仏教綜合研究』（第11号（2012年度号）、日本仏教綜合研究学会、2013年5

月）参照。
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２、月世界旅行をめぐって

この詩は、ユニバーサルなコンテクストで見ると、その劃期的な

真価をより強く発揮する。というのは、宮澤賢治が生きた時代に、フ

ランス映画『月世界旅行Le Voyage dans la Lune』（1902年3）が発表さ

れているからである。この映画は、世界最初のSF映画とされ、ジュー

ル・ベルヌ（Jules Gabriel 

Verne、1828～1905年）と

H.G.ウェルズ（Herbert 

George Wells、1866～1946

年）の小説をもとにするも

のだが、そこには、次のよ

うな印象的な場面がある。

よく知られた画像であろ

う。

この映画には、近代科学

を象徴する、望遠鏡で覗い

たような、クレーターのあるリアルな月が登場する。ところがそこに

は、微笑ましいような古代的な「擬人化」が残されている。この月の

顔には、眉と目、そして口・鼻という、人間そっくりの形象が描かれ

ているのである。それはちょうど、宮澤賢治の『月天子』の背景を、

あたかも画像として、説明したかたちになっている。さらに、そうし

た複雑な姿の月に、いささかスケールをデフォルメして、SF的な大砲

のロケットが衝突して、突き刺さっている。

この映画には、また別のコンテクストもある。時代は、コンス

タンチン・エドゥアルドヴィチ・ツィオルコフスキー（Konstantin 

Eduardovich Tsiolkovskiy）（1857～1935）のロケット理論のころで

あり、現実に月へ到達する、科学的なモチベーションが高まっていた

時期であるからだ。月面に刺さるロケットは、「単なる」SFの絵空事

ではなかった。

3ジョルジュ・メリエス（Georges Méliès）脚本監督。現在ではpublic domainに

なっており、インターネットで簡単に視聴が可能である（12分ほど）。
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信仰される月、擬人化される月、観測される月、大砲やロケット

という科学で月に到達し、また衝突する月…。宮澤賢治がいささかの

葛藤をもって受け止めた『月天子』の月のすがたは、日本の文化伝統

の中ではどのような位置にあるものだろうか。

２、月との距離―古典文学の月

『源氏物語』（絵合巻）が〈物語の親〉と呼んだ『竹取物語』

（10世紀ころ成立）の終盤には、月からやって来たかぐや姫が、月へ

と帰って行く様子が描かれる。人は、永遠に月へは行けず、かぐや姫

も地球での記憶を奪われる。すべてを忘れるその前に、かぐや姫は、

天皇と竹取翁に不死の薬を置いていく。だが、かぐや姫を失ったこと

が人生最大の痛恨事だと考える二人は、それが不要だと考え、空に最

も近い場所はどこだと探して、日本一高い富士山を見出して燃やすこ

とにするのである。

（帝）「いづれの山か天に近き」と問はせ給ふに、ある人奏す、

「駿河の国にあるなる山なん、この都も近く、天も近く侍る」と

奏す。嶺にてすべきやう教へさせ給ふ。御文、不死の薬の壺なら

べて、火をつけて燃やすべきよし仰せ給ふ。そのよしうけたまは

りて、つはものどもあまた具して山へ登りけるよりなん、その山

をふじの山とは名づけける。その煙いまだ雲のなかへたち上ると

ぞ言ひ伝へたる。（『竹取物語』日本古典文学大系）

富士山は、古代から11世紀末まで噴火を繰り返している。そこ

で、薬を燃やした煙が月に届くようにと祈りを込める。煙だけが、永

遠に届かない月への交信方法と願いの象徴であった4。

12世紀になって、富士の煙を読んだ西行法師（1118～90）の著名

な和歌がある。「富士見西行」として絵画化され、広く流布したの

で、後世にはよく知られる歌である。

4こうした視点については、益田勝実「伝承から物語へ―竹取物語の成立」（『

国文学解釈と教材の研究』30-8、1985年7月）参照。
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風になびく
ふじ

,富士の
けぶり

,煙の
そら

,空にきえて　ゆくへも
し
,知らぬわが思ひかな5

西行は、風になびいて、いつしかどこかの空へ消えていく富士の

煙のように、私の恋も、どうなっていくのか知れないものだ、と歌

う。富士の煙はただようばかり。西行はたくさん月の和歌を読んだ

が、この和歌は、富士の煙が月へ届くことなど、そもそも考えもしな

い境地である。

現実の空との距離感という点では、江戸時代の安楽(あんらく)庵(

あん)策伝(さくでん)『醒睡笑(せいすいしょう)』（1623～28年頃成

立）に載る、星を取る笑話が、逆説的に参考となるだろう。

小僧あり。
さよ

,小夜ふけて
ながざを

,長棹をもち、庭をあなたこ

なたと振りまはる。坊主これを見付け、「それは何事するぞ」と

問ふ。「空の星がほしさに、うち落さんとすれども落ちぬ」と。

「さてさて鈍なやつや。それほど
さく

,作がなうてなる物か。そ

こからは棹がとどくまい。屋根へあがれ」といはれた。（『醒睡

笑』巻之一、岩波文庫）

庭で棒を振り回して、月を落とそうとする愚かな小僧。それに対

して、馬鹿な奴だ、届くものか、といさめる大人の坊主。だが彼は、

不可能なことだ、と理を説くわけではない、そこでは棒が届かない。

屋根に登れと、予想外の馬鹿な答えを出して読者を嗤わす。この二段

構えのあり得ない愚かさが、この笑い話の勘所であった。

これは、いわば空に近い所を探して煙を昇らせた『竹取物語』の

裏返しである。現実世界では決して届かない、無限に遠い星や月をむ

しろ表象するものであった。

３、近代の月

しかし18世紀になり、西洋の技術や文化が流入する中で、日本で

も、望遠鏡によって、月の素顔を見ることが出来るようになった。文

5『新古今和歌集』1615番（新日本古典文学大系、表記を一部改めた）。
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化三年（1806）刊の伴蒿蹊(ばんこうけい)『閑(かん)田(でん)次(じ)

筆(ひつ)』などにその図が描かれているが6、宮澤賢治『月天子』が

描くような「でこぼこの火口で覆われ」た「表面」もそこには明確に

図示されている。さすがに月に行ける、というイメージは形成されて

いないが、日本でも、畏怖すべき信仰の月、神格としての月、そして

リアルな月との対立は、このアーリーモダン末期の時代に始まってい

る。

４、煙たい月

そこで注目されるのは、近代になって進展した鉱業の世界と月と

の関係を歌った、『炭坑節』（福岡県田川市発祥という）という民謡

である。

月が出た出た月が出た

伊田の炭鉱の上に出た

あんまり煙突が高いので

さぞやお月さん煙たかろう

サノヨイヨイ7

日本初の世界記憶遺産に登録された山本作兵衛の絵 にも、当時の

現実を現実を反映して、煙突から煙がたなびく印象的な絵が何枚も描

かれている。もっとも原曲は演歌師・添田唖蝉坊（1872～1944）の『

奈良丸くづし』という演歌である、という説もある。

月が出た出た月が出た

セメント会社の上へ出た

6『閑田次筆』（日本随筆大成）巻一冒頭に、「和泉国貝塚の人岩橋善兵衛」作

成の望遠鏡で、寛政5年（1793）7月20日に天体観測をした記事があり、精細な月

面の観察の記述と図がある。また国友一貫斎自作の望遠鏡でのぞいた月の観察図

も知られている。こちらは1830年代という。林完次『月の本』（角川書店、2000

年）参照。

7深町純亮『炭坑節物語』（海鳥社、1997年）による。「伊田の炭鉱の上に出

た」の部分は、通常、「三池炭坑の上に出た」の一節で知られている。
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東京にゃ煙突が多いから

さぞやお月さま煙たかろ（大正初年ころ（1910年代）流行8）

しかし当時の炭坑での回想では、炭坑節の歌詞がそれより以前の

明治末年（1900年代）にすでに流行していたと伝えており、その真偽

は定かではない。

明治三十八年から伊田竪坑とかま場…の煙突工事にとりかかりま

した。地元の者は東洋一の大竪坑と高い巨大な煙突が出来るのを

誰しもが期待で胸をはずませていました。いよいよ工事が完成し

て火入れ当初は高く聳える煙突からもうもうと出る煙を見て目を

みはり、月夜などにはお月さんも煙たかろうなどと話しあったこ

とを記憶しています。この歌詞はそうした当時の地元民の驚異と

讃嘆の気持から生まれたもので、明治四十二年既に場打ち選炭節

の中でも歌われていました。（小野芳香の述懐9）

だが、少なくとも本稿の問題意識においては、煙突が高くそびえ

るので月が煙たいという形象がなされる『炭坑節』の方が、はるかに

文化史的意味は高い。宮澤賢治の時代に隣接して、「高い」工場の煙

突の煙があたかも月に届き、月を煙たがらせる、という形象がなされ

ていたことになるからだ。まるで、かぐや姫の富士の煙に先祖返りす

るかのように、月はふたたび私たちの手の届くところに立ち現れる。

ただしそれは、もはや古代の幻想ではない。『醒酔笑』の戯れとも

重なりつつ、もはや決定的に違う。それは、大砲のロケットが月へ飛

び、クレーターの月面へとぶつかりかねない時代のことであったので

ある。

それでも宮澤賢治は「擬人」を試み、信仰と科学の狭間で美しい

詩を歌う。一方、宮澤賢治より10歳年上の高村光太郎（1886～1942

8添田知道『流行り唄五十年 唖蝉坊は歌う』（小沢昭一 解説・唄、朝日新聞出

版　2008年）など参照。

9深町純亮『炭坑節物語』参照。
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）は、対抗して、「月をぐわつ,月てん,天し,子とわたくしは呼ばな

い」とうたう（『月にぬれた手10』）。このコンフリクトも、時代推

移と対照すれば、宮澤賢治という人の知の位相の独特さを顕してお

り、印象的である。

５、花王石鹸の月―月の顔の近代と現代

ところでこの煙たい月は、どのような顔をした月をイメージして

歌われたものだったのだろう。私は、時代性に鑑み、それはちょう

ど、たとえば『月世界旅行』に描かれたような、目鼻を持つ月の顔の

イメージをまとっていたのではないか、と思う。それ故に、「煙たか

ろう」という詞が利いてくると思うのである。

もちろん「月の顔」という表現は、日本古代からある語彙であ

る。すでに『竹取物語』には「月の顔を見るは忌むこと」という一節

が見える。だがそれは、一種の比喩的用法である。日本においては本

来、月は鏡になぞらえられるように、無垢で澄み切った単色で彩られ

る。明治に至るまで、月に目や鼻を書く伝統は、日本や中国など、東

アジアにはない。画像的には、月に兎を描く絵が古くから知られ、月

の神が月の球を手にしたりする画像はあるものの、満月や三日月の表

面に、直接目鼻を書いて、人間の顔のように表現をする例はないので

ある。

そのような月の顔を描くようになるのは、明治以降のことであ

る。ここには明確に、神人同形論（anthropomorphism）の思想の許に

太陽や月に人間の姿を投影する、西洋思想の影響がある11。だが、単

純な近代化や西洋化の一つとして、この問題を普遍化すべきではな

い。そこには劃期的な転換点があったからである。すでにいくどか視

10刊行は1950年。引用は『日本の詩歌10　高村光太郎』（中央公論社、1967年）。 

11様々な月の画像化については、前掲林完次『月の本』、またダイアナ・ブルー

トン (Diana Brueton ）原著、鏡リュウジ訳『月世界大全―太古の神話から現代

の宇宙科学まで』（1996年、青土社）などに教えられるところが多い。
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点を変えて記したことだが、それは、花王石鹸の広告戦略と密接に関

連する12。

花王のロゴは、様々なかたちで図案化され、変遷を経ているが13

、その原型は、創業者長瀬富郎(ながせとみろう)により、明治23年

（1890）7月24日付で商標登録出願されたものである。長瀬自身の文

書が残る。

此ノ商標ハ丸ノ左側ニ人物ノ顔ノ図ヲ書キ其口中ヨリ香王石鹸ト

吹キ出シタル図ヲ書キ其上ニ旭日ノ正中ニ二本ノ打違ヒノ印ヲ書

キタルモノナリ

一、此ノ商標ノ要部ハ半月ナリノ人物ノ顔ニ口中ヨリ香王石鹸ト

吹出シ其上ニ旭日ノ正中ニ二本ノ打違ヒノ印ヲ書キタル図ナリ14

半月の月に人物の顔を描き、目鼻があり、口からは雲のようなも

のを吐き出して、「香王石鹸」のちには「花王石鹸」という文字を吹

き出す。この基本をもとに、花王はさまざまな広告画像を描く。月の

顔と煙はいつも一体である。

このマークは明治三十二年、花王石鹸発売十周年に当り、同年一

月十五日東京小間物商報に掲載の広告に用ひられたもので、発売時の

新聞広告や当時の現品包装にも、大体同様の筆法に依るマークが使は

れてゐる。何といふ力強い生々とした表情であらう。……厳粛なそし

て烈々たる気魄に満ちた人間の顔……この炯々たる眼光と、いかに

12前掲論文の他に、荒木浩「釈教歌と石鹸―宮澤賢治の〈有明〉再読―」（プラ

ット・アブラハム・ジョージ、小松和彦編『宮澤賢治の深層―宗教からの照射―

』法蔵館、2012年3月）、同「月はどんな顔をしている？―譬喩と擬人化のロー

カリズム」（Edited by Kenji MITANI, Between “National and Regional“ 

Reorientation of Studies on Japanese and Central European Cultures, Osaka 

University, 2012.3）、同「『二十六夜』の信仰と捨身」（プラット・アブラハ

ム・ジョージ編『宮澤賢治と共存共栄の概念：賢治作品の見直し』ネルー大学語

学部日本研究学科、2014年6月）など参照。

13本間之英『図解誰かに話したくなる社名・ロゴマークの秘密』（学習研究社 

発行、2005年）など参照。

14服部之総『初代長瀬富郎伝』（花王石鹼五十年史編纂委員会、1940年）所引。



36

も生きて動いてゐる口のあたり、それに少しの贅肉もない引き締つた

顔はまことに頼もしく、そして気品が高い。周囲の煙はあくまで自由

奔放思ふ存分に描きまくり、吐き出す煙は伸びやかに何処までも続い

て壮観極まりない。……よく人はこの当時のマークを年寄の顔だとい

ふ。然しそれは大きな間違ひだ。これこそ叡智と情熱に緊張した、真

に若者らしい希望に充ちた顔なのだ15。

いずれそれは、富国強兵や殖産興業的なイメージをまとう。広告

には、実際の文言として「進歩発展」が謳われ、花王の月は、黒い煙

を勢いよく吐き出す（明治45年（1912）7月）。大正になると、同じ

図柄で、「富国強兵」の文字が躍るようになる（大正3年（1914）12

月）。そして昭和4年（1929）10月には、「東洋第一の大工場から」

と題して、月の顔がぷかりと煙突から吐き出す様なくゆらせる図柄が

描かれるのである16。

６、宮沢賢治の泣きながら昇る月―花王石鹸との重なり

　この花王石鹸の広告との関係で注目されるのが、ふたたび宮澤

賢治の月の形象である。たとえば『烏の北斗七星』（『注文の多い料

理店』所収）は、爆発、艦隊という富国強兵的な表現とともに、泣き

ながら昇る月を描く。

夜になりました。

それから夜中になりました。

雪がすっかり消えて、新しく灼かれた鋼の空に、つめたいつめた

い光がみなぎり、小さな星がいくつか聯合して爆発をやり、水車

の心棒がキイキイ云ひます。（中略）たうたう薄い鋼の空に、ピ

チリと裂罅がはひつて、まつ二つに開き、その裂け目から、あや

15奥田政徳の文章。『ナガセマン』所収という。服部之総『初代長瀬富郎伝』に

よる。

16羽島知之編『新聞広告美術大系　医薬・化粧品』（大空社）による。ちなみ

に、大正3年10月には富士山と月、大正5年9月にはかぐや姫らしい姿と月をコラ

ージュした広告がある。
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しい長い腕がたくさんぶら下つて、烏を掴んで空の天井の向ふ側

へ持つて行かうとします。烏の義勇艦隊はもう総掛りです。みん

な急いで黒い股引をはいて一生けん命宙をかけめぐります。兄貴

の烏も弟をかばふ暇がなく、恋人同志もたびたびひどくぶつつか

り合ひます。

いや、ちがひました。さうぢやありません。

月が出たのです。青いひしげた二十日の月が、東の山から泣いて

登つてきたのです。そこで烏の軍隊はもうすつかり安心してしま

ひました。

一方で、その月は、ガスを噴き出し、雲に囲まれ、かぐわしい香

りを纏う。

いざよひの月はつめたきくだものの匂をはなちあらはれにけり

（山を出でたり）

（宮澤賢治歌稿一九八）

…おもては軟玉と銀のモナド　半月の噴いた瓦斯でいつぱいだ

巻積雲のはらわたまで　月のあかりはしみわたり

それはあやしい蛍光板になつて　いよいよあやしい苹果の匂を発

散し

なめらかにつめたい窓硝子さへ越えてくる

青森だからといふのではなく　大てい月がこんなやうな暁ちかく

巻積雲にはひるとき…（『青森挽歌』）

その月は、花王石鹸の広告と酷似する。かつて高級石鹸は「顔石

鹸」と呼ばれた。それが「kao」という石鹸会社の由来である。花王

には、ロゴマークに月に顔を描く必然性があり、その偶然が、一つの

文化史的ジャンプを生むスプリングボードとなった。1900年代には、

「花王石鹸」が逆に、あごのしゃくれた人間の顔の形の譬喩になる17

。そして花王石鹸は、最初「香王」としてイメージされた。香りが第

一の売り物であった。

17『花王石鹸五十年史』（花王石鹸、 1940年）参照。
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　花王は、宣伝戦略を新聞や線路の野立て広告にまで及ぼした。

宮澤賢治が花王石鹸という固有名詞に言及することはないが、彼が描

いた「無題（空のさけめ）」などと呼ばれる月の顔の絵18を見ても、

花王石鹸との類似性は明らかである。ただし賢治の月は、煙たがって

いるのではなく泣いている。あるいはそれは、彼が鋭敏に察知した、

近代化の陥穽への警鐘であったのかも知れない。

７、月の光と繁栄の証しとしての煙

しかしそれは、宮澤賢治という不世出の作家の天才的な先見的感

性であって、日本はその後、違うかたちで繁栄の道を選ぶ。それを象

徴するものとして、最後に、福岡県小倉市（現北九州市小倉北区）に

あった旧制小倉中学（現福岡県立小倉高校）という、日本の知的エリ

ートを生み出す源泉となった学校の校歌を挙げておこう。そこでは、

有望なる若者たちの未来を言祝いで、印象的に工場の煙と月の関係を

表象して歌い上げる。

一、喜久の長浜風清く　朝靄
は

,霽るる
むつれ

,六連島　波路遥か

にこがれ行く

船に世界の文明を　送り迎ふる関門は　是ぞ我等が学ぶ里

二、紅焔高く天を
や

,燬き　黒雲低く地を
とざ

,鎮し　昼はひねも

す夜もすがら

不断の生気漲れる　
しいし

,四市の繁華に育まれる　我に不撓の勇

気あり

三、北九州の
しづめ

,鎮座ぞと　そそり立ったる足立山　麓をめぐ

る紫の

ゆかりの色のなつかしき　其の秀麗の気をうけて　我に閑雅の度

量あり

四、春爛漫の花の色　愛宕の丘の桜がり　秋の夕は硯海や

18『【新】校本宮澤賢治全集』第十四巻、口絵「〔絵画　四〕」などに載る著名

な絵である。
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月の光に棹をさし　其の月花を
とも

,伴侶として　栄ある歴史
う

た
,謡はなん19

そして校歌は、誇らしげに天を焼く工場の「紅焔」と、あたりを

黒く澱ませるスモッグの煙を勇壮に描きつつ、最後に、夜空に光る美

しい月の形象を伝統的に謳って閉じる。現在では、悪質な公害としか

見えない風景だ。美しい月は、煙たくはなかったのだろうか。あるい

は、泣いてはいなかったのだろうか。

【付記】本稿は、科学研究費助成事業「超越的文化バイアス論

としての古典文学研究の可能性」（挑戦的萌芽研究、研究課題番

号：26580049、研究代表者荒木浩）による成果の一部である。

19出口隆治作詞、旧制小倉中学校校歌。大正12年（1923）5月22日制定。福岡県

立小倉中学校・小倉高等学校明陵同窓会ホームページ（http://www.meiryo.net/

schoolsong/index.html）による。
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ON CONTEXT IN JAPANESE TANKA (短歌) 
AND KOREAN HYANGGA (향가, 鄕歌)

Alexander Fedotoff

In my paper, I would like to outline some typological similarities in the 
formation and development of two Medieval East Asian poetical genres – 
Japanese tanka and Korean hyangga. Apparently, this resemblance can be 
explained with common Chinese literary influence, as well as with certain 
events and collisions in the cultural and political history of Japan and Korea.

From the mid of the 8th century till the end of the 10th century in both 
countries – Japan and Korea – poetry was the most sophisticated literature 
brand, and lyrics was treated as the leading genre. It was the time when the so-
called tanka (Jap. ‘short song’, 短歌) became the ruling poetical form which 
consolidated the whole literary tradition. Development of other genres was 
formed on the basis of tanka poetry, or in conditions of close interrelationship 
with it.

As Nikolas Konrad stated uta monogatari genres came into being on the 
basis of narration regarding tanka. Moreover, the scholar presumed that as a 
lyrical miniature or section tanka needed narrative-descriptive context which 
led to the appearance of framing narration (Konrad 1974: 226).

According to Irina Boronina, tanka is used as illustration in lyrical diaries. 
The poetical genre supports development the author’s thoughts and contributes 
to the sincere expression of the author’s emotions (Boronina 1994: 58-59).

Japanese scholar Akiyama Ken (Akiyama 1984: 147) defined the mid of 10th 
century as “the time of Uta Monogatari“ (Jap. 歌物語), which alternative name 
is ‘poem-tale’. As it is well known, Uta-monogatari consists of many prosaic 
sections based on one or several tanka poems. For example, Ise Monogatari 
(Jap. 伊勢物語) has between 125 and 143 such prosaic sections and up to 209 
tanka in them depending on the certain version.

The correlation between poetry and prose in every section differs. As a 
whole, prosaic parts of these sections resemble introduction to the tanka poems 
and aim at helping readers to become acquainted with the circumstances of 
their creation.

It is widely known at least among Japanologists that Ise Monogatari tells 
the story of a famous lover, Captain Ariwara no Narihira (825–880), and his 
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romantic encounters with women throughout Japan. Each episode centers 
on an exchange of love poems designed to demonstrate wit, sensitivity, and 
“courtliness.“ 

Despite some claims that Narihira is the author of Ise Monogatari, most 
modern scholars agree that he cannot be regarded as the work’s sole creator. 
Little can be said with any certainty about Narihira as most details of his life 
seem to have become conflated with legends about his exploits. He was of 
royal birth, but apparently he and his brothers were advised by their father 
to renounce their rank and become noblemen. It is believed he had a military 
career. In addition to being regarded as one of the most important Japanese 
courtly poets, Narihira is also reputed to have been the greatest lover and most 
handsome man in Japanese history. 

The Ise Monogatari contains what is essentially a series of unrelated 
anecdotes and poems exchanged between a number of men and women, as well 
as between persons of the same sex. Most of the stories begin with the phrase 
Mukashi otoko arikeri (“Once upon a time, there was a man”). The work thus 
recounts the life of an unnamed man (he is a courtier, but there is no indication 
of his family, rank, or office) beginning with his infatuation with two sisters 
and following him through a number of subsequent amorous attachments until 
his death. 

However, there are also stories of other men and women and their love 
affairs, and the characters in the poem-tales are of varying temperaments and 
have different responses and attitudes toward love. There is no main female 
character who appears as regularly as her male counterpart in Ise Monogatari, 
but two women who figure prominently are the Empress Takaiko and a 
supposedly unattainable vestal virgin whose affections Narihira succeeds in 
winning. There are 209 poems comprising the 125 sections of the work, and 
each section is a clever and elegant meditation on love outside of marriage.

Most of the exchanges in Ise Monogatari deal with the effects and 
consequences of love. Thus, the poem-tales treat subjects such as passion, 
jealousy, doubt, abandonment, and rejection. They also explore the 
intricacies of romantic feelings and illicit sexual relationships. The women 
in the tales are highly eroticized, with those from the noble classes often 
depicted as unattainable. Because the tales involve characters from noble 
backgrounds, the work is a study in courtly elegance. It has also been 
regarded as a guide to becoming both an adept lover and an accomplished 
poet. The poem-tales offer lessons in how to behave in erotic situations 
and achieve a successful conclusion to one’s liaisons, as well as how to 
adhere to standards of taste, be sincere, and other personal skills. Love in 
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Ise Monogatari is often depicted as a pastime enjoyed by those who have 
failed in their quest for political power.

As you remember, Nikolas Konrad was the first Japanologist scholar who 
translated Ise Monogatari into Russian. There are several English translations, 
but unfortunately, I can’t use them because of copyright problem. So, the 
episode, I would like to share with you, was translated by a Japanese student in 
Oxford. As it is not made by professional translator, it was absolutely necessary 
to make some corrections. Nevertheless, I believe you will feel all the sense of 
Ise Monogatari even in this more or less humble translation:

A long time ago there was a man. The man thought he was trifling away his 
time and decided to look for a land to live in the East, thinking he did not want to 
stay any longer in the capital. He went with one or two of his old friends. None 
of them knew the way and they ended up getting lost and settled in a place in 
Mikawa province called Yatsuhashi. The place was called Yatsuhashi because 
the river there resembled a spider and there were eight bridges crossing it. The 
men sat down under the tree on the river bank and had some boiled dry rice. 
There was an iris blossoming most beautifully by the river. One of the man’s 
friends saw the flower and said:

– Compose a poem about the feeling of travel with the five syllables ka ki 
tsu ba ta at the beginning of the lines! 

The man composed the following poem:

Wearing my clothes
I am recollecting my familiar wife
Started this journey, I have reached
Very distant place!

When he composed this poem, everyone cried and their tears fell down into 
their dry rice1

To continue, I would like just to mention that, tanka plays important similar 
role in the structure and contents of Genji Monogatari (The Tale of Genji, 源
氏物語), the Japanese novel of the end of 10-th – beginning of 11th century. No 
doubt, the fictional canon, which was formed by 10th century in the poetical 
domain, had influenced over all poetical and prosaic genres – already existing 
at that time or still developing ones.

As to Korean hyangga, or ‘native songs’, they were poems written in a 
native writing system, composed in the Three Kingdoms, Unified Shilla and 
Early Koryŏ periods of Korean history that means in the first millennium A.D. 

1 http://classicaljapanese.blogspot.bg/2012/03/ise-monogatari-chapter-9.html
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Today only 25 hyangga have been survived. All of them in one way or 
another were incorporated into prosaic works written in historiographic and 
agiographic genres, for instance Samguk Yusa or Legends and Stories of the 
Three Kingdoms (Kor. 삼국유사; Ch. 三國遺事). Many of these hyngga 
were marked with strong Buddhist motifs. Eleven of them are composed 
by Great Buddhist Teacher Kunyŏ (균여, 均如, 917-973) and after his 
death were included into his agiography by his follower Hyok Nyon-chon. 
American Koreanist Peter H. Lee denominates them as ‘devotional poems’ 
(Lee 1965: 4).

Hyangga are characterized by a number of formal rules. The poems may 
consist of four, eight or ten lines. The ten-line poems are the most developed, 
structured into three sections with four, four, and two lines respectively. Many 
of the ten-line poems were written by Buddhist monks, thus Buddhist themes 
predominate the poems.

The problem of context in hyangga case is slightly different when is 
compared with the Japanese tanka. The survival of the above-mentioned twenty 
five hyangga could be explained exactly with the existence of the contextual 
narration which is always very intriguing and interesting. This is valid for both 
Buddhist and non-Buddhist hyangga.

I will give you at least two examples.

Betrayal Resented
Pine trees never wither
Even in autumn blast
Once you swore in lofty face
“Like pine our friendship shall last“.

Moonlight dallies upon old lake
Water ripples sadly shimmer
Ah, his majesty’s face still shines
But my sobbing heart won’t simmer.

This hyangga is written by Shinchang, who as the story goes, was the 
resentful scholar. In the days of king Hyosung of the Silla Kingdom, when the 
king was still young in his princehood, he had associated with Shinchang often 
playing Go with him beneath a huge pine tree in the courtyard. The prince often 
pointed the pine tree and swore that his friendship with Shinchang would last 
like the evergreen.

Some years later the prince ascended to the throne and organized a new 
government. He filled many important positions with new members, promoting, 
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rewarding and decorating many old courtiers. Conspicuously ignored was his 
old friend Shinchang, to his great disappointment.

At long last Shinchang wrote this poem and stuck it on the trunk of the pine 
tree. Within a few days the giant tree began wilting and the rumor spread in the 
capital. And when the poem was finally brought to the king’s attention, he was 
greatly shocked by the negligence towards his old friend. Immediately, he sent 
for Shinchang to offer him an important government position with a humble 
apology.

Legend says that the pine tree soon recovered its vitality upon removal of 
the poem (Hyangga 1986: 61-62).

Concluding, one may state, that in fact all Korean hyangga poems have 
contextual dimensions which have their own literary existence in the form of 
short legends and stories, on one hand. 

On other hand, hyangga are included as poetical incorporations, like 
Japanese tanka poems, in prose-poetical syncretic narrations. Exactly, the latter 
makes Japanese tanka and Korean hyangga so similar from the typological 
point of view.
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FINDING OUT WHO YOU ARE: ENHANCING
SELF-AWARENESS THROUGH STUDY

OF FOREIGN CULTURE

Stella Zhivkova

This paper is a report on the development of an ongoing project that results 
from the joint effort of three parties: two educational institutions (40th “Louis 
Pasteur“ Comprehensive school and 95th “Omainiche“ Kindergarten), students 
from Sofia University, Department of East Asian Studies and their supervisor 
Assistant Professor Gergana Petkova, and the team of Sofia Municipality, 
Lyulin District.

The very idea of the project was born as an attempt to terminate a process 
of “brain migration“ from Lyulin district in favor of schools situated in the city 
as well as to infuse courage and self-confidence into young citizens in order to 
provide them with better self-esteem and educational confidence.

Lyulin district is one of the 24 districts that comprise Sofia Municipality. It is 
situated in its northwest part. With a population of about 130 000 people it rivals 
the largest cities in Bulgaria. It is a home of 12 schools and 17 kindergartens, 
being in such respect the district with the biggest concentration of educational 
institutions in Sofia. Despite the data mentioned Lyulin suffers a hard-to-cure 
suburbia inferiority complex. As a remnant of the state socialism, Lyulin does 
not have a completed district infrastructure – theaters, cinemas and cultural 
institutions were planned but never built due to the unexpected collapse of the 
socialist system in 1989.  Since then the district has been a huge “bed(room) 
town“, to use the Japan-coined term, for a suburbial town that provides bed 
for downtown workers. Thousands of people commute daily to find better and 
well-paid jobs downtown. Thousands of students too, commute every day to 
schools in central Sofia tempted by lavish school programs offered there. Both 
workers and students alike share the poor self-confidence of outskirt-ish people.

Aiming to deal with the problem mentioned and to establish a more 
global mindset, the long-term aim of the project, initiated by Department of 
Education at Sofia Municipality, Lyulin district and the Faculty of East Asian 
Studies at Sofia University consists of two parts: 1) to alter the district`s image 
as “unattractive“ and “outskirt-ish“ in terms of opportunities in the field of 
education; 2) to change the mindset of the local population that appears to be 
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inferiority complex-ridden, as well as to enlarge the scope of interest in world 
culture by  creating a long-lasting relationship between the district and cities in 
Japan and around the world in order to provide a chance for the vast majority of 
Lyulin’s population to compare itself with others and to create a stronger sense 
of self through communication with foreigners.

I. GIVING NEW EDUCATIONAL OPPORTUNITIES

Following the plan step-by-step, our team started off thinking how to create 
educational opportunities for schoolchildren that are innovative, stimulating 
and interesting. Professor Gergana Petkova (Sofia University) began planning 
the classes in Japanese language and culture to be taught in Lyulin. The strategy 
was simple and as it proved later – effective. Japanese language was to be 
taught to young pre-school children in a kindergarten (95th Kindergarten) as 
well as to such attending pre-school classes at school (40th School). There was 
no doubt whatsoever that once enchanted by the language those children will 
never abandon a school in Lyulin that offers them a chance to continue their 
language education for a distant school in the city.

Once outlined, the classes needed a venue to be held at. With the kind 
cooperation of the school Principal Ms. Antoaneta Petrova a classroom at 40th 
Comprehensive school was redecorated. The effective cooperation between 
Ms. Diana Yordanova – PR at Sofia Municipality Lyulin district and the head 
of Department of Education at the same institution, Ms Stella Zhivkova, the 
“Japanese“ classroom was created. The joint effort of the two district officers 
consisted in appealing for donation to several companies which provided 
Japanese-style wallpapers, as well as a warm carpet fitted for the room. The 
second host of the Japanese classes  at 95th Kindergarten – Ms Maya Gergova - 
provided a comfortably carpeted “Japanese space“ and with an up-to-date  TV 
display to be used during class.

On September 15th 2014 the classroom at 40th school was officially opened. 
The classes began several weeks later. They were held weekly. Groups of 
University students supervised by Prof. Petkova volunteered teaching for 
one school year. They delivered morning lessons at 40th School and after 
that - at 95th Kindergarten. The classes continued for 30 minutes in each 
place. Children attending were fascinated by the lessons. There were some 
of them who wanted to attend the class in the evening, so Stella Zhivkova 
took up the volunteering teaching job for the period of one school year. The 
promising results from the hard work of both teachers and children were 
displayed at a concert held as a part of the Open day at 40th school on March 
6th 2015. Two groups (the “morning“ and the “evening“ ones) showed with 
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Fig. 1. The classroom at 40th school

Fig. 2. The space at 95th Kindergarten 
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great motivation how much they had learned and more importantly – the joy 
of studying Japanese.

Following the closure of the 2014-2015 school year, the mayor of Sofia 
municipality Lyulin district Mr. Milko Mladenov, sent personal Letters of 
Gratitude to all the students who willingly and with great dedication gave 
lessons to children at the school and the kindergarten. 

The results of the cooperative effort are as follows: for the 2015-2016 school 
year, 40th school increased the number of students enrolled in 1st grade due to 
the newly introduced compulsory subject – Japanese language. The subject was 
offered too as an elective one by 6th and 8th graders. All the members involved 
in the project for giving educational opportunities hope that for the school year 
2016-2017 there will be an even greater number of students who would choose 
to study Japanese at a school in Lyulin. 

By the displays of children’s achievements in the classroom and on stage 
alike, it became clearly visible that kids who took the Japanese classes apparently 

Fig. 3. The Open Day performance of the “morning group”
supervised by the University teaching team
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Fig. 4. The Open Day performance of the “evening group“ supervised by Stella Zhivkova

feel curious, motivated, unique and proud. It is not an easy language to learn 
but they, as well as their parents, are well aware that their efforts will pay off. 
Parents too, declare that they are happy and grateful that 95th Kindergarten and 
40th school open a new educational opportunity to their children and provide a 
chance to channel kids` effort and choice toward a better self-realization in the 
future. Both the organizers and the parents trust that early language education 
results in a steady sense of welcome-ness and friendship anywhere in the 
world. In terms of the initial goals set in this project, now the first fruits are 
beginning to be harvested – we can see that through study of Japanese language 
and culture children are brought to see better their own status in the world, to 
feel more competitive, as well as to acquire positive features from the spectrum 
of the Japanese mindset. 

It was organizers` original agenda that pre-school children who attend 
the classes in Japanese language and culture will be willing to continue their 
education in the same direction and will take the specialized school courses. 
Thus, schoolchildren will begin, and most importantly – will continue – their 
education in the district. If such a trend as the one observed now continues, 
it will be a proof that the district’s education has become more attractive and 
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competitive in the severe competition with schools from the central districts of 
Sofia municipality. The introduction of Japanese classes is an important step 
towards terminating the brain migration from the district.

Now, that a year and a half have passed since the beginning of our bold 
experiment, we analyze the results. A surplus of twenty-five children more 
were enrolled in first grade at 40th school. It is our hope that the number will 
keep rising.  For the 2015-2016 school year Japanese language as an elective 
subjects has been offered to students in the upper classes, who so far have been 
tempted to leave Lyulin and achieve their high school education in schools 
situated in the city. We hope that they will choose not to do so and graduate 
from their own school where they will gain knowledge in Japanese language 
and culture.

II. GIVING CULTURAL OPPORTUNITIES TO THE CITIZENS

What our project has achieved in the sphere of education, seems like a 
good beginning, and we all believe that Lyulin`s children will be a living 
proof that educated kids make people with better self-esteem and a broader 
perspective for the future. Also, in the process of learning about other culture 
our schoolchildren will enhance their self-awareness and open their minds to 
friendship, respect for the others and the will for communication. 

Another part of the Municipality’s team original plan for changing 
the mindset and broaden Lyulin residents` cultural horizons, was to 
introduce something new and inspiring, related to the vast diversity of 
world culture.  A grand commencing event of scale unheard of in Lyulin 
happened on June 2nd June 2014 at 90th Comprehensive school “Jose de 
San Martin.

A generous gesture of trust and support in our venture was that Japanese 
Embassy in Bulgaria agreed to hold in Lyulin an event commemorating two 
anniversaries: 55 years since the re-establishment of diplomatic relations 
between Japan and Bulgaria and 25 years since the establishment of the Days 
of Japanese Culture in Bulgaria. Various aspects of Japanese culture were 
shown on stage.  The overall theme of the event was “The Samurai Spirit“. The 
presentation included performances of traditional wind instruments shinobue 
and no-kan, as well as demonstrations of ikebana flower arrangement, 
calligraphy and iaido martial art. 

To honor the unique event, three masters of the respective arts arrived to 
Bulgaria – Mr. Yoshio Watanabe (iaido, no-kan and shinobue), Mr. Kunikazu 
Yahagi (iaido) and Mr. Kihachiro Nishiura (ikebana and calligraphy). All the 
demonstrations aimed at showing facets of the essence of the samurai – the 
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inner experience of contemplation and concentration and the outer appearance 
of the martial skills of the warrior. 

In his opening speech the ambassador of Japan in Bulgaria His Excellency 
Takahashi Koizumi addressed the audience stressing on the importance of 
mutual understanding between cultures and the strong connections that unite 
Japan and Bulgaria. 

The concert was a long-awaited and highly appreciated happening on 
Lyulin grounds, attended by nearly 200 guests. Hopefully, the future will bring 
new opportunities to turn this fine precedent into a steady tradition. 

A good practice was initiated – to work in cooperation with the Japanese 
Embassy.  To develop it in the future, a new form of collaboration must be 
sought after. In order to evoke a more citizen-of-the-world mindset in Lyulin 
residents our task will be to find opportunities to more regularly host cultural, 
technological or business enterprises.

Fig. 5. Mr Nishiura – the ikebana master
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Fig. 7. Mr. Watanabe – the no-kan and shinobue master

Fig. 6. Mr. Yahagi – the iaido master
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ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ДРАКОНA
В КИТАЙ И ЯПОНИЯ

Бойка Цигова

Известно е, че още преди хилядолетия образът на дракона се е появил 
в съзнанието на човека и до днес продължава да владее въображението 
му. Въпреки че засега не са открити останки, които да доказват, че такова 
животно е съществувало на земята, драконът заемат особено място в 
митологиите на Китай и Япония, както и в културите на всички народи 
по света. Анализът на причините за това явление е предмет на по-широко 
и задълбочено изследване, свързано с духовната нагласа, традициите и 
особеностите на светогледа на всяка от културите, породили образа на 
това митологично същество. Тук ще се спрем само на художествените 
въплъщения на дракона в китайското и японското изкуство. Следва да се 
уточни, че с оглед на многобройните изображения на дракони  ще насочим 
вниманието само към някои по-характерни образци в изобразителното и 
приложно-декоративните изкуства на Китай и Япония.

Природата на Китай и Япония – източник на творческо 
вдъхновение

Красотата и величието на китайската природа са основен източник 
на вдъхновение за художествените изображения в различните жанрове 
на изкуството. Неслучайно много планини и местности в Китай имат 
название „драконови“ или съдържат в наименованието си думата 
дракон. Сред тях са както „Планината на дракона и тигъра“ (Лунхушан),  
провинция Цзянси, която се смята за едно от свещените места на даоизма, 
и „Снежната планина на Нефритения дракон (Юлунсюешан), чиито 
живописни хребетни очертания наподобяват змиевидното тяло на дракон, 
така и знаменитите оризови полета в Луншан, известни с наименованието 
„Драконов гръбнак“ заради терасите, които приличат на люспи на дракон, 
а общият им изглед отвисоко наподобява гръбнак на дракон.

Живописният природен резерват Хуанлун („Жълтият дракон“) е 
район с дължина 3,6 км, известен със своите стъпаловидни тераси (туфи), 
множество езера, с различни цветове и форми. Намира се в планините в 
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северозападната част на Съчуан, на около 200 км северно от град Чънду. 
Територията на резервата включва върхове, отрупани със сняг,  каменни 
планински масиви и ледници. В долината между тях има многобройни 
езера с различни размери и форми. Те са осеяни със златисто оцветени 
варовикови наноси, които придават на водата блестящо златист оттенък. 
Благодарение на този природен феномен огряната от слънцето долина, 
която носи името „Долината на жълтия дракон“, от птичи поглед  
наподобява златен дракон, изпълзял от планинския лес на припек, и е 
източник на вдъхновение за много китайски и чуждестранни художници 
пейзажисти. С названието „жълт дракон“ е известна и красивата пещерна 
система в гористите планини близо до националния парк Цзандзядзие1, 
в провинция Хунан, и е позната като най-дългата пещера в Азия. Сред 
петте най-живописни обекта в нея са галериите „Дворецът на дракона“ 
и „Залата на драконовия танц“, с пъстроцветни гигантски сталактити и 
сталагмити, разкриващи пред погледа вълшебствата на неподражаема и 
мистична природна красота.

Макар и с далеч по-семпли размери и сравнително не толкова 
уникални природни дадености, двукамерната пещера „Ивая“ на остров 
Еношима в Япония също е свързана с дракона. Японският фолклор 
съдържа фантастичен разказ2 за това, как островното селище Еношима 
изниква от океана. Според легендата околните малки рибарски селища 
били измъчвани от силни бури и бедни риболовни сезони. Виновник 
за нещастията на хората бил петглав дракон – Годзурю. Спасението си 
рибарите дължат на богинята Бендзайтен (Бентен) – господарката на 
морето, която се спуснала от небето, стъпила върху гърба на дракона и го 
подчинила с божествена музика, доброта и красноречието си. Тя вдигнала 
голяма земна маса от дъното на океана – остров Еношима, до гр. Камакура, 
който станал нейно жилище. Драконът се влюбил в красивата богиня, но 
тя го отхвърлила като наказание за нещастията, които той причинил на 
хората от околността. За да изкупи греха си, драконът станал закрилник 
на местните рибари, а за да бъде вечно до любимата си и в знак на дълбоко 
покаяние, драконът се превърнал в скален хребет на острова. И до днес 
тази част от територията на острова се нарича „Драконовият хълм“ на 

1 През юли 2015 г. над най-дълбоката пропаст в каньона на парка  ще бъде открит 
построеният на 300 м  над земята най-висок и най-дълъг стъклен мост в света.
2 В: Еношима енги (江 嶋 縁 起) – история на храмовете и светилищата на остров 
Еношима в залива Сагами. Текстът е написан на китайски език от японския будистки 
монах Кокей през 1047 г.
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Еношима, а самият остров – „Островът на дракона“. На територията му 
има множество скулптурни изображения на дракон, а статуята на дракона 
в пещерата Ивая е свещено място на поклонение. Всеки, който плесне 
с ръце пред тази статуя, ще бъде обгърнат с мигащи светлини и звук от 
гръмотевица.

Поради силната символика на победата на съзиданието над 
разрушението и постигане на просперитет в живота, в почти всички 
жанрове на японската живопис и декоративно-приложните изкуства 
има значителен брой изображения на богинята на щастието и любовта 
Бендзайтен, възседнала дракон, с музикален инструмент бива и лодки. В 
някои случаи иконографският й образ се идентифицира с аватарите й – 
дракон, змия и/или риба.

Според някои китайски митове, на земята нямало реки и езера, 
съществувало само Източно море,  в което живеели четири дракона: 
Драконът Лун, Жълтият дракон, Черният дракон и Перленият дракон. На 
земята настъпила голяма суша и хората нямало с какво да се препитават. 
Четирите дракона, като видели това, съжалили хората и решили да 
поговорят с Нефритения владетел, който бил господар на небето, земята 
и моретата. Той обаче не удържал на обещанието си да прати дъжд и 
драконите решили да помогнат на хората, като погълнат вода от морето 
и я разпръснат като дъжд с устите си. Тогава Нефритеният владетел се 
разгневил и заточил драконите на четири високи планини. Но и тогава те 
не съжалили за постъпката си и се превърнали в четирите големи реки в 
Китай – Яндзъ или Чандзян („Дългата река“),  Хуанхъ („Жълтата река“), 
Хъйлундзян3 („Реката на Черния дракон“) и Джудзян („Перлената река“) 
– най-пълноводната река в Южен Китай.

3 Китайското название на р. Амур. Според легендата черен дракон победил злосторен 
бял дракон и останал да живее на дъното на голямата река. „Опашката“ му се намира 
в монголските степи, „тялото“ му лежи на четири руски региона и една китайска 
провинция, двете му леви лапи докосват до хребет, от който извират два притока на 
Амур в Русия, а двете му десни лапи са два от притоците в Китай и Приморския край. 
„Главата“ на дракона се допира до Охотско море, от което пие вода. Дължината на 
тялото на дракона от опашката до главата е над 4500 км, а общата му площ (басейнът 
на р. Амур) достига 1,8 млн. кв. км.
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Сн. 8. Бентен и драконътСн. 7. О-в Еношима

Сн. 1. Лунхушан        Сн. 2. Юлунсюешан Сн. 3. Оризище Лунджи

Сн. 4. РезерватътХуанлун Сн. 6. Пещерите „Ивая“Сн. 5. Пещерата
„Жълтият дракон“

Сн. 9. Легендарният 
петглав дракон

Сн. 10. Драконът в Ивая
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Сн. 14. Р. ХуанхъСн. 13. Р. Джудзян

Общо описание на изображенията на дракон

Най-ранни сведения за дракон се откриват в „Книга на промените“ 
(„Идзин“)4. В пътеписите на известния китайски будистки монах Фасиен 
法顯 (337–422), който по време на своето дълго пътешествие по „Пътя 
на коприната“ от Китай към Индия преминавал през високи планини 
покрити с вечен сняг, се споменават срещи с „отровни дракони“5. За 
съжаление не се откриват коментари относно това определение, но 
вероятно то е израз на емоция, свързана с изключително тежките, 
опасни за живота условия, при които се е наложило да се лута групата 
пътешественици. Описвайки след това пребиваването си в Цейлон 
(Шри Ланка) Фасиен съобщава, че „в това царство живеят само 
дракони и демони“ (Хеннинг, 1961: 44–54). Може да се предположи, че 
силно впечатлен от богата фауна и огромното разнообразие на влечуги, 
китайският пътешественик е сравнявал с дракон обитаващото Цейлон 
най-едро съвременно влечуго в света – соленоводния или естуарен 
крокодил (Crocodylus porosus).

4 http://dragonet.narod.ru/gilded/52.html
5 http://www.ipages.ru/index.php?ref_item_id=6240&ref_dl=1

Сн. 11. Р. Яндзъ Сн. 12. Р. Хъйлундзян
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Това предположение намира известно потвърждение в книгата 
„Инстинкт за дракони“  на американския професор по антропология 
Дейвид Джоунс, в която авторът твърди, че драконите са смесица от 
трите големи хищници от праисторическите времена: динозавъра раптър, 
змията, и гигантските хищни птици.  Той предлага идеи за начините, по 
които образите на тези страховити животни са могли да бъдат обединявани, 
за да бъде създадено художественото изображение на дракона. В книгата 
е предложена и теория, според която образите на чудовища могат да 
се възприемат по различен начин на различни етапи от една култура и 
се прави опит да се обясни защо китайските дракони се считат преди 
всичко за добри и представителни като емблема на императорската власт, 
а по-голямата част (макар и не всички) европейски дракони са зли и 
често представляват хаосът (Paul Jordan-Smith, 2002: 123–124) Въпреки 
критиките по повод теоретичните изводи в споменатата му „теория“, 
Джоунс все пак се основава на неоспоримия факт, че източните дракони 
(и по-конкретно китайският) имат множество съществени различия от 
европейските. Въз основа на множество извадки и цитати от митологични 
и литературни текстове подробен анализ на тези отлики от гледна точка на 
видовете и символиката на китайския и японския дракон предлага книгата 
„Драконът в Китай и Япония“ на Маринус Уилям де Висер (1876–1930)6. 

Сред изследователите на фолклора засега не съществува единно 
мнение относно произхода на китайския дракон. От друга страна, 
откритите в Китай вкаменелости и кости на динозаври (които след 
преработка успешно се използват в китайската медицина) все по-често са 
повод за редица предположения в научните дискусии по този въпрос. В 
Китай съществува и друга версия, според която легендарният император 
Хуанди, или Жълтият император, основателят на китайската цивилизация, 
основоположник на даоизма, астрономията и първия медицински текст за 
принципите на китайската медицина, се възнесъл в небесата на гърба на 
митичен дракон и станал безсмъртен7.

В Китай и Япония, както и в европейските култури драконът е древно 
митично създание, чийто образ съчетава части от телата на различни 
животни. В повечето случаи в живописта и скулптурата драконът се 
изобразява с глава на камила, рога на елен, очи на демон или заек, с люспи 
на шаран, лапи на тигър, нокти на орел и мустаци и с подобна на рог 
издатина върху горната част на главата, благодарение на която според 

6 Холандски учен, занимаващ се с изследвания на японската култура в Холандия.
7 Източник: http://www.britannica.com/topic/Huangdi
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преданията той може да се рее в небесната шир8. Разглеждането само 
на част от огромното множество изображения в китайското и японското 
изкуство показва, че една от основните разлики между китайския и 
японския дракон е преди всичко в броя на пръстите на лапите им с нокти. 
Китайският е с 3, 4 или 59, а японският – с 3 или 410.

Аспекти на символиката в образа на дракона в Китай и Япония

За разлика от европейските, китайските и японските дракони са 
въплъщение на божествена защита, плодородие и просперитет. Тези 
обобщени символни значения и основните качества на митологичното 
същество дракон са пряко свързани с изображенията му в изкуството на 
Китай и Япония.

В повечето от традиционните живописни изображения образът на 
дракона е съпътстван от характерен задължителен елемент – огнено 
кълбо (огнен диск/перла), което е или пред него, или в устата му, или под 
брадичката му, или в лапата му. Този художествен компонент има силно 
изразена символика, свързана с енергийния потенциал на Вселената. 
Съществуват различни тълкувания на тези изображения. Според някои от 
тях огнената топка символизира гръмотевичен ек на кълбовидна мълния, 
според други – Луната, която драконът поглъща, преди тя да предвещае 
дъжд, или постепенно я изплюва, което означава, че тя навлиза във фаза 
на пълнолуние. В даоизма и будизма това е „перлата на съвършенството“, 

8 Това описание е общо и се отнася предимно за традиционните китайски и японски 
изображения.
9 Драконите с 5 нокти са символ на императорите (пет е броят на петте елемента 
(китайската философия), драконите с 4 нокти представляват крале, принцове и 
някои високопоставени служители, драконите с 3 нокти се свързват с обикновените 
китайци (през династията Мин). Тъй като Корея и Япония (както и други страни от 
региона) имали само титлата цар (а не император, както в Китай), те имали право да 
се идентифицират и изобразяват само дракони с четири нокти. (https://en.wikipedia.
org/wiki/Chinese_dragon)
10 В Япония съществува древна легенда, според която първият дракон се появил в 
Япония и бил с 3 пръста на всяка лапа.  Когато започнали да се придвижват на запад, в 
Корея и Китай, на лапите им израснал още по един пръст. От своя страна китайците са 
убедени, че родината на дракона е Китай и че този най-древен дракон е бил изначално 
с 5 пръста (в някои случаи с 4), а придвижвайки се на изток, постепенно е останал 
с по-малко пръсти. Независимо от различните версии на легендата, историците 
и изследователите на митологията, сред които Маринус У. де Висер,  Николай Й. 
Конрад и др. смятат, че най-древни са именно китайските дракони.



62

или с други думи, мъдростта, сиянието и духовната същност на Вселената, 
която се идентифицира с бодхисатва в процес на просветление.

В азиатската митологична традиция в най-общ план на традиционна 
символика се открояват следните видове дракони: Пазители на богове и 
императори; Тези, които контролират вятъра и дъжда; Земни дракони, 
които контролират реките и моретата; Пазители на скрито съкровище; 
Царят на драконите. В много региони на Китай драконът е почитан като 
свято същество. Той е слънцето, светлината и небето, олицетворяващи 
мъжката сила – Ян.  В китайската култура драконът се смята за силно 
и интелигентно същество, символ на висшата власт – китайските 
императори, на политически лидери и прославени воини. От древни 
времена китайските дракони се възприемат като аналог на космическата 
енергия – Ци, която е най-мощният символ на благополучие в китайския 
пантеон от символи. От тази гледна точка, според китайските учени 
драконите са категоризирани както следва: „Небесният дракон“ – 
Тиенлун, води колесниците на боговете, пази дворците им и символизира 
свръхестествената, безкрайна и вечно обновяващата се мощ на небесата. 
Шънлун, „Божественият дракон“, контролира промените във времето. 
Фуцанлун, драконът на подземния свят, пази подземните природни 
богатства и заровени съкровища. Неговият полет към небето се 
идентифицира с изригването на вулканите. Символиката на „Земният 
дракон“ – Дилун, който властва над изворите и реките, е пряко свързана с 
духа на промените в ритъма на природата, пролетта и началото на живота. 
Китайските дракони могат както да бълват огън, така и да контролират 
водната стихия и да превръщат пострадали от суша територии в плодородна 
земя. „Крилатият дракон“ – Инлун или „Отзивчивият дракон“, е един от 
най-древните, които според легендите можели да летят и вероятно затова 
се изобразяват с крила. Според китайската традиция е повелител на 
дъжда и верен покровител на легендарния китайски император Хуанди 
(„Жълтият император“), който според легендата възкръсва след смъртта 
си, като се възнася на небето на гърба на дракон. Благодарение на тази 
легенда китайският дракон се превръща в символ на императорската власт, 
а китайците, които смятат Хуанди за свой и на страната си прародител, 
наричат често себе си „деца на дракона“. Летящият дракон се изобразява 
с пет пръста, с глава, насочена на юг, и опашка – на север. Дзяолун, или 
„Водният рогат дракон“, е символ на могъществото. Подобен на него е 
Панлун – “Виещият се дракон“, който е воден, речен или езерен дракон. 
Неговият образ е древен мотив в китайското изкуство и е изобразен на 
флага на последната китайска династия Цин (1644–1912).
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Японските дракони имат две наименования: „Рю“ и „Тацу“. Те са 
традиционно свързани повече с морето, отколкото с дъжда. Срещат се 
твърдения, че причината вероятно е, защото в сравнение с Китай, в Япония 
има по-малко уязвими на засуха части от територията и хората нямат нужда 
да се прекланят пред дракони, изпращащи дъжд. Рю контролира водната 
стихия. В японските легенди Рюджин – „Божественият дракон“ (известен 
също като Ринджин и Оватацуми)11, предизвиква гръмотевична буря и 
торнадо, което е причина за бедствено цунами в океана. Думата за торнадо 
на японски e „тацумаки“ – „завихрен дракон“. Рюджин е богът на морето 
в японската митология, символ на силата на океана, живее в дворец на 
дъното на океана и контролира приливите с магически перли. Изобразява 
се с голяма уста и е в състояние да се превърне в човек. Морски костенурки, 
риби и медузи често са изобразени като негови слуги. Японският дракон 
Тацу също е символ на императора, на силата на империята и духовността 
и обитава езера и извори. Суйрю, „Водният дракон“, е царят на драконите, 
аналог на китайския Лунуан и властелин на дъжда. Ханрю е гигантски 
дракон и се изобразява с много цветове и ивични орнаменти на тялото. 
Карю е дребен дракон, който се изобразява предимно с ярко червен цвят. 
Фукурю e „Драконът на късмета“. Драконът Рю е с будистки произход 
и както в китайската, така и в японската митологична традиция е едно 
от четирите легендарни същества, охраняващи четирите посоки на света, 
чиято символична функция е да отблъскват злите сили. Пазителят на 
Изтока е зелен/син дракон (кит. цинлун, яп. сейрю); на Запада – бял тигър 
(кит. байху, яп: бякко); на Юга – червен феникс (кит. джуцюе, яп. судзаку), 
а на Севера – черна костенурка, наречена „Черният воин“ (кит. сюен-у, яп. 
гембу). Изображенията на дракона и феникса представят идеята за съюза 
на Небето и Земята, императора и императрицата, за неразривната връзка 
между противоположностите на микро- и макро-космическото, между 
раждането и смъртта. Техният символ е двойната спирала. Различни 
произведения на китайското изкуство представят изображения на епичната 
битка между дракона и тигъра като олицетворение на идеята за единството 
на противоположностите Ян и Ин и съперничеството между Изтока и 
Запада. Същата идея представляват и двойка дракони, изобразени един 

11 Баща е на красивата богиня Отохиме, която се омъжва за ловеца принц Хоори. 
Според най-ранните анали на Япония „Коджики“ и „Нихонги“ първият император на 
Япония, император Джиму, е техен внук и съответно един от предците на японската 
императорска династия.
(Виж: http://www.greenenergyinvestors.com/index.php?showtopic=16157)
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срещу друг с перлено или огнено кълбо между тях. Според традиционните 
представи, когато двата дракона са с гръб един към друг или в кръгово 
движение, изображението символизира творческо действие на силите 
на Ин и Ян. Традицията на изобразяването на пазителите в живописта 
и декоративните изкуства е достигнала разцвет в периода на воюващите 
царства през ранния период Хан в Китай, но художественият ансамбъл с 
4-те животни се среща още в стенописите на редица древни китайски и 
корейски гробници. В Япония ценни образци на „божествената четворка“ 
(яп. шишин) са открити по стените на погребалната камера на гробната 
могила Такамацудзука в района на древната столица Асука и върху  
постамента на известния скулптурен ансамбъл „Якуши сандзондзо“ 薬 師 
三 尊像 в храма Якушиджи, в град Нара.

Сн. 15. Китайски дракон Сн. 16. Китайски дракон

Сн. 18. Тиенлун12Сн. 17. Японски дракон

12 Автор: Лун Ютиан 龙昱天
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Сн. 21. Лунуан13Сн. 20. ИнлунСн. 19. Фуцанлун

Сн. 24. КарюСн. 23. СуйрюСн. 22. Панлун

Сн. 27. Дракон и тигърСн. 26. „Пазителите“Сн. 25. Ханрю

13 http://www.nipic.com/show/2/25/35eed56aa4bebc6a.html
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Сн. 31. Черен 
дракон

Сн. 30. Червен 
дракон

Автор: Ли Джан Фу

Сн. 29. Жълт 
дракон

Сн. 28. Син дракон
Автор: Ли Ю Джън

Символика на цветовете на дракона
Източните дракони са родени с цветовете си в зависимост от 

възрастта и цвета на своите родители. Всеки дракон има конкретни 
символни значения и свои собствени атрибути към тях. Цветовете на 
драконите са: бяло, червено, черно, синьо и жълто. Черните дракони 
са деца на хилядагодишен дракон, който е с черно-златист цвят. Те са 
символи на Севера и причиняват урагани, в резултат на битки в небесата. 
Сините дракони са деца на синьо-златни осемстотингодишни дракони. 
Те сe изобразяват с наситени, чисти сини цветове, предвестници са на 
настъпващата пролет и са символ на Изтока. Жълтите дракони са родени 
от жълто-златни дракони, които са на хиляда години или по-възрастни. 
Те са самотни скитници, невидими са, но винаги се появяват в точния 
момент, когато е необходимо. Жълтите са най-почитаните от всички други 
дракони. Червените дракони са наследници на червено-златни дракони, 
които са на възраст около хиляда години. Те са символ на Запада и много 
приличат на черните дракони. С полета си могат да причиняват бури в 
небето. Имат богат спектър на символика: страст, любов, секс, рани, но 
и смърт и плодородие, гняв, агресия, опасност, но и предупреждение и 
защита. Белите дракони символизират Юга.

Изображения на дракон като декоративен архитектурен елемент

Древната китайска архитектура включва драконовия мотив, което 
може да се види и днес под формата на орнаментална украса на покривите 
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на храмове и сгради с историческо значение или като големи каменни 
статуи в манастирски и градски паркове. Една от атракциите на храмовия 
комплекс в Уданшан е уникалната по своята изработка каменна кадилница 
с формата на драконова глава. Конструкцията е с дължина 3 метра, широка 
е половин метър и представлява издялана от фин бял камък релефна 
скулптурна композиция от преплетено тяло на дракон с кадилница 
върху главата. Фигурата продължава сградната конструкция на една от 
храмовите постройки и като скален зъбер виси над дълбоката пропаст 
между околните хълмове. Тъй като много поклонници, опитвайки, като 
пълзели, да достигнат до свещената кадилница, са загубили живота си, 
падайки от каменната скулптура, днес достъпът до нея е ограничен.

Често драконът е не само декоративен елемент, но и основна част 
от архитектурния силует на съоръжения от храмовата, парковата и 
градската архитектура. Сред многобройните примери са: стената в 
градината Ю-юен в Шанхай, чиято покривна част представлява лежащ 
дракон; каменното пано с барелеф на дракони в храма Нанхай във Фошан; 
статуята на Жълтата река в Ланджоу, символ на реката майка Хуанхъ и 
люлка на китайската цивилизация. На територията на първия в Китай 
тематично посветен на дракона парк „Лунган“ освен храма Гуандун, 
красиви павилиони, водни и тревни площи и редки насаждения има и над 
38 000 скулптури на китайски дракони. 

Пана и барелефи с изображения на дракони се срещат не само 
в храмовете, но и като стенна украса на постройки. Нещо повече, 
изображенията на дракони са основен компонент на отделни архитектурни 
конструкции, известни като „стените на дракона“. Изграждани са в 
повечето случаи в предната част на императорските дворци, храмовете 
или именията на принцове и други знатни особи. Служели са не само 
като защитни паравани, но и като символ на величие, просперитет и 
власт. Сред различните видове параванни стени най-почитани са тези на 
„деветте дракона“, тъй като според традиционните вярвания числото 9 се 
свързва с императора и императорската власт в Китай. Най-ярки примери 
за подобни величествени конструкции, които представят „културата 
на дракона“ в древната и по-нова китайска архитектура, са стените на 
деветте дракона в град Датун, в парка Бейхай и в Забранения град в 
Пекин. Най-стилно изработена и добре съхранена и до днес е стената в 
Датун. Построена е преди повече от 600 години и понастоящем е най-
старинната и  най-голяма конструкция от този тип (250 г. по-стара и три 
пъти по-голяма по размери от тази в парка Бейхай в Пекин). Изградена 
е от 426 специално изпечени цветни глазирани тухли, висока е 8 м, с 
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дебелина 2,02 м и дължина 45,5 метра. Както се подразбира от името й, 
девет летящи дракона са разположени симетрично и придават на цялата 
архитектурна композиция стабилност и изящна красота. Покривът е 
покрит с керамични плочки14. Стената на деветте дракона в парка Бейхай 
в Пекин е друга архитектурна забележителност. Тя е с височина 15 м, 
дължина 21 м и широчина 2 м и е била построена през 1756 г. Въпреки 
изминалите години цветовете на керамичните плочки, от които е 
направена, не са избледнели и до днес. Освен деветте големи дракона, 
на стената от край до край се виждат и други по-малки дракони – общо 
635 на брой. Днес много сгради в Китай имат по покривите си скулптури, 
изобразяващи драконови глави. В двореца музей „Гугун“ („Забранения 
град“) образът на дракона присъства под формата на релефи по таваните, 
колоните, вратите, прозорците и каменните стълбища, а само в залата 
за церемонии релефите и рисунките на дракони наброяват повече от 10 
000. Колко обаче е точният брой на драконите в Забранения град, никой 
не може да каже със сигурност. От архитектурна гледна точка интерес 
представлява и стената на деветте дракона от Путошан, която се намира 
в храма Фаю. Тя е висока 2 м., дълга е 12,5 м, и е построена с 60 блока от 
черни камъни, които са сглобени така, че да изглеждат като монолитен 
къс.  Изображенията на драконите, които се опитват да грабнат свещената 
перла, са от качествено издялан син камък15.

14 Източник: http://www.travelchinaguide.com/attraction/shanxi/datong/9dragon.htm
15 Източник: http://www.putuoshan.net/English/Seeings/Fayu%20temple.php

Сн. 33. Стена-дракон,
в „Ю-юен“, Шанхай

Сн. 32. Кадилницата „Драконова глава“
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Сн. 37. Стената в „Забранения град“, Пекин

Сн. 36. Стената в парк „Бейхай“, Пекин

Сн. 35. Стената в храм ФаюСн. 34. Стената в гр. Датун

Сн. 40. Каменно пано
в Гуанин

Сн. 38. Кодайджи, Кьото Сн. 39. Кодайджи, Кьото
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Легендата разказва, че драконът има девет сина, никой не се е превърнал 
в конкретен дракон, но всеки има свой собствен облик. Те са (подредени по 
старшинство между братя): Биси, Чъуън, Пулао, Би’ан, Таотие, Бася, Ядзъ, 
Суанни и Дзяоту. Деветте сина на дракона са важна част от архитектурната 
и монументална декорация. Биси прилича на гигантска костенурка и тъй 

Сн. 48. Арка, река
и фонтан, Шанхай

Сн. 47. Парк в храм 
Шьоренин, Кьото

Сн. 46. Парк „Лунган“

Сн. 45. Статуя „Хуанхъ“, 
Ланджоу

Сн. 44. Дракон ПулаоСн. 43. Дракон Чъуън

Сн. 42. Скулптура, храм СянгуоСн. 41. В храма на дракона, 
Фуджийошида
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като издържа на тежести, се включва в каменни и бронзови изображения 
в основата на монументални съоръжения. Чъуън обича да се вижда 
отдалеч и винаги се изобразява върху покривите. Пулао обича звуците и 
затова се изобразява върху камбани и звънци. Би’ан изглежда като тигър 
и с неговия образ често се декорират врати и порти. Таотие обича да яде 
и се изобразява към описание на изделия, свързани с храните. Бася е 
гръмоносен дракон, обича да е във вода и се среща в конструкциите на 
мостове. Образът на Ядзъ се използва в орнаментирането на ножове или 
оръжия. Като декоративен мотив, често е бил изобразяван само с глава 
с широко отворени челюсти, поглъщайки оръжието от дръжката (Бейтс 
2002: 52). Образът на дракон Суанни има афинитет към аромати, дим и 
фойерверки, затова се среща в декорацията на кадилници. Най-малкият, 
Дзяоту, прилича на раковина и се използва като декор за ключалки на 
входни врати.

В централната сграда на всеки дзенбудистки манастир в Япония има 
картинни изображения на дракон, в прилежащите паркови пространства 
около другите сгради - скулптурни или релефни изображения на 
дракони. Част от комплекса на градините в дзенбудистките храмове са 
и специални дървени конструкции, изградени във формата на дракон. 
В храма Кодайджи16 в Киото такава конструкция е външният коридор 
„Лежащият дракон“ (гарьоро). Ако се погледне отвисоко, удължената 
форма на дървената конструкция наподобява обтегнал се върху короните 
на дърветата дракон, който сякаш пълзи нагоре по планинския склон. 
Конструкцията е покрита със сиви керемидени плочки, които имитират 
люспесто покритие и подсилват представата за драконово тяло. В същия 
манастир всяка година върху вълнообразната площ от ситен бял чакъл на 
градината в стил каресансуй, наречена хашинтей, се изгражда фигура на 
дракон, направен от цветни керемиди. В съчетание с дърветата и различни 
по размер камъни, аранжирани върху мъхови хълмчета наоколо, цялата 
композиция наподобява изплувал на повърхността на езеро дракон. 
Според традициите на храма този дракон символизира настъпването на 
пролетта.

Изображения на дракона в китайската и японската живопис

Изображенията на дракона в китайската живопис се отнасят към 
жанра за животни. И при тях са характерни общите за китайската живопис 
16 Кодайджи 高台寺, известен още като Джюбудзан Кодайджи 鷲峰山高台寺, е 
дзенбудистки манастир на школата Риндзай. Основан е през 1605 г.
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особености като елегантен стил, колоритност и заложен в рисунката 
определен подтекст. Творбите на художниците в традиционна китайска 
живопис се отличават със съчетаване на живописното изображение 
с поезия, калиграфия и/или печат на автора. Тази комбинация не само 
обогатява съдържанието на картината, но подсилва както нейната 
художествена концепция, така и естетическата й стойност. 

Сред известните художници по времето на династията Сун, които 
творят и развиват темата за дракона в живописта, е Чън Жун (1200–1266). 
Неговият дълъг картинен свитък „Девет дракона“, датиран от 1244 г., 
изобразява дракони, летящи сред облаци, мъгла, водовъртежи, скалисти 
планини и пламъци. Цялата композиция се отнася до динамичните сили 
на природата в даоизма, а образите на драконите са свързани с деветте 
сина на Царя-дракон. Картината е пример за изключително разнообразие 
на оригинална техника – комбинация от привидно случайно и спонтанно 
използване на туша, с много точни очертани с четката линии. Текстът  
върху картината е собственоръчно нанесен от самия художник17. 

Едва ли е възможно да се изброят имената на древните, средновековни 
и съвременни китайски художници, които с вдъхновение създават картини 
с дракони. Сред тях са Дън Уей Уей, Лу Минхуа, Лян Дзин Син и техните 
завладяващи с магнетизма си творби. 

Темата за драконите е широко застъпена и в творчеството на японските 
художници през Средновековието и Новото време. Панорамната картина 
„Облачният дракон“ е създадена преди около 400 години.

Сн. 50. Автор: Лян Дзин СинСн. 49. Двойка дракони,
шавтор: Лу Минхуа

17 Източник: http://dragondarumamuseum.blogspot.com/2012/03/nine-dragons-painting-
chen-rong.html
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Сн. 53. Автор:
Утагава Кунисада

Сн. 52. Автор:
Дън Уей Уей

Сн. 51. Автор:
Дън Уей Уей

Сн. 58. Дракон и Фуджи
Автор: Огата Гекко

Сн. 57. Дракон и Фуджи
Автор: Кацушика Кокусай

Сн. 56. Дракон и вълни
Автор: Утагава Кунийоши

Сн. 55. Техника „хитофудерю“Сн. 54. Параван, храм Кеннинджи, 
Кьото
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Сн. 62. КимоноСн. 61. Сватбена 
рокля

Сн. 60. Императорски 
плащ

Сн. 59. Калиграфия

Сн. 66. ТатуировкаСн. 65. ЧинияСн. 64. ПиалаСн. 63. Бродерия

Нарисувана е върху четирите пана на плъзгащите се секции на 
японските преградни стени в един от павилионите на дзенбудисткия храм 
Кеннинджи в Кьото. Известни майстори в жанра „укийо е“ и „суми е“ са 
оставили на поколенията редица свои творби, които и до днес се почитат 
като безценно културно наследство. Наред с приноса им в изкуството 
на японската ксилография през периода ХVI-ХIХ в. художници като 
Кацушика Хокусай (1760–1849), Утагава Кунийоши (1797–1861), 
Утагава Кунисада, Кано Хогай (1828–1888), Огата Гекко (1859–1920) и 
мн. др. са сътворили и неповторими картини с дракони. Днес талантливи 
японски художници създават, но поддържат и наследените техники, като 
прилаганата вече четири поколения майстори техника „хитофудерю“ 
(„дракон с един замах“), при която изображението се постига без 
прекъсване на линията с туш и без четката да се вдига от листа. Драконът 
е тема както в класическата, така и в съвременната китайска и японска 
калиграфия. 
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Както е известно, бродерията и коприната са основните стоки, 
транспортирани по Пътя на коприната. Изображенията на дракона се 
използват в китайското древно, класическо и съвременно бродерийно 
изкуство, както и в китайската и японската калиграфия. Един от най-
древните образци на китайска бродерия с изображения на дракони, датиращ 
от преди повече от 2000 години, е открит след археологически разкопки 
на гробниците Мавандуй в Чанша18, но копринена бродерия и със същия 
мотив в костюми на императори и висши сановници датира столетия по-
рано. Бродираните гербове, цветовете и драконите върху облеклото на 
императора и императрицата, както и на служители от всички рангове, 
служели не само за украса, а преди всичко като отличителен символ на 
статута и званията на притежателите си.

Изображения на дракон в предмети от бита и всекидневието, 
амулети и талисмани

Трудно е да се открие сфера от живота на човека, в която да не се 
срещнат драконови изображения. Те имат широко приложение в 
съвременната мода в облеклото, в дизайна на интериора на помещения и 
сгради. Изображения на дракон се използват в изработката на сувенири, 
амулети и татуировки, като украса на съдове за всекидневна употреба, 
като орнамент на банкноти и монети, пощенски марки и поздравителни 
картички, дори и в художественото моделиране на канцеларски пособия 
и аксесоари за офиси, на стелажи, тетрадки, електронни игри, фигури за 
шах и много други предмети от бита и всекидневието.

18 Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Mawangdui

Сн. 67. Китайски 
амулет

Сн. 68. Японски 
талисман

Сн. 69. Китайска банкнота
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19 http://www.bargainbunch.com/dragons/color_dragon_chess_set.html
20 http://dragonet.narod.ru/orient_homemade/chin03.html 

Сн. 72. Пощенска 
марка

Сн. 71. Японски сребърни 
монети

Сн. 70. Китайски сребърни 
монети

Сн. 74. Четки и туш20Сн. 73. Шах с фигури на дракон19

Сн. 78. iPhoneСн. 77. Подложка 
за мишка

Сн. 76. ТелбодСн. 75. Картичка
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Сн. 81. Ладии дракониСн. 80. Екскурзионен 
кораб

Сн. 79. Оригами

Сн. 83. Танцът на дракона в Япония

Сн. 82. Танцът на дракона в Китай

Изображения на дракона в 
празници и ритуални празненства

Сред най-ярките и зрелищни 
декоративни изображения са ладиите 
на Фестивала на дракона, или 
Празника на драконовите лодки, 
който се провежда всяка година 
на петия ден от петия месец по 
китайския лунен календар. По време 
на пищния фестивал се провеждат 
състезания с пъстроцветни лодки, 
специално изработени с формата на 
страховити дракони. 

В Китай се провеждат множество празници, свързани с историята 
и духовната култура, но сред най-почитаните от тях са ритуалните 
празненства, посветени на „Танца на златния дракон“. Този празничен 
фестивал се провежда и в Япония. Всяка година, в началото на април, 
в храма Сенсоджи, район Асакуса в Токио и Кийомидзу дера в Кьото се 
организира грандиозен парад на дефилиращ дракон. След като хората му 
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се поклонят вътре в храма, докосвайки го за щастие, огромният макет на 
дракона се изнася отвън и той изпълнява своя величествен танц, подкрепян 
от специално подготвени хора, облечени в традиционно облекло. С този 
ритуал хората укрепват надеждите си за благополучие през годината.

Темата за дракона в китайското и японското изкуство е източник 
на вдъхновение и стимул за креативност. Символното многообразие и 
магнетичното въздействие на образа на дракона укрепват вярата на хората 
в могъществото на доброто и силата на духа, подсилват надеждите за 
живот без болка и страдание, за по-успешен утрешен ден.
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FORMATING OF “NATIONAL LEARNING“ 
(KOKUGAKU) AND TAYASU MUNETAKE – ANCIENT 
STUDIES AS THE FUTURE PERSPECTIVES IN THE 

EARLY 18TH CENTURY

Masako Sato

1. Preface

Chinese study in Japan changed in the late 17th century and the early 18th 
century, from Neo Confucian Chu-Hsi School to fundamental Confucianism. 
This change was similar to the Chinese study also changed in China.1 It was 
not merely an internal development of Tokugawa Confucianism; rather, it re-
established the study of Ancient Learning or National Learning, kokugaku. 
This development was first sketched by Karl Florenz in his History of Japanese 
Literature in German (1906.)2 This trail was continually followed throughout 
Tokugawa intellectual history; Maruyama Masao (1914–1996), in 1952 
systematically clarified the process, from the structural disintegration of the 
Neo Confucian dogma to a completely different intellectual development.”3

The scholastic works and the personal relations of the monk Keichū (1640–
1701),  Kada no Azumamaro (1669–1739), Kamo no Mabuchi (1697–1769) 
and Motoori Norinaga (1730–1801) were central in this intellectual movement. 
Tayasu (Tokugawa) Munetake was especially important in this development, 
as he encouraged the study of the school of the Kada family and its student, 
Kamo no Mabuchi. Tayasu (Tokugawa) Munetake’s efforts were the platform 
for the study of ancient Japanese and the National Learning; the idea was to 
replace ancient China with ancient Japan; this would fundamentally redefine 
world and value order.4

Tayasu (Tokugawa) Munetake (January 21, 1716 -July 15, 1771) was born 
as the second son of the eighth Tokugawa Shogun, Yoshimune (1684–1751, 
rg.1717–1745). Yoshimune was well known as the practical reformer in the 

1 Ren1998:135–147.
2 Florenz 1906: 431.
3 Maruyama 1952 (in English 1974: Part I/Chapter IV: 135–176), Sato 1995: 121–131, 
2011: 352-358. 
4 Sato 2011: 350–358.
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middle of the Tokugawa dynasty. Munetake himself had no opportunity to 
succeed his father’s position, but his son, Matsudaira Sadanobu, (1759–1829) 
was devoted also to the restructuring of the declining Tokugawa Shogunate. 
Although Munetake was exceptional among the eighth Shogun’s sons, 
Yoshimune selected his oldest son as his successor; Yoshimune arranged that 
his competent son Munetake, would be allowed to study the Way. Munetake was 
dedicated to study and devoted himself to writing poetry. He, thus, distanced 
himself from power politics throughout his life. The following of precedence 
by Shogun Yoshimune and the ideal of seeking the Way by his son led to an 
unexpected ironic conclusion. 

Munetake especially studied Chinese philosophy and classic literature 
according to the official academic syllabus of the regime. This syllabus was 
based on the Chu-Hsi School’s Neo-Confucianism. Munetake was educated 
by the best tutors in the period and in these ideal scholastic circumstances 
became highly educated. With this background, he became deeply interested 
in Japanese classical literature. An anthology of his waka works is extant.5 
The results of his research can also be seen in his essays and commentaries on 
Japanese classic language and literature, history and court ceremonials which 
focused on the ancient period; his study of the Kojiki was especially important, 
as the cumulative output of his long term research. His study showed an 
extraordinary philological level and reflected his deep insight into classical 
verse and prose, both Chinese and Japanese. Toki Zen’maro (1885–1980) 
revealed the life and works of Munetake in his masterwork in the World War 
II; not only his intellectual life, but also his life of literate and gifted poet.6 
His works must be compared to those of Mabuchi’s or Norinaga’s, who are 
considered as representative figures in this study. 

Munetake did his research contemporaneously with the practical reform by 
his father; however, a depleted shogunate treasury and an indebted samurai class 
and the policies of Yoshimune gave shape to a classic style of reform.7 The Neo 
Confucian Muro Kyūsō (1658–1734), and also the reformer Sinologist Ogyū 
Sorai’s (1666–1728) theoretical deconstruction from the natural law of Chu-
Hsi School strongly influenced the direction of Maruyama’s argument. The 
reformers developed their ideas through reinterpretation of original texts based 

5 Toki 1942: 3–130, 755–774.
6 Toki’s masterwork “Tayasu Munetake“ vol. 1–4, Toki 1945 (vol. 4): 69–110, 227–420. 
The hand copy text of his Kojiki shōsetsu, detailed commentary of the Kojiki (microfilm) 
in: National Institute of Japanese Literature (file number 15–50).
7 Toki 1942: 54–56, 64–69.
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on strict philological text study; they constructed their research practically.8 
This influenced the ideology of reform. In this historical context, we should 
reconsider the position of Munetake and the motivation of his research; a large 
number of his works are extant.9 Did they survive through patronage, or was 
there some other reason?

2. The “ancient study“ according to Tayasu Munetake

As he left Edo castle in 1729 to establish the Tayasu, one of the three 
branches of the Tokugawa family, Munetake possessed books full of Chinese 
scholastic ideals and also Japanese history books. The list of his books was 
included in the document of the Tayasu domain, Den’pan Jijitsu.10 The same 
document recorded, being the interlibrary loan between the main library in 
Edo castle and his collection, i.e. he had the best position to read and do 
research in his period. Munetake amazed his father by a perfect recitation 
from the Analects of Confucius in his youth and hoped for achievements 
from his study of Confucius; he had extraordinary preparation to study 
ancient Japan. The study of ancient Japan required a broad knowledge of 
the Chinese language. He had to be able to read and solve the problems of 
the literary text written in Chinese characters but without Chinese usage of 
language.11

In these circumstances and background he devoted himself to the study 
of Japanese classics: He wrote “The Application of Literary Pillow words 
(Tekiyō kanji kō)“ in the Man’yōshū,12 “Detailed Explanation of the Kojiki 
(Kojiki shōsetsu),”13 “A Commentary on the Tale of Ise (Ise monogatari 
chū),”14 “Modest Philological Commentaries of the Ogura One Hundred 
Waka Anthology (Ogura Hyakushu dōmōkun)”15 as well as “A Critique of 

8 Maruyama 1974: 16–18, 26–31, Bitō1992: 27–42. 
9 Suzuki 2003(ed.): 105–108, Fukushima 2003: 84–103.
10 The hand copy text of the Den’pan jijitsu, literally the facts of the Tayasu-domain 
(microfilm) in: National Institute of Japanese Literature (file number 15–130). Toki 1945: 
86–90, 227–420.
11 Toki 1942: 24–59, 1943: 5–27, 1946: 146–150.
12 Toki 1945: 113–226, the hand copy text of the Tekiyō kanjikō (microfilm) in: National 
Institute of Japanese Literature (file number 15–768).
13 S. Fn.6.
14 Toki 1943: 78–126, the hand copy text of the Ise monogatari chū (microfilm) in: National 
Institute of Japanese Literature (file number 15–42).
15 Toki 1943: 58–77, the hand copy text of the Ogura Hyakushu dōmōkun (microfilm) in: 
National Institute of Japanese Literature (file number 15–44).
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Essays in Idleness (Tsurezure gusa hyōron).”16 He also wrote short essays on 
poetry and poetics, or the imperial court rituals, clothing and accessories.17 
He also did research on ancient court music;18 his essays were written in 
Chinese in the official prose style of the regime, and also in the traditional 
classical Japanese prose style. He also wrote about medicinal herbs and the 
implements of war (military equipment).19 His works indicate the breadth 
of his knowledge. He expanded the Confucian scholastic ideal to Japanese 
classics.20 He did not write these works for official publication; they were 
written by hand and can be found in the Tayasu library. His research also 
supported that of his learned vassals.21

For his extended study on Japanese classics, he invited scholars from 
private academies, such as the Kada family.22 Kada no Azumamaro came 
from a scholarly family that for generations had supplied Shinto priests to the 
Inari shrine in Fushimi, Kyoto. He settled in Edo in 1699 where he taught 
the Japanese classics and Shinto, including the Man’yōshū and the Nihon 
Shoki. Azumamaro devoted himself to scholastic work and often traveled 
between Kyoto and Edo. He continued his efforts to cultivate contacts with 
shogunate officials by providing them with access to his library of rare books, 
answering their questions on the past and as a consultant on ancient language. 
Azumamaru’s knowledge was needed to solve problems of economic reform, 
and it was useful for the better relations between Bakaufu and Emperor’ court. 
His official service to the shogunate was from 1723 to 1727, under the reign 
of Yoshimune. Azumamaro’s adapted son, Kada no Arimaro (1710–1751) 
succeeded to his father’s position.23

The relation between Munetake and Arimaro is known because of a waka 
controversy in 1742.24 It is depicted as “the most celebrated controversy over 
the nature of the Waka“ in Tokugawa Japan”;25 later Mabuchi was also involved 

16 Toki 1943: 363–404, the hand copy text of the Tsurezure gusa hyōron (microfilm) in: 
National Institute of Japanese Literature (file number 15–43).
17 Toki 1946: 3–14.
18 Toki 1946: 15–54.
19 Toki 1946: 55–74, 87–117.
20 Toki 1942: 86–106, 124–130, 1946: 149–150, Nosco 1990: 111–112.
21 Toki 1942: 86–106, 127–128, 1943: 24–31, 34–56, 1946: 116–182, Suzuki (ed.) 2003: 
105–108, Matsukata 2003: 48–49. 
22 Toki 1942: 70–85, 1945: 304–329. 
23 Nosco1990: 72–97.
24 Toki 1942: 511–754.
25 Keene 1976: 314, Nosco1990: 112.
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in this controversy. According to Mabuchi, the dispute began “in the early 
autumn“ 1742; Munetake ordered Arimaro to write about the Way of poetry. 
Arimaro wrote insecure but “within just three days the Kokka hachiron (Eight 
essays on Japanese poetry).“ In the discourse Munetake hold his argument on 
a thoroughly Neo Confucian perspective of the value of verse.26 At that time 
Munetake was 26 years old.

2-1. Study of the Man’yōshū

The dispute started during study of the Man’yōshū; The study that resulted 
was Mabuchi’s pioneer work, ”Literary Pillow words (Kanji kō).“ Munetake 
wrote a commentary on that, titled “The Application of Kanji kō.“ It was not 
for publication, just as his other works were not for publication.27 Mabuchi 
began his service to the Tayasu in 1746 to contribute to his lord’s research into 
classical Japanese. He continued his research until 1760. During this service, 
Mabuchi’s work on the pillow words was published in 1757; he revised it 7 
years after the first edition.28 Exactly when Munetake finished his manuscript 
is unknown, but some of Munetake’s corrections were reflected in Mabuchi’s 
revised edition; the investigation on the Man’yōshū perhaps developed as a 
research project initiated by the lord. Munetake also consulted with Mabuchi 
during the process; but Mabuchi learned a lot at this time.29

After he retired in 1768 his Man’yōshū was published. Mabuchi wrote 
the commentary on Volumes 1-6 and the rest was written by his student. In 
the introduction, Mabuchi explained generally about the shifting of poetic 
styles, metrics and poetic tone (shirabe), and the major poets. His essential 
works on the Man’yōshū emanated from this project. The principle of 
approaching the work was clear word by word.30 Both Munetake and 
Mabuchi, the lord and his researcher, appreciated ancient poesy and poetry. 
They both were also fond of making waka verse following the style of the 
Man’yōshū. After his death, Munetake’s vassals compiled and completed 
his anthology. It was titled “Falling Words from Heaven“ (Amorigoto).31 
His poems became well known in 1898 through publication. It was edited 
in the series, “Selected Poetries in the series of national verse collections“. 

26 Toki 1942: 511–748, Nosco1990: 117, 121–123.
27 Ibid: Fn.12. Toki’s work is the comprehensive basic research about the text, the text 
transcription from the hand copy and the commentary.
28 Toki 1942: 70–79, 1945: 3–16, 37–51.
29 Toki 1942: 88–90, 105–130, 1945: 14–16, 37–51, Nosco1990: 121–123.
30 Toki 1945: 17–33, 37–66, 113–226. .
31 The text of the anthology and the commentary on each poem see Toki 1942: 133–508.
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Masaoka Shiki (1867-1902) was really astonished by Munetake’s poetry 
and wrote in1899.32

“Munetake appreciated the essence of the Man’yōshū. He received its sprit 
not from Mabuchi but direct from the Man’yōshū, although being instructed 
by him.“ 

Masaoka Shiki sharply pointed out the core of the relation between them; 
he also remarked, 

 
“Mabuchi asserted the superiority of the Man’yōshū and stressed its value, 

but I could recognize its heart through Munetake not through Mabuchi who did 
not understood it as well; it’s amazing.“ 

Shiki introduced Munetake’s theory of poetry, expressed through the 
waka controversy, as we saw, “My additional views of the eight essays on 
Japanese poetry“ or kokka hachiron yoron, gave credit to Munetake’s logical 
analyses; Masaoka Shiki cited some of Munetake’s poems and valued them; 
“they are virile but noble, classical elegance combined with freshness“. Shiki’s 
inspiration could be seen from the following two verses.”

真帆ひきてよせ来る船に月照れり楽しくぞあらむその舟びとは
Maho hikite/ yose kuru fune ni/ tsuki tereri/ tanoshiku zo aramu/ sono funa 

bito wa/ 
The moon is lighting the ship/ approaching the shore/ how delighted the 

fishermen/ pulling the sail./

武蔵野を人は廣しとふわれはただ尾花分け過ぐる道とし思ひき
Musashino wo/ hito wa hiroshi tofu/ ware wa tada/ obana fumi wake/ 

suguru michi to shi omoiki./ 
Is Musashino vast field?/ I remember only a path in the autumn field/ I 

stepped and stepped on silver grasses.

2-2. Study of the Kojiki -over the neo-Confucian historicism-

The exact period in which Munetake spent in his work on the Kojiki, 
“Detailed Explanation of the Kojiki (Kojiki shōsetsu)“ and “additional Notes 
(bekki)“ is unknown. His vassal wrote some notes on the compilation. These 
discussed the last phase of his research; he reworked his once almost completed 

32 The background of the anthology, the compilation of the hand text, and the process to 
publish in the Meiji era see Toki 1942: 3–22, 133–150.
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manuscripts throughout his life; he was especially careful about punctuation and 
phrasing and he wanted to go over them completely. He traced using his vast 
knowledge of Chinese the Kojiki text written in Chinese characters; however, 
he used a syllable transcription also partly translated into Chinese phrases. He 
continued this until his death. The work was also not for the publication.33

His study of the Kojiki reveals his text interpretation based on philological 
methods. His reconstruction of the original text from the early eighth century 
was based on “The Gōtō Kojiki.“ published in 1687 by the Shinto priest Watarai 
Nobuyoshi (1615–1690). Munetake selected this because Watarai employed 
comparative works with many variations. Munetake based on this text and 
corrected mistakes and slips; he pointed out and proofread suspicions parts 
and compared to the chronicles, not only to the Nihon Shoki, but also various 
Japanese and Chinese histories.34

The most important point of the study was its writing. The Kojiki text was 
written in so-called “Mixed Phonetic Style“ or “quasi-Chinese construction“ 
and required extraordinary knowledge of the Chinese language to interpret the 
characters and historical phonetics. His rich knowledge of the vocabulary of 
the Japanese literary classic and linguistics from his educational background 
made his achievement possible. He checked the smallest unit of a word in terms 
of phonetics and morphology in two languages. The archaic sentences were 
checked, word by word, transcribing each character, considering vocabulary 
and phrasing; his interpretation developed throughout the process.35

His Kojiki interpretation was written in Sino-Japanese mixed-form sentence 
style of the contemporary scholastic standard. Later, Motoori Norinaga wrote 
his Kojiki-den (published 1799) in the classic Japanese sentence style based 
on literary texts from the Heian period. It was connected with his exclusive 
perspective of Japan’s superiority connected to the invention of the Way; 
Motoori Norinaga saw the reconstruction of a pure ancient Japanese language 
as a way to avoid Chinese elements. Even today the problem continues and 
remains the core of Japanese archaic philology.36 The mix-style reading such 
as Munetake’s is still contrasted with Norinaga’s. Munetake’s translation 
laid out the following: phonetic guides were put to the right side of the main 
text written in Chinese characters, i.e. the transcript text. Munetake added 

33 Toki 1945: 69–420. Toki’s work is the first comprehensive basic research about the text 
(69–110), the text transcription from the hand copy and his commentary (229–420). 
34 Toki 1945: 73–75.
35 Toki 1945: 91–110.
36 Kobayashi, Yoshinori 1982: 649–692. Kobayashi not mentioned about Munetake’s work.
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inquiry text, the missing characters and erratum, and explanatory footnotes 
etc. Further commentary, necessary to explain more than the ordinary, was 
noted in “Additional Notes (bekki).“ Long commentaries were written as short 
essays. They were supported by exact evidence. The main text appears with 
commentaries and additional notes (such as hochū), so that his Kojiki is almost 
the same as today’s standard.37

3. The environment of the search for the ancient study and the 
paradigm change -Conclusion-

His background in Chinese contributed to his methodology; he was trained 
in proper research style throughout the period of his education, as can be seen 
from the book catalog of his library. It reveals the Neo Confucian standard. 
He read the primary books, such as Four Books and Five Classics, and the 
commentators, for example Chu Hsi (1130–1200). Commentators of such 
primary books mainly edited them in the Song and Ming periods. The books 
were imported from China and printed in Tokugawa Japan. The scholastic 
argument style comparing the commentaries was obviously practiced in such 
academic circumstances.38

The typical Neo-Confucian dogmatic scheme is known in the historiographies 
of Arai Hakuseki (1657-1725); he treated mythological accounts of the Kojiki 
or the Nihon Shoki in his Lessons from History (Tokushi yoron, 1712) and 
Understanding Ancient History (Koshitsū, 1715) as a reflection of real historical 
events,39 or mythological characters as historical personages. He regarded 
ancient myth as historical allegory.  Munetake refuted such interpretation of the 
euhemerism in his articles concerning Emperor Ojin and Nintoku; Munetake 
treated these stories as myths.40 These different text approaches reflected the 
changing mode of Confucian study in the period.

The mode change of Confucian study came after the irresponsible 
management of the Shogunate after the late 17th century, and Chu Hsi Neo-
Confucianism was in harsher critique in the economic weaknesses; Ogyū 
Sorai (as a representative figure) said that the weaknesses stemmed not from 
a deficiency in Confucianism itself. He pointed out rather that the weaknesses 
arose from a misreading of the classic works The Four Books and the Five 
Classics by Song Confucianists. He insisted that the Song Confucianists “did 

37 Toki 1945: 91–110 and the text (229–420).
38 Toki 1942: 24–63, 755-774, 1943: 3–57.
39 Bito 1975: 555–568, Kato 1975: 532–547.
40 Toki 1945: 76–90.
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not know the old words.“ Sorai went back to the ancient works for more 
reliable knowledge, stating that “the ultimate form of scholarly knowledge is 
history.“ To him, these historical works were the ultimate source, even for an 
ever-changing present. Sorai thought that the study of philosophy should be 
begun with the study of language. In this he was strongly influenced by “the 
Ancient School of Rhetoric“ of the Ming period, which was a neoclassical 
movement that saw the Qin and Han periods as the models for prose, and the 
Tang period as the model for poetry.41 On the method of Munetake’s study 
both of the Kojiki and the Man’yōshū pillow words we can recognize its 
reflection; Munetake approached them also without premise and to clear up 
the real meanings.42

From looking at Munetake’s research, even no more than at the outline of 
his research, we can find nevertheless the following points: The way to the 
ancient Japanese world was opened not only by scholars such as the Kada 
School or Kamo no Mabuchi or Motoori Norinaga; the transformation from 
the Neo Confucian interpretation to the neoclassical Confucianism based 
on philology, was initiated and outlined by one of the central figures in the 
Tokugawa Shogunate. It required textual criticism; textual criticism required 
extraordinary scholastic knowledge.43 Knowledge was based on texts. The 
texts were concentrated within the Tokugawa Shogunate.44

How or why did Tayasu Munetake form his study of ancient Japanese? It 
was in the most critical period of the practical reform of the Shogunate; this 
was parallel to the change in Confucian Study; there was also a transformation 
going on in the central ideology. Munetake’s Way to Japanese antiquity 
would be partly explained by the activity of the Kada School. Neoclassical 
Confucianism since the late seventeenth Century encouraged the Japanologists 
such as Kada no Azumamaro. His classic Japanese study was based on Shinto 
rituals as family traditions. He concentrated on Japanese classics such as joined 
waka verse making. In this way he was influenced by the previous study of 
Man’yōshū by the Buddhist monk Keichū. Azumamaro respected Keichu’s 
pure philological analysis. Azumamaro intended “to elucidate the archaic 
roots of his faith and creed.”45 His archaic study of the ancient rituals included 
breaking with the syncretism of Confucian-Shinto discourse which had been 

41 Maruyama 1974 (1952): 27–31, 69–134.
42 Toki 1942: 86–96, 1945: 70–73.
43 Munetake‘s intellectual background and his reading see Toki 1943: 26.
44 The collection of important books by the Tokugawa government and its influence see 
Florenz 1906: 416–430, Maruyama 1974 (1952): 7–18, Kato 1975: 552–553. 
45 Nosco 1990: 81, Toki 1942: 80–85.
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underway since the beginning of the Tokugawa period, after the centuries-old 
tradition of Buddhist syncretism. 

Azumamaro’s methodology may be also regarded as the conscious 
application of the Confucian Ancient Learning methodology of Itō Jinsai (1627-
1705) in Kyoto and others in the field of Japanese studies.46 Azumamaro’s 
academic and institutional goals as well as his aspiration can be seen in his 
“Petition to Found a School“ to shogun Yoshimune, Munetake’s father.47 
Azumamaro decided to petition the shogun as an expression of his concern. He 
lamented the profusion of Buddhist and Confucian studies, which he believed 
were pursued at the expense of Japanese studies; he excoriated their writings 
as unfaithful representations of what the men of old thought and taught. The 
school, as Azumamaro envisioned it, would house his collection of old books 
and rare manuscripts relevant to the study of ancient Japan and was to serve 
as kind of research center and library. Texts from all over Japan would be 
collected and read. The school would provide a forum for the exchange of ideas 
on ancient studies toward a reawakening of interest in Shinto and waka verse.48

Azumamaro never received the patronage he sought, but after his death in 
1736, the direction of his school was assumed by his adapted son.49 Arimaro had 
a broad knowledge of antiquarian matters such as ancient manners, customs, 
and practices. His service to Tayasu Munetake started through this knowledge. 
The following records of the young Munetake indicate this. Munetake grew up 
in the midst of his father’s reform policy; he aimed to return to those practices 
believed to have characterized the early decades of the Tokugawa. This meant 

46 Toki 1942: 82–83. 
47 Nosco1990: 76–95; Azumamaro began his Petition “[…] with words of praise for the 
founder of the Tokugawa , Ieyasu. He credited Ieyasu with having brought peace to the 
land, a peace that allowed learning to flourish. Azumamaro proceeded to praise the current 
shogun, Yoshimune, for the soundness of his policies, his respect for ancient studies, and his 
interest in acquiring rare books of antiquarian interest from all over the land.“ (Nosco1990: 
91). Azumamaro wrote it “[…] in the scholarly idiom of his day―an idiom with which the 
shogun was undoubtedly familiar […]“ (Nosco1990: 91–92). 
48 Toki 1942: 80–85, Nosco 1990: 92–95. Azumamaro criticized Confucians and vilified 
the foreign teachings with a carefully phrased statement of his methodology, “[…] using 
terminology from those same Confucian schools: If the old words are not understood, the 
old meanings will not be clear. If the old meanings are not clear, the old learning will not 
revive. The Way of the former kings is disappearing; the ideas of the wise men of antiquity 
have almost been abandoned. The loss will not be a slight one if we fail now to teach 
philology (Nosco: 1990: 93). 
49 Azumamaro’s adapted son, Arimaro played a key role in the transmission of the “Petition“ 
to the Shogunate  (Toki1042: 70–79, Nosco: 1990: 94–95).
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the revival of martial spirit and integrity in office and regulations against 
extravagance for all classes. Munetake was well trained to revive the martial 
arts under his father. He was good at swordsmanship, archery, horseback 
riding, and hunting, and also in traditional manners and customs. His interest 
in traditional clothing was also remarkable, as was his interest in official 
ceremonies and martial activities. He showed his abilities during the Shogun’s 
grand hunting and in ceremonies. His father appreciated his classic elegance. He 
tried also to reconstruct the traditional staining method, and invited craftsmen 
to learn it. Reducing expenses was valued under the reform; thus he tried to use 
domestically produced products. The ruler needed to preserve status, prestige 
and dignity; Arimaro’s rich knowledge probably supported Munetake here.50

The notion of The Way of the former kings as part of ancient learning is 
encoded in the ancient studies contemporary with Azumamaro. Both “ancient 
meaning“ (kogi) and “ancient leaning“ are identified with Itō Jinsai. The 
Way of the former kings was also a key term in the writings of Ogyū Sorai, 
whose thought was just entering its period of greatest popularity and widest 
acceptance. Yoshimune was showing an interest in the Confucian Ancient 
Leaning of Ogyū Sorai and a tolerance of such previously proscribed materials 
as foreign books. The Tokugawa system was strictly constructed according to 
the Neo Confucian ideology. The spread of Confucianism thus went hand in 
hand with the formation of the social and political order of the Shogunate; it 
provided a theory of government and a vision of a harmonious society.51

The ideal social order which it envisioned took the form of a natural 
hierarchy of classes in which each individual occupied his allotted spot and 
strove to fulfill his mission in life. Thus Confucianism helped confirm the 
trend toward the separation of classes and the codification of conduct for 
each class. Abstract concepts of status-conduct provided models for each 
class and profession. The warrior-administrator of the Tokugawa period was 
created according to this concept. Chu Hsi cosmology, Principle (li) unites 
transcendence and immanence, substance and principle (genri). This is one 
manifestation of the continuative mode of thought. Similarly, The Principle of 
Heaven and human nature, the Ether and human desires, laws and standards, 
things and human beings, ordinary men and sages, intellect and virtue, virtue 
and government are all directly linked together.

This ideological system was as stable as it was in the early Tokugawa 
period, which followed the turbulent years of the Sengoku Period. The 

50 Toki 1942: 24–31, 34–38, 42–46, 51–55, 60–63, 64–69, 80–85, 1946: 3–14, 55–86, 87–116.
51 Maruyama 1974 (1952): 110–113, 128–134.
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legitimacy of the warrior class as the top of society was threatened in the long 
period of peace that was the Tokugawa period. Shogun Yoshimune planned 
for the reconstruction of the principles that founded the Tokugawa period. For 
Munetake to study and to seek knowledge was the Way to becoming a sage, 
therefore philological critique of self-discipline had a crucial meaning for 
him. After Munetake’s death, Mabuchi’s student Motoori Norinaga succeeded 
to the head of the “school“ that Munetake had surrounded himself with; but 
for Norinaga “the Way to antiquity“ acquired the vigor and force of a myth. 
Then the ancient world was no longer the world which had to be approached 
by a philological critique of self-discipline.52 Likewise, the practical reform 
of Yoshimune had no able successors and the tempo of structural decay 
increased.  National Learning would eventually change the political ideology 
and overthrow the Shogunate.
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КОНФУЦИАНСТВО И НЕОКОНФУЦИАНСТВО
В КИТАЙ И ЯПОНИЯ

Нако Стефанов

Въведение

Конфуцианството – 儒教 (джукьо:), както и неговият по-късен формат – 
неоконфуцианството – 宋明理学 (со: минригаку), са една от трите основни 
етико-философски и светогледни платформи на Япония през хилядолетията 
на нейното съществуване заедно с шинто и будизма.

Учението на учителя Конфуций, родено в Китай, успява да 
завладее сърцата и умовете на японците. То присъства до ден-днешен в 
общественото съзнание на Япония и личното поведение на мнозинството 
от японското население. 

 Основна цел на представения материал е да се запознае заинтересуваната 
българска аудитория с конфуцианството и неоконфуцианството в техния 
японски вариант, ролята и значението им за Япония в миналото и днес.  
Тази цел се постига чрез основните раздели на доклада, а именно:

• Въведение;
• Конфуцианството  – общ преглед;
• Развитие на конфуцианството; 
• Учението на учителя Конфуций – базови основи и философия;
• Неоконфуцианството – ключови аспекти;
• Конфуцианството и неоконфуцианството в Япония;
• Заключение;
• Използвани източници;
 Основните методологически подходи са следните:
• Системен подход, съгласно който разглежданият феномен се 

представя като съвкупност от различни компоненти, действащи като едно 
цяло;

• Исторически подход, предполагащ, че разбирането на изследвания 
обект е невъзможно без изучаване на неговото развитие във времето;

• Социокултурен подход, виждащ конфуцианството и 
неоконфуцианството като социокултурен процес, детерминиран от 
различни обществено-исторически фактори, обстоятелства и тенденции.  
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1. Конфуцианството – общ преглед

Произход на термина „конфуцианство“

Терминът „конфуцианство“ е със западен произход. Това име 
възниква в края на ХVI век в трудове на европейски мисионери, които 
изписват на латински името 孔夫子(Кун Фу-дзъ, използва се още 孔
子 – Кундзъ, на латински  Confucius). В Китай се използва 儒家 –„жу 
дзя“, т.е. „Школа на книжовниците“, докато в Япония това учение е 
наричано също учение на книжовниците, съответно на мъдреците – 儒
学 –джугаку、а също така  „мейкьо:“ – 名教 или „рейкьо:“ – 礼教. Също 
така, като се изхожда от името на неговия основател Конфуций – 孔
子 (на китайски „кундзъ“ или „ко:ши“ на японски език), понякога се 
използва и наименованието 孔教 (ко:кьо:) или 孔子教 (ко:шикьо:). В 
превод от китайски името 孔夫子 (Кун Фудзъ) означава „Учител от рода 
Кун“. Истинското му име – Циу 丘 (Qiū), означава „хълм“, а второто му 
име – Джун-ни (仲尼 Zhòngní), означава „втори от глината“. В древните 
източници името е дадено като указание за мястото му на раждане: в 
една пещера в дълбините на свещения хълм от глина, където родителите 
му са били на поклонение. Конфуций е роден през 551 г. пр.н.е. близо до 
днешния град Цюйфу в провинция Шандун.

Условия за възникване на конфуцианството

Историята на конфуцианството е неразривно свързана с историята 
на Китай. През VIII–VII в. пр.н.е. се създава Източна Джоу. В рамките 
на Джоуската държавна традиция се отбелязва тенденция на социално-
икономически промени в различните царства, от които се формира Джоу. 
Тези промени отразяват започналия процес на разпад на създадената 
социално-икономическа система, наричана „Политарен строй“ или 
известна още като „Азиатска формация“. 

Като правило в основата на този строй са земеделските (селските) 
общини, над които се простира централната власт. Отношенията между 
централната власт и земеделските (селските) общини се характеризират 
с необходимостта последните да изпращат работна сила (да изпълняват 
ангария) в периодите, когато тя е освободена от пряко участие в земеделски 
дейности, за осъществяване на различни значими  проекти с общо 
значение – строителство на пирамиди, „Китайската стена“, мелиоративни 
съоръжения – канали, водохранилища, диги и др.

Собствеността върху основното средство за производство в тези 
общества – обработваемата земя, принадлежи на централната власт 
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(държавата) в лицето на висшия и ръководител. Това силно ограничава 
системата на отношенията на частната собственост. Самият този 
ръководител нерядко е не само висшето политическо-административно 
лице – цар, уан и др., но и върховно духовно лице – жрец, върховен 
свещеник и т.н. Оттук и формирането на двете основни социални групи 
в това общество – бюрокрация и селячество. Социалната мобилност е 
ниска. Социалната йерархия се формира от различни рангове чиновници. 
Както е в случая с Китай,  влизането в чиновническата (бюрократичната) 
система се извършва чрез успешното преминаване на изпити. Робство е 
съществувало, но то е било ограничено. Робите са били основно домашна 
прислуга.

В рамките на земеделската (селската) община взаимоотношенията 
между нейните членове се определят на основата на принципите на 
„голямото семейство“, а не на „търсенето и предлагането“ – „пазарните 
принципи“. Това определя и относително ограничената роля, която играе 
стокообменът, който се разпростира главно върху някои допълнителни 
продукти.

 Промените, започнали по времето на Джоу, включват изменения в 
данъчната система, които свидетелстват за постепенен разпад на семейно-
клановата община. При това се формират нови форми на обработка 
на земята, при които производствена единица са малките семейни 
стопанства. Безспорно за това повлиява широкото навлизане на железни 
оръдия на труда в периода Джангуо – 戰國 (Воюващите царства) – VI–IV 
в. пр.н.е. Тези значително по-усъвършенствани средства за производство 
позволяват да се обработва не само земята в речните долини, но да се мине 
към обработката на угарни и целинни земи. Това позволява да се преселва 
нарастващото население именно в тези земи, което означава и овладяване 
на нови територии. Наблюдава се демографски взрив, което се отразява 
и на начините на водене на война между различните царства. Ако преди 
в битките помежду им участват от няколко десетки до няколко стотици 
души, то в това по-ново време войните стигат от стотици до хиляди  и 
десетки хиляди.

Конфуцианството като една от школите в „Златната епоха на 
китайската мисъл“

Епохата на Джоу се превръща в „Златна епоха на китайската 
мисъл“. Фактически социалните противоречия и изострянето на 
политическите противоборства между различните царства се отразяват 
в идеологическата област. През VI–III в. пр.н.е. се развиват религиозно-
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философски и етически учения, някои от които и до днес влияят върху 
общественото съзнание на значителни маси от хора в региона на Източна 
Азия и извън него.

Именно в този период се развиват т.нар. шест школи – даоизъм – 道
家 (дао дзя), начело с Лао Дзъ, конфуцианство – 儒家 (жу дзя), начело с 
Конфуций, моизъм – 墨家 (мо дзя), начело с Мо Дзъ, легизъм- 法家 (фа 
дзя), начело с Гуан Джун, Шан Ян и др., школата на имената (и формите) 
– 名家 (мин дзя), начело с Дън Си, и школата на „ин-ян“ – 阴阳家 (ин ян 
дзя), т.е. школата на натурофилософията, начело с Дзоу Йен.

Между тях се водят ожесточени битки. Конфуцианците призовават за 
укрепване на съществуващия ред и на властта на старата аристокрация, 
което се изразява чрез основните постулати на конфуцианската етика – 
синовна почит към родителите, лоялност на низшите към висшите и др. 
Моистите застъпват тезата за  разширяването на политическото участие 
на градските занаятчии и свободните земеделски стопани, както и срещу 
привилегиите на аристокрацията.

2. Развитие на конфуцианството

Учителят Конфуций и възникване на учението

Конфуций е роден на 22 септември 551 г. пр.н.е. в източната част 
на Китай, в княжество Лу. Баща му е от благородно, но обедняло 
семейството. Той е управител на окръг в княжеството. Когато е на три 
години, бъдещият философ губи баща си, а на 17 години и майка си. 
От млади години Конфуций е измъчван от мисълта за реорганизация 
на китайското общество, като създаде идеалната справедлива държава, 
където всичко ще бъде в ред. Опитвайке се да осъществи идеята си, той 
пътува в страната, като предлага услугите си като министър и съветник на 
китайски царе и князе. Конфуций издига идеи за реформа на обществения 
живот, на армията, финансите, културата и т.н., но нито една от тези идеи 
не се осъществява.

Мъдростта на Конфуций придобива широка известност и при него 
започват да се стичат от всички краища на страната хора, които искат да 
му станат ученици. Като пътува от едно царство в друго, Конфуций се 
оплаква: „Няма нито един владетел, който би искал да бъде мой ученик.“ 
Мъдрецът почива през април 479 пр.н.е. с думите: „Кой след смъртта ми 
ще се заеме с трудностите да продължи учението ми?“

Учението на Конфуций е записано от учениците му в книгата 
„Аналекти“ (Беседи и изказвания). Голямо влияние върху формирането 
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на конфуцианството имат такива философи като 孟子 – Мъндзъ (Mencius) 
– 372–289 г. пр..н.е., и 荀子 – Сюндзъ – 313–238 г. пр.н.е.

Ранни етапи от развитието на конфуцианството

По време на Първата китайска империя Цин (221–206 г. пр.н.е.) легизмът 
става официална идеология. Император Цин Шъхуанди – управлявал в 
периода 246–210 г. пр.н.е., през 213 г. пр.н.е. предприема жестоки репресии 
против конфуцианците. Значителна част от учените биват отстранени от 
политическия и интелектуален живот на империята. 460 опозиционни 
дейци са погребани живи. Унищожени били и много конфуциански книги, 
а тези, които са достигнали до наши дни, представляват възстановки по 
устни предания, създадени през II в. пр.н.е. Този период на развитие на 
конфуцианството се нарича „ранно конфуцианство“.

Превръщане на конфуцианството в официална идеология

Устояло на жестоката конкурентна борба при следващата династия – Хан 
(206–220 г. пр.н.е.), конфуцианството се превръща в официална идеология 
на империята. През този период възникват и качествени изменения в 
развитието на конфуцианствотоq като учението се разделя на ортодоксално 
(古文經學) и неортодоксално (今文經學). Представителите на първото 
течение потвърждават неприкосновеността на Конфуций и учениците му, 
както и абсолютната стойност на техните идеи и неизменността на заветите 
им. Отричат всякакви опити да се преразгледа наследството на Учителя. 
Представителите на втората тенденция са оглавявани от Дун Джуншу 
(179–104 г. пр.н.е.), който често е наричан и с прозвището „Конфуций от 
Хан“. Неортодоксалните конфуцианци настояват за творчески подход 
към древните учения. Дун Джуншу създава последователна доктрина, 
която обхваща всички прояви на природата и обществото, и ги дефинира с 
помощта на теорията за обществен и държавен строй, която е основана от 
Конфуций и Мъндзъ.

В периода на управлението на Хан конфуцианството определяло 
цялата съвременна политико-културна ситуация в Китай. През 125 
г. е учредена Държавната академия (太學 или 國學), обединяваща 
функциите на централен хуманитарен теоретически център и учебно 
заведение. Така се появила знаменитата система за изпитване „къдзю“, 
според резултатите на която се определяла степента „придворен ерудит“ 
(博士 bóshì).

Окончателно конфуцианството се превръща в официална идеология 
в империята сравнително на по-късен етап при император Минди (明帝 
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Míngdì) управлявал в периода 58–78 г. сл. н.е.). В резултат на това се постига 
унификация на древните текстове влизащи в списъка на каноничните 
книги, които са използвани в системата на изпитите и установяването на 
култа на Конфуций и оформлението на съответните церемонии. 

Първият храм на Конфуций е построен през VI в., а най-почитаният от 
тях е изграден през 1017 г. в родното място на Учителя. Той включва копие 
на семейното жилище на рода Кун, на известния хълм и култов ансамбъл. 
Каноничното изображение на Конфуций обаче, което представлява брадат 
възрастен старец, се формира на по-късен етап.

3. Учението на учителя Конфуций – базови основи и философия 
„Коши-но ошие“ 孔子の教え

Базови основи на учението

Основата на това политико-етическо учение може да се изрази с 
думите на основателя Конфуций: „Владетелят трябва да бъде владетел, 
поданикът – поданик, бащата – баща, а синът – син.“ Императорът е баща 
на цялата страна и гражданите трябва да бъдат лоялни към своите деца. 
Цялото население на страната конфуцианците делят на  4 категории, 
подобно на такова деление в хиндуистките касти, а именно:

1. Хората с мъдрост по рождение;
2. Хората, които могат да придобият мъдрост;
3. Хората, които почти не могат да разберат учението;
4. Хората, които не са в състояние да научат как да се придобие мъдрост 

или знания.

В основата на учението е стриктно придържане към церемониите, 
които са външният израз на дълга, любовта и предаността. Колкото по-
сложно и по-точно е изпълнението на определена церемония, толкова 
е по-добре. Ето защо всички взаимоотношения в семейството или в 
обществото трябва да бъдат изградени на церемонии. 

Конфуцианството се ражда като политико-социално и етическо учение, 
което отначало почти не се интересува от теология. Несъмнено във времето 
конфуцианството постепенно „обраства“ с елементи, които го превръщат в 
това, което следва да наречем „философско-религиозно учение“.

В конфуцианството понятието за Бог като такъв изобщо не съществува, 
поради това той е по-скоро не толкова религия, колкото философско-
религиозно учение. Подобно на други източни учения конфуцианството 
признава съществуването на духове, демони, богове. В  учението важна 
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роля играе култът към предците. Според този култ мъртвите предци 
осъществяват активна връзка на света на духовете със света на хората.  
Без съветване с духовете на умрелите предци не бива да се предприема 
никаква сериозна инициатива.

Философия на конфуцианството

В етиката на конфуцианството ключова роля играят т.нар. „Пет 
постоянства на „благородния мъж“, на праведния човек“ (може да се 
преведе още като „книжовник“ или „мъдър човек“ – 君子 (китайски език 
– „дзюн дзъ», японски език „кунши“). Това са хората, които са от втора 
категория, т.е. те могат да добият мъдрост. Докато императорът е от първа 
категория, т.е. той е човекът с мъдрост по рождение. „Благородният мъж“ 
е етическият идеал на конфуцианството, който трябва да се ръководи от 
следните пет принципа, т.е. „постоянства“:

• Дзин, нин （仁） — „човешко начало“, „любов към хората“, 
„човеколюбие“, „милосърдие“, „хуманност“;

• Ги (義) — „правда“, „справедливост“;
• Рей (礼) — буквално „обичай“, „обряд“, „ритуал“;
• Чи (智) — здрав смисъл, благоразумие, „мъдрост“;
• Шин (信) — искреност, „добро намерение“, непринуденост и 

добросъвестност.

Целта на конфуцианството е да се постигне характерът на благороден 
мъж, т.е. на човек, който е верен, справедлив, предан към императора 
и добър към народа. Това може да се постигне чрез извършването на 
церемонии. При това народът трябва да се държи в унизително състояние, 
тъй като такава е волята на Небето. 

Тъй като народът не може да постигне добродетелите на благородния 
мъж, той трябва да се подчинява на знатните. За народа, т.е. хората от 
трета и четвърта категория, които не могат да разберат или не могат 
въобще да постигнат учението, се използва терминът 小人 – „сяожън“, т.е. 
малък, подъл човек, прост народ, малодушни хора, неблагороден човек. 
Този термин е антипод на „благородния мъж“.

В основата на философията на конфуцианството е вярата към Небето. 
Дори великият рационалист Сюндзъ смята, че обществото се основава на 
широко разпространеното върховно начало. Въпреки това мистицизмът 
не е основната черта на конфуцианството. Основният акцент на 
конфуцианството е върху етичното значение на човешките отношения, 
както и оправдаване на морала чрез божествената трансцендентност.
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Конфуций казва, че небето е негов защитник и източник на мъдрост: 
„Небето е авторът на моите добродетели.“

С течение на времето концепцията за Небето в конфуцианството се 
мени:

• В началото при Конфуций е върховно божество;
• Мъндзъ се придържа към разбирането на Небето като морална 

сила;
• Сюндзъ го обозначава като Вселена.

4. Неоконфуцианство (Neo-Confucianism, 宋明理学 – кит. ез. „Сун 
минли сюе“, яп. ез. „Со: минригаку“)

Терминът „неоконфуцианство“ има западен произход. Зад него 
стои едно от главните направления на източноазиатската философия. 
Представлява обновено и преобразувано конфуцианство, което в 
систематизиран вид възниква в Китай през XI в.  С него завършва 
формирането на духовно-ценностното ядро на традиционната култура на 
региона Източна и Югоизточна Азия.

Периодът на укрепване на имперската държавност при династията 
Тан (唐, 618–907 г.) в Китай е съпроводен с промени и в областта 
на културата. По-голямо влияние започва да оказва новата будистка 
религия (佛教 – кит. ез. „фудзиаор“, яп. ез. „буккьо:“). Тя се превръща 
във все по-важен фактор в политическия и икономически живот. Това 
от своя страна изисква и съществена модификация на конфуцианското 
учение. Началото на неоконфуцианството е поставено от апологетите 
на  конфуцианството в условията на широка популярност на даоизма 
и будизма. Инициатор на целия този процес се явява Хан Ю (韓愈 Hán 
Yù, 768–824 г.). Той и учениците му създават поредното обновление и 
преобразуване на конфуцианството, което в европейската литература се 
нарича неоконфуцианство. Според китайския мислител Моу Дзунсан 
разликите между конфуцианство и неоконфуцианство са както между 
юдаизъм и християнство.

Школата Чен-Джу  – 程朱学派 (кит.ез. „Чън Джу сюепай“, яп.ез. 
„Тейшугаку-ха“)

Водещо в неоконфуцианството става направлението Чен-Джу [Ши]. 
Първоначално е опозиционно на  официалната идеология. Но през 1313 г. 
е канонизирано и съхранява този си статут в Китай до началото на ХХ в.

Школата Лу – Ван [Янмин] – 陆王学派 (кит. ез. „Лу Ван сюепай“, яп. 
ез. „Рикуо:гаку-ха“)
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Основна конкуренция школата Чен-Джу среща в лицето на 
направлението Лу – Ван [Янмин]. Последната школа идейно доминира 
през XVI–XVII в. Съперничеството между двете школи – Чэн-Джу и 
Лу-Ван, представлява конфликт между социоцентристския обективизъм 
и персоноцентристския субективизъм. Това често пъти е изразявано 
посредством  опозицията на „учението за  принципа“ (理学) на „учението 
за сърцето“ (心学). Това противопоставяне се разпространява и в Япония 
и Корея.

5. Конфуцианството и неоконфуцианството в Япония (Confucianism 
and Neo-Confucianism in Japan –日本の儒教と宋明理学) 

Конфуцианството навлиза в Япония почти едновременно с будизма 
през V в., пренесено от Китай през Корея. Но първоначално то няма тази 
радикална подкрепа от страна на управлящите кръгове, с каквато се ползва 
будизмът. Постепенно обаче във времето то също завоюва поддръжката 
от страна на господстващата върхушка и императорската власт. На нея 
особено и импонират такива социални идеи като учението за закона за 
небето, което учи не само на покорност към властите, но и възпитава 
любов и уважение към тях.

Наред с древното класическо конфуцианство в Японии през XIV в. 
започва да се разпространява и неоконфуцианството. То става официална 
държавна идеология при династия Токугава. Главни представители на 
неоконфуцианството в Японии са  Фудживара Сейка (藤原 惺窩 /1561–1619 
г./) и Хаяши Радзан(林羅山 /1583–1657 г./). В основата на своите учения те 
поставят философията на Джу Ши (шушигаку – 朱子学), като желанието 
им е да интегрират конфуцианството с будизма. Те разработват  система, 
според която идеалното начало „ри“ е  първично и доминира над всичко 
съществуващо. Материалното начало „ки“ е вторично и подчинено на „ри“.

Друг известен японски конфуцианец, който обаче се изявява като 
привърженик на школата на Ван Янмин, е Накае То:джу(中江 藤樹 /1608–
1648). Той е известен също като „Мъдрецът от О:ми“.

През XVII–XVIII в. на неоконфуцианството в Япония се налага да влезе 
в конкуренция с школата „Кокугаку“ (国学), чиято традиция въздейства 
върху Япония и в по-късните времена на Мейджи. 

Неоконфуцианството в епохата Едо в Япония се изявява като социална 
и етична философия, основана на метафизични идеи. Философията може 
да се характеризира като хуманистична и рационалистична, с вярата, че 
Вселената може да бъде разбрана чрез човешкия разум. Важен момент 
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е и този, че според учението човекът е този, който трябва да създаде 
хармонична връзка между Вселената и индивида. Казано по друг начин, 
човекът се разглежда като субект, а не като обект на политическото и 
историческото действие.

От друга страна, не бива да се пренебрегва това, че от гледна точка на 
социалните аспекти на философията неоконфуцианството представлява 
консервативно учение със силен акцент върху неизмеността на социалната 
стратификация в епохата Едо:

• Самурайството, разглеждано като японския еквивалент на 
китайските учени-бюрократи, които са на върха на социалната йерархия;

• След това са селяните;
• Следват занаятчиите;
• Накрая са търговците.

Несъмнено, както е и в Китай, неоконфуцианството въвежда в Япония 
елементи на етноцентризъм. Също както китайските неоконфуцианци, 
които разглеждат собствената си култура като център на света, японските 
неоконфуцианци разработват близки идеи. Тези идеи се развиват по-
късно в оспорващата доминацията на неоконфуцианството философска 
школа на „Кокугаку“. Последната обаче във времето ще се превърне в 
силна конкуренция на същото това неоконфуцианство. 

Конфуцианството присъства и днес в Япония като една най-обща 
социо-културна платформа на развитие. Днес може да го открием във 
всекидневното поведение на японеца, на японското общество и държава. 
То се демонстрира от изкуството и литературата, от архитектурата и бита, 
в битовото мислене и в държавните дела. Конфуцианството съществува 
тук и сега в Страната на изгряващото слънце.
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SHINTO STUDIES IN RUSSIA

Vladlena A. Fedianina

Shinto1 is an essential, integral and inseparable component of Japanese 
culture and it complicates its study as an independent religion’s tradition. Study 
of Shinto in Russia is conducted mostly as a part of Japanese, not religious, 
studies. First, we briefly outline the history of Japanese studies in Russia and 
then show how Shinto fits into it.

In Russia the first attempts to study the Japanese language and the country 
were made in the early 18th c. There were schools for teaching Japanese language 
in St.-Petersburg and Irkutsk. The first Russian-Japanese dictionary was 
published by Andrei Tatarinov in the 18th c. Until the 19th c. the bulk knowledge 
of Japan came mainly from Europe, more specifically from Holland. It was not 
until the first quarter of the 19th c. that the first original Russian works about 
Japan appeared.2

  Russian interest in Japan increased greatly from 1885 following the 
establishment of Russian-Japanese diplomatic relations. However, the Russian-
Japanese war (1904–1905) revealed a lack of interpreters and showed a large 
ignorance in general about Japan as a country and the people who lived there. 
At the same time it raised interest in Japan in all layers of Russian society and 
intensified Japanese studies. From the end of the war to the start of the Russian 
revolution (1917) both countries created a system of scientific contacts and 
student exchanges. The main institutions dealing with Japanese Studies were 
located in St.-Petersburg and Vladivostok. With the appearance of a number 
of brilliant early Japan scholars3, with their first publications in the 1910’s 
and 1920’s), Japanese studies took on some fundamental features akin to its 
traditions of classical Asian studies, such as an emphasis on philology.

Many of the scholars, who had been educated in Russia before the 1917 
revolution, continued their work during the Soviet period. For that reason Soviet 

1 In this paper, the word “Shinto“ refers to the indigenous beliefs of Japan and the religious 
system based on it, which began to be organized at the end of the 7th c.
2 The most famous ones are “Narrative of my Captivity in Japan“, “Recollections of Japan“ 
by a navigator, Vice Admiral V. M. Golovnin (1776–1831).
3 Sergei G. Eliseev (Yelisseeff) (1889–1975), Nikolai I. Konrad (1891–1970), Evgeni D. 
Polivanov (1891–1938), Nikolai A. Nevski (1892–1937?), etc.
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Japanology kept an academic “classical“ character for about 15 years after the 
establishment of the Soviet system. The Soviet state supported Japanese studies 
in the USSR, but also put a high ideological pressure on it.  All Asian studies 
become more politically motivated and the practical bias for studying, first of 
all, was contemporary social sciences based on the Marx-Lenin methodology.

After the Revolution Japanese studies suffered due to the emigration of many 
prominent Japanologists. The losses of Soviet scientists because of repressions 
are a separate issue. During the period from 1936 to 1938 the overwhelming 
majority of Japanologists were stripped of their jobs, imprisoned and in many 
cases executed on suspicion of espionage. 

Japanese studies were revived after World War II, starting from the 
beginning of the 1950’s. Ideological pressure became weaker. Declaration 
of Marxism-Leninism as a “methodological basis“ had become merely 
insincere ritual.

The 1960’s and 1970’s were favorable for the development of Japanese 
studies. The USSR was compelled to search for ways of normalizing the state 
relations between the USSR and Japan. Interest in Japan among Russian public 
and politicians, which had always been high, grew even more in the 1960’s 
boosted by Japan’s striking successes in economic development. Japanese 
Studies became prestigious and fashionable. Classical researchers experienced 
much lighter pressure than those who studied contemporary problems.

During the Soviet period most attention was paid to modern economic 
development and the socio-political problems of Japan. The fields of ancient 
and medieval history, Japanese linguistics, literature and poetry, theater, and 
art took a back seat. Many of these studies took Shinto into consideration as 
a national cultural tradition or as a basis for nationalism, but there was no 
research focused only on Shinto. Actually Shinto as a religious tradition has 
been studied only since the end of 20th c.

Shinto studies in pure form are deeply interrelated, so for convenience we 
divide research concerning Shinto into three sections:

1. Annotated translations of written sources concerning Shinto.
2. Shinto studies as a part of Japanese studies. 
3. The study of Japanese religious tradition.

Section 1. Annotated translations of written sources concerning 
Shinto

A great contribution was made by philologists, specialists in folklore and 
historians, who translated important primary sources of Japanese culture and 
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history. In the 20th c. famous Russian japanologists translated sources that were 
important for the study of Shinto, and provided them with detailed comments: the 
Izumo Fudoki (“Records of Customs and Land of Izumo”), 1966, and the Kofudoki 
(Hitachi, Harima, Bungo, Hizen) (“Ancient Records of Customs and Land (of 
Hitachi, Harima, Bungo, Hizen)”), 1969, translated by Konstantin A. Popov 
(1903/04–1990)4, the Manyoshu (“Collection of Ten Thousand Leaves”), 1971–
1972, translated by Anna E. Gluskina (1904–1994)5, Shinto prayers norito and 
Imperial edicts semmyo, 1991, translated by Ludmila M. Ermakova6, the Kojiki 
(“Record of ancient matters”), 1994, translated by Evgenia M. Pinus (1914–1983), 
L.M. Ermakova and Alexander N. Mescheryakov7,  the Nihon shoki (“Annals of 
Japan”), 1997, translated by L.M. Ermakova, and A.N. Mescheryakov.8

Volume II of “Shinto – the Way of Japanese Gods”9 (see Section 3) 
continued the tradition of translating. Volume II consists entirely of translated 
excerpts. They are:

The Kojiki (by Natalia A. Feldman and E. M. Pinus), the Nihon shoki, 
norito and semmyo and Yamato-hime no mikoto seiki (“Records of the Life on 
Earth of Her Highness, Princess Yamato”) (translated by L.M. Ermakova); the 
Kogo shui (“Gleanings from Ancient Stories”), the Sendai kuji hongi (“Records 
of Old Matters from Previous Ages”) and the Jinno shotoki (“Records of the 
True Lineages of the Divine Emperors”) of Kitabatake Chikafusa (translated 
by Ekaterina K. Simonova-Gudzenko; the Manyoshu (translated by A. N. 
Mescheryakov); the Shinsen shojiroku (“New Selection and Record of 
Hereditary Titles and Family Names”) (translated by Maxim V. Grachev); 
the Shozan engi (“Origins of Various Mountains”) (translated by Alexei M. 
Gorbylyov); the Naobi no mitama (“The Spirit of Renovation”) of Motoori 
Norinaga (translated by Lubov’ B. Karelova); the Tama kushige (“Pecious 
Comb Box”) of Motoori Norinaga (translated by Yu. D. Mikhaylova); the Tama 
4 Izumo Fudoki. Intr., transl., comment. by K. A. Popov Moscow: GRVL, Nauka, 1966. 
Drevnie Fudoki (Hitachi, Harima, Bungo, Hizen). Intr., transl., comment. by K. A. Popov 
Moscow: GRVL, Nauka, 1969.
5 Manyoshu. Sobranie Myriad Listyev. Intr., transl., comment. by A. E. Gluskina Vol.1–3. 
Moscow: GRVL, Nauka, 1971–1972.
6 Norito. Semmyo. Transl., comment. by L. M. Ermakova. Moscow: GRVL, Nauka, 1991.
7 Kojiki. Zapisi o Deyaniyakh Drevnosti. Scroll 1. Transl., comment. by E.M. Pinus. St.-
Petersburg: Shar, 1993. Kojiki. Zapisi o Deyaniyakh Drevnosti. Scroll 2–3. Intr., transl., 
comment. by L. M. Ermakova and A. N. Mescheryakov. St.-Petersburg: Shar, 1994.
8 Nihon Shoki. Annali Yaponii. Intr., transl., comment. by L.M. Ermakova and A. N. 
Mescheryakov. Vol. 1–2. St.-Petersburg: Giperion, 1997.
9 Shinto – Put’ Yaponskikh Bogov. Ed. by L. M. Ermakova, G.E. Komarovski, A. N. 
Mescheryakov.  Vol. 2. St.-Petersburg: Giperion, 2002.
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no mihashira (“The True Pillar of Spirit”) of Hirata Atsutane (translated by 
V.P. Mazurik); the Kokutai no hongi (“Fundamental Principles of the National 
Structure”), (translated by V.E. Molodyakov).

During the past two decades much research has also been conducted, based 
on translations of the full text of the Shozan Engi, the Kitano Tenjin engi, the 
Hachiman gudokin (see the Section 3).

It is worthwhile to draw reader’s attention to N.A. Nevski. He greatly 
contributed to different fields of Japanese studies and was one of the forerunners 
of contemporary Ryukyuan ethnology. He studied the beliefs and folklores 
of Okinawa inhabitants and ainu (not Shinto). Only a few of his works have 
been published in Russia, for example works about Ainu folklore and Miyako 
folklore.10

Section 2. Shinto studies as a part of Japanese studies

Valuable analysis of issues associated with Shinto was provided by 
researchers who studied ancient texts and Japanese literature.

N.I. Konrad and Vladislav N. Goreglyad (1932–2002), while describing the 
development of Japanese literature and analyzing some literary monuments, 
examined some aspects of Shinto: its reflection in literature or its impact on 
literature, different genres, etc.11

Irina A. Boronina’s (1937–2006) study “Classic Japanese novel”12 in the 
chapter “Religious and Ritual Traditions of Shinto“ described how Shinto 
traditions were reflected in the Genji Monogatari (“The Tale of Genji”). 

L.M. Ermakova’s onograph “Speeches of Gods and Songs of the People”13 
examined the relationship between ancient beliefs and traditional Japanese 
poetry, ritual and mythological sources of Japanese literary aesthetics. 

Russian researchers of folklore, culture, history and politics draw close 
attention to some aspects and problems of Shinto. 

Natalia A. Iofan in “The Culture of Ancient Japan”14 examined mythological 
and religious ideas of the ancient Japanese and traced the formation process of 
cultural traditions.

10 Nevski N. A. Folklor Ostrova Miyako. Compiler Gromkovskaya L. L. Moscow: GRVL, 
Nauka, 1978; Ainskii Folklore. Research, Texts, and Translagtions. Moscow: Nauka, 1972.
11 Konrad N. I. Ot “Kojiki“ do Tokutomi. Moscow: GRVL, Nauka, 1974; etc. Goreglyad 
V.N. Yaponsklaya Literatura VIII–l;XVI vv.: Nachalo i Razvitie Traditsii. St.-Petersburg: 
Peterburgskoe Vostokovedenie, 1997. 
12 Boronina I. A. Klassicheckii Yaponskii Roman. Moscow: GRVL, Nauka, 1981
13 Ermakova L. M. Rechi Bogov i Pesni Lyudei. Moscow: Vost. Lit., 1995.
14 Iofan N. A. Kul’tura Drevnei Yaponii. Moscow: GRVL, Nauka, 1974.
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Philosophical and aesthetic problems of the Japanese worldview and the 
influence of Shinto on it are addressed in the works of Tatiana P. Grigorieva 
(1929–2014), and Elena L. Skvortsova.15

Tatiana G. Sila-Novitskaya in the work “Emperor Worship in Japan: Myth, 
History, Doctrine, Politics”16 traces the history of Emperor worship in Japan 
from ancient times to our days, and analyzes the cult of the Emperor in modern 
Japan.

The role of Shinto in the philosophy of “The School of National Learning“ 
(kokugaku-ha) and “Mito school“ (Mitogaku) and the ideological preparation 
that led to the conservative revolution Meiji ishin and ultimately to the 
formati-on of a new Japanese historiography are discussed in the monograph 
of Vassili E. Molodyakov “Conservative Revolution in Japan: Ideology and 
Politics“.17

Anastasia R. Sadokova in her monograph “Japanese Folklore: in the 
Context of Mythological and Religious beliefs”18 explores the major genres 
of Japanese folklore in connection with mythological and religious beliefs, 
including Shinto.

Diana G. Glaveeva in the book “Traditional Japanese Culture: Peculiarities 
of Perception of the World”19 addresses the role of Shinto in structuring 
principles of cultural lifestyles.

Ekaterina K. Simonova-Gudzenko in her study “Japan of the 7th–
9th Сenturies: Forms of the Description of Space and Their Historical 
Interpretation”20 analyses the concept of sacred space taking into consideration 
Japanese indigenous beliefs.

15 Grigorieva T. P.  Yaposkaya Hudozshestvennaya Traditsiya. Moscow: GRVL, Nauka, 
1979,  etc. Skvortsova E. L. Kul’turnaya Traditsiya i Pilosofsko-esteticheskaya Mysl’ v 
Yaponii XX v. PhD dissertation, The Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 
Moscow, 2014.
16 Sila-Novitskaya T. G. Kul’t Imperatora v Yaponii: Myfy, Istoriya, Doktriny, Politika. 
Moscow: Vost. Lit., 1990.
17 Molodyakov V. E. Konservativnaya Revolyutsiya v Yaponii: Ideologiya i Politika. 
Moscow: Vost. Lit., 1999.
18 Sadokova A. R. Yaponskii Folklore (v Kontekste Myfologo-Religioznykh Predstavlenii). 
Moscow: The Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, 
2001.
19 Glaveeva D. G. Traditsionnaya yaponskaya kul’tura. Spetsifika mirovospriyatiya. 
Moscow: Vost. Lit., 2003.
20 Simonova-Gudzenko E. K. Yaponia VII–IX vv. Formy opisaniya prostranstva i ikh 
istoricheskaya interpretatsiya. Moscow: AST, Vostok-Zapad, 2005.
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Alexander A. Tolstoguzov in the book “Essays on the History of Japanese 
Historiography”21 outlines the history of the Japanese historical sciences and 
introduces trends in social and religious thought.

Elena A. Sosnovskaya in her PhD dissertation “The Ethos of Japanese 
Society”22 defines the role of Shinto in shaping moral and ethical behavior. 

A.N. Mescheryakov in the monographs “Japanese Emperor and Russian 
Tsar“ and “The Emperor Meiji and his Japan”23 considers Shinto as a structural 
element of the Japanese national consciousness. 

The influence of traditional beliefs on the importance of the individual is examined 
by Stepan A. Rodin in his PhD dissertation “Personality in Ancient Japan“.24

The history of indigenous Japanese beliefs and their impact on culture and 
politics are partly covered in collected monographs “The History of Ancient 
Japan“ and “The History of Japanese Culture“.25 The problems of Shinto are 
raised in Japanese history text-books “The History of Japan“ and “The History 
of Japan. XX century“.26

The collected papers “A Thing in Japanese Culture”27 tells about 
mythologization and sacralization of the world of things (objects). It includes 
also several articles that are directly related to Shinto: “Thing and Mono in 
Concepts and Rituals“ by L. M. Ermakova, “Thing in Names of Shinto 
Deities“ by E.K. Simonova-Gudzenko; “Thing in Sacred Environment“ by E. 
V. Molodyakova.

A number of articles related to Shinto and its functioning in literature and 
the cultural and political life of Japan are collected in “The History and Culture 

21 Tolstoguzov A. A. Yaponskaya istoricheskaya nauka:problemy izucheniya srednikh vekov 
i feodalizma. Moscow: Vost. Lit., 2005.
22 Sosnovskaya E. A. Etos yaponskogo obschestva. PhD dissertation,  The Novosibirsk State 
University of Architecture and Civil Engineering, Novosibirsk, 2006.
23 Mescheryakov A. N. Yaponskii Imperator i Russkii Tsar: Elementnaya Baza. Moscow: 
Natalis, 2009.
24 Rodin S. A. Lichnost’ v Drevnei Yaponii. PhD dissertation, The Institute of Oriental 
Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, 2013.
25 Mescheryakov A. N., Grachev M.V. Istoriya Drevnei Yaponii. St.-Petersburg: Giperion, 
2002. Istoriya Yaponskoi Kul’tury: Textbook.  Ed. By Mescheryakov A. N. Moscow, Natalis, 
2011.
26 Istoriya Yaponii. Ed. by Zshukov A. E. Vol. 1-2. Moscow: The Institute of Oriental 
Studies of the Russian Academy of Sciences, 1998. Istoriya Yaponii. XX v. Molodyakov 
V.E., Molodyakovа E. V., Markaryan S. B. Moscow: The Institute of Oriental Studies of the 
Russian Academy of Sciences, Kraft+, 2007.
27 Vesch’ v Yaponskoi Kul’ture. Ed. by Anarina N. G., Diakonova Е. М. Moscow: Vost. Lit., 
2003.
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of Traditional Japan“ (series Orientalia et Classica: Works of the Institute of 
Oriental cultures and antiquity)28. 

Works about the art history of Japan also deal with Shinto motifs and 
plots, and the Shinto tradition in artistic genres. The monographs of Natalia S. 
Nikolaeva, raise the question of the Shinto influence on the artistic tradition of 
Japan.29 “Mythical Animals in the Carving of Shinto Shrines of the 17th c.”30 of 
Gleb B. Spiridonov concerns the decorative carvings of The Toshogu Shrine 
complex. The monograph by Igor’ A. Samarin “The Way of Gods Across the 
Islands: Shinto Shrines of the South Sakhalin and the Kuril Islands”31 describes 
the architectural features of places of worship in Shinto tradition. “The History 
of Japanese Theater”32 by Nina G. Anarina traces the relationship between 
theatrical action and Shinto rituals. Articles by Marina Y. Dubrovskaya 
examines music in Shinto ritual and ceremonies.33

Section 3. The study of Japanese religious tradition
The amalgamated nature of Japanese religious life has led scholars to consider Shinto 

integral to the Buddhist teachings and others religious and philosophical thoughts.

28 Rodin S. A. Yaponskie Epitafii-Boshi (VIII v.) // Istoria i Kul’tura Traditsionnoi Yaponii 
2 / Orientalia et Classica: Trudy Instituta vostochnykh kul`tur i antichnosti; vyp. XXIX. 
Moscow: RGGU, 2011, p. 70–130. Toropygina M.V. Bog Sumiyoshi Kak Poet i Pokrovitel’ 
Poezii // Istoria i Kul’tura Traditsionnoi Yaponii 6 / Orientalia et Classica: Trudy Instituta 
vostochnykh kul`tur i antichnosti; vyp. LI.  Мoscow, RGGU, 2013, p. 105–132, etc. 
29 Nikolaeva N. S. Dekorativnoe Iskusstvo Yaponii. Moscow: Iskusstvo, 1972; 
Hudozshestvennaya  Cul’tura Yaponii XVI v. Moscow: Iskusstvo,  1986; etc.
30 Spiridonov G. B. Izobrazshenie Myfycheskikh Zshivotnikh v Hudozshestvennoi Rez’be 
Sintoistskikh Khramov XVII v.: na Primere Khrama Toshogu v Nikko. PhD dissertation, The 
St.-Petersburg State Academic Institute of Painting and Architecture named after I. E. Repin 
(Russian Academy of Art), St-Petersburg, 2003.
31 Samarin I. A. “Put’ Bofov“ po Ostrovam: Sintoistskie Khramy Yuzshnogo Sakhalina i 
Kuril’skikh Ostrovov. Khabarovsk: Priamurskie Vedomosti, 2005.
32 Anarina N. G. Istoriya Yaponskogo Teatra: Drevnost’ i Srednevekovie: Skvoz’ Veka v XXI 
Stoletie. Moscow, Natalis, 2008.
33 Dubrovskaya M. Y. Kagura i Sovremennaya Musykal’naya Zshizn’ Yapontsev: k Voprosu 
ob Etnomuzykovedcheskom Issledovanii Fenomenov Sintoistskogo Rituala // Trudy VIII 
Mezshdunarodnogo Sympoziuma Mezshdunarodnogo Nauchnogo Obschestva Shinto 
“Shinto i Yaponskaya Kul’tura“. Ed. by Mescheryakov A. N. Moscow: Maks-press, 
2003, p. 113–139; Fenomen Sintoistskogo Ritual Kagura: k Voprosu  Ego Otrazsheniya 
v Tvorchestve Kompozitorov Yaponii // Proceedings of the Muzyka i Ritual:  Struktura, 
Semantika, Spetsifika conference / Novosibirskaya Gosudarstvennaya Konservatoria 
(Akademia) Imeny M.I. Glinki; Rimskii Universitet “Tor Vergata“. Novosibirsk, 2004. p. 
400–409.
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The results of these studies are presented in the book by Sergei A. Arutyunov 
and G.E. Svetlov (Komarovski) “Old and New Gods of Japan”34 which 
describes the history of Shinto and Buddhism, the process of their interaction 
from ancient times until the second third of the 20th c. The monograph of A.N. 
Mescheryakov “Ancient Japan: Buddhism and Shintoism: The Problems of 
Syncretism“ analyzes syncretism of these two religions as it appears in official 
chronicles and in folk beliefs.35

The collective monograph “Buddhism in Japan”36 is devoted to the history 
of Buddhism in Japan and highlights some of the problems inevitably raised 
by Shinto. A.N. Mescheryakov in the chapter “Japanese Society and Early 
Buddhism“ writes about early Buddhism, its influence on the perception of 
Shinto deities, the convergence of Shinto and Buddhism through the cult 
of ancestors and the concept of sacred space. Alexander N. Ignatovich and 
Andrei G. Fesyun analyze problems of Shinto-Buddhist syncretism and 
syncretic shugendo traditions in the chapter “Buddhism in the Heian period“. 
The position of Buddhism in the system of State Shinto are explored by E.G. 
Komarovski in the chapter “Buddhism in Modern and Contemporary History 
of Japan“.

Syncretic religious traditions (including Shinto) are considered in the 
PhD dissertation of Alexei M. Gorbylyov “Cult of Mountains in the Japanese 
Medieval Worldview: on the Material of the Monument of the late 12th c. 
Shozan engi (‘Origins of Various Mountains’)”37. The author has written a 
number of articles concerning the relationship between indigenous beliefs and 
martial arts.

The problems of combining Shinto, Buddhism and Confucianism in 
Tokugawa period (1600–1867) are analyzed by Lubov’ B. Karelova38. 

Beliefs in kami (or deities) are considered together with the teachings of the 
Buddhist schools, Confucian thought, and the teaching of Yin–Yang in “The 
History of Religions of Japan in the 9th–12th cc.“ by Nadezda N. Trubnikova 

34 Arutyunov  S. A., Svetlov G.E. Stariye i Noviye Bogi Yaponii.   Moscow: Nauka,  1968.
35 Mescheryakov A. N. Drevnyaya Yaponiya: Buddizm i Sintoizm. Problema Sinkretisma. 
Moscow: Nauka, 1987.
36 Buddizm v Yaponii. Ed. by  Grigorieva T. P. Moscow: Nauka, 1993.
37 Gorbylyov А. M. Kul’t  Gor v Srednevekovom Mirovozzrenii Yaponii: na Materiale 
Pamyatnika Kontsa ХII v. Shozan engi (“Skazaniya o gorakh”). PhD dissertation, The 
Institute of Asian and African Studies of The Moscow State University, Moscow, 1998.  
38 Karelova L. B. Uchenie Ishida Baigan o Postizshenii ‘Serdtsa’ i Stanovlenie Trudovoi 
Etiki v Yaponii.  Moscow: Vost. Lit., 2007; U Istokov Yaponskoi Trudovoi Etiki v Yaponii. 
Moscow: Vost. Lit., 2007.
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and Alexei S. Bachurin39. This approach (combining beliefs in kami with other 
teachings) is applied in other works of N.N. Trubnikova who researches, first 
of all, Japanese Buddhism. One part of her post-doctoral dissertation “The 
Tendai School’s ‘Original Enlightenment’ (hongaku) Tradition in Japanese 
Religious and Philosophical Thought in 12th–13th cc.“ is completely dedicated 
to the Shinto-Buddhist synthesis.

Studies focused mainly on Shinto have appeared only since the last third of 
the 20th century, but they are still scarce.

In 1985 G.E. Svetlov (Komarovski) in his work “The Way of Gods“ 
examined specific features of Shinto that allowed the ruling circles of pre-
war Japan to use it for the cultivation of nationalism.40 “Holidays in Japan: 
Customs, Rituals, Social Functions”41 (1990) by Elgena V. Molodyakova 
and Seda B. Markaryan describes the origin, concept and content of the 
matsuri Shinto rites-festivals. In 2004 they released a significantly revised 
edition of this monograph under the name “Matsuri. Traditional Festivals 
of Japan“.42

In 2000 Andrei A. Nakorchevski published his book “Shinto“, which 
analyzed the various forms of this religious tradition, its structural elements and 
historical transformation.43 The author in “Shinto“ and other works explored 
the mystical experience and the religious feelings of Shinto followers, and this 
is not typical of other Russian works. 

Svetlana G. Bisharova in “Shinto Bases of Traditional Japanese Culture“ 
(2006) investigated the role of Shinto in the process of the formation the 
Japanese culture.44

A brief overview of Shinto by Galina B. Navlitskaya can be found in the 
section “History of Religions“ in Russia’s most used text-book for religious 
studies.45

39 Trubnikova N. N. and Bachurin A. S. Istoriya Religii Yaponii IX–XII vv.  Moscow: 
Natalis, 2009. 
40 Svetlov G. E. Put’ Bogov. Moscow: Mysl’, 1985. 
41 Markaryan S. B., Molodyakova E. V. Prazdniki v Yaponii: Obychai, Obryady,  Sotsial’niye 
Funktsii. Moscow: GRVL. Nauka, 1990.
42 Markaryan S. B., Molodyakova E. V Matsuri. Traditsionniye Prazdniki Yaponii. Moscow: 
Yaponiya Segodnya, 2004.
43 Nakorchevski А. А. Shinto. St.-Petersburg: Azbuka-Klassika, Peterburgskoye 
Vostokovedeniye, 2003.
44 Bisharova  S. G. Sintoistskie Osnovy Traditsionnoi Yaponskoi  Kul’tury. 
 PhD dissertation, The Tomsk State University, Novosibirsk, 2006.
45 Navlitskaya G. B. Shinto / Religiovedeniye: Uchebnik dlya Bakalavrov. Ed. Yablokov I. 
N. Moscow: Yurait, 2012, p. 296–305.
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Anna A. Dulina in 2013 in her PhD dissertation “The Formation and 
Evolution of the Hachiman Cult in Japan in the 8th –14th cc.“ (based on the 
translation of Hachiman gudokin (“Hachiman teachings for silly children”)) 
analyzed in detail the origin of this popular cult in Japan.46

In 2014 Vladlena A. Fedianina published a monograph “The Patron of 
Literature and The Incarnation of The Bodhisattva: Sugawara Michizane and 
The Early History of The Tenjin Cult (9th–12th cc.)“,47 which depicts the origin 
and development of this popular cult, worshiping the deity of learning. The 
monograph includes a translation of the main source for The Tenjin cult Kitano 
Tenjin Engi (“Legends of the Kitano Tenjin Shrine”).

Due to the nature of the religious consciousness of the Japanese and 
the combination of Shinto, Buddhism and other religious traditions, the 
last two works inevitably analyze Buddhist and other spiritual traditions 
in the study of cults, which only in modern Japan came to be considered 
Shinto cults.

A significant role in Shinto studies in Russia was played by The Moscow 
Representative Office (MRO) of Shinto Kokusai Gakkai (The Shinto 
International Foundation) (2000–2013), a non-profit and non-governmental 
organization associated with the United Nations Department of Public 
Information. It was headed up by Vladimir N. Eremin (1928–2004) and Elgena 
V. Molodyakova. The MRO encouraged research in the field of Shinto. It 
brought together specialists from Moscow, St.-Petersburg and other regions of 
Russia, Ukraine and The Commonwealth of Independent States. It conducted 
Russian-language Shinto essay competitions; supported students engaged in 
Shinto studies through scholarships, and held the international conferences 
“Shinto and Japanese Culture“ (in 2002) and “Spiritual and Practical Values of 
Martial Arts“ (in 2005). 

The results of research supported by The MRO are presented in seven 
special editions, including a translation of “The World of Shinto“ by the 
Shinto priest and religious scholar Minoru Sonoda,48 intended for general 
readers.

The MRO has also prepared an anthology in two volumes of Russian 
japanologists: “Shinto – The Way of Japanese Gods“, which was the first 

46 Dulina A. A. Stanovleniye i Evolyutsiya Kul’ta Bozshestva Hachiman v Yaponii v VIII–
XIV vv. PhD dissertation The Institute of Asian and African Studies of The Moscow State 
University, Moscow, 2013.
47 Fedianina V. A. Pokrovitel’ Slovesnosti i Voplicheniye Bodhisattvy: Sugawara Michizane 
i Rannyaya Istoriya Kul’ta Tenjin (IX–XII vv.). Moscow: Krug, 2014.
48 Sonoda Minoru. Mir Shinto. Transl. By Eremin V. N. Moscow: Nauchnaya Kniga,  2001.
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Russian comprehensive study of this religious tradition. L.M. Ermakova, 
E.K. Simonova-Gudzenko, A.N. Mescheryakov, M.V. Grachev, Elena M. 
Diakonova, A.A. Nakorchevski, G.E. Komarovski, E.V. Molodyakova, V.N. 
Eremin, G.B. Navlitskaya , T.P. Grigorieva, A.E. Gluskina, A.M. Gorbylyov,  
V.E. Molodyakov contributed to Volume I and their papers are divided into 
“Shinto origins“, “Shinto in ancient and medieval time“, “Shinto in pre-modern 
and modern Japan“, and finally “Shinto and Japanese culture“.49 Volume II is 
described above in the section 1.

The proceedings of the “Shinto and Japanese Culture“ symposium contains 
full text of  participants’ papers organized by “History of Shinto“, “Shinto and 
Japanese culture“, “Shinto Rituals and Shrines“, “Problems of Shinto studies“.50

The book “Shinto, the Religion of the Japanese Nation“ includes translations 
of two famous Japanese scholars of religious studies, Ono Sokyo “Shinto. The 
Kami Way“ and Kato Genchi “What is Shinto?“, written for foreign readers, 
and also a brief overview of modern Shinto by E.V. Molodyakova.51

In 2010 “Shinto Essay Competition Results (2005-2009)”52 was published. 
It contains the first-, second-, and third-place winners’ papers. Some of them, 
for example, A.A. Dulina, Galina K. Butova, and S.A. Rodin are continuing 
their research. 

The MRO published the first Russian language encyclopedia of Shinto 
“Japan: Gods, Shrines, Rites: Encyclopedia of Shinto“.53 It contains the work 
of 14 authors. Articles are grouped into chapters with detailed introductions: 
“Sources and Written Records“ (introduction by A.N. Mescheryakov), 
“Myths and Deities“ (L.M. Ermakova), “Rituals in Shinto Tradition“ (E.V. 
Molodyakova), “Main Shrines, Their Precincts and Architecture“ (E.K. 
Simonova-Gudzenko), “Shinto Schools and Interpreters“ (A.A. Nakorchevski), 
“Shinto as Reflected in Art and Literature“ (E.M. Diakonova).

49 Shinto – Put’ Yaponskikh Bogov. Ed. by L. M. Ermakova, G. E. Komarovski, A. N. 
Mescheryakov. Vol. 1. St.-Petersburg: Giperion, 2002.
50 Trudy VIII Mezshdunarodnogo Sympoziuma Mezshdunarodnogo Nauchnogo Obschestva 
Shinto “Shinto i yaponskaya kul’tura“. Ed. by Mescheryakov A. N. Moscow: Maks-press, 
2003.
51 Natsional’naya Religiya Yapontsev. Shinto. Ed. by  Molodyakovа E. V., tr. form English 
by Garibov A. L. Moscow: Kraft+, 2008.
52 Shinto: Raboty Laureatov Konkursov Mokodykh Issledovatelei 2004-2009 gg. Moscow: 
Sputnik, 2010.
53 Bogi, Sviatilishcha, Obriady Iaponii: Entsiklopediia Sinto. Ed. by I. S. Smirnov, A. 
N. Mescheryakov. Serie: Orientalia et Classica: Trudy Instituta vostochnykh kul`tur i 
antichnosti; vyp. XXVI. Moscow: RGGU, 2010.
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In 2012 The  MRO issued an anthology called “Shinto: Cultural Memory 
and Living Faith“,54 (devoted to memory of Umeda Yoshimi, the late director 
general of the Shinto Kokusai Gakkai). Thirteen authors analyze different aspects 
of the Shinto tradition in historical development and its functioning in modern 
society (E.K. Simonova-Gudzenko, L.M. Ermakova, A.N. Mescheryakov, S.A. 
Rodin, A.M. Dulina, V.A. Fedianina, S.A. Polchov, Sergei V. Kapranov, G.B. 
Spiridonov, A.A. Nakorchevski, V.E. Molodyakov, E.V. Molodyakova, A.R. 
Sadokova).

54 Shinto: Pamyat’ Ku’tury i Zshivaya Vera. Ed. Molodyakova E. V. Moscow: AIRO–XXI, 
2012.
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САКРАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО В СВЕТИЛИЩАТА 
НА ИСЕ ДЖИНГУ И ИДЗУМО ТАЙШЯ ПРЕЗ 

ПОГЛЕДА НА АРХИТЕКТУРАТА

Милена Зайкова

Увод

В двете национални светилища в Япония, Исе джингу в префектура 
Мие и Идзумо тайшя в префектура Шимане, хонден, или главната зала, и 
прилежащите към нея постройки остават скрити в по-голямата си част от 
погледа на посетителите зад високи огради. В настоящия доклад, в опит 
да се обясни това ограничение, отправни точки ще бъдат значението на 
сакралните пространства и постройките и теологичното тълкувание на 
някои архитектурни елементи в конструкцията на сградите. Те ще бъдат 
разгледани в митологичен контекст и като архетипни религиозни символи 
в древното съзнание на японеца, завладяно от светоусещането на шинто.

Японската космология

Шинто се определя като автохтонната верска система на японците. 
В него се съчетават вярвания и ритуали, дълбоко обвързани с природата 
и култа към предците. Според шинтоистката митология островите от 
японския архипелаг, както и прилежащите им природни обекти, са 
изначално свързани с божествата ками. В това число и съществуването 
на самите японци е в тясна и специфична връзка с тях (Иванов 2014: 22). 
Свидетелство за това са представите по отношение на императорския 
род и някои благороднически фамилии, за които се смята, че имат свой 
божествен праотец, както и идеята, че след смъртта душите на починалите 
отново се превръщат в ками.

Важно уточнение е, че ками не пребивават затворени  в рамките на 
светилищните постройки, а присъстват в пространството около тях (пак 
там, с. 38). Затова територията, върху която се изгражда светилищният 
комплекс, какъвто представлява и днес, се отделя от околната среда чрез 
архитектурни и художествени елементи. Такива са пътят сандо, вратите 
тории, кучетата комаину, въжето шименава. 
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Развитие на сакралното пространство

Още в древността сакрализираното от присъствието на ками място 
е специално. Най-ранните форми на шинто светилища, въпреки че не 
използват нито един от срещаните по-късно архитектурните елементи (Ниши 
и Ходзуми 1985: 40), са представлявали ясно определени и структурирани 
пространства (Грейпард 1982: 196). Техен център, като обиталище на ками, 
винаги са били природни форми в естествената им среда (Ниши и Ходзуми 
1985: 40). Камъни, дървета, колони, често планини, те се наричат йориширо 
и се явяват “точката“ на контакт на ками със земята (Грейпард 1982: 197).

За религиозният човек от древността подобни места се превръщат в 
Център на света, защото тук профанното пространство бива прекъснато 
от йерофания, т.е. проява на божественото, което качествено променя 
физическите му характеристики. Тук се концентрират ритуалните практики, 
чрез които той се докосва до сакралността и нейната сила (Елиаде 1998).

Така, включително и за японеца, възниква необходимостта тези 
места да бъдат отделени. Вероятно както камъните и дърветата, които 
срещаме днес сред природата, превързани с въже шименава, така и 
тогава йориширо и местата около тях са били различими чрез подобно 
обозначение. Отделянето по този начин на пространството, запазило се 
до днес за целия светилищен комплекс, има задължителен характер и е 
маркер на границата между профанния и сакралния свят.

В много древни култури присъстват обекти, подобни на йориширо 
(дърво, стълб, камък, планина и т.н.). Те са универсални символи с общото 
значение на Ос на света, която представлява връзката между света на 
божественото и човешкия свят (Елиаде 1998). Около йориширо именно се 
оформят комплексът на шинто светилището и главната зала хонден. Така 
обособените постройки можем да тълкуваме като маркер за важността 
на този обект и осигуряването на съществуването му в ритуално чиста 
среда. В хонден впоследствие се съхранява шинтай – предмет като 
възел, огледало, меч, мънисто или друг обект с впечатляващ вид, който 
понякога се възприема като нещо повече от йориширо, а понякога и като 
самото божество (Грейпард 1982: 199), какъвто е случаят с огледалото, 
символизиращо самата богиня на слънцето Аматерасу-Омиками в Исе 
(Иванов 2014: 60). Поради това характеристика на залата хонден е статутът 
й на свещено място, затворено за обикновения поклонник. Самият акт на 
отваряне и затваряне на нейните врати е част от важен ритуал (Encyclope-
dia of Shinto).

Въпреки това хонден не е задължителен елемент на светилищния 
комплекс. Някои светилища до днес запазват като централен обект на 
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почитание планините зад себе си, наречени шинтайдзан, или големи 
камъни на върха на близка планина, за сметка на главната залата (Ниши и 
Ходзуми 1985: 40).

В шинто представите планината е едно от централните понятия, едно 
от първите сакрални пространства, станали обект на почитание от страна 
на японците (Иванов 2014: 44). Тъй като мястото, обитавано от ками, 
може да бъде както специфичен обект, така и географска област (Грейпард 
1982: 197), тя придобива значение на Космическа планина – архетипен 
образ на божествения свят. Така функцията на Планината и хонден се 
припокриват. Разгръща се смисълът на залата хонден едновременно като 
символ на Свещената планина и като Център на света, където се срещат 
Небето и Земята.

Самата главна зала остава като разположение зад молитвената 
зала хайден и залата за приношения хейден. Въпреки че е оградена 
с ограда тамагаки1, тя може да бъде разгледана от разстояние. 
Различен е случаят обаче с хонден на Исе джингу и във Върешното и 
във Външното светилище, и Идзумо тайшя, където дори визуалният 
достъп е ограничен.

Исе джингу и Идзумо тайшя в митологията

Характерно за тези две светилища е опасването на хонден и съседните 
й сгради с високи общи огради. Два от трите най-древни стила2 
светилищна архитектура се отъждествяват именно със сградите хонден на 
комплексите Исе джингу (ІІІ–V в.), съответно шинмей дзукури и Идзумо 
тайшя, съответно тайшя дзукури (Ниши и Ходзуми 1985: 40).

Особеност и обединяваща черта на двата комплекса са обработката 
на строителния материал. Използваното кипарисово дърво се оставя 
в естествения си вид – сурово, без да се декорира или оцветява (Виоле 
1990: 24). Това насочва вниманието ни към дълбоката връзка на японеца 
с природата, изразена тук чрез естествената красота на дървото, и 
подчертава усещането за тяхното единство още от древността.

1 Оградите, опасващи свещени пространства, светилища или дворци, имат различни 
имена според материала и предназначението си. Названията тамагаки и мидзугаки  
са заменими в някои случаи. Вътрешното светилище на Исе джингу е оградено 
последователно от огради с наименования: мидзугаки, тамагаки и  итагаки. Достъпно 
от: http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=276
2 Третият стил е Сумийоши дзукури, на името на светилището Сумийоши в град Осака 
(Nishi and Hozumi 1985).
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Според митологията двете светилища са издигнати на тези места по 
заръка на Аматерасу. Подобна проява на божественото се тълкува като 
“знак“. Този тайнствен знак, дали провокиран от хората чрез ритуали, 
или дошъл под формата на божествено откровение, определя конкретното 
място като свещено пространство (Елиаде 1998; Грейпард 1982: 197). В 
случая със светилищата в Исе и Идзумо имаме „заръка“ и освещаване 
на местата от ками от първостепенно значение. Това допълнително 
подчертава тяхната голяма религиозна стойност и значение.

Свещеният стълб в центъра на световете

До Главното светилище шьоден на Вътрешното светилище наику на 
Исе джингу достъп имат само членовете на императорското семейство 
и свещенослужителите3. По традиция от 673 г. насам жрица е девойка от 
императорския род (Иванов 2014: 66). Тези факти имат своята митологична 
обосновка – в Исе джингу се почита Аматерасу-Омиками, предтеча на 
японския император.

Като обиталище на Аматерасу шьоден е най-святото място в 
комплекса, поради което е оградено с четири последователни огради. 
Състои се от два парцела с равни размери, като върху единия се намира 
настоящият хонден с размери 10,9х5,5 м, заедно с две по-малки по размер 
съкровищници. Вторият парцел, част от шьоден, се нарича коденчи и на 
него се престрояват главната зала и съкровищниците.

Мястото коденчи остава празно, покрито с бели камъчета, като 
единствено в центъра му се намира малка постройка, наречена ои-я. Тя 
играе ролята на шапка, покриваща дървения стълб шин-но-михашира 
(нов свещен централен стълб), висок около 2 м. Новата хонден ще бъде 
престроена около този стълб по начин, по който шин-но-михашира ще 
остане винаги скрит. Това важи и за същия стълб, част от другия парцел 
(Wikipedia, Ise Grand Shrine).

Алън Грейпард посочва, че основната точка на контакт за ками в 
рамките на светилището са камък, дърво, колона или друг подобен обект. 
Когато йориширо е дърво, то може да бъде издялано във вид на колона, 

3 Традицията на престрояване на светилищата се е запазила до днес за Исе джингу и 
Идзумо тайшя и е отговорна държавна задача. В процеса на построяване на новите 
сгради в Исе се включват много обикновени поклонници и се провеждат множество 
религиозни празници мацури (Лопес 2007). Накрая, по време на ритуалите по 
освещаване на новите постройки – символично повторение на Сътворението, хиляди 
поклонници са допуснати да присъстват и да видят хонден.
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какъвто посочва той, е случаят с шин-но-михашира в Исе. Тази колона е 
axis mundi, или Космическата ос, затова и Исе се разглежда като Център 
на света (Грейпард 1982: 198). Свещеният стълб, или axis mundi, свързва 
трите свята (Небе, Земя и Ад), като по този начин придава космическа 
структура на култовата сграда – символика, наследена от структурата на 
примитивните жилища4 (Елиаде 1998).

Поради тази причина, а и заради тясната му връзка с императорското 
семейство, Исе е едно от първите светилища, станали част от будистки 
мандали. Според будистки текстове от Средновековието шин-но-михашира 
е отъждествяван с планината Сумеру – Космическа планина в центъра на 
човешкия свят. В друг текст Аматерасу-Омиками се почита именно в Исе 
поради това, че в морето в близост до светилището се намира скрипт с 
най-свещената мантра на Буда Махавайрочана. Точното местоположение 
на скрипта съответства на мястото, където демиурзите Идзанаги и 
Идзанами са създали Япония, разбира се, с цел разпространението на 
будизма (Рамбели 2014: 225).

Стълба към Небето

Според японската митология Идзумо е земя на боговете. Там се почита 
Окунинуши, ками с важна роля при преминаването на японските острови 
под управлението на Ниниги-но-Микото, внук на Аматерасу. Служещите 
там от стотици години фамилии също се приемат за наследници на 
богинята-слънце чрез нейният втори син Аменохохи-но-микото (Encyclo-
pedia of Shinto).

В действителност точни данни за годините на строеж на светилището 
липсват, но през периода Хейан (ІХ–ХІІ в.) хонден на Идзумо тайшя е 
сочена като най-високата сграда в Япония – около 48 м (Виоле 1990: 25). 
За големите размери на първоначално издигнатата хонден се споменава 
в храмовите легенди (Ниши и Ходзуми 1985: 41) и се потвърждава от 
откритата основа на колона с диаметър близо 3 м. Поради практиката да се 
престрояват сградите на светилището, днес  главната зала е с по-скромни 
размери от 24 м височина, като впечатлява въпреки това със семплия си, 
но величествен вид.

4 В хонден на Исе джингу и Издумо тайшя се използват архитектурни елементи, 
характерни за строежа на жилищни сгради и хранилища отпреди навлизането на 
будизма (Wikipedia, Ise Grand Shrine). За главното светилище на Идзумо се казва, че 
е съхранило някои характеристики на древната местна жилищна архитектура (Виоле 
1990: 25; Ниши и Ходзуми 1985: 41).
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Символичността в първоначалната височина на сградата се търси 
в шинтоистката космология, според която ками се намират високо над 
човешкия свят, в Небесната равнина. Така Идзумо тайшя може да се 
разглежда като опит за създаване на място, подходящо за тях (Wikipedia, 
Izumo Taisha). Цялата постройка хонден може да се възприеме като символ 
на Планината. Планината като axis mundi, т.е. като свързващо звено между 
трите свята, е типично японско схващане. Съответно пресъздаването 
й от страна на светилището в Идзумо го превръща в Център, в пъпа на 
света (Елиаде 1994), което не е съвсем неоснователно, ако имаме предвид 
важността на района в митологията.

Според запазени представи за ранното светилище, до верандата 
на наколната постройка се е стигало по изключително висока стълба. 
Стълбата е вид проява на връзката с небето в местата на йерофания. 
Тя е символ на прехода от профанното към сакралното пространство, а 
изкачването ѝ е равнозначно на изкачването на Космическата планина, 
за да се достигне Небето (Елиаде 1994). Това несъмнено напомня 
божествения мост Ама-но-укихаши, който небесните ками използват, за 
да се придвижват между Небесната равнина Такаманохара и човешкия 
свят Ашихара-но-Накацукуни.

Заключение

Като обобщение на казаното дотук, ще посоча, че ограждането 
на хонден в Исе джингу и Идзумо тайшя се появява закономерно 
спрямо развитието на сакралното пространство в шинто. Като 
характеристика хонден е най-святото място в комплекса и се запазва 
отчетливо разграничено в тези светилища именно чрез огражденията. 
Допълнителна причина за високия статут на двете места се явява рангът 
на почитаните там ками. Те не са локални божества, те са ками от 
национално значение. Архитектурните елементи с най-голямо символно 
значение в светилищата – шин-но-михашира в Исе и стълбата, дори 
цялата постройка с огромните си размери в Идзумо, са доказателство 
за възприемането им като места с особена сакрална сила и религиозна 
стойност за целия народ. Исе джингу и Идзумо тайшя са главни 
национални светилища, а оградите са символ на тяхната изключителна 
важност. Те опазват мястото чисто от физическото присъствие на 
човека, както и осигуряват „спокойно“ съществуване на ками. По този 
начин в представите на религиозния човек се поддържа несекващото 
присъствие на сакралното. Забраната за достъп и визуален контакт с 
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хонден на Исе джингу и Идзумо тайшя съхранява тяхната святост, за да 
продължи покровителството на тези ками над японския народ.
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ТАТЕЯМА МАНДАЛА. ОТРАЖЕНИЕТО НА 
ДРЕВНИТЕ ВЯРВАНИЯ В ЯПОНСКАТА

ПРЕДСТАВА ЗА ОТВЪДНИЯ СВЯТ

Мила Манева

Заедно с планините Фуджи и Хакусан Татеяма се смята за една от 
т.нар. Три свещени планини на Япония (日本三霊山) и още от древността 
е била почитана като свещено място, където след смъртта се изкачвали 
душите на предците. Под влияие на будистиките идеи през периода Хейан 
се разпространило вярването, че адът и чистата земя се намират в Татеяма.

Самата Татеяма мандала е създадена в по-късен период и била 
използвана от монасите като средство за етоки (絵解き) – с нейна помощ 
те обяснявали будисткото учение на обикновените хора. В този смисъл 
мандалата ни дава ценна представа за преобладаващите по това време 
идеи за смъртта и отвъдния свят.

Именно тя е обект на разглеждане в настоящата статия, като целта 
е чрез един общ поглед върху обрисувания в мандалата отвъден свят 
и върху вярванията и практиките, свързани с почитането на планината 
Татеяма, да се представи и изследва неразривната връзка между древните 
анимистични вярвания и будистките идеи в Япония.

Увод

Известно е, че в древността на японския архипелаг са преобладавали 
анимистични вярвания. В анимистичния свят на древните японци особено 
важно място заемал култът към планините, с които са свързани и едни 
от най-ранните представи за отвъден свят в Япония. Това, разбира се, 
не е явление, уникално за Япония, но тук се забелязва едно интересно 
развитие във времето от древен анимистичен култ към природата в сложна 
синкретична концепция, породена от взаимодействието между местните 
народни вярвания и внесените  отвън културно-религиозни идеи.

Няколко причини могат да се посочат за особеното място на 
планините в живота и съзнанието на японците. Като може би една от най-
очевидните би могъл да се изтъкне фактът, че около 80% от територията 
на страната е покрита с планини и възвишения и в този смисъл, по една 
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или друга причина, те винаги са били в изключително тясна връзка с 
всекидневието на хората.

Древните японци били особено привлечени от трудно достъпни 
планини със специфичен релеф или географско-геоложки особености 
и скалисти върхове с причудлива форма (Мураяма 1984). Подобен тип 
планини обикновено били почитани като божества сами по себе си или 
смятани за вместилища на дадено божество, когато то „слизало“ на 
земята. В тази връзка планините били разглеждани и като свързаващ 
елемент между човешкия и божествения свят (Хори 1968), били 
асоциирани с определени свръхестествени сили и нерядко достъпът до 
някои райони в планините бил зaбараняван или ограничаван само за 
определени хора.

Освен това добре известно е, че още от древността японците 
са гледали на планините като на един вид отвъден свят. Един от 
изследователите, които подробно разглеждат тази идея, е Янагита Кунио. 
Янагита често е наричан „баща на японската фолклористика“, тъй като 
е направил може би най-мащабното и систематизирано изследване на 
местните японски традиции и вярвания във всички части на страната. 
Според него, преди изконно японските представи за душата и света на 
мъртвите да попаднат под влиянието на будизма, даоизма и пр. външни 
учения, хората са вярвали, че душите на предците им остават в нашия 
свят, а не се отправят към някакъв далечен, недостижим отвъден свят; 
изкачват се в близката планина и оттам наблюдават и закрилят близките 
си (Янагита 2012).

Като основа за възникването на подобен тип народни вярвания 
биха могли да се посочат няколко елемента. Първо, чувството на 
страхопочитание, което една красива и недостъпна планина или един 
вулкан предизвикват у наблюдаващия. На второ място, фактът, че 
планините се явяват източник на необходимата за земеделието вода – 
планините често били почитани и като божества на водата или реколтата 
(Сакураи 1980), а в някои региони на страната божествата на реколтата 
и на планините се назовават с едно и също име (Янагита 2012). На трето 
място, именно виждането, че планината е дом на покойните предци. В 
планините често били погребвани мъртвите. За местните хора те били най-
близкият до тях различен, граничен свят, а и дърветата в тях били смятани 
за подходящо „жилище“ за мъртвите духове (Оно 1985). С това виждане 
е свързано и още едно древно вярване – че известно време след смъртта 
душата на покойника е опасна и отмъстителна и затова е необходимо да 
бъде почитана и успокоена, за да може да се оттегли в света на мъртвите 
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и да се слее с духовете на предците (Янагита 2012). Именно това вярване 
стои в основата и на системата на двойните гробове в Япония.

През VІ в. тези древни вярвания се обвързват с даоистката идея за 
безсмъртните планински отшелници и в Япония се появява и започва да 
се развива едно ново духовно направление, което по-късно става известно 
като шугендо, а практикуващите го – като яма-буши. След навлизането на 
будизма шугендо претърпява значителна промяна и развитие, но въпреки 
всичко смело можем да твърдим, че в основата на това движение стои 
вярването, че чрез отдаването на аскетизъм в планината човек би могъл да 
придобие от нейната енергия и свръхестествена сила. В този смисъл то още 
повече затвърждава идеята за свещеността и особения статут на планината 
като принадлежаща и на двата свята – човешкия и „другия“ (他界).

През периода Хейан под влияните на проникналия в страната будизъм 
култът към планините и вярата в планинския отвъден свят се обвързват 
с идеите за ад (地獄) и рай (極楽浄土). Както ще стане ясно по-късно 
обаче, тези идеи не са сляпо възприети, а под влияние на древните местни 
вярвания претърпяват интересна метаморфоза, резултатът от която е една 
специфична за Япония синкретична концепция за съществуването на ад 
и рай (чиста земя) в рамките на земния човешки свят. Тази концепция е 
много ясно онагледена в известната „Татеяма мандала“, която е и основен 
обект на разглеждане в настоящата статия.

Планината Татеяма: обща информация, географски особености 
и култ към нея

Татеяма е планинска верига, намираща се в префектура Тояма, в 
централната част на о-в Хоншу, от страната на Японско море. Най-високата 
ѝ точка е с надморска височина 3015 м (връх Oнанджияма). Планината 
включва няколко върха, от които вр. Ояма (雄山), вр. Джoдосан (浄土
山) и вр. Бессан (別山) са извесни като Тетяма Санзан (立山三山), или 
„Трите върха Татеяма“, но в действителност наименованието Татеяма се 
използва в значително по-широк географски смисъл и обхваща също така 
и лавовото плато Муродo, т. нар. „Долина на ада“ (地獄谷), Мидагахара (
弥陀ヶ原) – плато, което и в момента е действащ вулкан, картера Татеяма 
и пр. Като понятие извън географския контекст, Татеяма обединява всички 
вярвания, свързани с култа към планината, и практиките на почитане и 
поклонническо изкачване (登拝).

Вулканичната дейност в планината е съсредоточена в района, известен 
като „Долината на ада“ (地獄谷), където има множество геотермални 
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извори, постоянно бълващи горещи пари. Околността е камениста и осеяна 
с фумароли, а поради вулканичните газове навсякъде се носи миризма на 
сяра. Наблизо се намира и Кървавото езеро (血の池), в което водата е с 
ръждиво-червеникав цвят поради високо съдържание на желязо. 

Като изключим този район, планината е с изключително красива 
природа, с интересни животински видове и с някои специфични само за 
нея растителни видове. През зимата особено известен е т.нар. Алпийски 
маршрут, който преминава между стени от сняг, високи близо 15–20 м.

Обръщаме специално внимание на географските особености на 
Татеяма, защото, както ще стане ясно по-късно, те са от съществено 
значение за формирането на особените вярвания и представи, свързани с 
планината. 

За пръв път в литературните източници името на планината се среща 
в поетичната антология „Маньошу“ (『万葉集』), където е възпята от 
Отомо-но-Якамочи (大伴家持) като:

 ...すめ神の領き坐す...
（「立山賦」、『万葉集』巻17、4000番）,
т.е. като владение на боговете. Тя е вдъхновение и за още една негова 

песен:
「立山に　降り置ける雪を　常夏に　見れども飽かず　神からな

らし」
（『万葉集』巻17、4001番）

(„Макар и лято, не ми омръзва да гледам натрупалия върху Тачияма1 
сняг. Несъмнено планина на боговете.“)

Видно е, че още от древни времена Татеяма е била почитана като 
свещена планина, а красотата ѝ е била вдъхновение за древните поети. 
Археологическите открития свидетелстват, че там са били оставяни 
останките на мъртвите и са били извършвани погребения, а някои 
литературни източници подсказват, че вероятно още в древността там 
шаманесите итако са осъществявали контакти с духовете на мъртвите, 
както днес в планината Осорезан (Numa 1968). В Хида, префектура Гифу, 
има мост на име Каракоро (カラコロ橋). Според местните легенди, нощем 
от моста се чува звук от пристъпване с дървени гета. Хората вярват, че това 
е звукът от стъпките на мъртвите, които са се упътили към Татеяма. Също 
така се разказва, че в навечерието на Обон, при пълнолуние, от „Долината 
на ада“ се спускат стотици пеперуди – душите на освободените от ада 

1 На маньогана са използвани знаците „多知夜麻“, което показва, че в миналото името 
на планината е било произнасяно „Тачияма“.
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покойници (Хиросе 1971). Подобни предания нееднозначно показват, че 
още в древността планината е била свързана с култа към предците и е 
била смятана за място, където нормално пребивават техните духове.

През периода Нара Татеяма е вече център на аскетичните практики на 
яма-буши, върху които по-късно се базира и идеята за поклонническото 
изкачване на планината.

Култът към Татеяма в днешния му вид се заражда през периода Хейан 
под влияние на идеите за будисткия ад (地獄) и рай – чистата земя (西
方極楽浄土), но ако днес поради силно развития летен и зимен туризъм 
планината битува в съзнанието на хората с красотата на своята природа, 
то по онова време името ѝ е било равнозначно на ада.

В „Конджаку моногатари“ (『今昔物語』) Татеяма е описана по 
следния начин:

「今は昔、越中国に立山といふ所あり。昔よりかの山に地獄あり
といひ伝えたり。その所の様は原の遙かに広き野山なり。その谷に
百千の出湯あり。深き穴のなかより湧き出づ。磐をもちて穴を覆へる
に、湯荒く湧きて岩の辺りより湧き出づるに、大きなる巌ゆるぐ。熱
気満ちて人近づき見るに極めて恐ろし。またその原の奥の方に大きな
る火の柱あり。常に焼けて燃ゆ。また其の所に大きなる峰あり、帝釈
の嶽と名づけたり。此れ天帝釈、冥官の集会し給ひて、衆生の善悪の
業<ごう>を勘<かんが>え定むる所なりといへり。此の地獄の原の谷に
大きなる滝あり、高さ十余丈なり。此れを勝妙の滝と名づけたり。白
き布を張るに似たり。しかるに昔より伝へ云ふやう「日本国の人、罪
を造りて、多く立山の地獄に堕つ」と云へり。」

（『今昔物語』本朝仏法部、巻第14、第7）
„Някога, много отдавна, в провинция Еччу имало място на име 

Татеяма. Още от минали времена се говори, че там се намира адът, 
простират се равнини и планини. В долината има стотици хиляди горещи 
извори. Извират от дълбоки ями. Ако ямата се запуши със скала, водата 
започва силно да извира, да пръска отстрани покрай скалата и скалата 
се разтърсва. Бълва гореща пара – страшно е, ако човек се приближи 
да погледне. А малко по-навътре има голям огнен стълб. Нарича се 
„планината на Тайшяку“. Тук се събират Тайшякутен и  служителите в 
земята на мъртвите и съдят делата на хората. В тази долина на ада има 
голям водопад. Висок е повече от 10 джо. Нарича се водопадът Шьомьо. 
Наподобява опънато бяло платно. И както отдавна се говори, „Хората в 
Япония извършват грехове и много от тях попадат в ада Татеяма“.“

Това всъщност е описание на „Долината на ада“. Неслучайно в 
началото беше отделено внимание на релефа и географските особености 
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на този вулканичен район. Пейзажът тук би се сторил като „не от този 
свят“ дори на днешните хора. Тогава не е чудно, че в миналото хората са 
отъждествявали мястото с ада.

В същия сборник има няколко истории, свързани с ада в Татеяма2. 
Сюжетът на известната йокьоку-пиеса 『善知鳥』от периода Муромачи 
също се базира на широко разпространеното вярване, че в Татеяма се 
намира адът, където попадат хората след смъртта си.

Заедно с идеята за будисткия ад, в Япония постепенно прониква 
и учението за чистата земя – Западния рай на Амида (Буда Амитабха), 
където избавените от кръговрата на самсара се прераждат върху лотосов 
свят. Не след дълго този рай също се „озовава“ в Татеяма. Всъщност може 
би тук е мястото да споменем една особеност на японския будизъм – адът 
и раят тук почти винаги вървят „в комплект“ и никога не са твърде далече 
един от друг.

Култът към Татеяма се разраства и разпространява сред населението 
най-вече благодарение на дейността на проповядващите монаси. В 
своята дейност те разчитали основно на картинни изображения, чрез 
които обяснявали на обикновените хора учението на Буда, разказвали 
им какво представлява адът и какво ги очаква в Чистата земя на Амида. 
За названието на този тип изображения на японски се използва думата 
„曼荼羅“ ([mandara]), което е транслитерация на санскритската дума 
за „мандала“. Мандалата, която използвали монасите от храмовете в 
Татеяма, е известна като „Татеяма мандала“, но преди да се спрем върху 
нея по-конкретно, ще споменем накратко особеностите на японските 
мандали.

Татеяма Мандала
Какво е мандала?

Мандалата най-общо представлява синтезирано, абстрактно 
изображение на Вселената, характерно за индийските духовни и 
религиозни учения и особено широко използвано в Будизма. Мандалите 
се използват с различна цел – като помощно средство при медитация, 
в различни ритуали и практики, или, както е например в Япония, като 
средство за проповядване, обясняване и разпространяване на будисткото 
учение. Може би едни от най-известните и впечатляващи мандали са 

2「修行僧、越中の立山に至りて小女に会ひたる語」（巻第14、第7）、「越中の
国の書生の妻、死にて立山地獄に堕ちたる語」（巻第14、第8）、「越中の立山
地獄の堕ちし女、地蔵の助けを蒙れる語」（巻第17、第27）.
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тибетските пясъчни мандали, но на практика почти всяко будистко 
направление е развило свой специфичен вид подобни изображения.

В Япония думата „мандала“ има широко смислово поле. Освен 
будистките мандали съществуват също така и шинтоискти мандали 
и Шугендо-мандали; понякога думата се използва и за художествени 
произведения, които на се с будистка тематика, природни пейзажи или 
изображения на хора, среща се в заглавията на периодични издания, а 
понякога се употребява дори и в политически контекст.

В Япония мандалата за пръв път е въведена от основателя на 
Шингон, Кукай, в началото на ІХ в. В зависимост от употребата и целта 
им мандалите в езотеричния будизъм биха могли да се разделят на два 
основни вида – „両界曼荼羅“ (т.нар. „Мандала на двата свята“) и „別尊曼
荼羅“ (тя изобразява буди и бодхисатви, различни от Буда Вайрочана) – 
това са „класически“ примери за мандали. По-късно, когато под влияние 
на учението за Чистата земя започват да се появяват изображения, 
обрисуващи будисткия ад и рай, те също започват да се наричат „мандала“. 
Същевременно, под влияние на древния култ към планините, в Япония 
се появява т.нар. „планинска мандала“ (山岳曼荼羅), която значително 
се отличава от типичния вид на мандалата. При този тип изображения 
липсва характерната симетричност и геометрична подреденост. За тях 
по-скоро е характерна една наситена емоционалност и дори нелогичност; 
липсва абстрактност, изобразените мотиви са изключително конкретни и 
почти винаги присъстват природни пейзажи.

Основният обект на разглеждане в настоящата статия – Татеяма 
мандала – е типичен пример за такава планинска мандала.

Описание на Татеяма мандала

Татеяма мандала се появява и започва да се използва на сравнително 
късен етап – през периода Едо (ХVІІ в). Тя била използвана като средство 
за е-токи – с нейна помощ монасите обяснявали будисткото учение на 
обикновените хора и ги приканвали към поклонническо изкачване на 
планината. 

Мандалата съществува в две разновидности – една, използвана от 
монасите в храма Ивакура (岩峅寺), и втората, използвана от монасите в 
храма Ашикура (芦峅寺). В настоящата статия ще бъде разгледан вторият 
тип, тъй като той съдържа един допълнителен елемент, който липсва при 
мандалите на Ивакура.
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Разказът на монасите винаги започвал с историята за създаването на 
храма (立山縁起). Според легендата един ден синът на Аривака Саеки, 
Арийори, излязал на лов с белия сокол на баща си, но птицата избягала и 
Арийори тръгнал да я търси. Тъкмо когато я открил, пред него внезапно се 
появила мечка. Соколът се уплашил и отново отлетял. Арийори се ядосал 
на мечката, извадил лъка си и стрелял. Стрелата се забила в гърдите на 
мечката и тя побягнала. Арийори се втурнал след раненото животно. 
Когато стигнали около платото Муродо, мечката се скрила в една пещера (
玉殿の窟). Арийори решил да я последва, но като влязал в пещерата, пред 
него се появили Амида (Буда Амитабха) и Фудомьо (Ачала). В гърдите на 
Амида била забита стрелата, с която Арийори поразил мечката. След като 
ги изслушал, Арийори приел името Джико и останал в пещерата, където 
прекарал три години в четене на Лотосовата сутра. След като трите години 
изминали, той се върнал в подножието на планината, където построил 
храм за почитане за планинските божества, и един, в който поставил 
статуя на Амида и бодхисатвите Каннон и Сейши (Махастхамапрапта).

Домът на Аривака е изобразен в долния ляв край на мандалата (фиг. 
1). Централно в долната част са нарисувани белият сокол и фигурата на 
Арийори, който прострелва мечката, а по-нагоре е изобразена и сцената в 
пещерата, в която Арийори е коленичил пред Амида и Фудомьо. 

На мандалата има и изображения, свързани с различни местни легенди. 
Малко над дома на Аривака например е нарисуван бик в монашески дрехи. 
Според легендата някога в храма живял недобросъвестен монах. Един 
ден, докато предвождал вярващи по поклонническия път, той внезапно се 
превърнал в бик, а на главата му поникнали рога.

Поклонническият път е нарисуван в дясната част на мандалата. 
Поклонническото изкачване на планината е известно като Татеяма 
дзенджо (立山禅定) и произлиза от практиките на аскетите яма-буши. 
Вярвало се, че като изкачва планината, човек придобива част от нейната 
сила. Когато към тази идея били прибавени идеите за ада и Чистата земя, 
преходът през планината се превърнал в едно символично преминаване 
през ада, една символична смърт и последващо прераждане, което на свой 
ред можело да отведе човек в чистата земя на Амида, без да се налага да 
премине през всички мъчения на ада.

Интересно е разпределението на нарисуваните дървета. В долната 
част на картината, където живеят обикновените хора, са нарисувани само 
листопадни дървета. В централната част, където се намират храмовете, се 

3 http://pds.exblog.jp/pds/1/201404/24/63/d0128163_8344574.jpg
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появяват още две дървета – бор и криптомерия, на японски – суги (杉). Това 
не е случайно – и борът, и суги в древните японски вярвания са свещени 
дървета, символ на дълголетието (на остров Якушима са известни видове 
суги, който достигат възраст от няколко хиляди години) и считани за 
вместилище на духовете на божествата. Затова и често ги има около 
шинтоистките храмове. На остров Аоджима има обичай да се поставя 
малък олтар в корените на суги и да се почита „кодама-сама“ (духът 
на дървото). Листопадните дървета показват, че все още се намираме в 
света на хората, а суги и борът индикират, че макар и в света на хората, 
храмовете са един вид свещена територия.

Долу, вдясно, има клен. Кленът, който през есента се оцветява в 
червено, символизира границата между есента и зимата. Той маркира и 
„входа“ към планинския отвъден свят, а малко над него е нарисуван и 
мостът Фуджихаши (藤橋), откъдето нагоре е забранено навлизането на 
жени.

Оттук нататък дърветата значително намаляват, а листопадните 
напълно изчезват. Може да се каже, че тази част от мандалата се явява 
свързваща между двата свята – отвъдния и човешкия. Върху скалата в 
центъра (獅子ヶ鼻) е изобразен бор, от чиито клони висят ветрила. Според 
разказите на монасите, тук Кукай искал да запали огън и да извърши 
ритуала хома, но тъй като наблизо нямало подходящо дърво, което да 
изгори, той използвал дървената рамка на ветрилото си. В дясно от този 
бор, точно покрай поклонническия път, има две особени дървета. И двете 
са суги, но това, което е особено, е, че на стволовете им е изобразена по 
една женска глава. Това е свързано с местна легенда, според която веднъж 
възрастна монахиня нарушила забраната за навлизане на жени в планината 
и повела нагоре по пътя млада девойка и малко момиче. Като вървяли, 
изведнъж момичетата се превърнали в дървета, а малко по-нагоре по пътя 
монахинята се превърнала в камък.

Интересно е да се отбележи, че сред легендите, свързани с Татеяма, 
немалка част имат за основни действащи лица жени. Това е свързано с 
особеното отношение към жените, което имаме тук. Поначало свещените 
планини били забранени за жени. В това отношение Татеяма не прави 
изключение, но в миналото само тук се е провеждал специален ритуал за 
спасението на жените. Ритуалът е известен като Нунохашиканджо-е (布
橋灌頂会) и е изобразен в долната дясна част на мандалата. Той присъства 
само на мандалите на храма Ашикура, тъй като се провеждал само там.

По време на ритуала жените обличат бели дрехи, като тези, с които 
погребват мъртвите. Те преминават през моста Нунохаши (布橋), който 
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символизира моста над река Санзу (三途川) – реката, която душите на 
мъртвите трябва да прекосят, за да отидат в отвъдния свят. На жените с 
много прегрешения той се струва тесен, те губят равновесие и падат в 
реката, където ги поглъща страшен дракон. На брега на реката ги чака 
старица, на име Дацуеба (奪衣婆), която взима дрехите им, закача ги на 
клоните на дърво и според теглото им определя тежестта на греховете 
на съответната жена. В „立山略縁起“ Дацуеба е описана като божество, 
слязло от небето, носейки семена на сусам, ориз, просо, пшеница и други 
зърнени култури, в чиито ръце са и животът, и смъртта (Naito 2005). В този 
смисъл, подобно на поклонническото изкачване, ритуалът представлява 
една символична смърт и прераждане след нея, което гарантира на 
жените, че след смъртта си ще могат да се преродят направо в чистата 
земя на Амида.

В четирите края на моста Нунохаши (布橋) са изобразени четири 
дървета суги, което още веднъж говори за особения смисъл на това дърво 
в религиозното съзнание на японците и същевременно е нагледен пример 
за това, как древните вярвания се прокрадват в света на японския будизъм.

В горната дясна част на мандалата, между върховете Ояма (雄山) и 
Джодосан (浄土山), е нарисуван Амида върху облак, заедно с 12 бодхисатви, 
а в небето около тях се носят небесни деви. Отляво на връх Ояма е 
изображението на Амида заедно с бодхисатви Каннон и Сейши, известно 
като Амида Санзон (阿弥陀三尊). Връх Ояма, който се намира между двете 
изображения, се смята за проявление на Амида. Местните хора разказват, че 
когато човек погледне от връх Ояма към връх Джодосан, пред очите му се 
явява фигурата на Амида. Всъщност днес е известно, че това се дължи на 
явлението „призракът на Брокен“. То се проявява, когато по изгрев слънце 
на изток небето е ясно, а на запад има мъгла. В други планини явлението 
може да се наблюдава и при залез, но в Татеяма това се случва само сутрин, 
а „призракът“, който представлява човешка сянка с цветен ореол, се появява 
от запад. При това положение не е никак странно, че преди десет века хората 
са били убедени, че пред очите им се явява Амида.

Този тип изображения на Амида и бодхисатвите, спускащи се върху 
облак, се наричат Райго-зу (来迎図), или картини, изобразяващи Амида, 
който пристига да посрещне вярващите в своя Западен рай. Това, което 
е специфично в Япония и следва да се отбележи, е, че тези изображения 
почти винаги са на фона на планина – Амида може да бъде изобразен 
над върха на планината, спускайки се по склона ѝ, или вече слязал в 
подножието, което говори за обвързването на местоположението на 
Западната чиста земя с планината.
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В горния десен ъгъл на мандалата е изобразено червеното изгряващо 
слънце, а в левия – пълна, бяла луна, което показва, че дясната страна се 
асоциира с деня и светлината, а лявата – с нощта и мрака. Тук, отляво, 
неслучайно е изобразен и адът.

Горе, най вляво, е нарисувана „Иглената планина“ (針の山), а в нейното 
подножие са изобразени различните кръгове на ада, в които демоните 
они (鬼) измъчват умрелите. Горе-долу в средата на ада е нарисуван ада 
Умазуме (石女地獄), в който попадат бездетните жени и кървавото езеро 
(血の池), което тук е „запазено“ за жените, които с кръвта от месечната 
си менструация и раждането са „омърсили“ себе си, божествата за земята 
и водата. 

Отражение на древните японски вярвания върху представата 
за отвъдния свят

Татеяма мандала ни дава важна информация за духовния живот и 
представите за смъртта, и случващото се след нея, формирани в Япония 
от Средновековието нататък. Но тя е изключително ценна и поради 
факта, че онагледява процеса на синтез между древните японски 
вярвания и външните духовни учения (най-вече в лицето на Будизма) 
и показва как те са се отразили върху формирането на представите за 
отвъдния свят.

Няколко основни обобщения биха могли да се направят в тази посока. 
На първо място, под влияние на тези древни вярвания се е оформила идея, 
че адът и раят (чистата земя) се намират в рамките на нашия човешки 
свят или са негово продължение и са физически достижими – визия, която 
значително се различава от „оригиналните“ будистки представи.

Идеята за прераждане в чистата земя на Амида се базира на три основни 
сутри: 『無量寿経』(„Сукхавативюха сутра“/ „Сутра на безграничния 
живот“), 　『観無量寿経』(„Амитаюрдхяна сутра“/ Сутра на визуалното 
проявление на Буда на безграничния живот“) и『阿弥陀経』(„Амитабха 
сутра“). В 『阿弥陀経』е записано следното:

「これより西方、十万億の仏土を過ぎて、世界あり、名づけて極
楽という。」

（『浄土三部経（下）』岩波文庫2001、p.169-170）

(„На запад оттук, като изминеш безброй (джуманоку – букв. 1015)“ 
земи, има свят, който се нарича гокураку (рай).“)
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Текстът продължава с подробно описание на рая, но това, което 
е важно тук, е, че изначално се е смятало, че Западната чиста земя на 
Амида се намира някъде изключително далече, на съвсем недостижимо 
за хората място. Както се видя от изобразеното в Татеяма мандала обаче, 
в Япония тази представа е претърпяла значителна промяна. Същото важи 
и по отношение на представите за ада и това е видно още в най-стария 
сборник с будистки истории, 『日本霊異記』(ІХ в.). Сборникът съдържа 
множество истории, свързани с душите на мъртвите и с отвъдния свят. 
Един типичен пример е разказът „非理に他の物を奪ひ、悪行を為し、
報いを受けて奇しき事を示しし縁“. Тук отвъдният свят е описан като 
„страна в южна посока“ (「度南の国なり」、『日本霊異記』新編日
本古典文学全集10　小学館1995, p. 95-96), на растояние „2 умая“ (「二
つの駅の度許に」, пак там). Според тогаващните документи 1 умая се 
равнява на около 16–20 км, т.е. разстоянието до отвъдния свят се оказва 
около 30 км, което може би тогава не е изглеждало много близо, като се 
имат предвид методите на транспорт, но въпреки всичко е физически 
преодолимо разстояние.

В същия сборник са поместени и истории, разказващи за мъртви 
души, които отиват в света на мъртвите и след това по една или друга 
причина се връщат отново в човешкия свят4. Тези истории свидетелстват 
за наличието на убеждение, че преходът между отвъдния свят и света 
на живите е възможен – вярване, което също в Япония съществува от 
древността. 

Беше споменато по-рано, че в Япония адът и раят са почти винаги „в 
комплект“. Тази идея също е засегната в 『日本霊異記』. Според една от 
историите пътят към ада тръгва първо на запад, минава покрай Западния 
рай и продължава на север (Yamaori 1993). Тоест двата свята се намират 
в една и съща плоскост. Вертикалната структура на света, характерна за 
индийския будизъм, тук под влияние наместните вярвания е променена в 
хоризонтална – нещо, което също е онагледено в Татеяма мандала. 

Заключение

Култът към планината Татеяма е типичен пример за широко 
разпространения в Япония синкретизъм между местните вярвания 
и внесените философско-религиозни учения, а Татеяма мандала е 

4 Типични примери са「人・畜ニ履まれし髑髏の、救ひ収めらえて霊しき表を示し
て、現に報いし縁」（上巻第12）、「髑髏の目の穴の笋を掲キ脱チテ、以て祈ひ
て霊しき表を示しし縁」（下巻第27）.
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илюстрация на процеса, при който древните местни вярвания не са били 
изместени или заличени от новонавлязлите в страната идеи, а напротив 
– запазили са се и са дали своето отражение върху тях, формирайки една 
специфична, дори уникална система от вярвания. 

Източници

Хаята 2011: 早田啓子「浄土教略史（１）一遍研究への序章」、『学苑』第845
号, 2011, p. 1–10.

Хаята 2011: 早田啓子「浄土教略史（２）」、『学苑』第853号, 2011, p. 33–40.
Хиросе 1971: 広瀬誠『立山と白山』、北国出版社, 1971, p.100.
Хори 1968: Hori, Ichiro. Folk Religion in Japan: Continuity and Change, Chicago Uni-

versity Press, 1968.
Хосака 2003: 保坂幸博(2003)『日本の自然崇拝、西洋のアニミズム―宗教と文明/

非西洋的な宗教理解への誘い』新評論.
Мори 2006: 森雅秀「日本人はマンダラをどのように見てきたか」西田幾太郎哲

学講座, 2006.
Мураяма 1984: 村山修一『山伏の歴史』、岩波書店、, 1984.
Наито 2005: 内藤正敏「浄土と地獄―立山曼荼羅の絵解きと見世物の口上（特

集：宗教と芸能のあいだ）」『東西南北』, 2005, p. 258–250.
Нума 1968: 沼賢亮「立山信仰について」、『印度学仏教学研究』巻16号2日本印

度学仏教学研究会 , 1968, p. 142–143.
Оно 1985: 小野泰博『日本宗教事典』弘文堂, 1985.
Сакураи 1980: 桜井徳太郎『民間信仰辞典』東京堂出版, 1980.
Ямаори 1993: 山折哲雄『仏教民俗学』講談社学術文庫, 1993.
Янагита2012: 柳田國男『先祖の話』石文社, 2012.

『浄土三部経（下）』岩波文庫, 2001, p. 169–170.
『日本霊異記』新編日本古典文学全集10　小学館, 1995, p. 95–96.



139

ЗА САМОТАТА В ЯПОНСКАТА
КУЛТУРА И ОБЩЕСТВО

Елеонора Колева

Бенджо меши (便所飯) – обяд/хранене в тоалетната, омофоните кошо-
ку“ (個食) – когато се храниш сам, и кошоку (孤食)“, означаващо „самотно 
хранене“, хикикомори (引きこもり) – или както наричат „изгубените 
един милион младежи“ на Япония, хранителните разстройства като 
анорексия и булимия, тревопасният мъж сошоку данши (草食男子)  - 
или младият мъж, който е изгубил страстта си на ловец, на месояден, 
а по –скоро е пасивен и предпочита да „пасе трева“ редом с другите 
от противоположния пол, са все термини, добили популярност в 
Япония след 2000 г., но вече широко разпространени в общественото 
пространство на Япония. Те не просто описват отделни патологични 
състояния, а цели социални тенденции, засягащи значителни групи 
от хора или формиращи нов тип субкултури. Всички те имат основно 
два пресичащи се компонента – самота/ самотност и хранене или 
репрезентации на самотата чрез хранителния дискурс.

Настоящият доклад е част от изследванията на автора по 
докторантската теза, която разглежда храната в съвременната японска 
литература в дискурса на самотата. Всъщност и двете поотделно, 
както и взаимосвързани, са стари, колкото света и са характерни и за 
западноевропейската, а и за повечето култури. Самотата в различните 
периоди на развитие приема различни форми. Еремията в Древна Гърция, 
отшелничеството, творческото усамотение и т. н. Фактът, че постмодерният 
човек, съвременният човек, макар и заобиколен от милиони хора в големите 
мегаполиси и социалните мрежи е изключително самотен. На 28 август 
социалната медия Фейсбук отбелязва исторически рекорд – 1млрд. души 
са я посетили за деня. Но това всъщност не е ли съвременната самота – 
да бъдеш първо виртуален, а евентуално след това (но не задължително) 
реален. През ХІХ в., когато на въпроса на датския крал, дали, за да твори, 
на Киркегор му е необходимо усамотение, Киркегор отговаря: „Да, но не 
на село, а в Берлин, тъй като само там мога да се скрия от толкова много 
хора едновременно.“ Но това звучи все по-болезнено и все по-вярно сега, 
в наши дни. Когато ние, лутайки се сред широк спектър от възможни 
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светове, т.е. идентичности, биваме претопени и унифицирани сред 
градската модерност. И разликата между това да бъдеш сам или самотен е 
основно в умението да можеш да контролираш ситуацията. Което пък от 
своя страна е свързано с индивидуалния /личен опит, семейно възпитание 
и образование, но и със спецификата на културата и обществото, към които 
принадлежиш. Тъкмо затова явленията, споменати в началото, са строго 
специфични за съвременното японско общество въпреки универсалните 
им характеристики. Този доклад търси причините за това, те да маркират 
болезнени и сравнително широко разпространени социални явления 
в съвременното японско общество, като се търсят предпоставките в 
географията, историята, религията, културата и естетическите възгледи 
на японското общество. Защото цитирайки Мишел Фуко, психическите 
заболявания, най-общо казано, не са обективен факт, а исторически 
специфичен социален конструкт.

Япония е островна страна и никога не е била териториално 
завладявана от външни колонизатори. Самите японци обясняват някои 
свои особености именно с този факт. Съприкосновението с другостта, с 
Другия, винаги е било контролирано, опосредявано и нагласяно според 
своите представи. Животът на континента е доста по-различен. Има 
постоянна дори и чисто екзистенциална зависимост от съседа, от Другия. 
Непрестанното прекрояване на границите, свободното движение на 
хора, непосредственият досег с други култури формират възприятие за 
наличието на Другия. Докато островният живот е предпоставка за една 
естествена изолация. Неслучайно и класически творби като „Робинзон 
Крузо“, както и редица други, локацията на затвори и т.н. се случват на 
острова, в изолираност от света.

Според японската митология японският архипелаг, както и императорът 
имат божествен произход, свързан с изконната японска верска система 
шинтоизъм. Интересна част от митологията представлява епизодът със 
собствено наложената изолация от света на богинята-слънце Аматерасу, 
която, огорчена и посрамена от непристойната постъпка на своя доста 
непокорен брат Сусано, се оттегля в пещера и здраво залоства входа със 
скала. Тя е богинята слънце и така целият свят потъва в мрак, докато 
останалите божества не провокират чрез различни хитроумия нейното 
любопитство, та тя да надникне да види какво става навън. 

Но в Япония митологията е част от историята на нацията. 
Доисторическият/митологическият пласт прелива в историческо 
развитие. През VI в. за консолидиране на страната се въвежда будизмът. 
В Япония е характерен религиозният синкретизъм, където векове наред 
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двете религиозно-верски системи шинтоизъм и будизъм съжителстват 
паралелно, без да се противопоставят една на друга. Всъщност почти е 
немислимо да говорим за японска култура и развитие в кой да е период, 
без да говорим и за будизма. От самото му официално въвеждане през VI в. 
будизмът винаги се явява мощен стимулатор и катализатор на развитието 
на културата на Япония. В това число се има предвид и държавната 
консолидация, и желанието на държавниците да наложат политическите си 
амбиции, както и да демонстрират национален суверенитет. На практика 
будизмът и държавността се отъждествяват. Доста векове наред будизмът 
и културното развитие на Япония са единен пулсиращ организъм.

И будизмът, и дзен-будизмът (който макар и да е плод на духовни 
напластявания от няколко страни и цивилизации, все пак е достатъчно 
преобразен, за да бъда смятан за японската версия на будизма) се опират 
на самовглъбяването, самосъзерцаването, самоусъвършенстването. 
Както е и в даоизма, методите и посоките на овладяване се означават със 
събирателното понятие път (яп. Доо　道 ). Всеки сам трябва да извърви 
пътя. Според думите на Буда „Никой не може да ни спаси освен самите 
ние. Никой не може и никой няма. Ние сами трябва да извървим пътя“. 
Ясно личи разлика с християнството, където ние имаме Нашия спасител. 
Освен това помощта, споделянето, любовта към ближния са основни 
християнски добродетели, които създават съзнанието за несамота, за 
наличието на Другия. Будистката доктрина на дзен е като будизма от 
направлението Махаяна, ала тя притежава свой характерен метод на 
реализация. Той се състои в това непосредствено да съзреш тайната на 
собственото си същество, която според дзен е самата Действителност. Дзен 
ни провокира да стигнем до едно вътрешно преживяване, което трябва 
да се извърши в най-дълбоките глъбини на нашето  собствено същество. 
Не сляпата вяра в учението на Буда, не заучаването на сутрите ще ни 
помогне във вътрешното израстване. Дзен се обръща към интуитивното 
разбиране, което се състои от преживяването, наречено на японски 
сатори (на китайски у). Няма ли сатори, няма и дзен. Дзен е сатори и 
сатори е дзен. Следователно значението на преживяването на сатори е 
необходимо да се разглежда като нещо изключително тясно свързано с 
дзен. Дзен медитацията дза-дзен е характерност на уединението. Дзен 
не е монотеистична религия – няма богове, няма идоли. „Всеки човек 
може да стане Буда, стига да желае да практикува дзен, отказвайки 
се от пет неща в живота: от обществено положение, имущество, от 
сексуален живот, храна и сън. (Последните две не се изключват съвсем, 
но се приемат в изключително минимални количества.)“ (Цигова 2014: 
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37) Естествено пряка връзка със съвременните социални проблеми и 
хранителни разстройства, за които споменахме в началото, не може да бъде 
еднозначно направена, но е факт, че напластяванията в исторически план 
на различни тенденции и възприятия неминуемо оставят траен отпечатък 
върху отличителните белези на съответното общество и неговия начин на 
мислене и съществуване.

Дзен е „естетика на състоянието“ (Цигова 2008: 180) и намира отглас 
не само във всекидневните дейности на аристокрацията и войнското 
самурайско съсловие, но слага значителен отпечатък и върху изкуствата 
– чайна церемония, архитектура, градинско изкуство (известните скални 
дзен градини), литературата, занаятите, изобразителното изкуство. 
Разгледан в такъв ракурс, дзен е начин на живот и светоглед, възприятие, 
начин на мислене, на съществуване, а не доктринална религия. Както пише 
Бойка Цигова „…дзен-учението е нещо различно от неговите религиозни 
превъплъщения“ (Цигова 1988: 15). Широко известно е, че японците 
не са религиозни. Те спазват традициите на шинтоизма, будизма, дзен, 
даоизма, конфуцианството, че дори и на християнството. И именно тук 
личи дълбоката интуитивна връзка, която задава и налага параметрите 
и характеристиките на японската култура и общество, културни и 
обществени проблеми преди в миналото и днес в съвремието. Характерен 
е континуитет, непрекъснатост на традициите. 

Метафизичността не е отличителен белег на японската култура и 
начин на осмисляне на света. Японският ум, източният ум е по-скоро 
интуитивен, докато западният – по-скоро аналитичен. Затова мощното 
развитие на философията, религията, логиката се отъждествява със Запада, 
а литературата, визуалните изкуства – по-скоро с Изтока. Дзен и сатори 
са олицетворение на това – висшата истина, самоусъвършенстването е 
достижимо само вътре в нас, интуитивно. Така както е и в изкуствата. 
„Самият творчески акт е рефлекс на източното светоусещане за хармония 
във Вселената и живота на човека“ (Цигова 2014: 11).

Дзен оказва решаващо въздействие върху формирането на 
уникалността на японското изкуство. Под влияние на дзен творчеството 
се превръща в път (доо) за самоусъвършенстване, а изкуството - в начин 
да се постига съвършенство.

Първите векове и периоди от историческото развитие на Япония и 
особено периодите Камакура (1185–1333) и Муромачи (1333–1568) са 
епохи на силен разцвет на японската традиция. Дзен-будистките храмови 
комплекси, както и монасите, оставят ценен отпечатък върху литературата 
и изкуството от това време и върху японската култура като цяло. Дзен-
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естетиката е характерна черта на японската тушова живопис суйбокута, 
дзен-га, суми-е, калиграфията – т.е. пътят на четката, икебана – пътят на 
цветето, чаената церемония – садоо – пътят на чая,  хайку, сценичното 
изкуство Но, японските градини, и редица други изкуства, както и на 
общия културен фон и светоусещането на японеца.

Тясно свързани с дзен-възприятието са и японските традиционни 
естетически категории – ваби（侘び, саби（寂び） и шибуи（渋い. Те 
обаче често биват наричани „естетика на самотата“. Трудно преводими са 
и за да вникнем в съдържанието им, трябва да имаме предвид характерната 
за японеца от времето на Камакура (1185–1333) и Муромачи (1333–
1568) и до днес дзен-философия, която е способствала за развитието на 
значението на тези понятия. Да обясняваш дзен и естетиката на Япония с 
думи, означава да се отдалечиш от разбирането на нещата или по-точно 
– от почувстването им. Изразът фурю монджи （不立文字） („Да не се 
опираш на буквите“) предава дзенското разбиране на това, че езикът е 
само препятствие за този, който иска да постигне сатори. Всички опити 
буквално да се преведат понятията ваби и саби са обречени на неуспех. 
Но все пак, ако проследим тяхната етимология и история, това би ни 
доближило до концепцията, втъкана в тях.

Въпреки че са отделни понятия, ваби и саби често биват разглеждани 
заедно, по-скоро като органично, взаимно допълващо се понятие. 
Първоначално нито едно от двете не е било маркер за естетически 
категории.

Ваби (わび、侘び) произлиза от глагола вабу, който означава „чезна, 
вехна (за старост)“, и от прилагателното вабишии (侘しい) – самотен, 
използвано за изразяване на чувство за самота, тъга, изоставеност. Свързва 
се с разпространеното по това време отшелничество, което е изолация от 
социалния свят, живот в бедност и мизерия. Така вабидзумаи （侘び住ま
い）означава  „живот на ваби, живот в самота, уединение“.

Саби (寂び) води своите корени от прилагателното сабишии (寂し
い)　－ самотен. Саби означава и „ръжда“ ,„патина“ и именно така се 
напластява на по-късен етап, когато като естетическа категория се свърза 
със самия предмет, с неговото несъвършенство, преходност, където се 
крие и очарованието му.

Зараждането на ваби-саби като концепция ни отвежда първоначално 
към периода Камакура (1185–1333) и върви паралелно с навлизането и 
развитието на дзен-будизма. Идеите на Дзен, свързани с  празнотата, с 
категорията му （無）、с муджо (無常)　－ „непостоянство, ефимерност, 
преходност“, всъщност вдъхновяват и прехода от първоначално 
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„негативните“  значения на понятията към по-осъзнати, по-натоварени с 
дълбок екзистенциален и естетически смисъл. Отшелниците, монасите, 
поетите от тези времена виждат в несъвършенството на обикновените 
неща и ситуации форма на духовен смисъл и път. Втъкаването на ваби 
и саби в изкуството бележи прехода към естетическото им възприемане.

Един от първите, който употребява термина саби в литературата, е 
поетът Фудживара но Тошинари. За да предаде чувства на изоставеност, 
самота, той използва метафората за „попарена от сланата тръстика“ 
(Джунипър 2003: 49). 

Развитието на чайната церемония през ХVІ в. бележи нов етап в 
еволюцията на гореописаните понятия. Създателят на чайната церемония 
в сегашния й вид Сен-но Рикю (1522–1591) придава допълнителен смисъл 
на ваби и саби, втъкавайки ги в Пътя на чая, където набляга на значимостта 
на семплите, елегантни и обикновени неща, предмети и пособия.

Ваби и саби стават отличителен белег на чайната церемония. Но 
естетиката на семплите неща, на нещата, издържали теста на времето, 
ваби-саби, се открива и в японските стихотворни форми. Сен-но Рикю  
често цитира една танка на Фудживара но Тейка (1162–1241):

Никъде наоколо разцъфнали цветя,
Ни дори и блясък на обагрени листа
Сал една рибарска колиба самотна
На сумрачния бряг
В тази есенна привечер.1

Близо век след Сен-но Рикю известният поет  Мацуо Башьо (1644–
1684) използва думата саби в хайку в качеството на естетическата страна 
на самата същност на живота. Той е бил странстващ поет вабидзумаи, 
който придава стойност на това в саби поезията си. Мацуо Башьо 
описва старостта, самотата и смъртта като безметежна красота, като 
жизненоважна необходимост, като немислими едни без други, като начин 
за себеосъзнаване. 

Всъщност ваби-саби е интуиция, интуитивност, нагласа към несъвър-
шенството, ефимерността на нещата и предметите от живота. Това е едва 
доловима красота за очите, по-скоро тя е доловима само чрез нашите 
вътрешни възприятия. И именно това може да доведе до сатори.
1 All around, no flowers in bloom/ Nor maple leaves in glare,/ A solitary fi sherman’s hut 
alone/ On the twilight shore /Of this autumn eve. (превод на англ. ез. на T. & T. Идзуцу 
в Корен, 1994, 55.
(Превод на български език – мой.)
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Причината, поради която традиционните японски изкуства, вдъхновени 
от дзен, очароват и са актуални и днес, е именно тази сензитивност, 
обостреност на възприятията, ваби и саби – изящна семплост, намек за 
самотност и преходност, а също и предразположението към медитация и 
самовглъбяване. При тях създател и зрител, гост и домакин се вплитат в 
едно цяло.

Понятието шибуи (渋い) пък се отнася към изтънчената и строга 
красота, която се изразява в класическата простота. Считам, че всъщност 
коя и да е от останалите естетически категории като моно но аваре, юген 
и др. носят сами по себе си интуитивното възприятие на самотата. Но 
с уговорката, че самотата в някои случаи може да се възприема като 
самостоятелен път, който да се извърви и почувства.

Както отшелници, монаси, поети, така и самураите са  също изконно 
свързани с дзен. Те имат една върховна привилегия – сами да отнемат 
живота си. Цитирайки Морис Пенге „сеппуку е най-строгото и най-
зрелищното от изключителните права, които са отделяли класата на 
войните от обикновения народ. Посредством разпорежданията от 1633, 
1635, 1639 г. страната ще бъде затворена за влияния отвън. По същия начин 
всяка част на обществото е трябвало да се самоизолира  по  отношение 
на собствените си функциониране и привички, права и задължения. Ще 
умреш при условията, при които още от раждане те е поставила съдбата“ 
(Пенге 2001: 178). Всъщност класовото разделение е и своеобразна форма 
на самота.

За повече от 250 години Япония е затворена / изолирана страна сакоку 
(鎖国), което неминуемо остава траен отпечатък върху цялото японско 
самосъзнание, формира специфичен вид психика. Дори и после, скоро 
след „отварянето“ на страната и модернизацията Мейджи, Япония 
задейства собствени самозащитни механизми и се появяват редица 
националистически идеи и направления.

В началото на ХХ в. интелектуалците прозират кризата на модернизма 
и дълбоко личностно и самотно я съпреживяват. 

След краха във Втората световна война Япония много бързо се съвзема 
благодарение на усърдния, неуморен и пословичен труд на следвоенното 
поколение. Интересите на фирмата и на Япония са над собствените. 
Семейството и майката и домакиня са висши ценности. Япония бързо се 
превръща в мощен икономически фактор на световната сцена. Груповият 
конформизъм, който до известна степен може да се разглежда като 
защитна реакция срещу дълбоко вкоренената в общото несъзнавано 
самота на индивида, дава мощен социален тласък. Но постепенно 
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натрупаният стрес и напрежение, както и спукването на сапунения мехур 
на икономиката, редом с липсата на идеали на консуматорското общество, 
иджиме проблемите (проблемите с тормоза) основно в училищата, но и 
не само, самотният път на японските жени да докажат себе си  във все още 
силно мъжкото японско общество и редица други неминуемо довеждат до 
социални проблеми като депресии, хранителни разстройства, хранене в 
тоалетната,  явлението „тревопасен мъж“, самотното хранене и т.н.

Настоящият доклад е само един опит да се систематизират 
географските, историческите, културологичните и социалните 
особености на японското общество, които формират подходящата почва 
за гореизброените социални явления или по-точно социални язви, както 
и характерните и строго специфични белези за съвременното японско 
общество. Самотата на съвременния човек в различните й проявления е 
тясно свързана с отношението към храната и храненето, които са основни 
теми в най-новата японска литература и визуална поп-култура, като това 
е следващият етап на настоящето изследване.
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ХИКИКОМОРИ – КАКВО КАРА МЛАДИТЕ ЯПОНЦИ 
ДА СЕ ОТТЕГЛЯТ ОТ ОБЩЕСТВОТО?

Десислава Азманова

В началото на 80-те години на ХХ в. нов феномен, известен като 
хикикомори, се разпространява из медиите и медицинските списания в 
Япония.

По произход хикикомори не е психологически термин. Думата идва от 
японските хику1 (引く) и комору2 (こもる). Според Националния речник 
„Мейкьо“:  хикикомори.

(引きこもり) означава „да се самоизолирам в собствения си дом или 
стая и да избягвам човешки контакт или друг вид участие в обществото“. 
В речника по психология на Оксфорд явлението се описва като синдром, 
обвързан с културата, характеризиращ се с пълно социално оттегляне 
и почти тотално скъсване с контактите с външния свят без никакви 
доказателства за психична или неврологична болест, подтикнати от 
негативни случки като тормоз, провал на изпити или несподелена любов. 

Представителите на хикикомори обикновено са младежи на около 
20 години, рядко над 30, от семейства от средната класа. Те обикновено 
се отдръпват от обществото, като се затварят в собствените си стаи, 
прекъсвайки всякакъв или почти всякакъв вид общуване с другите хора за 
неопределен период от време. 

Въпреки че точният брой на хикикомори е трудно да се определи, 
статистическите данни варират между 200 000 и 1 000 000 само в Япония. 
Според приблизителната оценка, базирана на анкетно допитване на 
японското правителство през 2010 г., хикикомори са около 700 000, като 
са на възраст между 15 и 39 години. Ако тези цифри са верни, в проценти 
тази бройка се изчислява на 0,5% от цялото население на страната. 

По-голямата част от засегнатите са мъже (76,4%), но са документирани 
случаи и за жени хикикомори (22,9%). Причината, поради която броят им е 
по-малък от този на мъжете, е именно защото в японската култура се смята 
за приемливо жените да прекарват по-голямата част от всекидневието 

1 引く – дърпам.
2 こもる – изолирам се.
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си в домовете. Затова подобно нещо не се смята за проблематично за 
японските семейства. Мъжете обаче заемат важно място в обществото, 
особено на работните си позиции, затова оттеглянето им от него се смята 
за нетипично и странно. 

Стереотипът за хикикомори е личност, която по цял ден играе видео 
игри, чете манга и сърфира в интернет пространството. Но хикикомори 
обичат да се занимават с интелектуални дейности. Според изследване на 
правителството 67,8% често прекарват времето си, четейки книги.

Оттеглянето от обществото не означава, че хикикомори не са 
заинтересовани от случващото се в него. Те могат да демонстрират остър 
интерес към текущите събития и новини. Способни са да мислят и да 
се концентрират като всички останали. Хикикомори също така прекарват 
времето си в размишления как да подредят нуждите си, за да им е по-
лесно и комфортно, планирайки кога и откъде да се сдобият с храна, без 
да срещнат друг човек. 

Разочарованието от бъдещето и апатията са често срещани отличителни 
черти. Хикикомори най-често са с ниска самооценка, което спомага за 
развитието на различни личностни зависимости. Мъжете са по-склонни 
да проявяват агресия, докато жените демонстрират проблеми с храненето. 
Повечето хикикомори са чувстителни към критицизъм. Много хора 
смятат, че те нямат дори и базисни комуникативни способности и вярват, 
че това е основната причина да странят от обществото.

Хикикомори желаят да участват в обществото като всички останали, 
но поради някакви лични причини това е невъзможно. Те обвиняват себе 
си, че не са способни да посещават училище или да ходят на работа. Тази 
вина се комбинира с чувство на срам и разочарование, че не осъществяват 
мечтите и желанията на семейството си и обществото. 

Японското министерство на здравето, труда и благосъстоянието задава 
критерии, които да служат за определянето на състоянието хикикомори:

- Живот, концентриран около собственото жилище; 
- Неучастие (или невъзможност да се вземе участие) в различни 

социални дейности като работа и образование; 
- Състояние, което продължава минимум шест месеца; 
- Състояние, което не може да бъде обяснено чрез други психични 

заболявания и/или умерена до тежка умствена изостаналост;
- С изключение на членовете на семейството, прекъсване на интимни 

човешки взаимоотношения.
Тези критерии се използват с цел явлението да се отдели от всички 

подобни състояния, наличието на които би могло да се обясни с психична 
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диагноза, като например силно депресивно разстройство, обсесивно-
компулсивно разстройство, разстройство на личността, шизофрения, 
генерализирано тревожно разстройство, умствена изостаналост и др.

Социалният феномен е описан за първи път от японския психолог и 
критик Тамаки Саито. С изследванията си, по-късно събрани в книга3, 
той привлича вниманието на обществеността по целия свят към този 
проблем. Работата му предизвиква национален дебат за причините на 
поява на хикикомори и степента му на развитие сред младото поколение. 
Други японски изследователи предлагат различни теории, често силно 
повлияни от културни или икономически причини. Несъответствията 
около определянето на хикикомори като синдром, заболяване, симптом 
или нито едно от гореизброените създават многопластов дискурс около 
този мистериозен феномен. 

Хикикомори в никакъв случай не е уникално японско явление, но 
определено е свързано със социокултурнте условия, които оказват силно 
влияние върху живота на хората и избора им при взимане на решение да 
се оттеглят в собствените си домове. Такива условия са пряко свързани 
с обществото, училищната и образователната система, психическото и 
физическо насилие над подрастващите, семейството и отношенията между 
децата и родителите, социално-икономическото положение на Япония и 
др. Причините един човек да се заключи в стаята си може да изглеждат на 
пръв поглед незначителни, но могат и да се прояват вследствие на силна 
психична травма или стрес. 

Социокултурни парадигми като учи то сото4 (内と外), амае5 (あまえ) 
и гамбари6 (がんばり), както и замисълът в японската поговорка деру куй 
ва утатеру7 (出る杭は打たてる) могат да помогнат в обяснението защо 
явлението хикикомори се е появило и продължава да битува в Япония. 

Етиологичните причини за хикикомори са все още неясни, но 
икономическите и социокултурните фактори са налице. 

3 Hikikomori: Adolescence without End.
4 Вътрешната и външната група в обществото, към която принадлежи всеки японец. 
5 Зависимост от благоволението на другите, например членовете на семейството.
6 Нагласа за полагане на постоянни усилия винаги да успяваш, да си поставяш 
високи цели и да работиш усилено, за да не разочароваш себе си или останалите от 
обкръжението си.
7 Букв. „Пиронът, който стърчи, бива закован наново“ – постоянното усещане, че 
винаги се налага да правиш определени неща, за да се запази цялостната обществена 
хармония и осъзнаване, че държанието ти трябва да не се разграничава от това в 
групата.
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Един такъв фактор може да бъде бягството от училище футо:ко: (不
登校). 

В Япония много младежи отказват да посещават училище. Основанията 
за това са различни, но най-честото сред тях е малтретирането от страна 
на други ученици или изоставане сред връстниците. 

От момента, в който постъпят в детската градина, японските деца са 
под огромно напрежение да се справят с ученето. В японските училища 
учениците са принуждавани да спазват всякакви правила и да не проявяват 
своята индивидуалност. Проблемен се явява и въпросът за учениците, 
които се открояват от останалите, дали с това, че са по-мудни, или с това, че 
са прекалено умни. И двете групи стават обект на насилие, едновременно 
физическо и психическо. Това насилие се смята за основна причина за 
нежеланието на учениците да посещават училище. Напрежението в 
училищната среда и начинът, по който оперират японските образователни 
институции, се струват на много учени като фундаментална причина за 
развитието на хикикомори.

Обществото в Япония е колективистично, където най-важно е да 
бъдеш част от групата, затова останалите съученици не биха защитили 
по-слабите, жертвите на насилието. Отчасти защото се страхуват, че ако 
защитят този, който се откроява, самите те ще станат обект на училищен 
терор. Този сериозен проблем се изостря от нежеланието на учителите да 
се намесят. Обикновено почти или изобщо игнорират дадения проблем. 
Повечето от жертвите никога не говорят за проблемите си. Точно обратно, 
те се научават да живеят с насилието като цена, която трябва да платят 
за това, че са различни от околните. Училището генерира високи нива 
на стрес. Все по-нарастващ брой деца отказват да ходят на училище и си 
остават вкъщи. 

В много случаи децата са подложени на стрес от своите родители, 
т. нар. Кьо:ику Мама (教育ママ), които ги принуждават да полагат 
неимоверни усилия задължително да се справят добре в училище.

Проблеми в семейната структура също могат да се смятат за рисков 
фактор за появата на хикикомори. Повечето младежи и млади възрастни 
се превръщат в интровертни, затварят се в себе си и се оттеглят от 
обществото, виждайки, че нямат друг изход. За съжаление японските 
родители са снизходителни към провалите на децата си, поне привидно, 
а това от своя страна прави оттеглянето на децата безпроблемно и може 
да доведе до неговото задълбочаване. Родителите не поемат отговорност 
и като цяло не убеждават децата си да правят каквото и да е било насила. 
Вместо това те ги чакат сами да взимат решенията за живота си, дори и 
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грешни. Това означава, че родителите рядко биха потърсили помощ извън 
семейството или изобщо биха принудили детето си да потърси помощ. 
Когато един младеж се превърне в хикикомори, родителите му в Япония 
често се държат на пасивно разстояние от него, като приемат, че това 
състояние е само временно. Отказат да признаят съществуващия проблем, 
засегнал семейството им, от страх от евентуален срам хаджи (恥), който 
ще падне върху тях, ако нещо стане видимо за цялото общество. Именно 
заради това някои хикикомори прекарват години в стаите си, преди 
родителите им да предприемат някакви действия.

Някои учени изследват този феномен с фокус върху дисфункци-
оналността на японските семейства, където съпрузите работят по цял ден, 
а след работа прекарват времето си извън дома. По този начин те общуват 
изключително малко с децата си. Японските деца са обект на огромно 
напрежение „да успеят“ в училище и да влязат в добър университет. 
Ако не го направят, животът им се смята за провал, едновременно за тях 
самите и за родителите им. В допълнение, японските майки фокусират 
прекалено много енергия и внимание върху децата си, което води до 
сериозен проблем в изграждането на връзката дете – родител.

 От гледната точка на човек, израснал в западна държава, подобен вид 
зависимост е проява на слабост. Основната роля на майката е да отгледа 
детето и да го възпита така, че като порасне, да допринася за обществото. 
Едновременно с това тя трябва да е любяща съпруга, която полага грижи 
за съпруга си.

Такео Дои описва концепцията за амае като уникална японска 
зависимост да получиш благоволението и да зависиш от хората около себе 
си. Той твърди, че идеалният пример за това е връзката между родителя 
и детето (между майка и син). Амае е номинална форма на глагола 
амаеру (甘える), който Дои използва, за да опише поведението на човек 
(авторитетна фигура), който поема грижата за друг човек. Поведението 
на децата към родителите им е може би най-често срещаният пример за 
амае. За разлика от западните държави в Япония това продължава и в 
зряла възраст във всички социални взаимоотношения. Дои превежда 
амаеру като „да зависиш и разчиташ на чуждото благоволение“. Амаеру 
може също да се дефинира като „желание да бъдеш обичан“.

Социалният натиск в Япония е много силен. Обществото не е склонно 
да прости грешките. Затова повечето хора не биха могли да получат втори 
шанс да намерят своето място в него.

Културата в Япония е базирана до голяма степен на конформизма и 
спазването на различни скрити норми, които са определящи за поведението 
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на всеки. Японците използват термина секен (せけん), който означава 
„скрития поглед“ на обществото. Те вярват, че този поглед е фокусиран 
върху тях и следи тяхното поведение. Младите хора, които поради една 
или друга причина не могат да спазват тези културни правила, биват 
отлъчвани от цялостната група. Затова някои учени отбелязват, че именно 
конформистката култура в Япония повече или по-малко причинява 
хикикомори. Дисфукционалните аспекти на японската култура притискат 
младежите да се превърнат в съвременни отшелници.

Социалното поведение на хикикомори може да бъде проява вследствие 
на напрежението в японското общество. Някои хикикомори се оттеглят 
заради социален срам. Колкото по-дълго остават в това състояние, толкова 
повече срам изпитват в обществото, където статутът и репутацията са от 
първостепенно значение.

Промяната на пазара на труда е фактор често посочван като причина 
за хикикомори. Икономиката в Япония се срива точно когато младото 
поколение трябва да поеме по своя житейски път, но вместо то да стъпи 
на крака и да се справи, младите хора се оказват неспособни да устоят на 
предизвикателствата. Изолирането се обяснява от някои социолози като 
пряк отговор на нарастващата глобализация и интеграция на Япония към 
западния пазар на труда. С нарастващата глобализация японците трябва 
да се справят с изискванията на икономиката, заради които различните 
компании трябва да приспособят практиките си за наемане на служители, 
за да останат конкурентноспособни. Акцентът върху лоялността на 
постоянните членовете на корпорациите има катастрофални последици 
за заетостта на младите хора. Защото по-възрастните работници често 
остават на работа, докато младежите не успяват да си намерят подходящо 
място. Много от тях остават безработни след дипломирането си. Те 
остават обременени с усещането за двоен провал, след като вървят по 
правилния път, но не успяват да се впишат в него. Тези чувства водят до 
тревожност и желание да се страни от обществото, което от своя страна 
води до проява на хикикомори или други подобни по-леки форми на 
социална изолация.

В съвременното японско общество хикикомори не се посреща 
добре. Психичните болести се дефинират като умствена или душевна 
слабост. Японците винаги са възпитавани да прикриват чувствата си и 
да не споделят личното си мнение още от детството. Външната проява 
на негативни емоции се приема като знак за незрялост и слабост на 
характера. Споделянето на интимна лична информация с другите хора 
извън семейната среда е табу. Това от своя страна затруднява хората в 
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намирането на утеха. Депресираният човек трябва да запази проблемите 
си невидими за обществото и да се преструва, че всичко е наред.

С около 700 000 изолирали се от обществото души, мнозина в разцвета 
на силите си, в трудоспособна възраст, хикикомори трябва да се смята 
за съществен проблем в социалноикономическо отношение в Япония. 
Именно заради това този феномен трябва да се проучи сериозно в бъдеще. 
Повечето теории, базирани на социологически изследвания, предполагат, 
че са нужни промени на високо социално ниво (реформиране на 
образователната система, предоставяне на повече достъпна информация 
за психичните разстройства, подготовка на младите хора за прехода им в 
зряла възраст), за да се избегне увеличаването на случаи като хикикомори.
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ONE EXPERIMENTAL METHOD TO DEVELOP 
PRESENTATION SKILLS

Mariko Nakayama

This is my gratest pleasure to have an oppotunitiy to have time together 
with the world spred collegue to cerebrate the 25th aniversarry of Japanese 
Studies of Sofia University.

In my report session I would like to introduce one of my courses of a univer-
sity, as a trial experimant, where I teach Japanese to the students from oversea. 
As the course is designed to develop the second year regular students’ com-
prehensive oral ability in various fields, it is required that the course should 
cover all elements to better their spoken, communication, discussion, presen-
taion skills. As the students in genaral had studied Japanese al least 2 years 
intensively in their home country or in Japan before enter the university, they 
acuqire quite high Japanese ability eqivalent to so called “N1 or at least N2“.

The main characteristic feature of the course is that the class isn’t led by 
myself, but students. In the course, a student takes a role of the teacher, choose 
an appropriate  theme and materials for the class, collect usefull information 
to explain the background of the theme, make adequate resorse sheets printed 
including vocabrary list, short explanations to the imconprehensive words or 
phrases and 3~5 topics for discussion.  “The teacher“ is to teach about the 
theme using the chosen material, expalin the background and all the other 
things requiered, lead the discussion between the students, and summerize the 
discussion and the theme itself. At the course orientation sesion, the sudents 
have all above mentioned information. “Other students“ including myself are 
to ask questions, answer the questions, state own opinions during discussin 
session, and evaluate ”the teacher“.

By introducing my experimental method more precisely, and show the out-
comes of this method, I would like to seek for and share the very best way to im-
prove students’ Japanese ability for “presentation“ with the collegue present.
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日本学創立25周年記念国際コンファレンス

2015年10月30日
発表能力を伸ばすための一試策

亜細亜大学中山眞理

子PhD

昨今、言語活動・教育において、コミュニケーション能力、なか

でもプレゼンテーション能力の重要性が増している。自己のある分野

の意見を論理的に且つ客観的に表現し、それを聞く側に理解させ、テ

ーマを共有しながら、相互間に一定の議論を生じさせ、結論を導くと

いう過程とそれが齎す結果が言語活動における究極の目的であるため

と思われる。学生たちの大学における研究活動、社会に出てからの職

業活動においても、重要であることは言うまでも無い。筆者は｢プレ

ゼンテーション能力｣を如何に伸ばすことができるかを課題として実

践してきたが、今回はその1試策として、発表することにした。会場

での発表のレジュメに沿って以下のように記すこととする。

（１）コース　アウトライン　　

コース名　：発表能力を伸ばすコース

機関　　　：亜細亜大学、国際関係学部

対象　　　：学部第2学年正規留学生

形態　　　：前期・後期、通年実施

出身国　　：中国・インドネシア・タイ出身：今年度6人
日本語能力：入学時にN１．２級程度

亜細亜大学では多くの形態の留学生がいるが、本コースは短期

又は交換の形の留学生では無く、1年~4年まで勉学し、卒業す

る正規留学生のためのコースで、従って入学時に一定の日本語

能力（N1,N2程度）を有している。

（２）コース内容：学生が教師の役割を果たす

筆者の担当する他のコースでは筆者が共通テーマを出し、個々

の学生はそれに沿って準備し、発表する方法を採るが、本コ
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ースでは学生が教師の役割をする方法を採る。テーマは発表す

る学生が自己の責任において選択するが、注意事項として以下

を留意させる。特に3．のインタ―ネットの記事の使用に関し

てはその信憑性に問題がある場合が多いので、新聞記事、書

籍の抜粋、署名入り文に限り、また、多国籍のコースであるた

め、5．の中傷問題には厳しく注意を与える。　　

また、4．のディスカッションできるトピックでは、トピック

に沿った議論を経て、テーマに関する共通の認識・提案等に到

達することを目的とさせる。教師役をさせることによって、語

彙・表現だけでなく、テーマの問題点・背景・社会的意味まで

非発表者に説明できるように準備させ、実際の場でそれを行わ

せる。ディスカションでは、発表者は司会役を務め、非発表者

の意見を引き出し、提出されたで全ての意見を取りまとめ、テ

ーマの問題・意味について最終的に纏める。

Ａ．テーマの選定

１．普遍的でお互いに学び合える

２．リソースが明確で信頼性がある資料

３．インターネットは要注意

４．ディスカッションできる

５．特定の国を中傷する内容は不可

Ｂ．資料作成

１．時間に見合う分量の文を人数分コピー

２．難しい語彙の抽出、語彙表作成

３．文化的、社会的、歴史的説明文の添付

４．ディスカッションのテーマ３～５題

Ｃ．事前調査

１．テーマの問題点

２．テーマの背景

３．テーマの意味
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Ｄ．発表

１．自己紹介、テーマの概要（選定理由、背景）

２．教師となり他学生をリード

３．難しい言葉、背景を教導

４．他学生・中山の質問に応答・説明

５．本文読解後、ディスカッションを主導

５．ディスカッションの各総括

Ｅ．纏め

１．テーマ学習からの獲得の総括

２．目的と結論とのフィードバック

（３）評価

評価に関しては、事前に発表に対する評価基準の詳細を説明

し、どんなことに留意しなければならないかを理解させる。一

方、非発表者に対しては評価基準での留意事項ごとに区分され

た評価表を配布し、発表について評価させる。筆者が発表者の

評価を行うと同時に、フィードバックとして、個々の発表につ

いてコメントをすることは当然である。

Ａ．発表生への評価

１．課題の達成度

２．発表・内容理解・説明のレベル

３．授業全体の掌握・纏め

４．全学生が学べたか

５．資料・発表での日本語の精度

６．ディスカッションのテーマが議論に値したか

Ｂ．非発表生への評価

１．非発表生の授業での課題

２．クラス参加の深さ・内容

３．テーマ文への関心の深さ

４．質問等による内容把握への積極性
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５．ディスカッション時の発言（積極的・適切さ）

６．日本語の精度

７．発表生に対する非発表生による評価

（４）成果

本コースで当試策を採用した結果、大きい成果を上げることが

できたが特に、下記

の二点に起因することでの成果が顕著であることが判った。

第一は教員から与えられたテーマではないため、テーマへの強

い関心を持って授業に望むようになったことだ。本現象は発

表者が自己の責任でテーマを選ばなければならないことに起因

するだけでなく、非発表者も、同様なプロセスを経験するうち

に、自己の周りに広がる種々の問題に目が開かれて行くためと

思われる。第二は、発表生に対する非発表生による評価に起因

する成果が考えられる。コースのオリエンテーション時から非

発表者の発表者への評価・採点能力自体が、個々の学生に対す

る筆者からの評価・採点対象となると、明言しておく。初めは

アジア人によく見られる発表者に対する気兼ねからか、当たり

障りのない高得点を書き、厳密な評価・採点ができない傾向が

あるが、回を重ねるうちに、的確に採点し始める。これが、採

点する側の客観的評価を可能にし、ひいては、非発表者が自分

の発表の際に何をどのようにすべきかを自然に会得し、自己の

発表の質の向上を齎すのである。

Ａ．発表生が自身で選ぶことによる成果

１．発表生・非発表生共テーマに関心を持った

２．深い思考・議論が展開可能に

３．等身大の関心・意識を共有

４．自分の意見を発表・討論・説明

５．プロセスで自己の意識が顕在化

６．世界的視野で自己意識・社会現象を見、語る

７．自国の社会・文化内での問題点をテーマに　
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Ｂ．発表生に対する非発表生の評価による成果

１．経験から客観性評価に

２．発表者としての課題を正確に把握

３．発表者の課題を正確に把握

４．以上の事から発表自体の質が向上

（５）今まで学生が扱ったテーマの抜粋

Ａ．日本国内

・難民申請　実は就労目的

・小中高の教科書、デジタル化検討へ１６年度中に結論

・店員に罰金　店は無罪　―　たばこ15歳に販売

・県営住宅明け渡し　―　強制退去の朝13歳の娘絞殺

・18歳選挙　若者の政治参加　

・電力業界、温暖化ガス35％削減　

Ｂ．自国内

・中国で離婚率が12年連続上昇

～　背景に中国特有の｢421｣家庭　～

・横行する中国の人身売買

Ｃ．国際、グローバル

・安全な飲み水　８億人不足

・ルクセンブルグ首相が同姓婚

以上が今回の報告である。あくまでも試策であるが、同様なコー

スを担当し、実践している方々からの忌憚ないご意見が頂ければ幸い

である。

発表の学習　テーマ発表

(１)　本コースの仕方

● 毎週、３人の発表者が３０分ずつ自分の選んだテーマを発表す

る。

● 予め、順番の予定を組み、学期中に４回発表を行う予定。
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● 発表者は下記の(２)テーマの選定、(３)授業の準備、(４)授業の

進め方に沿って発表する。

● 他の学生は下記の(５)に沿って、質問し、答え、ディスカッシ

ョンで意見を言い、発表者の発表を評価する。

(２)　テーマの選定

●　各自で他の学生にとって普遍的でお互いに学べ、大学の授業

に相応しいテーマを探す。

●　特定の個人、国、社会、文化、宗教を批判したり、中傷した

りしてはいけない。

●　新聞、本、雑誌に書かれている著者の特定できる記事にす

る。インターネットから取る場合は、信頼性が無い場合が多いの

で、新聞社、通信社、記者名のある記事を扱う。

●　扱うテーマは単なる事件や現象に関する報告ではなく、ディ

スカッションを通して、皆で考え、討論し、何か提案できるもの

にする。

(３)　授業の準備

●　発表者の氏名、記事をどこから取ったかを記す。

●　事前に選んだテーマの文の言葉の意味・テーマの背景・テー

マの問題を調べる。

●　文・漢字のリスト・難しい語彙の説明・ディスカッションの

テーマ３～５をコピー。

●　必要に応じて他の資料、板書を用いて良い。

●　ディスカッションに対する自分の意見を準備する。

(４)　授業の進め方

●　コピーを全員に配布し、自己紹介・どこから取った記事かを

言う。

●　この記事を選んだ理由、背景の説明をする。
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●　皆に読ませ、読み方を教え、言葉・文の意味を教える。

●　内容について質問をし、質問を受け、答える。

●　ディスカッションのテーマ１～５に沿って、他の学生に質問

し、自分の意見を言い、１つ１つ纏める。

●　最後に全体を纏めて、テーマから学んだことの結論を言う。

(５)　発表者以外の学生のすること

●　質問に答え、質問し、意見を言う。

●　発表者の評価を以下の４項目(各２５点、合計１００点)で評価

し採点する。

１．資料(２５点)
・上記(２)で資料に要求されたことが全てできたか。

・発表者の名前、資料はどこから取ったかが書いてあったか。信

頼できる資料か。

・漢字リスト、難しい言葉の説明が資料に有ったか。

・ディスカッションテーマ等、資料が準備されたか。

・資料の内容・日本語が正しかったか。

２．発表の内容(２５点)
・上記(３)で要求されたことができたか。

・自己紹介、どこから取った記事かを言い、選んだ理由・テーマ

の背景を説明したか。

・十分に文の言葉・内容を理解し、説明できたか。質問、答えが

できたか。

・必要な時、その他の資料・板書が上手く使えたか。

３．ディスカッション(２５点)
・ディスカッションのテーマが良かったか。

・ディスカッションの進行が良くできたか。

・ディスカッションの纏めが良くできたか。

・ディスカッション全体から何か学べたか。
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４．日本語(２５点)
・発音はどうか。

・テーマの説明、背景の説明がうまくできたか。

・言葉の意味が解っているか。

・質問がうまくでき、質問にうまく答えられたか。

・ディスカッションの時、うまく進行できたか。

・全体をうまく纏められたか。

発表の学習____________________________ 採点者学籍番号________名前

（１）発表の題　______________________
発表者名

資料　________________　点　______発表の内容　____________　点

ディスカッション______　点　______日本語　________________　点

____________________________________　合計（　______　）点

（２）発表の題　______________________
発表者名

資料　________________　点　______発表の内容　____________　点

ディスカッション______　点　______日本語　________________　点

____________________________________　合計（　______　）点

（３）発表の題　______________________
発表者名

資料　________________　点　______発表の内容　____________　点

ディスカッション______　点　______日本語　________________　点

____________________________________　合計（　______　）点
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日本語教育における日本文学を
素材とした異文化理解能力育成への一試案

三森　優

はじめに

本論では、日本語を教えていて普段あまり触れることのない「日

本文学」について、異文化理解との関連から取り上げる。日本文学に

はもちろん古典文学も含まれるが、本論では特に近現代文学について

扱いたい。近現代文学を日本語の授業でも扱うことは、現在の日本語

教育の現場では、ともすれば避けられがちな面がある。これには、テ

クストにある語彙や文法、表現が教師の目からすれば難解であると映

ることが多いためである。日本語教材では、文学作品そのものをレア

リアとして取り上げるよりは、ある物語を学習者のレベルに合わせ文

型・語彙を制限してリライトしたものを扱うことが多いのではないだ

ろうか。しかし、それでは文学作品を文学作品として読むという行為

には遠く及ばなくなってしまう。学ぶ者の立場からすると、表現され

た言葉をそれとして受け取る行為を避け、ただ内容を、あらすじを追

って理解するという行為に終始させられていると言っても過言ではな

い。

確かに、初級の学習者やJF日本語教育スタンダードで言う「基礎

段階の言語使用者」にとっては、レアリアの文学作品は難解な素材と

映るだろう。しかしながら、だからといって学習段階が上がっている

にもかかわらず、いつまでも文学作品を避けていたら、日本語学習に

とって有益な素材をみすみす手放してしまうことになる。文学作品

は、近年重視されている異文化理解という側面からも、非常に役立つ

素材となりうる。そのような素材をどのように扱うか、本論では、た

だ内容を追うだけの読解から脱却した「読み」を、テクスト論の立場

を応用しながら提唱することによって、異文化理解につながる日本語

授業について考察したい。
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1.. CEFR（欧州共通言語参照枠組み）と「JF日本語教育スタンダード」の
能力記述文（「Can-Do.Statement」）における「文学」の位置づけ

現在、海外の日本語教育の現場では、国際交流基金が開発した

「JF日本語教育スタンダード」の利用が推奨されている。このスタン

ダードには課題遂行のための能力記述文も含まれており、国際交流基

金の「みんなの「Can-Do」サイト1」から容易にCEFRの能力記述文を

含めた能力記述文が検索できるようになっている。例えば、「Can-Do

を探す」のページからキーワードを「A2 読む」などと入力すれば、

それに該当する「Can-Do」が表示される。

ここで、「文学」をキーワードに検索すると、CEFRのCan-Doで、

「受容」と「産出」の二つの能力記述文が表示される。いずれもC2

レベルと最上位レベルの能力記述文となっている。さらに、「小説」

というキーワードであれば、JFのCan-Doで2件、「短編」であれば同

様に2件（ただし、この内1件は「小説」に重複するため実質1件）、

「詩」であれば2件、「想像」なら6件が表示された。また、「カテゴ

リー」の産出活動という項目に「経験や物語を語る」とあるので、「

物語」というキーワードで検索すると、94件表示された。この94件の

検索結果には上記のキーワードで表示された能力記述文との重複もあ

る。なお、「長編」および「古典」というキーワードでは、1件も表

示されなかった。これらの検索結果を上記のキーワードをもとに文学

に関わると考えられるものでまとめたものが次項の表1である。

表1　「文学」に関りのあるCan-Do（「みんなの「Can-Do」サイ

ト」より作成）

この表から、詩や俳句であればA2レベルで作成できることが分か

る。詩や俳句はA2レベルで鑑賞ではなく作成できることになる。さら

に、「想像上の出来事」や「物語」であれば、B1レベルで「書け」た

り、「話せ」たりすることができる。また、本やドラマ、映画につい

ては、同じくB1レベルでそれぞれの話の筋や、それに対する具体的な

事柄であれば自分の考えを述べることもできる。

1 URL: https://jfstandard.jp/cando/top/ja/render.do



169

種別 レベル 種類 言語活動 カテゴリー Can-do本文（日本語） Can-do本文（英語） トピック

CEFR A1 活動 産出 作文を書く 自分自身や想像上の人々について、どこに

住んでいるか、何をする人なのかについ

て、簡単な句や文を書くことができる。

Can write simple phrases and sentences
about themselves and imaginary people,
where they live and what they do.

JF A2 活動 産出 作文を書く 簡単な言葉をつなげて、自然や環境を題材

にした詩や俳句、標語などを作ることがで

きる。

Can string together simple words to
create a poem, haiku, slogan, etc., about
nature or the environment.

自然と環境

CEFR A2.1 活動 産出 作文を書く 短く簡単な想像上の人物伝や、人物を題材

にした簡単な詩を書くことができる。

Can write short, simple imaginary
biographies and simple poems about
people.

CEFR B1 活動 産出 作文を書く 現実のことであれ想像上であれ、最近行っ

た旅行や出来事を記述できる。

Can write a description of an event, a
recent trip - real or imagined.

CEFR B1 活動 産出 作文を書く 物語を書くことができる。 Can narrate a story.
CEFR B1 活動 産出 経験や物語を

語る

現実や想像上の出来事を述べることができ

る。

Can describe events, real or imagined.

CEFR B1 活動 産出 経験や物語を

語る

物語を語ることができる。 Can narrate a story.

CEFR B1 活動 産出 経験や物語を

語る

本や映画の筋を順序だてて話し、それに対

する自分の考えを述べることができる。

Can relate the plot of a book or film and
describe his/her reactions.

JF B1 活動 産出 論述する 推理小説やドラマの途中までの展開から、

自分が推理した犯人と犯行動機などを、簡

単な理由を挙げながら友人に説明すること

ができる。

Can explain, giving simple reasons, to a
friend about the identity of the criminal
and his/her motive one speculated from
what one had read or seen so far in a
mystery novel or a drama.

自由時間と

娯楽

CEFR B1.1 活動 受容 聞くこと全般 短い物語も含めて、仕事、学校、余暇など

の場面で普段出合う、ごく身近な事柄につ

いて、標準語で明瞭に話されたものなら要

点を理解できる。

Can understand the main points of clear
standard speech on familiar matters
regularly encountered in work, school,
leisure etc., including short narratives.

CEFR B1.2 活動 やりと

り

情報交換する 短い物語、記事、スピーチ、討議、インタ

ビュー、ドキュメンタリーをまとめ、自分

の意見を示すことができる。またさらに細

部に関する質問に答えることができる。

Can summarise and give his or her
opinion about a short story, article, talk,
discussion, interview, or documentary and
answer further questions of detail.

CEFR B2 テクス

ト

― 要約したり書

き写したりす

る

事実や、想像上のことを記述したさまざま

なテクストを要約し、対照的な観点や主要

テーマについてコメントしたり、議論する

ことができる。

Can summarise a wide range of factual
and imaginative texts, commenting on and
discussing contrasting points of view and
the main themes.

JF B2 活動 産出 経験や物語を

語る

連続テレビドラマの友人が見逃した回など

について、友人に、新たなストーリーの展

開などを、それまでのストーリーと関連付

けながら要領よくまとめて話すことができ

る。

Can give a good summary to a friend
about new developments in an episode of
a television series he/she had missed, for
example,  while making connections to
what had happened so far.

自由時間と

娯楽

JF B2 活動 産出 作文を書く 所属する演劇サークルなどのために、昔話

などを題材にして、物語の展開を明瞭に詳

しく表した現代劇のシナリオを書くことが

できる。

Can write a scenario for a contemporary
drama about a folk tale or another topic,
describing clearly and in detail the
development of the story, for a drama
group one belongs to.

自由時間と

娯楽

JF B2 活動 受容 音声メディア

を聞く

学園ものなどの短編ラジオドラマを聞い

て、話の展開や登場人物の心情などを理解

することができる。

Can listen a radio drama about, for
example, high school life, and understand
the story's development, the emotions of
the characters, etc.

自由時間と

娯楽

JF B2 活動 受容 情報や要点を

読み取る

SF短編小説などを読んで、出来事の経過や

登場人物の行動の動機など、内容を理解す

ることができる。

Can read a short science fiction story, for
example, and understand such content as
the events and the motives for the
characters' actions.

自由時間と

娯楽

CEFR B2.1 活動 産出 作文を書く 映画や本、演劇の評を書くことができる。 Can write a review of a film, book or play.
CEFR B2.2 活動 産出 作文を書く 実際、もしくは想像上の出来事や経験につ

いて、複数の見解を相互に関連づけ、当該

のジャンルの書記習慣に従って、明瞭かつ

詳細に記述文を書くことができる。

Can write clear, detailed descriptions of
real or imaginary events and experiences,
marking the relationship between ideas in
clear connected text, and following
established conventions of the genre
concerned.

CEFR C1 活動 産出 経験や物語を

語る

複雑な内容を明瞭かつ詳細に述べることが

できる。

Can give clear, detailed descriptions of
complex subjects.

CEFR C1 活動 産出 作文を書く 読者として想定した相手にふさわしい、自

分の、しかも自然な文体で、自信を持っ

て、明瞭かつ詳細な、的確な構成と展開を

持つ記述文や創造文が書ける。

Can write clear, detailed, well-structured
and developed descriptions and
imaginative texts in an assured, personal,
natural style appropriate to the reader in
mind.

CEFR C1 活動 産出 経験や物語を

語る

洗練された記述と語りができる。そして、

下位テーマをまとめ、要点の一つを展開し

て、適切な結論で終わらせることができ

る。

Can give elaborate descriptions and
narratives, integrating sub-themes,
developing particular points and rounding
off with an appropriate conclusion.

CEFR C2 活動 産出 経験や物語を

語る

明瞭で滞りなく、詳しく、多くは記憶に残

るような経験談ができる。

Can give clear, smoothly flowing,
elaborate and often memorable
descriptions.

CEFR C2 活動 産出 作文を書く 明瞭ですらすらと流れるように、そのジャ

ンルに適切な文体で書き、読み手を完全に

引き込むことができる。

Can write clear, smoothly flowing, and
fully engrossing stories and descriptions
of experience in a style appropriate to the
genre adopted.

CEFR C2 活動 産出 レポートや記

事を書く

明瞭で流れるような、複雑なレポート、記

事、エッセイを書き、事例を説明したり、

提案や文学作品の批評文を書くことができ

る。

Can produce clear, smoothly flowing,
complex reports, articles or essays which
present a case, or give critical
appreciation of proposals or literary
works.

CEFR C2 活動 受容 読むこと全般 抽象的で構造的に複雑な、もしくは口語表

現の非常に多い文学、および文学以外の書

き物を含めて、書かれた言葉のあらゆる形

式を実質的に理解して批判的に解釈でき

る。

Can understand and interpret critically
virtually all forms of the written language
including abstract, structurally complex, or
highly colloquial literary and non-literary
writings.
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B2レベルでは、映像や音声メディアのドラマや（SF）短編小説で

あれば、理解できるし、自らの評も書ける。さらに現代劇のシナリオ

も展開を明瞭に詳しく書くことができる、ということになっている。

さらにC1レベルとなると読み手を意識した創造文も書くことができる

が、「文学」というキーワードとなると、先にも述べたようにC2レベ

ルのCan-Doしか存在しない。このことは、これらのスタンダードを作

成した当事者が文学をどのように捉えていたのか、ということに関り

があるように思われるが、いずれにせよ口語表現の多い文学作品は最

上位レベルで理解でき、さらに批判的に解釈および批評もできるとい

うことになっている。

以上のことが示していることは、取り上げる文学作品が短編か否

かでレベルが異なり（詩や俳句のような非常に短いものであればA2

レベルとなるし、短編小説であればB2レベル）、産出活動であれば読

み手を意識するかしないかでBレベルとなるかCレベルとなるかが分か

れ、さらに短編でなく且つ複雑もしくは口語表現の非常に多い場合は

C2レベルで批判的に解釈でき且つ批評も書けるということである。本

論では、あくまでも教室活動において「文学作品を読む」こととそれ

に付随する教師の役割および異文化理解への応用について取り上げた

いと考えているので、読み手を意識した産出活動はここでは取り上げ

ないが、いずれにせよC2レベルというレベル設定は教室で取り上げる

授業活動としてはあまりに高すぎる。そのため現実的に授業活動の素

材として取り上げることが可能なのは、短い文学作品であるというこ

とが考えられる。

以上が「みんなの「Can-Do」サイト」を利用した文学に関する能

力記述文の検出作業であるが、これに加え八田の調査によれば、上記

以外にCEFRの自己評価表から以下の3つのCan-Doが抽出されている（

八田 2007）。

（1）筆者の視点が出ている現代の問題についての記事や報告が読め

る。現代文学の散文は読める。【B2】

（2）長い複雑な事実に基づくテクストや文学テクストを、文体の違

いを認識しながら理解できる。自分の関連外の分野での専門的

記事も長い技術的説明書も理解できる。【C1】
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（3）抽象的で、構造的にも言語的にも複雑な、例えばマニュアルや

専門的記事、文学作品のテクストなど、事実上あらゆる形式で

書かれた言葉を容易に読むことができる。【C2】

以上の記述も考慮に加えると、散文での現代文学はB2レベルで読

めることになる。上記取り上げたCレベルの記述は、サイトから選定

したCan-Doの内容とほぼ変わらない。さらにC1の「長い複雑な事実に

基づくテクストや文学テクスト」という記述から、やはりCレベルで

は「長いテクスト」を意識していることが読み取れる。

このことからも日本語教育の実際の現場で取り扱うのは、現代語

で書かれた短い散文形式のテクストが適当であると考えられる。

2..ソフィア大学日本語専攻で扱う日本語教材・授業と「文学」の現状
2.1.カリキュラムに見る「文学」の割合

次に、日本語教育の現場において文学がどのように扱われている

かということの一つの事例として、現在ブルガリアソフィア大学日本

学専攻のコースの中で、文学がどの程度の割合を占めているのかを概

観したい。以下の表2は昨年度後期、および今年度前期のコースカリ

キュラムで文学に関する授業がどの程度設定されているかを示してい

る。

表2　ソフィア大学文学関連授業

1年次

2年次

3年次

4年次 4（近代文学）、3（翻訳）

日本民話 2

日本古典文学第1部、日本民話

日本現代文学、日本古典

翻訳

5（古典文学）、2（日本民話）

3（現代文学）、4（日本古典）

3

N/A

N/A

前期

科目名 時間数（週）

後期

科目名 時間数（週）

日本古典文学第2部、日本古典 5（古典文学）、4（古典）

日本近代文学、翻訳

上記の表では、古典、民話、翻訳の各科目も記載したが、純粋に

「文学」と銘打っている科目は「日本古典文学（第1部、第2部）」と
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「日本近代文学」、「日本現代文学」の各科目である。大まかに見る

と、2年次後期に古典文学の第1部を学び、3年次前期に古典文学の第2

部、さらに続いて3年次の後期に現代文学、4年次前期に近代文学を学

ぶという流れである。

表2では、翻訳や民話、古典などの授業も取り上げたが、これはこ

れら各科目で文学作品や日本の昔話、古典（物語文学）を授業で扱う

こともあると聞いたからである。そのため、実質、これらの科目が本

来の文学を扱う科目をある程度補完していると見ていい。古典の授業

では、古事記、日本書紀から江戸時代の井原西鶴、近松門左衛門まで

学ぶということである。さらに同授業で『伊勢物語』の翻訳も行った

と聞く。ソフィア大学日本学専攻では、文学だけではなく、日本関連

の経済、社会、政治、文化や国際関係に関しても学ばなければならな

い。その他、言語学のような一般科目も存在する。そのため、学生た

ちは日本の文学部のように文学関連の科目だけに集中できるわけでは

ない。この点を考慮すると、ソフィア大学日本学専攻の学生は、古典

から現代文学まである程度幅広く学んでいることが分かる。

しかしながら、上記科目以外の「日本語」科目の授業では、次に

述べるように日本の文学を扱うことは決して多くはない。「日本語科

目」の授業は各学年とも多くの時間を占めていることを考えると2、

果たして文学作品に触れる機会が多いと言えるか、疑問を持たざるを

得ない。

2.2.使用教科書で扱われている「文学」の割合と教員の取り組み

現在ソフィア大学日本学専攻では、1年次に『みんなの日本語 初

級』を使用し、2年次、3年次前半には『みんなの日本語 中級』を使

用している。2014年度後期の3年次の授業では、さらに『生きた素材

で学ぶ 中級から上級への日本語』を使用した。これらの教材におい

て、日本の文学がどの程度扱われているか見てみると、以下の表で分

かる通りほとんど取り扱われていないことが分かった。

2「日本語」科目は今年度、1年次、2年次、3年次とも通年週14時間、4年次は前
期12時間、後期8時間となっている。
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表3　使用教材に見る文学の割合

表3では、文学性のあると見受けられるものを選定し取り上げた。

確実に「文学作品」と言い切れるのは、黄色い網掛けになっている村

上春樹の短編のみである。これ以外に関しては、昔話や落語話など物

語として捉えられるものと、語り手と登場人物が文章の中に現れてい

るか否かという点を選定材料とした。

以上のように、教材に文学作品が登場する頻度は極めて少ない状

況で、教員たちは例えば星新一のごく短い短編や児童向けの読み物を

2、3年次で補足したりしている。その他に、翻訳の授業では夏目漱石

の『夢十夜』を取り上げてもいる。教員が多少なりとも授業で文学作

品を取り上げるのは、教材に作品がほとんど存在しないことに対する

教員たちの見えない危機感のようなものからではないだろうか。学生

の側からも、例えば今年度の4年生たちからは文学を取り上げてほし

いという要望もあった。このような状況で教員たちは、無意識の内に

授業での文学作品の扱いを補充しているのではないかと推測する。

3..異文化理解能力育成の要素および各段階と複言語複文化主義
3.1. ハンガリー日本語教科書の開発に見られる異文化間能力育成の段
階

これまで、文学と日本語教育の現状について能力記述文とソフィ

ア大学を事例に概観してきたが、本項では異文化理解能力とその育
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成、およびCEFRの掲げる「複言語複文化主義」と文学の関連性につい

て述べたい。

異文化理解能力はJF日本語教育スタンダードの理念とする「相互

理解の日本語」に必要な能力の一つとされている。近年は、この異文

化理解能力を「異文化間能力」とすることも多い。欧州評議会の複言

語複文化能力の説明でも「inter（間）」の用語が用いられている（

コストほか 1997=2011）。さらにこの異文化間能力に言語能力が加え

られた能力を「異文化間コミュニケーション能力」という（松浦ほか 

2012:88）。この「異文化間コミュニケーション能力」を教材に組み

込んだ例として、近年ハンガリーで出版された日本語教材がある。

ハンガリーではCEFRに準拠した教科書『できる』（1・2）が2011

年、2012年に出版された。この教科書は各課冒頭にCan-Doが「～で

きます」とハンガリー語で明記されており課題遂行も意識されている

が、異文化理解がより重点的に取り上げられているように見受けられ

る。具体的には教材中に異文化理解を促すための要素として、「異文

化クイズ」、「カレイドスコウプ」、「文化紹介」が組み込まれてお

り、多くの写真やイラストとともに学習者が学習の対象文化である日

本文化に多分に触れられるようになっている。これらの要素に限らず

「会話・テキスト」や「Can-Doタスク」にも組み込まれている場合も

ある。特に『できる 2』の第45課、第46課は、ほぼ全体が言語能力よ

りもむしろ異文化理解および異文化間コミュニケーション能力育成を

主眼として割かれていると言っていい。実際、この教科書の開発した

日本語教育の専門家は開発に際し、「学習者の言語能力と同時に一般

的能力、特に異文化間コミュニケーション能力と対話力の育成にも重

点を置いている」と述べている（松浦ほか 2012:90）。

この教材では、イギリス、ダーラム大学のマイケル・バイラム博

士の理論モデルとラザールらの教育モデルをもとに異文化間コミュニ

ケーション能力の教材化が図られているが、本論でもこのモデルを採

用したい。すなわち、異文化（対象文化）に対する「知識」の獲得、

そこから自文化と対象文化を「比較」し、最終的に異文化に対する

寛容的な「態度」を養成するという段階を追う方法である（松浦ほか 

2012:96）。特に、バイラム博士の異文化間コミュニケーションモデ

ルでは、「批判的文化意識（Critical Cultural awareness）」を持



175

つことの重要性も取り上げられている。これについて松本佳穂子は、

「Critical Cultural awarenessを持つということは、対象を批判

的、分析的に評価する際に、多様な文化の基準、観点、事物などを偏

見なく比較、対照、検証し、そこに自分が拠って立つ判断の規範を導

くと同時に、自分の考え方と違うものを受容し、そこに矛盾や軋轢が

生じた時には解決に向かって客観的かつ冷静な交渉ができることであ

る」と述べている。さらに、クリティカル・シンキングについても触

れ、その4つの要素のうち、「対象に対する十分な背景知識」や「批

判的で深い分析に必要な思考法に関する基礎概念の把握」、「解釈の

枠組み」を挙げている（松本 2013）。

これらの要素は、まさに文学を読むことを介して養成されるもの

でもある。文学を読むことによって、もしくは読むために「背景知

識」を知り、文学理論の基礎概念を踏まえた「解釈の枠組み」の中

で、「深い分析」を行うことは、文学作品を読むことを通して養成さ

れうる。このような営みに依拠して、先に述べた「態度」も養われて

いくのではないだろうか。確かに文学は直接的に異文化の人間とのコ

ミュニケーション能力を養うものではないだろう。しかしながら、上

記のようにその能力を養成する基礎的な部分に貢献できる素材なので

ある。

3.2 複言語複文化主義と文学

ここで少し、CEFRの理念となっている「複言語複文化主義」と現

代の文学研究について考察したい。

夏目漱石研究者として著名な石原千秋は「近代を超えたポスト構造

主義の時代には、一人の人間が複数の主体を生きることができると考え

る」と述べている（石原 2009）。以上の記述はCEFRの理念となってい

る「複言語複文化主義」に通じる。京都大学の西山教行は金沢大学で

の講演で「複言語主義では、個人の中で言語が縦割りの状態で幾つか存

在するのではなく、個人の中で複数の言語が混じりあっていると考えま

す」と端的に述べている（西山 2011）。複文化もこの文脈で捉えられ

る。つまり、「複数の文化が個人の中で混ざり合って存在する」という

ことである。これは上記の「一人の人間が複数の主体を生きる」という



176

文言と非常に似ている表現である。「複数の主体」の、「主体」を「文

化」に置き換えれば、複文化の概念とまさに同義となる。

これらの言説は現代のパラダイムにおける人間理解と言っていい。

文学研究において、現代のテクスト論がロラン・バルトの「作者の

死」に代表されるポスト構造主義などの「ポストモダン」を踏まえ文

学研究を行っていることとCEFRの理念は確かに親和性を持っている。

近年、例えば芥川賞作家の平野啓一郎が「分人」という言葉で語って

いる概念もこれらの言説にも似る（平野 2012）。平野啓一郎の述べて

いることは、「私」は相対する人間に応じ複数の側面を持ち、社会的

関係性により決定されているということだ。これに関して、CEFRが複

言語複文化主義に成り立ったうえで、学習者を「社会的行為者」と定

義していることも、「個人が複数の主体である」ことと「社会関係か

ら成り立つ」という二点に対する認識を持っていることを裏付けてい

る。平野の概念を含め、これらの言説は「ポストモダン」である現代

の言説であり、まさに現代のパラダイムの言説なのである。

以上ように、現代のパラダイムにおける文学研究は、同じく現代

のパラダイムに属するCEFRに代表される現在の言語教育と、根を同じ

くすることが見て取れる。このことから、文学を言語教育の素材とす

ることは、時宜に適っていると考えられる。

4. テクスト論からの文学「解釈」と異文化理解

文学と日本語教育に関して、先行研究としては黃錦容の台湾にお

ける研究が挙げられるが、黄は作家論からのアプローチで、授業で川

端康成の『伊豆の踊子』を取り上げている（黄 2002）。確かに、『

伊豆の踊子』の場合、川端自身が自身の体験に基づくと述べているの

で、作家論からのアプローチも考えられるだろう。しかしながら、日

本語教育では他の立場からのアプローチも有効である。特に異文化理

解能力の育成を意図する場合、より有効な立場がある。私はここで、

自分が文学作品を日本語の授業で取り上げる場合、どのような立場か

ら取り上げるのかを明確にしたい。

これまでの日本の近代文学研究では、「作家論」、「作品論」、

さらに「テクスト論」から文学を論じている。この内、私が日本語の
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授業で文学作品を取り上げるのは、現在日本の近代文学研究では主流

の「テクスト論」の立場からである。

テクスト論からの夏目漱石研究者である石原は『反転する漱石』

のあとがきで、「文学を論じることの意味は（中略）自分がなぜわか

ったのかを、何がわかったのかを明確にすることではないだろうか。

そのためには、まず自分がどのような枠組み(コード)でテクストを読

み解いたのかをはっきりと意識して、示さなくてはいけないのだと思

う」（石原 1997）と述べている。

私がこの立場を採用するのは、日本語学習者が文学作品の「解

釈」を通じて日本の文化的知識および背景を理解することのみなら

ず、自文化を意識することを促したいからである。先に取り上げた黄

も文学作品を読むことを異文化体験として言及しているし、そもそ

も、文学作品は書かれた時代背景やそれに伴う社会・文化的なコード

が組み込まれたものである。神奈川大学の日本文学研究者である広嶋

進も、「ある一つの語は、その時代の語法の文脈（コンテクスト）の

なかで使用され、またその作品の文脈（コンテクスト）のなかで使わ

れている。テクストにおける語の意味は作品と時代のコンテクストに

おいて決定されるのである」と述べている（広嶋 2012）。さらに、

石原は「テクスト論は作者にだけは分析のベクトルを閉じておくが、

それ以外のいかなる要因にも開かれている。モノや時代背景はいくら

でも参照できる」という（石原 2009）。このことは、文学作品を読

む際に、その作品のコンテクストや時代背景を知ることが重要であ

るということを意味している。つまり、これは「4.1」で述べた「知

識」の獲得にあたる。しかも、「モノや時代背景はいくらでも参照で

きる」のである。文学作品を素材に日本語を学習する学習者は、作品

の舞台となる時空に関する知識を獲得すればするだけ、自らの解釈に

応用できるということだ。

さらに、テクスト論の立場から日本語の授業で文学作品を解釈す

る際、これら「作品が書かれたコンテクスト（コード）」3と「作品

3本論では「コンテクスト」を「作品が書かれた時空の枠組み」と捉え、「コー
ド」と同義として扱った。そのため、「6.」でも「コード」の用語に統一してあ
る。厳密にはこれらの用語は異なるとの批判もあるかもしれないが、自文化の「
コード」との対比のため、本論ではこれ以降「コード」の用語を用いた。
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を読む読者（＝学習者）のコード」を参照することが必要な作業とな

ってくる。すなわち、「自分がどのような枠組み（コード）でテクス

トを読み解いたのかをはっきりと意識し」なければならないのだ。こ

れはつまり、自文化を意識化する作業である。しばしば私たちが翻訳

された外国文学を読む際、理解に苦しむことがあるのは、このような

文学作品に組み込まれたコンテクストなり枠組み（コード）と作品を

読む外国の読者の持つコードの齟齬によるものであろう。読者である

学習者の「コード」も、まさに学習者の持つ社会・文化的側面に彩ら

れている。これに関して、石原は英文学者のスタンリー・フィッシュ

の次の言葉を引いている。「私たちの自我は自由気ままにテクストを

読んだりはしない。なぜなら、自我は社会に拘束されているから、（

中略）必ずある「解釈共同体」に所属しているから、その「解釈共同

体」が許す範囲内での「解釈」しかできない」（石原 2009）。読者

である日本語学習者にとって、自らの解釈共同体の「コード」の意識

化は作品を読む際に避けられない作業となる。

確かに作家論、作品論でも「知識」の獲得は可能である。しか

し、作家論ではこのような異文化理解能力育成のための作品のコンテ

クスト（コード）と自らのコードの「比較」までは開かれていない。

異文化理解の「手段」として文学作品を読む際にテクスト論を採用す

ることは、このような点から有効となってくる。

5.文学研究の知見の日本語授業への応用と教師の役割　―「読解」か「
解釈」か―

私は以前、日本文学をテーマにした1コマ90分で毎週5回のコース

をハンガリーで実施したことがある。この授業では、ハンガリー人教

師に講師を務めてもらい、私がその授業の支援をするという形態をと

った。このコースのある授業で、川端康成の『伊豆の踊子』冒頭部分

を取り上げたことがあったが、受講生から「どうして茶屋の老婆は主

人公に対して「だんな様」という言い方をするのか」という質問が出

た。受講生は「だんなさま」という言葉は夫婦関係にある妻が夫を呼

ぶものだと理解していた。これに対する説明には、もちろん、まず「

だんなさま」という言葉を発する人間とそれを受ける人間との上下関
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係を抑えなければならない。そのうえで、店の人間と客という関係性

や男性と女性、その他多くの側面から上下関係の説明が可能だが、私

は伊豆の山奥の茶屋に暮らす老婆と「高等学校の制帽をかぶり」、「

朴歯の高下駄で天城を登って来た」主人公の姿を対比させることを重

視した。

ここで書かれている「高等学校の制帽」は旧制高等学校の制帽で

ある。その制帽を被り朴歯の高下駄を履くまさに旧制高等学校の学

生の典型的な格好の主人公は、この物語の時代背景においてどのよう

な社会的な記号となっていたのだろうか。一般的にこの作品に書かれ

ている舞台は1918年（大正7年）とされているが、この年の旧制高等

学校入学者数は2,267人だという（吉野2001）。同年の日本の人口が

約5,500万人というから、人口比率で言えば、0.00004％で、三家その

の資料での同年代の男子との比率で考えても0.20％以下である（三家 

1999）。要するに500人入学相当年齢の男子がいたら、1人のみ入学で

きたのである。現在の高校や大学で捉えていては想像もできないエリ

ートである。伊豆の山奥の茶屋の老婆が、それと分かる旧制一高の制

帽を見て、どう思っただろうか。老婆がその制帽が一高のものだと気

づかずとも、「学生然」とした出で立ちを前にして、十分にその社会

的立場を意識したはずである。石原はこのような状況を竹内洋の「

学歴貴族」という言葉を踏まえ「一つの階級だと言っていい」と述べ

ている（石原 2007）。エリート「階級」の人間を前にして山奥の茶

屋の老婆が「だんなさま」と呼びかけるのは、至極当然の状況であろ

う。

これが、授業で行った説明であり、これまでに述べてきた「知

識」である。ここでは近代文学作品を取り上げたが、それは近代文学

であっても現代文学でも変わらないだろう。そして、このような知識

が作品の「コード」ともなる。教師は学習者に対して、まず、これら

の知識を共有することから始めるべきだと考える。

教師は文学作品を日本語の授業で取り上げる際、語彙や表現を追

うことに終始してしまう傾向がある。確かに文学作品を読む上では、

これらの言語知識は必要になってくるし、一般的な日本語教材に比べ

ると難解な語彙や表現であろう。また、「読解」として、内容を把握

すれば十分という立場からすると、この方法でも問題ないのかもしれ
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ない。しかしながら、異文化理解のための「素材」および「手段」と

して文学作品を取り上げるには、これでは不十分である。

また、上述のような文学作品を解釈するうえでの知識も、ともす

れば教師から学習者へ「知識を伝える」ことに終始してしまう可能性

もある。私が本論で提案したいのは、「知識」を学ぶこともさること

ながら、その知識を踏まえたうえで学習者各自の「解釈」を促すこと

である。文学作品のコード、すなわち「知識」を得たうえで学習者に

促すことは、自分が解釈する際の自らの「コード」の意識化であり、

それを以て文学作品の文化と自文化を「比較」することである。そ

のために教師は、意識的に学習者の解釈がどのようなコードに基づい

て導かれたのかを、授業で確認する必要がある。簡潔に言えば、「な

ぜ、どうして」その解釈が生まれたのか、ということを授業の中で学

生に問いかけるような行動が必要だということだ。

また、このような授業活動は、創造的な授業活動でもある。なぜ

なら、このような授業では学習者は自らの解釈を述べることが必要に

なってくるからである。確かに、学習者も「解釈の共同体」に属して

いるであろう。それこそが、自文化の意識化にもつながるのだが、一

方で解釈は、自らのコードを用いながらも学習者各自が生み出さなけ

ればならないものである。それらの「解釈」は学習者の属するコード

に影響を受けながらも多種多様になる可能性がある。もし、クラスが

多国籍他民族からなるクラスであれば、そもそも解釈のために参照す

るコード自体が多種多様なため、解釈も一様ではなくなるだろう。た

とえ同一国籍民族のクラスであっても、自らのコードの何を解釈に利

用したかによって、それぞれの解釈が異なってくることも想像に難く

ない。

そしてそれらの「解釈」を知り、授業で話し合うことを通じて、

異文化に対する「態度」も養われていくはずである。なぜなら、この

活動自体が文学作品の持つ異文化に対応するものであると同時に、自

己と他者を意識化する作業だからである。授業ではまさに「異文化」

にどう対応するのか、ということが組み込まれていると言っていい。

このような活動自体が、「異文化に対応するにはどうすべきか」とい

うことを常に意識する活動となるのである。そして、このような授業

を行う際に教師は、ネイティブスピーカーであれ、ノンネイティブス
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ピーカーであれ、「知識」を参照するための「リソース」となるとと

もに、学習者の創造的な解釈を促す「ファシリテーター」の役割を授

業では担うべきだと考える。学習者の生み出す解釈を、文化の意識化

から捉えつつ話し合わせる役割が、現在の教師には課されている。

おわりに

本論で示したのは、日本語の授業で文学作品をどのように扱うか

という一方法論の提示である。日本語教育で文学作品を扱うには、本

論で示した以外のアプローチも考えられるであろう。しかしながら、

異文化理解という側面から捉えると、文学作品はその「知識」、「比

較」という能力養成に効果的な素材であり、このような能力養成を意

図して授業で取り上げる意義は、非常に大きい。

さらに、授業活動が筆記を主体としたものであっても、口頭を主体

としたものであっても、文学作品の登場人物の行動や様子を「なぜ、ど

うして、どう思うか」という点から学習者が捉え、論じることは、異文

化理解のみならず言語活動としても有意義な活動となるはずである。こ

れまで述べてきたように文学作品は、異文化理解の素材として効果的な

素材となりうるが、その文学作品に対する自らの解釈や考察を論じる

行為は、クラス内の活動として捉えれば十分に社会的行為であるし、言

語活動上の産出活動でもある。特に、文学作品の解釈を中心に据えた場

合、学習者間相互の発見も多々見られる可能性があり、授業活動を創造

的かつ活発な議論へ導くことも可能であると思われる。

文学は、現在の日本語教育の世界では、積極的に活用されない素

材である。また、異文化理解を日本語教育に取り込もうとすると、日

本の社会・文化的な知識を一方的に提示してしまいがちにもなる。し

かし、本論で述べてきたように、読み手である学習者が能動的に「知

識」を使いつつ「解釈」を行うことで、ただの「知識」にとどまらな

い活動ともなりうる。

今後は、実際に産出活動を主とした授業活動に文学作品を組み込

み、意図したような異文化間能力育成を主眼とした授業が実施できる

か、また、その効果が挙げられるかという点について、検証を試みた

いと考えている。
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ASPECT-TENSE SYSTEMS IN CHINESE
AND JAPANESE LANGUAGE

IN COMPARATIVE PERSPECTIVE

Antonia Tsankova

1. Introduction

Chinese and Japanese language have different genealogical roots and 
typological  characteristics but share some specific common linguistic 
phenomena in certain aspects of phonology, morphology and syntactic 
structures that are not related to the historically conditioned lexical similarities 
due to lexical borrowing in Japanese that went along with the adoption of the 
Chinese hieroglyphs and the Kanbun (Classical Chinese) as an official written 
language in Japan (starting around the 5th century A.D.). 

The hypothesis of the study is that in the aspect-tense systems of Chinese 
and Japanese language there may be observed some common features that 
cannot be explained with genealogical relation or typological proximity and 
therefore they may be a result of other, extra-linguistic factors. This hypothesis 
is based on the findings of V. B. Kasevich about specific characteristics that are 
common to the Eastern languages despite their typological differences, and by 
which they are distinguished as a specific group of languages for they share 
some typical phenomena that cannot be found outside the ethno-linguistic 
area of the Eastern languages. The author assumes that there may be observed 
proper correlations between the Eastern type of culture and the Eastern type of 
language (Kasevich 2013: 52–60). Comparative studies on certain aspects of 
Eastern languages is important and needed in order to reach a more objective 
solution of certain questionable issues that have still not been satisfactorily 
resolved, mainly because they do not fit to the classical linguistic framework. 
Such analyses may also be useful as a source for reconsidering the grounds and 
limitations of the traditionally acknowledged linguistic categories of the Indo-
european languages that have been taken as a basis for the linguistic theories 
and to a certain extend the material of the Eastern languages have still not been 
taken into account. 

The aim of the present study is to explore the similarities and differences 
between the Chinese and Japanese aspect-tense systems, taking as a reference 
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the grammatical system of Bulgarian and the Indo-European language family 
as a whole. Tense and aspect, being one of the basic grammatical and semantic 
categories, are still issues of debate and controversy both in Chinese and 
Japanese language studies. 

The scope of the study is limited to the comparative analysis on the basic 
aspectual and temporal properties of the relevant formatives in Chinese and 
Japanese language. The general overview does not include detailed descriptions 
of all possible variations in the usage of the grammatical markers.

As a basis for the comparative analysis we adduce the main characteristic 
features of the language systems in Chinese and Japanese: 

Main characteristics of Chinese language:
• Chinese language genealogically belongs to the Sino-Tibetan language 
family.
• According to morphological characteristics, Classical Chinese is consi-
dered to be typically isolating language, and Modern Chinese is predomi-
nantly defined as an analytic language, distinguished by the dependence on 
syntax (word order and sentence structure) rather than morphology (i.e., 
changes in form of a word) to indicate the word’s function in a sentence.
• The minimal phonetic unit which has a lexical differentiation function is 
not the phoneme, like in the Indo-European languages, but the syllable. The 
morpheme is generally equivalent to a syllable, i.e. it is a syllabic language, 
like the majority of the languages in South-East Asia. It has a four-tone 
phonetic system.
• There are very few grammatical inflections, mainly of agglutinative 
type. Agglutinative formatives (although not unanimously acknowledged) 
comprise mainly of aspect-tense verbal suffixes -le, -guo, -zhe, and the 
plural suffix -men for personal pronouns and nouns, denoting humans. 
• Chinese adjectives, although with some limitations, can also attach the 
verbal aspect-tense formatives.
• The grammatical formatives are not mandatory in use; their explication 
in speech is optional and depends highly on extra-linguistic and pragmatic 
factors. 
• Chinese involves wide use of grammatical and modal particles, analytic 
forms and various lexical components in expressing grammatical meanings 
and relations.
• Chinese has a subject-verb-object word order, and like many other 
languages in East Asia, makes frequent use of the topic-comment 
construction to form sentences. 
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• Chinese has an extensive system of classifiers and measure words, another 
trait shared with neighboring languages like Japanese and Korean. 
• Sentence-final particles are used to add emotional or emphatic impact, or 
make questions.

Main characteristics of Japanese language:
• Japanese belongs to the Japonic (or Japanese-Ryukyuan) language family, 
whose genealogical relations are still debated. It is presumably linked to 
Altaic or Austronesian language families. 
• Japanese is an agglutinative language. Like Chinese and the most of the 
languages in South-East Asia, it is a syllabic language and the morpheme 
is usually equivalent to a syllable. It has a lexically significant pitch-accent. 
• The grammatical system of the noun is agglutinative, with case post-
positions and a big number of noun articles.
• The grammatical system of the verb is mainly inflective, with a variety of 
affixes denoting aspect, tense, mood, voice, causality, potentiality, negation, 
honorific, etc. categories. 
• Similarly to Chinese, the Japanese equivalents of adjectives are also 
conjugated, following the patterns of the verbs.
• Japanese has some analytical forms for denoting aspect, direction of 
action and partially relation between subject and object of action. 
• Word order is normally subject-object-verb with particles marking the 
grammatical function of words, and the sentence structure is topic-comment. 
• Like in Chinese, sentence-final particles are used to add emotional or 
emphatic impact, or make questions. 
• Japanese has a complex system of honorifics to indicate the relative status 
of the speaker, the listener, and persons mentioned.

2. Comparison of the aspect-tense forms in Chinese and Japanese

Hereby we shall compare the aspect-tense formatives with their 
representative functions in Chinese and Japanese language. The comparative 
data is presented in parallel tables, where the common functions of the relative 
formatives are highlighted in order to be better distinguished. 
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2.1. The Vocabulary Form (VF) 
2.1.1. Main functions of the vocabulary form in Chinese and Japanese

2.1.2. Additional functions of the vocabulary form in Chinese and Japanese:

Functions of the VF in Chinese Functions of the VF in Japanese
1. Event, present to the speech time:

Shu xia you mao. 

There is a cat under the tree. 

1. Event, present to the speech time:

Ki no shita ni neko ga iru. (Ivanov 2009: 
101)

There is a cat under the tree.
2. Habitual present:

Wo mei tian zaoshang 6 dian zhong qi chuang.

I wake up at 6 o’clock every morning. 

2. Habitual present:

Watashi ha maiasa rokuji ni okiru. (Ivanov 
2009: 101)

I wake up at 6 o’clock every morning. 
3. Future time of event:

Wo mingtian zaoshang 6 dian zhong qi chuang.

Tomorrow I’ll wake up at 6 o’clock.

3. Future time of event:

Watashi ha ashita rokuji ni okiru. (Ivanov 
2009: 101)

Tomorrow I’ll wake up at 6 o’clock.
4. In a position before the noun, the vo-
cabulary form is used as a verbal attri-
bute to the noun:

Kore ha Shinjuku he iku basu desu. (Iva-
nov 2009: 101)

This is the bus going to Shinjuku. 

Specific usage of the VF in Chinese Specific usage of the VF in Japanese
The vocabulary (neutral)  form is often used to 
denote past events in Chinese under the follow-
ing conditions:

A) With static predicates that are not compatible 
with any aspect-tense markers.

B) For expressing regular or habitual events in 
the past. 

C) Under certain syntactic conditions the verbs 
cannot be marked, and they are regularly in neu-
tral form.

D) In broader context and under specific condi-
tions the neutral form is used to present the ac-
tion as a backgrounded, while the marked form 
presents the event as foregrounded and focused 
upon. 

The vocabulary (non-past) form is often 
used to denote past events at key points 
in a narrative to make them more imme-
diate or dramatic (the so-called “historical 
present“ in Bulgarian language). In Eng-
lish, these are often translated into the past 
tense.

Example:

Sanjilbyo to tatanai uchi ni denwa ga 
kakatte kuru.

Before 30 seconds had passed, the phone 
rang.
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Based on the above comparison, we can summarize that the vocabulary 
(neutral) form of the verb is generally used in Chinese and Japanese to express 
both present (currently proceeding or habitual) and future events. There are 
some grammatical words or constructions that explicitly express future time of 
action, but such cases are optional and have more emphatic character. Under 
certain conditions the neutral form in both languages is also used or can be 
alternatively applied to denote past events. 

2.2. Past/Perfective forms
2.2.1. Basic functions of the Past/Perfective forms in Chinese and Japanese

Past/perfective -le and -guo in Chinese Past/perfective -ta/-da in Japanese
1. Past completed action (aorist):

Tamen gei wo chang-le “Zhu ni shengri kuaile“.

They sang ‚Happy Birthday‘ to me.

1. Past completed action (aorist):

Doryo-tachi ga sorotte ‚Happi Bisude‘ o 
utatte kureta. (Kaiser 2013: 213)

My co-workers got together and sang 
‚Happy Birthday‘ to me.

2. Perfect tense meaning (relevance of the 
event to the time of speech):

Wo yijing banhao-le shouxu.

I’ve already done my formalities.

2. Perfect tense meaning (relevance of 
the event to the time of speech):

Nihon wa yutaka ni natta.

Japan has become affluent. (Kaiser 2013: 
213)

3. Used in subordinate clauses, with relative 
tense meaning (preceding event): 

Women mingtian jian-le mian wo zai gaosu ni.

When we meet tomorrow, I’ll tell you. 

3. Used in subordinate clauses, with rela-
tive tense meaning (preceding event): 

Ashita atta toki, hanashimasu. (Ivanov 
2009: 111)

When we meet tomorrow, I’ll tell you. 
4. Experiential event is marked in Chinese 
with the special formative -guo:

Wo qu-guo hen duo ci Zhongguo.

I’ve been to China many times.
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2.2.2. Additional functions of the Past/Perfective forms:

On the basis of the above comparison we may conclude that there are 
special formatives in Chinese (-le) and Japanese (-ta/-da) that express both 
past or perfect tense, as well as perfective aspect. In Chinese there is a specific 
form (-guo) that marks experiential past event. The distinction between the 
alternative grammatical meanings is achieved, similarly to the options of 
the vocabulary form, in interaction with the semantic type of the predicate, 
the relevant contextual information and the situation of speech, i.e. they are 
finally actualized on speech level. A remarkable phenomenon observed in both 
languages is that these aspect-tense meanings are regular only in independent 
simple sentences, while when the same form appears in a subordinate clause or 
another dependent position, it can express another tense, related to the matrix 
time in the main clause. There are also other conditions when these forms are not 

Past/perfective -le and -guo in Chinese Past/perfective -ta/-da in Japanese
5. In modal phrases denoting future or habitual 
events:

Wo xiang mingtian mai-le na liang che ba. 
I think I should sell that bike tomorrow.

4. Used with instantaneous verbs, the 
form may express retaining of the re-
sult of the action. 

Tanaka-san ha ano megane wo kaketa 
hito da. (Ivanov 2009: 111)

Tanaka is the man, wearing glasses.
6. Imperative form: 

Ni ke bie ting-le zhe ju hua!

Don’t listen to these words!

5. Soft imperative form:

Saa, katta, katta. (Ivanov 2009: 112)

Hey, buy it, buy it!
7. Within broader context and in the conditions 
of optionality, -le acquires more emphatic than 
grammatical functions1:

Ta turan dakai(-le) chuanghu, gen erzi hui(-le) hui 
shou, liu-zhe yanlei de han-le yi sheng: “Baozhong 
a!”

Suddenly she opened the window, waved to her son 
and cried out with tears in her eyes: „Take care!“

6. Realization of a present state: there 
is no meaning of past; instead, -ta is used 
when the speaker realizes something:

Aa kyo mo soto ni dezu-jimai datta. 
(Kaiser 2013: 214)

Ah well, today again I‘ve ended up not 
going out of the house.

7. As an attribute to a noun, the con-
struction with -ta forms a perfective or 
a state attributive to the noun:

Nihon he itta hito to hanashita.

I talked to a man who has been to Japan.

1 The usage of -le, given in brackets in the following example is grammatically optional and 
it has more emphatic and stylistic function.
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used in past tense, e.g. in imperative sentences (both in Chinese and Japanese), 
in modal phrases denoting future or habitual events (in Chinese), in sentences 
that express a present state, retaining the result of the action, or just a realization 
of a present state (in Japanese). The wide range of variations of the aspect, tense 
and modal meanings of these formatives causes a great controversy in defining 
their linguistic nature and functions both in Chinese and Japanese. They tend 
to be defined as purely tense or purely aspect morphemes, as combined aspect-
tense formatives or as merely pragmatic markers (in Chinese) that do not have 
an inherent meaning of tense or aspect, but can produce certain aspect-tense 
interpretations in accordance with the semantic, contextual and pragmatic 
qualities of the uttering (for Chinese, see Yakhontov 1957, Li et al 1981, Tan 
2002, Ljungqvist 2003; for Japanese, see Golovnin 1986, Ivanov 2009, Kaiser 
2013, Hasegawa 1998, Ogihara 1999). We perceive as mostly relevant the 
arguments that account for combined aspect-tense categories that express not 
absolute, but relative time of event, oriented to the reference time in the context 
(Yakhontov 1957, Hasegawa 1998, Ogihara 1999).

2.3. Durative/progressive markers:
Durative -zhe and progressive zai in Chinese Progressive V-te iru form in Japanese

1. Action in progress:

Wo zheng zai xie xin ne.

I’m writing a letter at the moment.

1. Action in progress:

Saikin, shashinshu ga urete iru. (Kaiser 
2013: 216)

At the moment, collections of photo-
graphs are selling well.

2. Resulting state (with instantaneous verbs):

Jiaoshi li kai-zhe deng.

The lights in the classroom have been lit. 

2. Resulting state (with instantaneous 
verbs):

Eiga ga hajimatte iru. (Ivanov 2009: 117)

The film has begun.
3. Background proceeding action:

Ta na-zhe yi shu hua zoujin bingfang li qu le.

Holding a bunch of flowers, he entered the pa-
tient’s room.

3. Iterative (repeated) event:

Itsu mo koko de hon wo chuumon shite 
iru. 

(Ivanov, 118)

I always order books here. 
4. Imperative form:

Ting-zhe!

Listen!

4. Past experience:

Nihon ni ha sankai itte iru. (Ivanov, 118)

I’ve been to Japan three times.

The durative/progressive markers in both languages typically express 
action in progress, but they can also convey a specific meaning when attached 
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to instantaneous verbs, which is a resultant state after the accomplishment 
of the action. In Chinese the progressive meaning can be applied in complex 
sentences, denoting background proceeding action, and it can also be used as 
an imperative form. In Japanese the variations in grammatical functions are 
even bigger, as the form may also express repeated event, which is a typical 
function for the vocabulary form, and even denote past experience, which in 
Chinese is expressed by a special past form (-guo). 

We can also observe a common characteristic for all the aspect-tense 
formatives in Chinese and Japanese, which is the significant dependence of 
the functions of these markers on the semantic properties of the predicate, i.e. 
the formatives can acquire substantially different grammatical meanings when 
attached to verbs of different semantic types. 

Apart from the verbal aspect-tense forms, the formatives can also be attached 
to adjectives both in Chinese and Japanese and produce relevant meanings. 

2.4. Other aspectual forms:
Resultative and delimitative 

verbal forms in Chinese

Verbal phase complements/compounds 
and other forms in Japanese

1. Verb compounds, consisting of main verb 
and a resultative/directional complement 
(another verb or adjective morpheme) that 
express a wide range of aspectually relevant 
phase meanings, such as beginning, continu-
ing, completion of action, etc.:  

Ta gaoxing de tiaoqilai le.

She was so happy that she began dancing.

Wo xiewan-le zuoye.

I finished writing my homework.

1. Verb compounds of the V-masu form 
with phase complements that denote a 
wide range of aspectually relevant mean-
ings, such as beginning, continuing, com-
pletion of action, etc.:

Tanaka san ha hikui koe de hanashihajime-
ta.  (Ivanov 2009: 105)

Tanaka began to talk in a low voice.

Beru ga naritsuzukete imasu. (Ivanov 2009: 
106)

The bell keeps ringing.

Kare ga sakubun wo kakiageta. (Ivanov 
2009: 106)

He finished writing his paper. 
2. Delimitative aspect, formed by the redu-
plication of the verb. Its aspectual meaning is 
limited duration and low intensity, usually of 
a single action:

Wo kan-kan zhe ben shu, keneng you yisi.

I’ll have a look at that book, maybe it’s inter-
esting.

2. Other aspectually relevant forms, like 
Vt-te aru, Vt-te iru, V-te iku, V-te kuru, 
V-te shimatta, V-te shimau, V-te oku, V-te 
miru:

Nihongo no shukudai ha mou yatte shi-
maimashita. (Ivanov 2009: 121)

I already did my homework in Japanese.
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Conclusions

In modern Chinese and Japanese language we may observe specific common 
features in the means of expressing time and mode of action, by which they are 
clearly distinguished from the Indo-European languages:

• Existence of a neutral, or vocabulary verbal form, which is generally 
opposed to all grammatically marked forms with its basic function to denote 
both present and future tense, but under certain conditions it may express 
also past events, both perfective and imperfective.
• There is no formal distinction between present and future time of event. In 
minimal context the future time is usually the default tense reading, and the 
actual temporal interpretation depends on the semantic type (lexical aspect) 
of the verb, the temporal information in the context and the situation of 
speech, i.e. it is obtained only on speech level.
• Apart from the vocabulary form, both in Chinese and Japanese there are 
formatives that denote past/perfective event, progressive/durative aspect, 
and specific verbal compounds that express various aspectually relevant 
meanings, such as beginning, continuing, completion, resultative etc. phase 
meanings.
• A specific feature in the aspect-tense systems in Chinese and Japanese, 
as compared to the Indo-European languages, is that the adjectives in both 
languages are also marked, or conjugated (in the case of Japanese) with the 
aspect-tense formatives for verbs, which proves that in these two languages 
the adjectives share a greater degree of dynamic character and they are 
presumably viewed as predicative rather than nominal elements.
• The grammatical markers are evidently multifunctional, they have no 
finite or independent grammatical meaning, but act as “chameleons“ that 
can undertake various, cross-category functions in dynamic interaction 
with the semantic type of the predicate, the relevant contextual information 
and the situation of speech.
• The markers of tense meanings can also be used, usually in subordinate 
clauses, to mark relatively past event, while the main action is in future 
time. Thus the temporal relations may be oriented not exclusively to the 
time of speech, i.e. subjectively linked to the point of view of the speaker, 
but also related objectively to the sequence of the events in time.
Viewed in a comparative perspective, Chinese and Japanese aspect-tense 

systems share some specific characteristics that are clearly distinguished and 
sometimes even not compatible with the traditional grammatical categories, 
based on the Indo-European languages. The grammatical markers in Chinese 
and Japanese are far more multifunctional and less more grammatically 
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determined, as they express more universal categories with variable semantic 
potentials that are made concrete and actualized only within the context and 
the situation of speech. Therefore the form in itself is difficult to be labelled 
a definite aspect or tense meaning as those acknowledged in the European 
languages. Driven out of the context, the marked phrase, even within a complete 
simple sentence, may remain ambiguous in many ways; therefore the marked 
form is always in a dynamic interaction with its contextual background, as well 
as with the semantic type of the verb it is attached to. 

In the category of time in Chinese and Japanese there is no formal 
distinction between present and future tense. Apart from that, the time of event 
is not subjectively oriented to the person and moment of speech, but it is rather 
related to other referent moment in time, i.e. tense is a relative category in 
these languages. Given the typological and genealogical differences between 
the two languages, these common linguistic phenomena may be interpreted as 
a reflection of the specific mentality and the traditional philosophical model of 
the world (Nikolova 2009: 190–193) in the East-Asian cultural communities. 
Such a worldview is not based on linear, causal and subject-object correlations, 
but it rather entails dynamic interaction and mutual dependence of the event 
and its matrix conditions, it also entails not definite, but more universal 
categories that follow through a certain path or procedure of dependencies and 
interactions to reach its final and definite realization. We may conclude that 
the linguistic categories in Chinese and Japanese are more universal, dynamic, 
non-finite and relative in nature.  
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КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИЗДАНИЯТА,
СВЪРЗАНИ С ЯПОНИЯ ПРЕЗ

ПОСЛЕДНИТЕ 25 ГОДИНИ
(общи тенденции и перспективи за развитие)

Вяра Николова

Изучаването на един език неминуемо е свързано и с изучаването 
на културата, литературата, историята и други сродни дисциплини, 
отнасящи се до живота и битието на носителите на съответния чужд език. 
Както пише Тодор Дичев в своето слово, посветено на първостроителите 
на българската японистика: „Японистиката, такава каквато я виждам и 
разбирам, е широко понятие, което обхваща всички области на живота. 
Правилно ни учеха в МГИМО – да се вживеем в максимална степен в 
ролята си на човек, японец, и да гледаме широкия свят през неговата 
призма…“ (Дичев 2013: 23).

Това вживяване както всяко едно дело в живота ни изисква 
себеотдаване, което на свой ред изисква много време, желание и страст. 
Тодор Дичев си спомня за началото на езиковия факултативен курс към 
тогавашната катедра „Източни езици“ на СУ „Св. Климент Охридски“, 
който стартира през далечната 1967 година. В тези спомени той споделя 
впечатленията си за силния интерес към толкова „екзотичния“ японски 
език, но и същевременно как с всяка крачка в усвояването на граматичните 
и писмени особености на езика ентусиастите да продължат усвояването 
му намаляват – от 500 души на първото занятие до 20 души към края на 
първия месец (Дичев 2013: 25). Но тук е важно да отбележим, че въпреки 
това винаги е имало желаещи да изучават този рядък език, а през годините 
те се увеличават. Интересът се дължи на различни фактори, един от които 
е появилият се факултативен курс в края на 60-те години. Същевременно 
може да проследим и друг фактор, който оказва влияние, а именно факта, 
че все повече професионално подготвени кадри в областта на японския 
език, литература, история и култура се завръщат в България и желаят да 
споделят натрупаните знания и умения.

Благодарение на тази благоприятна среда през 1990 г., на 17 януари, 
с Протокол № 5 на Академическия съвет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ се създава редовна петгодишна университетска 
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специалност Японска филология. Днес тя се нарича Японистика и засега 
е единствената специалност в България, акредитирана да провежда 
обучение и в трите степени на дипломиране – бакалавър, магистър и 
доктор (още в Цигова 2013: 9–15). 

Акценти при подготовката на студентите в специалността 
Японистика, ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Предшественик на днешната специалност Японистика към Центъра за 
източни езици и култури във Факултета по класически и нови филологии 
е именно факултативният езиков курс по японски език, стартирал през 
далечната 1967 г. През годините в него преподават първостроителите 
на българската японистика, сред които са имената на Тодор Дичев, 
Силвия Попова, Дора Барова, Бойка Цигова, Цветана Кръстева, Людмила 
Холодович и др.

Началото е положено от японисти – възпитаници предимно на 
руската японистична школа (Силвия Попова, Дора Барова, Цветана 
Кръстева, Бойка Цигова, Людмила Холодович, Светлана Иванова, 
Братислав Иванов, Нако Стефанов и др.), но днес, 25 години по-късно, 
вече може да заявим, че сред преподавателите, изграждащи бъдещите 
японисти, са възпитаниците на българската японистика. Сред тях са 
Кирил Радев, Елизабет Константинова, Николай Падарев, Цветана 
Йорданова, Галя Петкова. Днес в щатния състав на специалността 
влизат Антон Андреев, Гергана Петкова, и Елеонора Колева. Сред 
хоноруваните преподаватели вече има и техни студенти, дипломирали 
се през последните години: Албена Тодорова, Адлен Юсеинова, 
Таисия Телалим (Ота), Мария Бауренска, Веселина Тасева, Златина 
Тошева, Мартина Недялкова, Ивелина Минчева, Емил Танев, Калин 
Петков и др. Гореизложеното ни дава правото да направим извода, че 
вече се създава традиция и наблюдаваме приемственост и развитие 
на българска японистична школа в изучаването и преподаването на 
японски език в България.

Професионалната подготовка в областта на преподаването е 
едно от направленията, в които се реализира българската японистична 
школа. Свидетелство за това е фактът, че част от възпитаниците на 
специалност Японистика успешно се реализират, като предават своите 
знания в няколкото столични училища, посветили се на благородната 
професия учител, и преподават японски език и култура, като например 
в 18 СОУ „Уилям Гладстон“, 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“, 
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40 СОУ „Луи Пастьор“, където японският език и култура са част от 
учебните планове.

Бавно, но все пак се формира едно ядро на ново поколение 
професионални преводачи в областта на художествения превод, които 
работят в посока на подновяване на традициите за издаване на преводна 
литература от японски език – традиции, силни през 70-те и 80-те години на 
XX в. Тази тенденция, която наблюдаваме през последното десетитлетие, 
намира подкрепа от българските издателства (Университетско издателство 
„Св. Климент Охридски“, „Изток-Запад“, „Жанет-45“, „Колибри“ и др.), 
които залагат на професионализъм и инвестират в превода от езика-
оригинал. През последните години активни преводачи от японски език 
са Дора Барова, Цветана Кръстева, Ружица Угринова, Вера Вутова, Нели 
Чалъкова, Братислав Иванов, Мая Милева, Майре Буюклиева, Албена 
Тодорова, Дарин Тенев, Александър Станков, Елеонора Колева, Гергана 
Петкова и др. Тази активност се дължи и на усилията, положени от 
страна на преподавателския състав на университетската японистична 
школа, която е съдействала за подготовката и изграждането на тези 
професионални кадри.

Друго важно направление в професионалната ориентация, което 
се развива през последните 25 години, е екскурзоводството. През тези 
години развитието на туризма в страната е част от цялостната стратегия 
за развитие на България като туристическа дестинация. Голяма част от 
випускниците на Софийския университет от специалност Японистика 
всяка година покриват нишата за екскурзоводи с японски език – ниша, 
която предстои да бъде доразвита в професионален план, що се отнася до 
подготовката на кадри с японски език.

Най-важен е приносът в научните среди, когато говорим за школа, 
тъй като школа означава създаване на традиции в изграждането, 
възпитаването, реализирането на професионални кадри в една или 
друга област. А образованието и науката като теория са обвързани с 
практиката, като неразделни части от едно хомогенно цяло. Сплотеният 
и същевременно раздвижен екип на специалността непрекъснато се 
изправя пред различни предизвикателства, чрез които търси и преоткрива 
нови похвати и начини за преподаване и обогатяване на учебния и 
познавателен процес на своите възпитаници. Чрез своите проекти и 
иновации в процеса на обучение университетските преподаватели 
подготвят студентите като бъдещи професионалисти в областта на 
японския език и култура. Всичко това става реалност благодарение на 
организираните през последните години: 
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• Летен Балкански лагер за студенти японисти; 
• Дни на Японската култура, като главни действащи лица са нашите 
студенти; 
• Популяризиране на курсовите проекти на студентите чрез списание 
КРЪГ,

както и това, че през юбилейната 2015 г. стартираха и нови пилотни 
проекти: 

- Клубове по интереси (Оригами, Калиграфия, Японски модерен танц; 
Аниме и Манга и др.); 
- Японски език: надграждащи техники (като акцентът е върху специ-
фиките на езика и културата, които изискват едно по-задълбочено 
разглеждане на особеностите на японския език, литература и култура).
Предложените допълнителни стимулиращи форми на обучение и 

практика на получените знания са за студентите, които имат време и 
желание да разширят своя кръгозор чрез повече теория и практика в 
рамките на своето университетско обучение.

Разбира се, тук е важно да споменем и постоянно нарастващият интерес 
от страна на издателствата да публикуват не само заглавия в областта на 
художествената литература, но също така и научни и научнопопулярни 
трудове, посветени на японския език, култура, религия и традиции, 
изкуство, спорт и др. Ще представим само някои основни направления, 
популяризирани през последните десетилетия.

Български издания за японския език

През последните две десетилетия излизат няколко монографии, 
посветени на теоретичния аспект на езика, а именно: „Увод в теорията 
на фонетиката и фонологията“ (Антон Андреев, 2014), „Обща граматика 
на японския език“ (Братислав Иванов и Кирил Радев, 1996), „Учебник 
по морфосинтаксис“ (по лекциите на Кирил Радев, 2007), „Класически 
японски език“ (Братислав Иванов и Надя Калпакчиева, 2004), „Японски 
глаголи“ (Надя Калпакчиева, 2001), „Увод в японската писменост“ 
(Братислав Иванов, 2008), „Йероглифите“ (Братислав Иванов, 2015) и 
др. Същевременно се издават и практически учебни пособия и учебници 
за самостоятелно изучаване или допълващи основните японски учебни 
системи за обучение. Сред тези издания се откроява името на Братислав 
Иванов със заглавия като „Да научим сами японски език“ (2004); „Японска 
граматика: Функционален аспект“ (2009); „Основи на японския език I и 
II част“ (2010, 2011). Важни за развитие на самоподготовката по японски 
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език без език посредник са изданията в областта на лексикографията: 
„Японски йероглифичен речник“ (2005); „Японски-български речник“ 
(2005); „Българско-японски речник“ (2006) от Братислав Иванов (по-долу 
може да видите част от цитираните заглавия).

Фиг. 1

Наблюдава се стремеж у българските японисти да подсигурят 
общодостъпна теоретична и практическа база за изучаването на японски 
език в България без необходимостта от трети език посредник.

Български издания за японската литература и култура

Българските издателства публикуват не само книги, посветени на 
японския език, но също така отделят внимание и на изследвания и 
разработки в областта на японската литература и етнография, техните 
особености и специфика. Япония винаги е представлявала интерес както 
за специалисти в областта на японистиката, така и за специалисти в 
различни научни направления – култура, история, политика и икономика 
и др. Книги, които ни дават възможност да се докоснем до една друга 
реалност в удобно за нас време и обстановка. Ще споменем само някои 
от заглавията, които се появяват през последния четвърт век. Това са 
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разработки на водещи специалисти в българската японистична школа, 
които работят над проблеми, разискващи японската литература, приказки, 
устно народно творчество, култура, традиции и др.:

- за литература: „Фушикаден. Напътствия за цветето в НО“ (Б. Цигова 
2000), „Пътят на словото в Япония“ (Бойка Цигова 2006); „История на 
японската литература“ (Галя Тодорова-Габровска 2008); 
- за традиционна култура и изкуство: „По следите на четката“ 
(Цветана Кръстева 1994); „История и култура на традиционна Япония“ 
(Галя Тодорова-Габровска 2008); „Домът на чудесата. Символика 
на традиционната архитектура и интериор в японските вълшебни 
приказки“ (2011); „Дзен и традиционните японски изкуства“ (Бойка 
Цигова 2014)
- за етнография: „Етнография на Япония“ (Гергана Петкова 2010)
- за фолклор и устно народно творчество (пословици): „Бързаш ли, 
заобиколи и други 300 японски пословици“ (Братислав Иванов 2003); 
„Японски вълшебни приказки“ (Гергана Петкова 2015).

Фиг. 2

Своеобразен предшественик на всички трудове през годините, начало 
на идеята за вдъхновение и споделяне за Япония и нейните особености, 
е пътеписът „Империя на глада“ от 1952 г. на Светослав Минков. Именно 
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страстта на автора към пътешествията го кара да участва в основаването 
на Българо-японското дружество за приятелство. Чрез книгата на 
Светослав Минков виждаме едно начало за проявен интерес към Япония 
и японското от един своебразен пътеводител, а днес изданията, посветени 
на Япония, имат научноизследователски характер и представят японската 
литература, дзен-изкуство, етнография, приказки, култура, пословици, но 
също така архитектура на Япония, религия, икономика, цивилизация и др.

Фиг. 3

Като едно своебразно обобщение на знанието за Япония и нейните 
особености, религия и възприятие са заглавия като: „Японската 
цивилизация“ (2013); „Японска религия“ (2014); „Японската гравюра 
укийо-е“ (2015) – автор и на четирите книги е Братислав Иванов; „Замъците 
на Япония“ (2008) от Владимир Димитров. Изданията представят различни 
аспекти на японската езикова култура и изобразително изкуство, религия 
и цивилизация. Ценен принос в развитието на българската японистична 
школа е заглавието „Нипоника“ – кратка енциклопедия (2015) от Нако 
Стефанов. Предшественик на това издание са трудове, посветени на 
Япония – „Япония като за Япония“ на Марко Семов (първо издание през 
1984), която за пореден път се преиздава през 2014 г. През последните 
години излизат научни разработки за  Япония и нейното икономическо и 
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политическо развитие като: „Япония, икономика, технологии, иновации 
и управление“ (2012) от Н. Стефанов и Е. Кандиларов; „Япония“ (2014) 
от В. Дойков и М. Дойков, което се отнася към категория географски 
изследвания. Тук може да видим едно представяне на пътувания на авторите 
в „Япония – несравнима“, защото прилича само на себе си. В книгата 
са разгледани природата, населението, управлението и икономиката 
на страната накратко, като повече внимание е обърнато на регионите и 
градовете. Наблюдаваме появата на все повече заглавия, посветени на 
Япония, от автори, посетили страната и пишещи в научнопулярен стил: 
„Япония“ от С. Кираджиев и В. Дойков (1994); „Япония на дипломата“ от 
С. Чомаков; „Просто Япония“ от В. Маринова; „Под лазура на Япония“ 
от В. Георгиев и др.

Български издания за японската икономика, политика и 
взаимоотнощения

На голяма популярност се радват изданията, посветени на 
държавното и политческо устройство на Япония, на японската 
икономика и развитие, т.е. известния японски модел. Логично 
следствие от представените до момента книги са изданията, коита 

Фиг. 4
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разглеждат проблемите, свързани с икономическите и политическите 
взаимоотношения и особености на японския отговор на тези проблеми. 
Например: „Японският феномен и човешкият фактор“ (1991) от Цветко 
Божков; „Мениджмънт на персонала“ (1991) от Нако Стефанов; 
„Япония от Я до Я“ (2004) от Катерина Кормушева-Маркова; „Япония 
и България – модели на разслоеното потребление“ (2008) и „Стил на 
живот на локалната общност: Съвременна Япония“ от Мая Келиян; 
„Иновационното развитие на страните от Източна Азия. Япония, 
Република Корея и Китай“ (2011), „Държавно и политическо устройство 
на съвременна Япония“ (2014) от Нако Стефанов; „Японският модел за 
фирмено управление“ (2014) от Нако Стефанов и Йокояма Йошитака. 
В този раздел можем да посочим като предшественик книгата на Начо 
Папазов „Япония от самурайския меч до изкуствения интелект“ от 1988. 
Тук читателят е свидетел на едно умело съчетаване на документален и 
научнопопулярен текст.

Български издания за традиционни бойни изкуства

Друга популярна тематика, чрез която българинът се запознава 
с Япония, е темата за физическото възпитание и спорт – бойни 
изкуства и философия. Чрез учението за Япония получаваме 
представа не само за изкуството на словото – езика и литературата 
на Далечния изток, културата и историята на толкова далечен народ 
с различни традиции и обичаи, но и за особеностите на физическото 
израстване на човек чрез самоусъвършенстване на физическия дух 
– източните бойни изкуства. Ще споменем само няколко издания 
сред многобройните книги, посветени на теорията и практиката на 
традиционните бойни изкуства, които водят началото си от страната 
на изгряващото слънце – Япония. Например: „Кемпо. Традициите 
на японските бойни изкуства“ (1991) от Александър Долин; „Трите 
златни перли. Езотерични учения на Карате-до и мистичното пътуване 
на монаха-воин“ (1993) от Томас М. Уайт; „Сейтей. Иайдо. Пътят на 
меча. Формални и базови упражнения“ (2005) от Огнян Кожухаров; 
„Японски бойни изкуства“ (2013) от Анжелина Янева-Прокопова; 
„История на спорта джудо в България“ (2013) от Константин Бекяров 
и Анжелина Янева-Прокопова.
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Фиг. 5

Японска художествена литература в превод на български

Безценен е приносът през последните години на издателствата, които 
се обръщат към представяне на книги в превод директно от оригинал, а не 
чрез език посредник, което беше се превърнало в практика през XX в. и 
преводите от японски бяха рядкост. Тук може да посочим добра тенденция 
в такива големи издателства като „Изток-Запад, „Жанет-45“, „Колибри“, 
които се утвърждават все повече като професионално ориентирани 
и издават не само художествена авторска и преводна литература, но 
и научнопопулярна и научна литература. Сред преводачите може да 
споменем имената на: Цветана Кръстева, Дора Барова, Братислав Иванов, 
Людмила Холодович, Александър Киров; Дарин Тенев; Албена Тодорова; 
Елеонора Колева, Мая Милева и др. Представени са само една малка част 
от изданията на преводната художествена литература: „Хайку“ (2000); 
„Сей Шонагон. Записки под възглавката“ (2003); „Хитоми Канехара. 
Обици и змии“ (2009); „Хайку и дзен“ (2010); „Дадзай Осаму. Провалът на 
човека и други произведения“ (2011); „Мацуо Башьо. 100 хайку“ (2012); 
„Рю Мураками. Децата от гаровия сейф“ (2013); „Японски разкази“ 
(2015); „Исе Моногатари. Любовни етюди“ (2015) и др.
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Ако до 1989 г. на българската публика й бяха представяни образци на 
литературната класика, сред които средновековна японска литература и 
литература от ХХ в., днес преводните заглавия включват най-съвременни 
образци редом с непреходна класика.

Фиг. 6

Японска художествена литература в превод на български чрез 
език посредник

Не бива да подценяваме и факта, че българският читател има възможност 
да се запознае с японската художествена литература, както и с книги, 
посветени на Япония (написани на английски, френски или испански), 
и чрез превод от език посредник, което само по-себе си не омаловажава 
ценността на оригинала. Някои от заглавията в този раздел са:

- „Японска хроника от Никола Бувие“ (2005); „Изкусителки и артистки. 
Японските куртизанки XI–XIII век“ от Жаклин Пижо, в превод от 
френски; 
- „Да вкусиш водата. Сто хайку“ от дзен-монаха Танеда Сантока 
от Висенте Ая (2010); „Три будистски монаха. Хайку“ от Ямагучи 
Сейши, Танеда Сантока, Озаки Хосаи (2010) от Висенте Ая, в превод 
от испански; 
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- „Разказът на Мурасаки“ от Долби Лиза (2011); „Дзен и японската 
култура“ от Дайсецу Т. Судзуки (2014); „Японски приказки“ (2009), в 
превод от английски.

Фиг. 7

МАНГА вече и на български

През последните три-четири години наблюдаваме и една нова 
за българския читател тематика в изданията в превод от японски – 
комиксите манга. През последните 10 години на книжния пазар 
излизат различни заглавия в превод от френски и испански. Но тук 
целта е да представим изданията от японски език. „През 2012 година 
Artline Studios… успяват да сключат договор с японското издателство 
„Шуейша“ и да закупят правата над българското издание на известната 
по цял свят манга – „Наруто“…Artline Studios спазват напълно 
японския формат на книгата – тя се чете отдясно наляво, размерът й е 
колкото размерът на японското издание и има обложка върху корицата“ 
(Тасева 2013: 50). Благодарение на проявения читателски интерес 
издателството продължава в тази насока и от края на 2013 г. стартират 
поредиците, придобили световна популярност: „One Piece“ и „Death 
Note“. „Подборът на заглавия е изключително стратегически. Това са 
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истории, известни по цял свят, дори и сред хора, които не са фенове на 
аниме и манга“ (пак там: 50). От споменатите три поредици вече има 
седем броя от серията „Наруто“, шест броя от „One Piece“ в превод от 
Майре Буюклиева, както и четири броя от „Death Note“ в превод от 
Слави Георгиев.

Фиг. 8

Младите японисти

Представихме само част от изданията, посветени на Япония 
и японския език и култура, популяризиращи страната и нейните 
особености в различни аспекти. Благодарение на специалност 
Японистика българският читател има възможността да се запознае и 
със списание „КРЪГ. Списание на младия японист“, което стартира 
през 2012 г. и излиза веднъж годишно. Бъдещите професионалисти в 
областта на Японистиката имат възможността да представят и споделят 
своите разработки и преводи.
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Фиг. 9

Университетската японистиката – минало и бъдещи хоризонти

Развитие чрез писменото и печатно слово като начин да достигнем не 
само до японистите като специалисти в езика и литературата, историята 
и културата, но и до сърцата на по-широката общественост, която има 
интерес към Далечния изток и най-вече страната на изгряващото слънце 
– ЯПОНИЯ. Всичко това е възможно чрез реализиране на бъдещите 
перспективи, които са пред българската Японистика – развитие чрез 
научни и практически разработки в областта на японския език и 
литература, култура и история, в съпоставителните трудове и преводи, 
които ще популяризират както японския език и култура в България, така и 
българския език и култура в далечна Япония.

България – Япония – Светът

Именно това заглавие бе избрано за 20-ата годишнина на специалност 
Японистика, което чествахме през 2010 г. Своеобразно и логично 
продължение през тазгодишния юбилей за 25-ата годишнина се оказа 
провеждането на конференция под надслов „Бъдещи хоризонти“.
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Фиг. 10

Вместо заключение

От представените издания и направления, в които излизат през 
последните две десетилетия, може да забележим, че „с цел да утолят тази 
жажда за знания за Япония и представят възможно най-богата палитра от 
световноизвестни японски автори, българските издателства публикуват 
произведения от най-различни жанрове от японската художествена проза 
– научнофантастични, детективски, на военна или политическа тематика и 
др.“ (Минчева, 2014: 26). Същевременно засиленият интерес към Япония 
и японската култура несъмнено се дължи и на появилата се в началото на 
90-те години на XX в. университетска специалност. На книжния пазар се 
появяват все повече заглавия с научноизследователска тематика, учебници 
и учебни помагала посветени не само по японския език, но и в областта на 
японската литература, история, култура и икономика.

Несъмнено обемът на преводи от японски език на художествена 
проза и поезия не може да се сравнява със засиления интерес, който се 
наблюдава през 70-те години до началото на промените през 1989 г., 
но пък чрез представените в тази разработка някои от издадените през 
последните две десетилетия заглавия може да отбележим ръст на научните 
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и научно-популярните разработки, посветени на Япония, японския език, 
литература, история, култура, икономика и др.
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ПОЛИТИКАТА НА ЯПОНИЯ
КЪМ РЕПУБЛИКА КИРГИЗСТАН

Боряна Митева

Съществуват разнопосочни мнения в историографията относно 
японските интереси и стратегия към Централна Азия1. Поради географс-
ката си отдалеченост от региона повечето изследователи са склонни 
да се съгласят, че Япония няма сериозни геостратегически интереси 
в Централна Азия, а дипломатическите средствата, които използва, са 
единствено финансови и хуманитарни. Въпреки че японските интереси и 
влияние в Централна Азия не могат да се сравняват по сила и интензитет 
с руско-китайските, Япония е една от първите държави, които проявяват 
интерес и формулират своя собствена политика към Централна Азия. 
Стратегическото разположение на Централна Азия между Европа и Азия 
като част от Евразия, както и огромният потенциал за развитие (енергиен 
и икономически потенциал, младо и образовано население) превръщат 
региона във важно направление на японската външна политика. Япония 
възприема мира, стабилността и сигурността на Евразия, включително 
Централна Азия, като важен приоритет, от който зависи и японската 
сигурност. Въпреки икономическите затруднения на страните от региона 
в постсъветския период, Япония разглежда Централна Азия като регион 
с огромен потенциал за развитие в енергийната и икономическата 
сфера. Поради това Япония формулира свои интереси и стратегия към 
Централна Азия. Японската стратегия се променя и развива от 90-те 
години до днес2, но регионът запазва своето важно значение за японската 
1 Тази статия се посвещава на Бейшен Дайрбеков от Република Киргизстан.
2 През 1997 г. японският министър-председател Рютарьо: Хашимото формулира т. нар. 
“евразийска дипломация“ на Япония, насочена към Русия, КНР и Централна Азия. Len, 
Christopher. Understanding Japan‘s Central Asian Engagement. – In: Japan’s Silk Road Di-
plomacy. Paving the Road Ahead. Central Asia-Caucausus Institute. Silk Road Studies Pro-
grame. A Joint Transatlantic Research and Policy Center. Washington, Stockholm, 2008, p. 
31. Yuasa, Takeshi. Central Asia in the Context of Japanese-Russian Relations. – In: China 
and Eurasia Forum Quarterly, Volume 8, No 2 (2010). Central Asia-Caucasus Institute and 
Sil Road Studies Program, p. 122; Yuasa, Takeshi. Japan’s Multilateral Approach towards 
Central Asia. – In: Acta Slavica Iaponica, No 16, 2007, p. 69–70; 75; Dadabaev, Timur. 
The Evolution of Japanese Diplomacy towards Central Asia since the Collapse of the Soviet 
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външна политика. Стремежът на Япония е постигане на политически 
диалог, икономическо, енергийно сътрудничество и културен обмен. 
След 2004 г. освен на двустранно равнище отношенията на Япония с 
региона се развиват и на многостранна основа чрез диалога Централна 
Азия – Япония. За реализирането на огромния потенциал на Централна 
Азия, от една страна, и на японо-централноазиатското сътрудничество от 
друга страна, страните от региона имат нужда от японска финансова и 
техническа помощ, както и от споделянето на японски опит и знания в 
различни сфери от политико-обществения живот. Поради това японската 
помощ, насочена към подпомагане процесите на демократизиране и 
преход към пазарна икономика, към обезпечаване на сигурността и 
развитието на социално-икономическия сектор в региона, е приоритетна 
за японската външна политика в Централна Азия. 

Като част от Централна Азия, Република Киргизстан също 
представлява обект на японската политика в региона. Сигурността, 
стабилното политическо развитие и икономически просперитет 
на Киргизстан са важни както за Централна Азия и регионалната 
интеграция, така и за реализирането на японската политика в региона. 
Затова Япония проследява и отразява в дипломатическата Синя книга 
вътрешно- и външнополитическите процеси в Киргизстан от 90-те 
години до днес3 и активно съдейства за преходите към демокрация и 

Union. – In: Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg/
IFSH (ed.), OSCE Yearbook 2011: Yearbook on the Organization for Security and Co-oper-
ation in Europe (OSCE), Vol. 17, Baden-Baden: Nomos, 2012, pp. 444–445. През ноември 
2009 г. японският премиер Шиндзо Абе в своя реч говори за нова стратегия, чиято 
цел е изграждане на „арка на свободата и просперитета“ на евразийския континент, 
включващ Централна Азия. В своя реч през същата година външният министър Таро 
Асо нарича Централна Азия „коридор на мира и стабилността“. Асо отново говори 
за „евразийски кръстопът“, като има предвид изграждането на инфраструктура за 
транспорт като пътища, железопътни линии, пристанища на брега на Касписйко море 
и в Кавказ в един цял регион с Афганистан и Пакистан и единството на евразисйкия 
континент, започващ в Тихия океан и завършващ с Европа. Speech by Mr. Taro Aso, 
Minister for Foreign Affairs at the Japan National Press Club “Central Asia as a Corridor of 
Peace and Stability“, June 1, 2006. Yuasa,  Central Asia…, p. 125.
3 Според японската дипломатическа Синя книга през 90-те години основните 
проблеми на региона, включително и на Киргизстан, са разрушена икономика, 
етнически малцинства, включително руски, нарастващо население и нарастване на 
безработицата, икономически трудности и политическа нестабилност. Отбелязано 
е, че при президента Аскар Акаев Киргизстан се развива в относително стабилни 
политически и социални условия. Отчита се напредъкът на страните от Централна 
Азия към демократизиране и пазарна икономика, но се отчитат и настъпилите 
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различия в степента на демократизиране и икономически реформи. Причини за 
това са различни вътрешнополитически процеси и различията в притежанието 
на енергийни ресурси. Япония смята, че Киргизстан е най-отворената страна за 
сътрудничество и страната, която продължава да се реформира и демократизира. 
Отбелязва се наличието на американски войски в Киргизстан след 2001 г., както 
и откриването на руска военновъздушна база в Киргизстан през 2004 г. Япония 
отбелязва също така активността на Русия и КНР в насърчаване на регионалното 
сътрудничество по линия на Шанхайска организация за сътрудничество. През 2005 
и 2010 г. Япония следи с внимание политическите събития в Киргизстан и заявява, 
че подкрепя страната по пътя на демократичните реформи и се надява вълненията да 
се потушат с мирни средства, като предлага подкрепаата си за изграждане на пазарна 
икономика и демократизирането на Киргизстан. (Statement by the Press Secretary on 
the situation in the Kyrgyz republic (March 2005); Situation in the Kyrgiz Republic (March 
2005). Japan-Kyrgiz Republic Relations.www.mofa.go.jp.;  Statement by Press Secretary/
Director General for Press and Public Relations, Ministry of Foreign Affairs, on the Desta-
bilization of the situation in the Kyrgyz Republic (April 2010), Statement by Mr. Katsuya 
Okada, Minister for Foreign Affairs of Japan, on the Situation of the Kyrgyz Republic 
(June 2010), Statement by Press Secretary/Director General for Press and Public Relations, 
Ministry of Foreign Affairs, on the Parliamentary election in the Kyrgyz Republic (October 
2010); Statement by Press Secretary/Director General for Press and Public Relations, Min-
istry of Foreign Affairs, on the Parliamentary election in the Kyrgyz Republic (November 
2011). Japan-Kyrgiz Republic Relations.www.mofa.go.jp); Diplomatic Bleu book for 1992, 
Section 4. The Former Soviet Union. 4. Situations in the Former Soviet Union (except Rus-
sia) 4-3. Central Asian Region; Diplomatic Blue Book for 1996, Rgional Developments, 
The New Independent States; Diplomatic Blue Book for 1998, Chapter III. Regional De-
velopments, E. Russia and The New Independent States, 2. The New Independent States; 
Diplomatic Blue Book for 2000, Chapter 1. Genereal Overview, B. Major events in 1999, 5. 
Abduction of Japanese nationals in the Republic of Kyrgizstan; Diplomatic Blue Book for 
2001, Chapter I. General Overview, D. Japan’s Main Bilateral Relations, 4. Japan-Russia 
relations, e) Japan-OSCE Conference on Comprehensive Security in Central Asia; Dip-
lomatic Blue Book for 2002, Chapter III. Principal Regional Conditions, E. The Russian 
Federation and the New Independent States, (e) The New Independent States (NIS); Diplo-
matic Blue Book for 2003, Chapter 1. Overview: The International Situation and Japanese 
Diplomacy in 2002, E. The Russian Federation and the New Independent States, (h) The 
Situation in the NIS Countries and Japanese Diplomacy; Diplomatic Blue Book for 2003, 
Chapter 1. Overview: The International Situation and Japanese Diplomacy in 2002, E. The 
Russian Federation and the New Independent States, (h) The Situation in the NIS Countries 
and Japanese Diplomacy; Diplomatic Blue book for 2004, Chapter 2. Regional diplomacy, 
E. The Russian Federation, Central Asia and the Caucasus, 2. Central Asia and the Cau-
casus; Diplomatic Blue Book for 2005, Chapter 2. Regional diplomacy, E. The Russian 
Federation, Central Asia and the Caucasus, 2. Central Asia and the Caucasus; Diplomatic 
Blue Book for 2006, Chapter 2. Regional diplomacy, E. The Russian Federation, Central 
Asia and the Caucasus, 2. Central Asia and the Caucasus; Diplomatic Blue Book for 2009, 
Chapter 2. Regional diplomacy, 5. Russia, Central Asia, and the Caucus.
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пазарна икономика, както за подобряване на социално-икономическия 
сектор в Киргизстан, което според Япония ще доведе до вътрешно и 
естествено реформиране на страната. Въпреки че не притежава ресурси 
като Казахстан и Узбекистан например, Киргизстан е важен за Япония, 
тъй като е възприеман като изключително благонадежден партньор. На 
първо място, причината за това е, че Киргизстан е оценяван като най-
отворената за сътрудничество, най-демократичната и реформаторски 
настроена страна в региона. На второ място, се отбелязва желанието 
за сътрудничество с Япония и приятелските настроения към Япония в 
страната. Затова Япония се стреми към подпомагане на политическото 
и социално-икономическото развитие на страната и търси подкрепа от 
Киргизстан за задълбочаване на регионалната интеграция, както и за 
разрастване на японо-централноазиатското сътрудничество4. Освен това в 
Япония оценяват помощта за Киргизстан като изключително ефективна5. 

Важни и благоприятни условия за развитието на двустранните 
отношения са приятелските настроения и положителният образ на Япония в 
Киргизстан. Причини за това са огромната финансова и техническа помощ, 
предоставена от Япония, както и становището, че Япония няма политически 
цели в региона. Япония не се меси във вътрешните дела и не критикува 
директно страните в региона по отношение на политическите реформи или 
човешките права. Японската дипломация се основава на меката сила, която 
чрез оказване на помощ води до естествено политическо реформиране 
и демократизиране, като едновременно с това създава дълготрайни и 
стабилни приятелски отношения между страните6. Освен това Япония и 
Киргизстан нямат политически противоречия, а едновременно с това си 
поставят общи цели – сигурност, стабилност, икономически просперитет и 
регионално сътрудничество в Централна Азия.

Японските интереси и влияние в Централна Азия не могат да бъдат 
сравнявани с тези на Русия и КНР. В региона също така се преплитат 

4 Според Ерика Марат Киргизстан е най-отворената страна в региона, което я превръща 
в потенциално най-сериозния партньор на Япония в региона и в най-активната 
страна, насърчаваща развитието на диалога Централна Азия–Япония. Marat, Erica. 
Kyrgyzstan: Japan’s Prime Partner in Central Asia? – In: Japan’s Silk Road Diplomacy. 
Paving the Road Ahead. Central Asia-Caucausus Institute. Silk Road Studies Programe. A 
Joint Transatlantic Research and Policy Center. Washington, Stockholm, 2008, p. 87.
5 Kawato, Akio. What is Japan up to in Central Asia? – In: Japan’s Silk Road Diplomacy. 
Paving the Road Ahead. Central Asia-Caucausus Institute. Silk Road Studies Programe. A 
Joint Transatlantic Research and Policy Center. Washington, Stockholm, 2008, p. 16.
6 Marat, p. 91.
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интересите на Турция, Индия, Пакистан, Иран, Южна Корея. От една 
страна, отношенията с Русия7, сътрудничеството в ШОС и интеграцията 
в рамките на Евразийския съюз са важни приоритети за Киргизстан8. От 
друга страна, отношенията с нерегионални икономически лидери като 
Япония също имат своето значение, тъй като водят до привличането на 
финансови и технологични ресурси в страната и балансират интересите 
на силните регионални лидери като Русия и КНР9. Според Ерика Марат в 
рамките на ШОС по-богатите и силни страни в Централна Азия имат по-
големи възможности за активно участие в организацията, докато диалогът 
Централна Азия–Япония насърчава хоризонталното сътрудничество и 
равното участие на всички членове на форума10.  Япония отчита различното 
ниво на развитие на страните от региона, но предоставя равни шансове за 
развитие на двустранното и регионално сътруднчиество. Целите на Япония 
не са насочени срещу интересите на Русия, КНР и останалите заинтересовани 
държави, а към създаването на стабилен, развит и отворен регион.

Двустранно и многостранно сътрудничество
Япония установява дипломатически отношения с Киргизстан на 26 

януари 1992 г. Японското посолство в Бишкек е открито на 27 януари 
2003 г., а посолството на Република Киргизстан в Токио – на 22 април 

7 Договорно-правната основа на отношенията между Русия и Киргизстан се основава 
на около 130 договора, урегулиращи отношенията в най-различни сфери, предмет 
на взаимодействието им. На 10 юни 1992 г. е подписан Договор за приятелство, 
сътрудничество и взаимопомощ, а на 27 юли 2000 г. – Декларация за вечна дружба, 
съюз и партньорство. Руско-киргизските отношения имат характер на стратегическо 
партньорство и се развиват в рамките на регулярен политически диалог, търговско-
икономическо сътрудничество, военно и военно-техническо сътрудничество и 
сътрудничество в областта на науката и образованието. Посольство Российской 
федерации в Киргизской Республике, Российско-Киргизские отношения, www.kyr-
gyz.mid.ru
8 Като основни приоритети на външната политика на Киргизстан се възприемат 
сътрудничеството със съседните държави, КНР, Русия, насърчаването на 
интеграционните процеси в рамките на Евразийския съюз и създаването на 
благоприятни условия за свободно придвижване на капитали, стоки и хора между 
Централна Азия, Русия и Турция. Министерство иностранных дел Кыргызской 
Республики, Информация о Кыргызской Республики, Внешняя политика. www.mfa.
gov.kg
9 Belokrenitsky, Vyacheslav. Russia and Greater Central Asia. – In: Asian Survey, Vol. 34, 
No 12 (Dec., 1994) p. 1100.
10 Marat, p. 92.
11 Countries and Regions. Japan-Kyrgyz Republic relations (Basic Data).www.mofa.go.jp
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2004 г.11 Още през 1993 г. президентът на Киргизстан Аскар Акаев 
заминава на посещение в Токио, в резултат на което е отпуснат заем на 
Киргизстан, а в Бишкек е отворен японски център през 1995 г. Също 
така икономист от Япония е изпратен като съветник на президента, за 
да подпомогне прехода към пазарна икономика в страната12. Въпреки че 
Япония споделя общи цели със западните държави за демократизиране 
на региона, японският подход към демократизиране е различен и включва 
насърчаване на японския (източноазиатски) модел на реформиране като 
алтернатива на западния шоков модел. Японската „демокрация чрез 
развитие“ насърчава бавните и постепенни реформи, взема под внимание 
културно-историческите характеристики на региона, фокусира усилията 
върху икономическото развитие и човешкия потенциал, в следствие на 
което регионът сам ще се реформира13.

В периода между 1992 и 2013 г. са направени 15 официални посещения 
в Киргизстан, а от страна на Япония в Киргизстан те са 3314. От страна 
на Япония посещенията на най-високо равнище са осъществени от 
външните министри Мичио Ватанабе през 1992 г., Йорико Кавагучи 
през 2004 г. и Фумио Кишида през 2014 г.15 Президентът Аскар Акаев 
прави 3 официални визити в Япония (1993, 1998, 2004), Курманбек 
Бакиев – 1 (2007 г.)16, Алмазбек Атамбаев – 1 (2013 г.).17 Развива се 
и сътрудничество по парламентарна линия. През 2012 г. е подписан 

12 Tetsuya, Hirose. Japan’s Diplomacy in Central Asia: The Perspective of a Working-Level 
Policy Maker. – In: Japan’s Silk Road Diplomacy. Paving the Road Ahead. Central Asia-
Caucausus Institute. Silk Road Studies Programe. A Joint Transatlantic Research and Policy 
Center. Washington, Stockholm, 2008, p. 184.
13 Ibid, p. 183; Uyama, Tomohiko. Japan’s Diplomacy towards Central Asia in the Context 
of Japan’s Asian Diplomacy and Japan-U.S. Relations. – In: Japan’s Silk Road Diplomacy. 
Paving the Road Ahead. Central Asia-Caucausus Institute. Silk Road Studies Programe. A 
Joint Transatlantic Research and Policy Center. Washington, Stockholm, 2008, p. 108–109.
14 6 официални посещения на ниво министър-председател, 14 на ниво министри, 5 
на ниво държавен глава. Countries and Regions. Japan-Kyrgyz Republic relations (Basic 
Data).www.mofa.go.jp
15 Останалите посещения са направени от официални лица като министъра на 
Агенцията по икономическо планиране, държавния секретар по външните работи, 
парламентарния секретар по външните работи, парламентарния секретар по 
икономика, търговия и индустрия и др. 
16 President Kurmambek Bakiev of the Kyrgiz Republic and the First Lady to visit Japan 
(November 2007). Japan-Kyrgiz Republic Relations.www.mofa.go.jp
17 Visit to Japan of His Excellency Mr. AlmazbekAtambaev, President of the Kyrgyz Repub-
lic (Fevruary 21, 2013). Japan-Kyrgiz Republic Relations.www.mofa.go.jp
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Меморандум за взаиморазбирателство по въпросите за взаимодействие 
на парламентарните групи за приятелство на двете страни18.

През 2004 г. при посещението на японския външен министър Йорико 
Кавагучи в Киргизстан Япония предлага нова инициатива за Централна 
Азия, която задълбочава регионалното сътрудничество, развитието на 
двустранните отношения на Япония с всяка страна в Централна Азия 
поотделно, както и взаимодействието между Япония и целия регион 
на многостранна основа чрез общ механизъм за сътрудничество на 
най-високо равнище – диалога Централна Азия–Япония. Диалогът 
се превръща във важен форум за дискусии, вземане на решения и 
формулиране на политики в региона, а Япония възприема Киргизстан 
като основен партньор в рамките на диалога и в региона като цяло. За 
основни принципи на диалога се приемат уважението към различието, 
конкуренцията и отвореното сътрудничество. Като приоритетни цели 
на диалога са обявени осигуряване на мир, сигурност и стабилност 
в региона, включително в Афганистан; борбата срещу тероризма, 
религиозния екстремизъм, трафика на наркотици19; създаването на 
свободни и независими общества чрез развитие на демокрацията, но 
при запазване на културно-историческите характеристики на региона; 
икономически и социален прогрес чрез икономическо развитие, който 
да подобри всекидневието на хората и човешката сигурност20; енергийно 

18 Посольство Кыргиызской Республики в Японии, Кыргызстан-Япония.kyrgyzem-
bassy.jp.
19 “Central Asia plus Japan“ Dialogue Third Foreign Ministers’ Meeting (Overview),August 
7, 2010; “Central Asia plus Japan“ Dialogue Third Foreign Ministers’ Meeting Joint Press 
Release, August 7, 2010; Joint Statement “Central Asia + Japan“ Dialogue/Foreign Minis-
ters’ Meeting Relations between Japan and Central Asia as They Enter a New Era—Astana, 
August 28, 2004.
20 Central Asia plus Japan“ Dialogue: Action Plan, June 5, 2006, Ministry of Foreign Af-
fairs; Joint Statement “Central Asia + Japan“ Dialogue/Foreign Ministers’ Meeting Rela-
tions between Japan and Central Asia as They Enter a New Era—Astana, August 28, 2004; 
Fifth Foreign Ministers’ Meeting of the “Central Asia plus Japan“ Dialogue;  Совместное 
заявление 5-го совещания Министров иностранных дел Диалога „Центральная Азия 
+ Япония“ „Новое десятилетие взаимовыгодного сотрудничества между странами 
Центральной Азии и Японией“/ 「中央アジア諸国と日本との間の互恵的パートナー
シップの新たな１０年」, Japan-Kyrgiz Republic Relations.www.mofa.go.jp. Приема се 
документ, който очертава конкретни рамки на съвместното сътрудничество. „Дорожная 
карта – Региональное сотрудничество в обалсти сельского хозайства в рамках Диалога 
„Центральная Азия+Япония“/ 「中央アジア＋日本」対話の枠組みによる農業分野
地域協力ロードマップ, Japan-Kyrgiz Republic Relations. www.mofa.go.jp; Совместное 
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сътрудничество, изграждане на транспортна и телекомуникационна 
инфраструктура, сътрудничество в областта на опазване на околната 
среда и ефективно използване на водните и енергийни ресурси, мерки при 
природни бедствия21; културен и граждански обмен; междурегионалното 
сътрудничество и интеграция; подобряване на отношенията на Централна 
Азия със съседните държави, както и с международната общност; 
задълбочаване на сътрудничеството между Централна Азия и Япония22. 
Политическата координация се осъществява освен чрез срещите на 
външните министри и чрез срещи на висши официални лица23. Освен 
това в рамките на диалога Япония и Киргизстан имат възможност да 

заявление 5-го совещания Министров иностранных дел Диалога „Центральная Азия 
+ Япония“ „Новое десятилетие взаимовыгодного отрудничества между странами 
Центральной Азии и Японией“ Бишкек 16 июля 2014 г.
20 Совместное заявление 5-го совещания Министров иностранных дел Диалога 
„Центральная Азия + Япония“ „Новое десятилетие взаимовыгодного сотрудничества 
между странами Центральной Азии и Японией“/ 「中央アジア諸国と
日本との間の互恵的パートナーシップの新たな１０年」. Japan-Kyrgiz Republic Re-
lations.www.mofa.go.jp
21 На 5 октомври 2008 г. в село Нура, област Араи, провинция Ош има земетресение, 
от което са пряко засегнати 1000 души (74 убити и 142 ранени), 70% от 
инфраструктурата е повредена, а 128 къщи изцяло разрушени. Япония предоставя на 
Киргизстан помощ от 11 млн. йени за възстановяване на региона от земетресението. 
Emergency Assistance for Earthquake Disaster in the Kyrgyz Republic (October 2008). 
Japan-Kyrgiz Republic Relations.www.mofa.go.jp.Киргизстан подкрепя Япония след 
Голямото земетресение в Източна Япония, като предоставя стоки, материали и 
финансови средства. Meeting between Mr. Takeaki Matsumoto, Minister for Foreign 
Affairs and Mr. Omurbek Babanov, First Vice Prime Minister of the Kyrgyz Republic 
(August 2011); Meeting between Mr. Yukio Edano, Chief Cabinet Secretary, and Mr. 
Omerbek Babanov, First Vice Prime Minister of the Kyrgyz Republic (August 2011), 
Meeting between Mr. Kazuyuki Hamada, Parliamentary Vice Minister for Foreign Affairs 
and Mr. Melis Mambetjanov, Minister of Finance of the Kyrgyz Republic (October 2011). 
Japan-Kyrgiz Republic Relations.www.mofa.go.jp
22 PRESS RELEASE “Central Asia plus Japan“ Dialogue/Foreign Ministers Meeting - Re-
lations between Japan and Central Asia enter a New Era -28 August 2004, Ministry of For-
eign Affairs, Japan; Nurgaliev, Marat., Timur Shaymergenov, p. 129–130.
23 “Central Asia plus Japan“ Dialogue/Senior Officials Meeting (SOM), March 4, 2005; The 
Third “Central Asia plus Japan“ Dialogue/Senior Officials’ Meeting (SOM), December 14, 
2007; The Sixth Senior Officials’ Meeting (SOM) of the “Central Asia plus Japan“ Dia-
logue, December 1, 2011; Diplomatic Blue Book for 2006, Chapter 2. Regional diplomacy, 
E. The Russian Federation, Central Asia and the Caucasus, 2. Central Asia and the Cau-
casus; Diplomatic Blue Book for 2009, Chapter 2. Regional diplomacy, 5. Russia, Central 
Asia, and the Caucus.
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осъществяват икономическо сътрудничество чрез икономически форуми 
(от 2010 г.)24 и интелектуален обмен чрез т.нар. Интелектуален диалог (от 
2006 г.)25.

24 Целта на икономическия форум е задълбочаване на икономическите взаимо-
отношения между Япония и Централна Азия, икономически реформи и растеж в 
региона, превръщане на региона в общ регионален пазар и привлекателен за чужди 
инвестиции, интеграция на региона, насърчаване на търговския и технологичен 
обмен. „Японско-Центральноазиатский экономический форум“ в рамках Диалога 
„Центральная Азия + Япония“ „К развитию экономических связей между Японией 
и Центральной Азией“ Предметы обсуждения; „Японско-Центральноазиатский 
экономический форум“ Вступительная речь Ютака БАННО, Парламентского 
заместителя министра иностранных дел 26 Июля 2011; „Японско-Центральноазиатский 
экономический форум“ в рамках Диалога „Центральная Азия – Япония“ „К развитию 
экономических связей между Японией и Центральной Азией“ - Программа; Диалог 
„Центральная Азия – Япония»: Японско-Центральноазиатский экономический форум 
„К развитию экономических связей между Японией и Центральной Азией“ 26 июля 
2011 г
25 Second “Central Asia plus Japan“ Intellectual Dialogue (Tokyo Dialogue), Janu-
ary 24, 2007. Диалог „Центральная Азия–Япония“ Третий Токийский диалог 
(тема „Окружающая среда“) Предметы обсуждения; Интеллектуальный диалог 
„Центральная Азия–Япония»: Третий Токийский диалог 20 февраля 2009 года 
(пятница), Зал Международных конференций, Министерство иностранных дел 
Японии Резюме председателя. 4-ый Токийский диалог (Тема: „Дальнейшее 
оснащение транспортно-логистической инфраструктуры в регионе Центральной 
Азии») Предметы дискуссий Февраль, 2010; Интеллектуальный диалог „Центральная 
Азия + Япония“: 4-ый Токийский диалог 25 февраля 2010 года в зале международных 
заседаний Министерства иностранных дел Обзор председателя; Диалог „Центральная 
Азия – Япония“ 4-ый Токийский диалог Основной доклад вице-министра Фукуямы 
25 февраля 2010 года; “Central Asia plus Japan”: The Fourth Tokyo Dialogue Programme, 
Диалог „Центральная Азия – Япония“ — 6-ой Токийский диалог „Региональное 
развитие Центральной Азии через сельское хозяйство“ Итоговый отчет председателя; 
Диалог „Центральная Азия – Япония“ — 6-ой Токийский диалог Вступительное 
слово Парламентский Вице-министр иностранных дел Японии Хиротака ИСИХАРА; 
Диалог „Центральная Азия – Япония“ — 6-ой Токийский диалог „Региональное 
развитие Центральной Азии через сельское хозяйство“.; Диалог „Центральная Азия 
– Япония“: Японско-Центральноазиатский экономический форум „К развитию 
экономических связей между Японией и Центральной Азией“ 26 июля 2011 г; Диалог 
„Центральная Азия – Япония“ — 6-ой Токийский диалог „Региональное развитие 
Центральной Азии через сельское хозяйство“ Итоговый отчет председателя; Диалог 
„Центральная Азия – Япония“ — 6-ой Токийский диалог Вступительное слово 
Парламентский Вице-министр иностранных дел Японии Хиротака ИСИХАРА; 
Диалог „Центральная Азия – Япония“ — 6-ой Токийский диалог „Региональное 
развитие Центральной Азии через сельское хозяйство“.
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По време на посещението на министър Кавагучи също така Киргизстан 
заявява подкрепата си за кандидатурата на Япония за постоянно място 
в Съвета за сигурност на ООН. Двете държави се договарят да си 
сътрудничат за установяване на мир в Афганистан26 и в региона. Япония 
отпуска дарение за построяването на училище за деца с увреждания на 
стойност 250 хил. д.27, както и финансови средства за осъществяването 
на 5 проекта в Киргизстан – до 25,617 хил. д. за ремонт и оборудване на 
училище в село Кочкор, закупуване и доставка на учебници по социални 
науки за училища в четири южни провинции на Киргизстан (79,593 хил. 
д.), изготвяне на учебници и закупуване на компютри за училище за деца 
с увреждания (44,940 хил. д.), закупуване на медицинско оборудване 
за семейния медицински център в регион Ак-Суу, в провинция Исък-
кул (44,895 хил. д.), модернизиране на съоръжения и подновяване на 
оборудването на дом за социални грижи в региона Джаил, Чуйска област 
(55,460 хил. д.)28.

При последното посещение на президента Атамбаев през 2013 г. 
се подписват Меморандум за сътрудничество между Министерството 
на икономиката на Киргизстан и Министерството на икономиката, 
търговията и индустрията на Япония, Меморандум за сътрудничество 
в сферата на образованието между Министерството на образованието и 
науката на Киргизстан и Министерството на образованието, културата, 
спорта, науката и технологиите на Япония.

На 16 юли 2014 г. японският външен министър Фумио Кишида пристига 
на официално посещение в Киргизстан, за да присъства на 5-ата среща на 

26 Афганистан е поканен като гост на втория диалог Централна Азия–Япония 
през юни 2006 г. Япония също така отпуска специална помощ за съседните на 
Афганистан страни – Таджикистан и Узбекистан. Япония е един от основните 
дарители за Афганистан между 2001 и 2009 г. Тя отпуска 1,79 млрд. д. за хуманитарна 
помощ, демократизация, управление, реформи в сферата на сигурността, други 
взъстановителни дейности. До 2009 г. 130 японски цивилни работят в Афганистан. 
Япония също така подкрепя инициативите на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа за подпислване на митническия и граничен контрол в 
Централна Азия и Афганистан. Япония отпуска финансови помощи за Афганистан в 
сфери като развитие на инфраструктурата, земеделие и човешки ресурси. Diplomatic 
Blue Book for 2001, Chapter I. General Overview, D. Japan’s Main Bilateral Relations, 4. 
Japan-Russia relations, e) Japan-OSCE Conference on Comprehensive Security in Central 
Asia. Tetsuya, Japan’s Diplomacy…, p. 196; Yuasa. Central Asia…, p. 133.
27 Visit by Minister for Foreign Affairs Mr. Yoriko Kawaguchi to the Kyrgyz Republic 
(Press Release) (August 2004). Japan-Kyrgiz Republic Relations.www.mofa.go.jp.
28 Grassroots Human Security Grant Aid to the Kyrgyz Republic (August 2004), Japan-
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външните министри в рамките на диалога Централна Азия – Япония. Освен 
общата среща на министрите Кишида има среща с президента (Алмазбек 
Атамбаев) и външния министър (Ерлан Абдилдаев) на Киргизстан. 
Външният министър на Киргизстан заявява, че Киргизстан и Япония 
споделят общи ценности и че Киргизстан смята Япония за “най-важен 
партньор“. Япония ще осигури на Киргизстан заем в размер на 12 мрлд. 
йени за подновяването на магистрала. Също така Япония възнамерява 
да предостави на Киргизстан субсидия за обновяване на летище, за 
медицински грижи и намаляване на риска от бедствия, за които японски 
малки и средни предприятия могат да осигурят необходимите технологии 
и оборудване. При срещата на Кишида с министъра на финансите на 
Киргизстан – Олга Лавров, е съгласувано реализирането на два проекта 
–  „Проект за подобряване на оборудването за поддържането на пътищата 
в областите Ош, Джалал-Абад и Талас“ и „Проект за стипендии в сферата 
на развитието на човешките ресурси“29. 

Активизира се сътрудничеството в областта на икономиката и 
енергетиката. Организацията за разработване на нови енергийни и 
промишлени технологии на Япония (NEDO) и Японската национална 
корпорация за нефт, газ и метали реализират редица съвместни 
проекти30. През 2013 г. двустранният стокообмен надхвърля 10 млрд. 
йени (японски внос 80 млн. йени (алуминий и други) и японски износ 
9,86 млрд. йени (машини, транспортно оборудване, коли)31. Въпреки 
че се наблюдава прогрес в развитието на двустранните търговски 
контакти, те не достигат сериозно равнище и все още съществува 
огромен потенциал за развитие в тази област. Търговията на Япония с 
Киргизстан през 2004 г. е 502,738 хил. д. (износ – 3,738 хил. д. и внос 
– 499 хил. д.). За 2010 г. същите данни са в размер на 222,196 хил. д. 
(износ – 36,196 хил. д. и внос -186 хил. д.), а за 2013 г. – 258132,9 хил. 

Kyrgiz Republic Relations.www.mofa.go.jp
29 Visit by Minister for Foreign Affairs Fumio Kishida to the Kyrgyz Republic, July 17, 
2014 . Japan-Kyrgiz Republic Relations.www.mofa.go.jp
30 Посольство Кыргиызской Республики в Японии, Кыргызстан-Япония. kyrgyzem-
bassy.jp
31 Countries and Regions. Japan-Kyrgyz Republic relations (Basic Data).www.mofa.go.jp. 
Наблюдава се повишаване на двустранната търговия в сравнение с 2004 г., когато 
японският износ за Киргизстан се равнява на 3,738 млн. д., а японският внос  – на 
499 хил. д. Japan External Trade Organization, Reports and Statistics, Japanese Trade and 
Investment Statistics.www.jetro.go.jp
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д. (износ – 257293,1 хил. д. и внос – 839,8 хил. д.)32. Ясно се вижда 
увеличението в сумата на двустранния стокообмен, но като цяло на 
фона на общата японска търговия, както и на общата търговия на 
Киргизстан, японо-киргизските търговски контакти остават с ниски 
стойности33. Япония заема трето място във външнотърговския оборот 
на Киргизстан с азиатските държави през 1994 г., четвърто място през 
2000 г. и шесто място през 2010 г. Стркутурата на японския износ към 
Киргизстан се състои предимно от научно и контролно оборудване, 
оборудване за телекомуникации, строителни машини, автомобили и 
автобуси, а японският внос от Киргизстан включва сладко, мармалад, 
цветя, билки, материали от животински произход.

Японска официална помощ за развитие
За реализирането на значимия потенциал в отношенията на Япония 

със страните в Централна Азия, включително Киргизстан, Япония 
се стреми към подпомагане на реформирането, модернизирането, 
стабилизирането, икономическото развитие на страните. Основното 
средство за реализирането на помощта представлява японската официална 
помощ за развитие. Япония е сред най-важните страни, отпускащи помощ 
на Киргизстан, и сътрудничеството по линия на ОДА има съществено 
значение за развитието и модернизирането на социално-икономическия 

32 Данните са изготвени от Министерството на финансите на Япония и са цитирани 
по Japan External Trade Organization, Reports and Statistics, Japan’s International 
Trade in Goods (Yearly).www.jetro.go.jp. Данните за 2012 и 2013 г. са цитирани по 
Национальний Статистический Комитет Кыргиызской Республики, Публикации – 
Внешняя Торговля Кыргиызской Республики, 2009-2013.www.stat.kg
33 Например основни търговски партньори на Киргизстан за 2012 г. при износа са 
страните от ОНД (52,5%), Швейцария (32,6%), Казахстан (24,1%), Русия (13%), 
Узбекистан (11,3%), при вноса  – страните от ОНД (50%), Русия (33%), КНР (22,5%), 
ЕС (10,3%), Казахстан (9,7%). Министерство экономики Кыргызской Республики, 
Внешняя торговская политика, внешняя торговля.mineconom.gov.kg. За основните 
търговски партньори на Киргизстан в периода между 1998 г. и 2009 г. виж Самигуллин, 
Э. В. Внешняя торговля Кыргызстана: история, анализ, денна – Б.: 2011 – 148 с. 
Бишкек, с. 28; 30;43; 45. Министерство экономики Кыргызской Республики.mine-
conom.gov.kg. За 2010 г. търговията на Киргизстан с Русия е 1341,7 млн. дол., с КНР 
– 694,6 млн. дол., със САЩ – 281,4 млн. дол., с Турция – 664 млн. дол., с Индия – 22,2 
млн. дол., с Южна Корея – 50, 2 млн. дол., с Япония – 87,2 млн. дол. Самигуллин, с. 66; 
84; 86; 89; 90; 95; 98. Министерство экономики Кыргызской Республики.mineconom.
gov.kg.
33 Marat, p. 89.
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и инфрастурктурните сектори от икономиката на Киргизстан34. До 2012 г. 
Япония отпуска по линия на ОДА на Киргизстан 25,665 млрд. йени под 
формата на заеми, 16,039 млрд. йени под формата на субсидии, 12,862 
млрд. йени под формата на техническо сътрудничество35.

Основните направления на японската помощ към Киргизстан 
са съдействие за постигане на балансиран икономически растеж, 
подпомагащ установяването на демокрация. Приоритетни сфери 
са поддържане управлението на транспортната инфраструктура 
и урегулиране на регионалните диспропорции – модернизиране 
на пътища и магистрали и развитие на селските местности, и 
реконструкция на социалната система – образование и здравеопазване36. 
Според японските доклади на ОДА Киргизстан е изключително важна 
страна поради географското си разположение, свързващо Азия с 
Европа, Русия с Близкия изток, прояпонски настроена и стремяща се 
към сътрудничество с Япония както на международната сцена, така 
и в Централна Азия. В същото време обаче Киргизстан не разполага 
с достатъчно природни суровини и добре развита промишленост, 
които са необходими за икономически растеж. Освен това се сблъсква 
с проблеми като остаряла инфраструктура, проблеми в социалната 
сфера (образование и здравеопазване), икономически разлики между 
градските и селските области. Затова сътрудничеството по линия 
на ОДА ще подпомогне не само задълбочаването на двустранните 
отношения, но и ще доведе до повишаване на жизнения стандарт на 
населението, икономически растеж и социално благоденствие, което 
ще създаде благоприятни условия за поддържането на демокрация 
и стабилност в страната и ще допринесе за поддържането на ред и 
стабилност в целия регион. Като средносрочни цели на ОДА са приети 
приоритетните и за правителството на Киргизстан – транспортна 
инфраструктура, урегулирането на диспропорциите и реконструкция 

34 Освен по линия на ОДА Япония участва в отпускането на помощи за Киргизстан 
и чрез международни организации като Световната банка и Азиатската банка за 
развитие. Ролята на Япония за развитието на Киргизстан може да се проследи най-
вече чрез инфраструктурните проекти, транспорт, туризъм, предприемачество, 
здравеопазване и образование. Marat, p. 89. 
35 Official Development Assistance, Japan’s ODA White Papers, Part 3 Statistical Appendix 
Central Asia and Caucasus.www.mofa.go.jp
36 Страновая программа помощи Кыргызской Республике, Декабрь 2012 года; Official 
Development Assistance, Japan’s ODA White Paper for 2002, Part 3 Statistical Appendix 
Central Asia and Caucasus.www.mofa.go.jp
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на социалната структура37. Япония предоставя по линия на ОДА на 
Киргизстан заеми и инвестиции в частния сектор за периода 1993–
1999 г. 25,665 млн. йени за модернизиране на пътища и летище и за 
закупуването на потребителски стоки. Също така за периода 1995–2013 
г. са предоставени безвъзмездни помощи на стойност 7670,348 млн. 
йени в сферите транспорт, комуникации, земеделие, здравеопазване, 
развитие на човешките ресурси. За периода 2009–2013 г. Япония 
отпуска заеми на Киргизстан в размер на  256 млн. йени, финансови 
помощи – 166 млн. йени, и под формата на техническо сътрудничество 
– 144 млн. йени38. За периода между 2008 и 2013 г. по линия на ОДА 
Япония предоставя на Киргизстан 553,65 млн. д. (252,15 млн. д. в 
заеми, 148,49 млн. д. под формата на субсидии и 152,99 млн. д. под 
формата на техническо сътрудничество). В сравнение с други държави, 
подпомагащи Киргизстан, Япония е на четвърто място през 2008, 
2009 и 2012 г. и на трето през 2010 и 2011 г. (след САЩ, Германия, 
Обединеното кралство или Швейцария)39.

Наблюдава се изменение в политиката на Япония по линия на 
ОДА към Централна Азия от 90-те години до днес. Първоначално 
политиката се гради върху стремежа към изграждане на пазарни 
икономики, преминава през виждането за „Централна Азия като 
едно цяло“, но търпи изменения в посока „помощ, изградена въхру 
различните нива на икономическо развитие“, достигнати в различните 
държави, т.е. диференциран подход. Япония смята, че се наблюдава 
различно икономическо развитие в страните от региона поради 

37 Official Development Assistance (ODA), ODA by Region, Central Asia and the Cau-
casus, „Страновая программа помощи Кыргызской Республике, Декабрь 2012 года“. 
www.mofa.go.jp. Official Development Assistance (ODA), ODA by Region, Central Asia 
and the Caucasus, Japan’s ODA Data for Kyrgiz Republic., Evaluation of Assistance for the 
Transition to a Market-oriented Economy in Three Central Asian Countries (Republic of 
Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Republic of Uzbekistan) (Third Party Evaluation) (February 
2012).
38 Japan’s ODA Data for Kyrgyz Republic, Official Development Assistance, ODA by Re-
gion, Central Asia and Caucasus.www.mofa.go.jp. За периода 2002–2008 г. данните са 
съответно над 30 млн. дол., над 27 млн. дол. и над 53 млн. дол. (Official Develop-
ment Assistance (ODA), Japan’s ODA White Paper 2003–2009.www.mofa.go.jp.), а а за 
периода 1997–2001 г. съответно 312 хил. дол., над 46 хил. дол. и 41 хил. дол. Official 
Development Assistance, Japan’s ODA White Paper for 2002, Part 3 Statistical Appendix 
Central Asia and Caucasus.www.mofa.go.jp
39 Official Development Assistance (ODA), ODA by Region, Central Asia and the Cauca-
sus, Japan’s ODA Data for Kyrgiz Republic.
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различните вътрешнополитически процеси и избор на политики към 
демократизиране и поради липсата на суровини в част от държавите. 
Според японската оценка Киргизстан е постигнал икономически 
растеж благодарение на суровините си, но все още има различия между 
стандарта на живот на градското и селското население. Страната 
вече няма нужда от помощ за преход към пазарна икономика, а за да 
подсили ефективността на икономиката си – съживяване на банките,  
модернизиране и развитие на икономическата структура, модернизиране 
на енергийните доставки, транспортни и дистрибуторски системи, 
помощ за развитието на човешките ресурси и изграждане на система 
за насърчаване развитието на икономическия и индустриален растеж, 
изграждане на социалния сектор, насърчаване на употребата на 
информационни технологии и сътрудничество в региона.

Освен в социално-икономическия и инфраструктурните сектори 
изключително важно сътрудничество в рамките на ОДА е техническото 
и културно сътрудничество, което се осъществява чрез ДЖАЙКА. 
Техническото сътрудничество е оценено като изключително успешно 
от японска страна, тъй като подпомага създаването на прояпонски 
сантимент и осъществява значими проекти, които подкрепят създаването 
на добра репутация и присъствие на Япония в страната и региона. Освен 
това се обучават хора, от които частният бизнес има нужда. Джайка се 
стреми към изкореняване на бедността в Киргизстан чрез икономически 
растеж на базата на развитие на инфраструктурата, подкрепа на 
социалния сектор, засилване на експортните възможности и насърчаване 
на бизнеса, изграждане на транспортна система, развитие на селското 
стопанство и бизнеса40. Японските доброволци са активни в сфери като 
регионално развитие и развитие на човешките ресурси, подпомагане на 
хора с увреждания, подпомагане на икономиката и земеделието главно в 
отдалечените планински региони41. 

Един от най-важните реализирани проекти е създаването на Японски 
център за развитие на човешките ресурси в Бишкек през 2003 г. В Центъра 
се организират бизнес курсове, курсове по японски език и събития за 
задълбочаване на взаимното разбирателство и опознаване на историята 
и културите. Киргизско-японският център в Бишкек играе важна роля 
в популяризирането на японския език и култура в Киргизстан. Освен 

40 JICA, Kyrgyz Republic, Annual Reports, Annual Report for 2014. www.jica.go.jp
41 Rakhimov, Mirzokhid. Central Asia and Japan: Bilateral and Multilateral Relations. – In: 
Journal of Eurasian Studies, 5 (2014), p. 81
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взаимното опознаване и създаване на приятелски връзки Центърът има 
роля в подпомагане осъществяването на реформи в икономическия и 
политическите сектори чрез организирането на семинари и курсове, 
свързани с управлението на предприятия, икономически и бизнес 
въпроси, туризъм. Също така се предоставят курсове по японски 
език с възможност за обучение в японски университети. Подпомага 
създаването на специалисти по Япония, които да продължат приятелските 
отношения между Япония и Киргизстан42. По линия на техническото 
сътрудничество за периода 1992–2013 г. са предоставени 11659,247 
млн. йени в сфери като развитие на планирането, правителство, 
обществени ползи, транспорт, социална инфраструктура, комуникации, 
селско стопанство, животновъдство, гори, риболов, мини, индустрия, 
енергия, бизнес и търговия, туризъм, развитие на човешките ресурси, 
наука, здравеопазване, услуги за социално подпомагане и др.43 За 2013 
г. Киргизстан получава под формата на техническо сътрудничество 
от ДЖАЙКА 1,503 млн. йени, или 8,4% от общата помощ за Кавказ 
и Централна Азия44. Япония обаче отстъпва челното си място по 
финансова помощ за Киргизстан за сметка на Русия и КНР. Например 
през 1998 г. първите трима дарители (хуманитарна и техническа помощ) 
на Киргизстан са САЩ (15107,8 млн. д.), Германия (2345,3 млн. д.) и 
Турция (1864,2 млн. д.), а Япония е на осмо място (304,4 млн. д.). През 
2009 г. Япония е на 15 място с 379,6 млн. д., а на първите три места са 

42 Marat, pp. 93–95.
43 През 2008 г. от общата помощ, отпускана за програмите на ДЖАЙКА към Централна 
Азия и Кавказ (28,540 хил. йени),  Киргизстан получава 1,641 хил. йени. За 2009 г. 
данните са съответно от общо 19,948 млн. йени – 1,028. За 2010 г. от общо 19,777 
млн. йени – 1,852 млн. йени. За 2011 г. от общо 15,501 млн. йени – 1,193 млн. йени. 
За 2012 г. от общо 24,324 млн. йени – 1,260 млн. йени. За 2013 г. от общо 17,857 млн. 
йени – 1,503 млн. йени. JICA, Kyrgiz Republic, Annual Reports; JICA, Kyrgyz Republic, 
Geographical Destrubution of JICA Operations. www.jica.go.jp
44 JICA, Kyrgiz Republic, Annual Reports. www.jica.go.jp. Важни проекти: чрез заеми 
– Проект за възстановяване на пътя Бишкек–Ош (2) (52,50 млн. д./1998 г.); Проект 
за регулиране на социалния сектор (23,18 млн. д./1999 г.); чрез финансова помощ – 
Проект за подобряване на системата за спешна медицинска помощ в Бишкек (8,39 
млн. д./1998 г.); Проект за повишаване на производството на хранителни продукти (3 
млн. д./1998 г.; 3,30 млн. д./2000 г.; 3 млн. д./2001 г.); Проект за доставка на музикални 
инструменти и звуково оборудване на Киргизската държавна консерватория (0,47 
млн. д./1998 г.). Official Development Assistance, Japan’s ODA White Paper for 2002, 
Part 3 Statistical Appendix Central Asia and Caucasus. www.mofa.go.jp
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съответно САЩ (21836,7 млн. д.), КНР (19563,7 млн. д.) и Русия (7293,6 
млн. д.)45.

Важни проекти, осъществени между Япония и Киргизстан по линия 
на ОДА, са: Проект за развитие на квалификацията и уменията на 
бизнес лица в Киргизстан чрез Японо-Киргизския център за развитие 
на човешките ресурси в Бишкек (2013–2016), Проект за подпомагане на 
годните за износ зеленчукови семена в Чуйска област, Тарас (2013–2018), 
Проект за реконструкция на моста над река Кок-Арт по пътя Бишкек–Ош 
(2013), Проект за подобряване на оборудването за подръжка на пътищата 
в областите Ош, Джалал-Абад и Талас (2014), Проект за подсилване на 
общността чрез насърчаване на малкия бизнес чрез подхода „Едно село, 
един продукт“ в региона Исик-Кул (2012–2016). Проекти, насочени към 
цялостното развитие на Киргизстан, са Проект за развитие на капацитета 
за управлението на поддръжката на мостове и тунели (2013–2016), Проект 
за стипендия за развитие на човешките ресурси (2009–2012), Проект за 
засилване способностите за реакция и преценка на риска при бедствия 
и улесяване регионалния диалог за сътрудничество, което ще допринесе 
за насърчаване превенцията от бедствия в Република Киргизстан (2013), 
Проект за създаване на офиси за взаимодействие в Централна Азия (2013), 
Проект за стипендия за развитие на човешките ресурси (2012–2014)46, 
Проект за подпомагане на селското стопанство – Рьо:хин Кейкаку Ко, 
Лтд., компания, която държи верига от магазини Муджи заедно с Джайка 
– „Засилване на общността в областта Исък-Кул“ като част от проекта на 
Джайка „Едно село, един продукт”47. 

В областта на културата японските субсидии са на стойност 257 млн. 
йени (Cultural grant aid) и 33,8 млн. йени (Grassroots grant aid) за периода 

45 Самигуллин, Э. В. Внешняя торговля Кыргызстана: история, анализ, денна – Б.: 
2011 – 148 с. Бишкек, с. 105–106. Министерство экономики Кыргызской Республики.
mineconom.gov.kg
46 JICA, Kyrgyz Republic, Activities in Kyrgyz Republic, Map of JICA Major Projects in 
Kyrgyz Republic.www.jica.go.jp
47 Хора от местността, най-често домакини, произвеждат продукти, които Муджи 
продава чрез магазините си по целия свят. Това е част от идеята да се подсилят 
общността и селското стопанство, като се използват ресурсите, с които разполага 
планинска страна като Киргизстан – билки, мед, вълна, плодове и др. Official Devel-
opment Assistance (ODA), ODA by Region, Central Asia and the Caucasus, Japan’s ODA 
Data for Kyrgiz Republic., Japan’s ODA White Paper 2013, Story from the Field “Promot-
ing Growth among Crafts people through Japanese Corporate Quality Standards – Global 
Debut of Kyrgyz Felt Products at MUJI –“.
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1975–2013 г. Освен културно-образователната дейност на Японския 
център в Бишекек, Киргизстан е участник в японската програма по 
линия на ОДА „Маломащабна помощ в областта на културата“. Чрез тази 
програма се обсъждат проблеми от взаимен интерес48, полагат се усилия 
за запознаване на Киргизстан с различни аспекти от японската култура49, 
както и се предоставя информация за японския опит в различни сфери 
от обществено-икономическия живот50. Япония предлага и образователни 
програми за граждани на Киргизстан – за студенти от Киргизстан 
– „Японски език и култура“, за млади преподаватели в начални и 
средни училища – „Програма за млади преподаватели“ на японското 
Министерство на образованието и няколко програми на Министерството 
на образование, култура, спорта, науката и технологиите – „Стажант-
изследовател“, „Студент“, “Обучение на студенти от професионални 
колежи“, „Студенти от технически колежи”51. 

Политиката на Япония към Република Киргизстан е част от японската 
политика към Централна Азия изобщо. Японските интереси в Киргизстан 
са насочени към изграждането на стабилна и икономически развита 
държава, отворена за сътрудничество и приятелски насторена към Япония. 
За да реализира своята политика, Япония формира собствена стратегия 
към региона, която прераства в създаването на диалога Централна Азия–
Япония. Поради това Япония има възможност да развива своите отношения 
с Киргизстан не само на двустранна, но и на многостранна основа. Япония 
разчита на подкрепата и сътрудничеството на Киргизстан в насърчаване 
развитието на регионалното сътрудничество чрез общите инициативи в 
диалога. Освен това Япония цени високо подкрепата на Киргизстан за 
постоянно членство в Съвета за сигурност на ООН. Япония възприема 
Киргизстан като изключително ценен партньор поради геостратегическото 
му разположение, готовността за реформиране и приятелското отношение 

48 Японо-киргизски семинар по туризма. Посольство Японии в Кыргиызской 
Республике, Культура и Образование. www.kg.emb-japan.go.jp
49 Организират се семинари по японска култура, дни на японската култура, фестивали 
на японското кино и опера, фотоизложби, конкурс по ораторско майсторство на 
японски език и др. Посольство Японии в Кыргиызской Республике, Культура и 
Образование. www.kg.emb-japan.go.jp
50 Организират се лекции и семинари на японски учени и представители на 
японски организации. Посольство Японии в Кыргиызской Республике, Культура и 
Образование. www.kg.emb-japan.go.jp
51 Посольство Японии в Кыргиызской Республике, Культура и Образование. www.
kg.emb-japan.go.jp
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към Япония. За да реализира сериозния потенциал на японо-киргизските 
отношения, Япония подпомага социално-икономическото развитие на 
Киргизстан, развитието на човешките ресурси, както и японо-киргизския 
културнен обмен чрез ОДА. Въпреки че японското влияние не може 
да се сравнява с руско-китайското, японските интереси не са насочени 
срещу Русия и КНР, а тъкмо напротив. Много от интересите на Русия 
и КНР в региона съвпадат с тези на централноазиатските държави и 
самата Япония – стабилност, мир, сигурност, икономически просперитет. 
Много от заинтересованите държави в региона вече имат свои собствени 
механизми за дискусии и сътрудничество със страните от региона, но 
общото сътрудничество между всички би било полезно за ускоряването 
на процесите на модернизиране и развитие на региона и за балансиране 
на интересите на всички в Централна Азия.
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階層的アプローチによる漢字の構造
分析に基づいた指導法の開発

ヴォロビヨワ　ガリーナa    ヴォロビヨフ　ヴィクトルb

1．はじめに

非漢字系日本語学習者はアルファベットなどの音声文字に慣れて

おり，形が複雑な表意文字である漢字の習得は難しいと認識されて

いる。鹿島（2006）は留学生は日本人と比較すると不平等な学習状

況にいると述べている。鹿島（2006：31）は外国人の成人に対する

特別な漢字の教授法の必要性について次のように記している。「（

前略）漢字に初めて遭遇して当惑している成人の学習者が短期間に

日本人の中学生程度の水準に達する特別な方法があるのかと問われ

れば，「無い。」と答える方が信憑性が高い。原因の一つは字形教

育（文字教育）と語彙教育が，漫然と一体化した形で行われている

からである。」

上記の発言は非漢字系日本語学習者のための効率的な漢字指導法

の必要性を明らかにしている。ヴォロビヨワ（2014：13）は非漢字

系日本語学習者の漢字学習の問題点について検討して，3つのグルー

プ，「漢字そのものに内在する問題」，「教授法の問題」及び「学習

者の漢字学習に対する意識の問題」に分類している。これらの問題を

解決するためには，それぞれに対処する必要がある。

非漢字系日本語学習者に漢字指導をしている日本語教師は漢字に

関する知識を与える人だけではなくて，学習者の漢字拒否症を防ぐ，

漢字に対する心理的障壁を乗り越える役割を果たすべきである。尾﨑

(2002：188)は日本語教師のエンカレッジメントとディスカレッジメ

ントを次のように定義している。「（前略）学習面，生活面での困難

に立ち向かっている学習者を，支え，励まし，希望を持たせ，学習に

取り組む意欲を取り戻すように働きかけることが教師のもっとも重要

な仕事だと私は思います。このような教師の働きかけを「エンカレッ

ジメント」と呼ぶことにします。これとは逆に，気づかないままに学
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習者のやる気をそぐようなことをしてしまう場合もあります。このよ

うな学習意欲を低下させる教師の言動を「ディスカレッジメント」と

呼びましょう。」

教師は初めて漢字を見る非漢字系日本語学習者の気持ちを理解

し，漢字指導をするとき学習者に対してエンカレッジメントができ，

ディスカレッジメントが避けられる指導法を考える必要がある。漢字

学習に対する学習意欲を高めること，学習者に動機を与えること，目

標に向かわせること，学習を促進すること，学習を支援することも漢

字指導の大事な部分を占める。

2．漢字指導における漢字の性質による問題点，学習者の不安とその解
消
2-1.学習対象漢字の量の多さ

初期の非漢字系学習者は初めて漢字の授業を受ける際に漢字の知

識がほとんどないが，漢字がとても多いということを既に聞いたこ

とがあり，その漢字の量の多さに不安を感じている。学習者に安心感

を与えるためには教師は次のことを理解し，簡単に説明する必要が

ある。『大漢和辞典』（諸橋1984）には日本語の漢字が約5万字含ま

れている。しかし，日常の文章にはこれほど多くの漢字が使用される

わけではない。文部省国語審議会（現文部科学省文化審議会国語分科

会）の答申により，共通性の高い漢字を収め，分かりやすい文章を書

き表すための漢字使用の目安「2010年内閣告示の常用漢字表」には現

代日本語の2136字の漢字が登録されている。

また日本の小学校では1006字の学習漢字を習う（『小学校学習指

導要領』付録，『学年別漢字配当表』），（文部省1989/98）。それ

は常用漢字の中から抽出された使用頻度がもっとも高い漢字である。

さらに加藤（1988：5）によると，国立国語研究所が行った新聞の記

事で使用される漢字に関する調査の結果，全体の漢字の中で頻度の高

い上位の500字を覚えると，新聞の記事で使用される漢字の大部分（

約80％）が分かるという。上記の事実（50000字 →2136字 → 1006字 

→ 500字）を学習者に簡単に説明することで，学習対象漢字の量の多

さに関する学習者の不安が解消できると期待できよう。
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2-2　漢字字体の複雑さ

アルファベットなどの表音文字と比較すると，漢字字体が複雑に

見えることは事実であり，初めて漢字を見る非漢字系学習者は漢字に

慣れていなくて見分けられないこともある。日本語を勉強し始める非

漢字系学習者の漢字の複雑な字体に対する不安をなくすためには漢字

の構造の理解を促す，体系性を感じさせることが重要である。初級の

日本語学習者に，漢字は，数の限られた種類の要素から構成されてい

るものであるということを説明する必要がある。図1に漢字の2段階の

構造分解の例を提示した。

漢字の要素の中に最小意味的単位である構成要素（部首とそれに

相当するパターン）と意味を表していない最小の形態的単位，一番細

かい要素である画（ストローク）がある。

2-2-1　漢字の構成要素の種類

漢字の構成要素である部首の数は214種類であるが，ヴォロビヨワ

（2011：21）は2316字の常用漢字では202種類の部首が使用されてい

ると明らかにした。部首ではないパターンに対してグラフィウム（準

部首）という名称を用いることにする。ヴォロビヨワ＆ヴォロビヨ

フ（2012:140）は，常用漢字から抽出したグラフィウムが220種類あ

り，さらに，常用漢字は1個から6個の構成要素から成り立っているこ

とを示している（表1）。

町 漢字

田 丁 構成要素

˥ ━ ━ ━ 亅 画

図 漢字の 段階の構造分解の例
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表1　構成要素数による2136字の新常用漢字の分類

構成要素数 1 2 3 4 5 6

漢字の数 252 863 690 262 63 6

表1によると，もっとも多いのは構成要素の数が2個あるいは3個の

漢字である。1～3個の構成要素からできている漢字は全体の新常用漢

字の84，5％を占めている。

つまり，常用漢字の中に構成要素が多い構成上複雑な漢字はそれ

ほど多くないということを学習者に説明する必要がある。学習者は最

小意味的単位の形とその基本的な意味を覚えれば，全体の漢字の意味

がある程度推測できると示唆する必要がある。

2-2-2　漢字の画の種類

文字符号化集合の国際規格ユニコード（Unicode 7．0．0）によっ

て36種類の画が定められているが，ヴォロビヨワ（2010：208）によ

れば，その中には似ている形の画があるので，日本語学習者が初級の

段階ではその中の24種類の画を扱えば十分である。その画の正しい書

き方を覚えれば漢字がきれいに書けるようになるということを学習者

に説明する必要がある。

このような漢字の構成要素と画に関する説明をすることで学習対

象漢字字体の複雑さに対して学習者が持つ不安を取り除くことができ

ると期待される。

3..漢字指導における漢字指導法による問題点と動機づけ
3-1.漢字学習意欲の育成

教師は初期の段階で学習者に漢字の重要性，面白さ，長い歴史に

ついて説明する必要があると思われる。高木（1993：59）によれば，

漢字の基本的な指導に当たっては，次のようなことを念頭に置かなけ

ればならない。「a）興味のあるものにする。b）漢字には字源や構成

など面白い要素があるので，それを活用する。」

例えば，漢字の発生についての次の伝説を教えるのは意義がある

と思う。「（前略）漢字の起源は現在まだはっきりとしたことはわ
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かっていないが，伝説によれば漢字は黄帝の史官（記録担当官）であ

った蒼頡（または倉頡とも書く）が，鳥や獣の足跡からヒントを得て

発明したという。」（前田＆阿辻2009：309）。蒼頡は地面に残され

た足跡から鳥や獣を特定できたので，さまざまな事物を意味する文字

を作ることができるのではないかと考えた。このように説明すること

で，漢字に学習者の関心を向け，漢字の重要性を理解させると期待し

ている。

また生教材を用いることで，社会の中で漢字が実際に使われてい

ることを示して，学習者に漢字に対する親しみを持たせる方法がある

（川口1993）。さらにコンピュータ技術を用いて，漢字の意味，読み

方，筆順などを覚えるためのコンピュータソフト，成り立ちのアニメ

ーションのソフトなどが開発されている。 

上記の指導法は漢字学習意欲の育成と動機づけに役立つと思われ

る。

3-2. 非漢字系日本語学習者を対象とした漢字の学習法・指導法の体系
化の必要性

非漢字系日本語学習者のための特別な漢字の教え方の必要性とそ

の特徴に関する視点は様々である。加納（2011:14）によれば，「（

前略）成人の学習者の場合は，学習者自身の動機や必要度が高けれ

ば，比較的集中力を持続させることが可能であるが，学歴が高く高年

齢になるほど，理解のために理論的な説明を求める傾向が強くなると

もいわれる。」山田ボヒネック（2008: 170）は体系的な指導法の開

発の重要性を主張しており『学年別漢字配当表』の漢字の選択と提

出順序を次のように批判している。「「学年別漢字配当表」（文科

省，1989/98）:国語教育・日語教育の双方が基盤とする同表は，「現

行漢字教育問題の源泉」と言える。なぜなら，同表を掲載する小学校

指導要領には「選択・提出順」の基準の明記は無く，漢字記号体系の

持つ「形態・構造的（準）規則性」への言及も無い。」

豊田（1995：101）は漢字指導状況や体系的な漢字指導の必要性に

ついて述べている。「漢字は日本語学習にとって重要な学習要素であ

るが，時間的制約等の理由からその大部分が学習者の自学自習に委ね

られてきた。体系的な漢字指導が唱えられるようになったが，基本的
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には従来通り，教科書の課に出てくる順に提示し，教室では簡単な紹

介と練習をし，後はテストで定着を図るという方法を採っている教育

機関が多いように見受けられる。」

漢字学習法・指導法に関する先行研究をまとめたところ，非漢字

系日本語学習者に対する体系的な漢字指導法の開発の必要性が明らか

になった。体系的な指導法の基盤は漢字の構成要素の体系化であると

考える。先行研究において各々の研究者は独特の漢字の構成要素のシ

ステムを作成している。その大部分のシステムの共通点は次の通りで

ある。

① 漢字の構造分解は線型的である，つまり最小意味的単位に分解

することである

② 部首を無視して新しい構成要素を抽出し，使用する

それに対して筆者らは学習者に漢字字体の構造をより理解しやす

くするために線型的な漢字構造分解とともに階層的な漢字構造分解も

する。さらに部首を重要な構成要素として見なし，部首のリストに入

っている構成要素で漢字をカバーできない場合に限り新しい最小意味

的単位を漢字から抽出した。階層構造分解の意義は学習者に漢字の構

造を分かりやすく示し，成り立ちをより深く理解できるようにすると

いうことである。具体的に階層構造について第4節で紹介する。

3-3　学習対象漢字の選択，提出順序

漢字指導中で重要なこととなるのが学習対象漢字の選択である。

日本の小学校で学習している漢字の選択と提出順序は，よく「学習漢

字」あるいは「教育漢字」と呼ばれる『小学校学習指導要領』付録，

『学年別漢字配当表』（文科省1989/98）によって定められている。

それと違い日本語非母語話者向けの日本語教育では学習対象漢字の選

択と提出順序は多様な学習目標や学習者のニーズや状況などによって

異なると言える。漢字教材に含む漢字の提出順序は以下の2つに大別

される。漢字教材が主教材に準拠した副教材の場合は，漢字の提出順

序は本教材の例文，文型，会話などに漢字が出る順序になっている。

それに対して独立型漢字教材の場合は，漢字学習の負担を減じるため

に字体を考慮に入れ，合理的な提出順序を検討する先行研究があり，

様々な考え方や案がある。
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メイヨー（1988）は，学習プロセスで漢字は基本的には簡単な字

体から複雑なものへ進むが，同時に学習者が必要としている字，類似

してまちがいを起こしやすい字体も積極的に提示したほうがよいと記

して，日本語教育における基準として下記の提出順序を提案している

「（1）覚えやすいもの（象形文字，会意文字）は，先に出す。

（2）複雑さ・困難さにかかわらず，学習者の日常生活に関係の深

いものは先に出す。

（3）字画・部首の基本的なものは，先に出す。

（4）社会的に使用頻度の高いものは，先に出す。」（メイヨー

1988:111）。

しかし，簡単な漢字から複雑な漢字へ指導しようとしても，漢字

の構成上の複雑さは定義されていなかった。ヴォロビヨワ（2009:62

）は簡単な漢字から複雑な漢字へ進むには，まず，漢字の複雑さの定

義，複雑さによる分類が必要であると述べ，漢字の構成上の複雑さの

判定基準を提案し，2つの要素，構成要素数と画数で複雑さを定義し

た。さらに一般に使用されている現行の漢字教材の漢字の提出順序を

分析し，漢字の複雑さおよび使用頻度に基づく学習対象漢字の合理的

な提出順序の開発について述べた。

学習対象漢字の配列を分析すると，「右，名」という漢字が「

口」という漢字よりも先に配列されているように，合体漢字（2つ以

上の構成要素からできた漢字）が，その構成要素である単体漢字（1

つの構成要素からできた漢字）より早く出ることもある。このよう

な順序は漢字学習の効率性の低下の原因となる。各々の漢字を教え

る前かその漢字と一緒に，その構成要素を教えると分かりやすくな

る。 

筆者らは上記の分析に基づき漢字教材を作成するにあたって合理

的な漢字の提出順序を決める際に下記の原理を考慮に入れる必要があ

ると考えた。

1．漢字の意味的グループを作る。

2．合体漢字がその構成要素である単体漢字より早く出ないようにす

る。それぞれの意味的グループと一緒にそのグループに入っている漢

字が含む部首とグラフィウムを教える。

3．グループの中でできるかぎり画数の少ない漢字を先に提出する。
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4．意味的なグループの順番を学習目標に沿って決める。

表2に漢字の意味的グループの例を提示した。

表2　漢字の意味的グループの例

グループ

名
漢字

一緒に教える含まれた構成

要素

グループ

の

中の合体

漢字
部首 準部首

数字 一二三四五六七八九十百

千万

一二囗儿亠八

十白

五七九千万 三四六百

サイズ，

位置
大小上下中右左 大小口工卜 中ナ 上下右左

曜日 日月火水木金土 日月火水木金土

人間 人女男母子口目耳手足
人女力田母子

口目耳手足
男

漢字を単体漢字と合体漢字に分け，各々の漢字と一緒にそれに含

まれている未習の構成要素を教える指導法は学習者に漢字構造と構成

要素に対する深い理解を促すと期待している。

4.　階層的なアプローチに基づく漢字の指導法

漢字の階層構造分解を行い，漢字の構造，成り立ちについてより

深い理解を学習者に促すことによって，連想記憶法が効果的に使用で

きるようになる。

4-1　階層的なアプローチの定義

Mesarovic， Macko， ＆Takahara(1970：62 ) は複雑系（complex 

system）を理解するためには階層的なアプローチが基本的な役割を果

たしていると述べた。漢字は構成要素と画の複雑な組み合わせであ

り，間違いなく複雑系であると言えよう。合体漢字は階層構造を持っ

ている。この階層の数は漢字の構成上の複雑さによって異なる。上位

階層と下位階層の関係には包含の関係がある。例えば図2と図3の樹形

図の矢印は複雑な要素から，それが包含している，簡単な要素への方

向を示している。
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明 窓

日 月 穴 ム 心

図 漢字の樹形の例１ 図 漢字の樹形の例  

4-2　漢字指導の階層的なアプローチの意義

漢字の指導法では階層的なアプローチが効率的だと考え，階層

的なアプローチにも基づいた漢字の構成要素と画への階層構造分解

と教育でのその応用を検討する。学習者は構成要素の意味を組み合

わせることで，未習の合体漢字の意味がある程度推測できる。構造

分解の逆のプロセスは構造合成である（図4）。構成要素を第1層の

要素にする。矢印は簡単な要素から複雑な要素への方向を示してい

る。2個の構成要素からできた漢字（漢字の構成要素）は2層にな

る。　

第 層

第 層

図 層の複雑な漢字の合成の例

 

2個の単体漢字から2層の合体漢字ができた。図4， 図5， 図6の

漢字の意味の仮説の出典は「漢字化合物」 (http://www5b.biglobe.

ne.jp/~shu-sato/kanji/kago.htm)である。「各」の意味の仮説は

次のようである。「（夂 + 口）祝詞の入った器の上に神の足が降り

る。神は単独で降りてくる→おのおの」。2層の合体漢字にさらに要

素を加えると，より複雑な3層の合体漢字ができる（図5）。「路」の

意味の仮説は次のようである。「（足 + 各）神の足が降りる道→み

ち」。
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3層の合体漢字にさらに要素を加えると，より複雑な4層の合体漢

字ができる（図6）。「露」の意味の仮説は次のようである。「（雨 

+ 路）天から降りてとどまった露」

第 層

第 層

第 層

図 層の複雑な漢字の合成の例 

第 層

第 層

第 層

第 層

図 層の複雑な漢字の合成の例 

上記の階層的なアプローチに基づき漢字の構成要素の意味から全

体の漢字の意味の推測能力が養成できる。

4-3.片仮名と漢字の画と筆順の類似点を利用した漢字の階層的な指導法

片仮名は基本的に漢字の一部を取って作られた文字であり，漢字

と共通の画を含んでいる。その類似点を漢字指導で利用することは有

意義である。日本語教育で用いられている「片仮名は平仮名の後」と

いう学習順序に関する考え方を見直し，「片仮名は漢字の前」という

考え方を導入するのは有効であると思われる。武部（1989:161）は漢

字の覚え方の基礎は識別力であると主張している。そして片仮名と同
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じ形をしている漢字（エ，カ，タ，ニ，口），片仮名を組み合わせた

漢字（左，江，仁，外，加，功，多，名，台，佐，伝，治）から漢字

を教え始めたほうがいいという考えを表す。筆者らも片仮名と漢字の

形の関連性を主張しているが，「画→片仮名→漢字」という階層的な

指導法を重視している。

4-3-1　片仮名と漢字の画と筆順の類似点

筆者らは1992年から2011年まで日本国内と外国で出版され，一般

に使用されている漢字教材30冊以上を対象に調査をした。その結果，

上記の教科書に漢字と片仮名の関連についての説明が入っていないと

いうことが明らかになった。つまり，日本語教育では一般に漢字の指

導は片仮名の指導と別々にすることが多く，その文字の類似点に学習

者の注意をあまり促さないようである。片仮名と漢字の類似点につい

てはヴォロビヨフ＆ヴォロビヨワ（2011:770）で述べている。片仮名

は漢字と共通の画を含み，筆順の規則も同じである。

図7では旧ソ連におけるキリル文字の

書道の例を示した。個々の文字を書かせ

る前にその文字の部品の書き方を習得さ

せるというアプローチである。それを考

慮に入れ，ヴォロビヨフ＆ヴォロビヨワ

（2011:770）では片仮名と漢字の画，筆

順とコード化について検討した。　

片仮名をカバーする画は16種類で必要かつ十分である。そのうち

「へ」という画は片仮名のみで使用されているが，それ以外はすべて

漢字の画に含まれるものである。片仮名と漢字をカバーする画は全部

で25種類である。

図7キリル文字の習字手本　　　　　　

片仮名と漢字で使われる画15種 類

漢字のみで使われる画9種類

片仮名のみで使われる画1種類　　　  ｛へ｝

筆順に従い，片仮名も漢字も画に分解できる（例）。

例　ク→　{ノ，フ}　　　女　→　{ く，ノ， 一 }
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筆者らは画の書き方練習シートを作成し，実践的に片仮名と漢字

指導で利用した（表3）。

表3　片仮名と漢字の画の練習シートの一部抜粋

 

上記の練習シートを実際に利用することで学生は片仮名と漢字を

正しくきれいに書けるようになったことが分かった。

4-3-2　片仮名と漢字のアルファベット・コードとその利用

ヴォロビヨワ（2008:203）は漢字を最小の形態的単位に分解し，

「画」の一覧表を作成した。個々の画にアルファベットの形を結びつ

け，AからZのアルファベット・コードをつけた。その際，画とアルフ

ァベットの連想分析を行い，画の形からアルファベットの形が思い浮

かべられるようにした（表4）。

表4　漢字と片仮名の画とそのアルファベット・コード

番号 画
アルファベット・

コード

画が入っている文字の例

漢字 片仮名

1 一 A 一　二　十 サ　ナ　ニ

2 B 川　十　中 イ　エ　ト

3 C 礼　他　包 ×

4 D 代　我　民 ×

5 E 山　出　缶 モ
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6 F 子　予　皮 ア　セ　ヤ

7 G 月　力　同 ×

8 H 口　目　国 コ　ヨ　ロ

9 J 才　予　到 オ　ホ

10 K 女　巡　災 ×

11 L 火　前　黒） ホ

12 M 及　延　建 ×

13 N 弓　引　張 ×

14 O 木　火　八 ハ

15 ノ P 木　八　非 ケ　ノ　ソ

16 Q 六　不　黒 ネ　シ　ホ

17 R 九　机　風 ×

18 ‘ S 立　字　方 ワ　ウ

19 T 氏　長　震 レ　ル

20 U 糸　充　到 ム

21 V 海　持　孫 ン　シ

22 W 乙　乞　乾 ×

23 Y 又　夕　水 ク　フ　ラ

24 Z 乃　奶　秀 ×

25   へ X × ヘ

次に，初級学習者にとって漢字の筆順を覚えやすくするために，

アルファベットの形態に関する連想記憶を利用した指導法について述
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べた。　筆順に従い漢字の各画をそのアルファベット・コードに変換

し，個々の漢字のアルファベット・コードを作ることができた。例え

ば，　三（AAA）　川（PBB）　玉（ABAAQ）　女（KPA）　小（JLQ）

　也 （GBC）である。これによって漢字字体を適切に示し，漢字の筆

順をアルファベット・コードで表すことも可能になり，学習者は筆順

が容易に理解できるようになった。筆者らは漢字と片仮名の共通点を

示すために画が入っている漢字と片仮名文字の例と画のアルファベッ

ト・コードを含めた表を構築した（表4）。

さらに画のアルファベット・コードをもとに片仮名のアルファベ

ット・コードを作成した。そのためには筆順に従い片仮名文字の各画

をそのアルファベット・コードに変換した。これによって片仮名文字

の形を適切に示し，文字の筆順をアルファベット・コードで表すこと

も可能になった。表5には片仮名文字のアルファベット・コード，個

々の片仮名文字の字源の漢字が入っている。片仮名字源を前田・阿辻

（2009:65）に従って記した。

表5　片仮名文字の字源とアルファベット・コード

片仮名

文字

アルファベ

ット・

コード

字源の

漢字

ア FP 阿

イ PB 伊

ウ SSY 宇

エ ABA 江

オ AJP 於

カ GP 加

キ AAB 幾

ク PY 久

ケ PAP 介

コ HA 己

サ ABP 散

シ QQV 之

ス YO 須

セ FE 世

ソ QP 曽

タ PYQ 多

チ PAP 千

ツ QQP 州

テ AAP 天

ト BQ 止

ナ AP 奈

ニ AA 二

ヌ YO 奴

ネ QYBQ 祢

ノ P 乃

ハ PO 八

ヒ LE 比

フ Y 不

ヘ X 部
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個々の画をアルファベットにたとえると，片仮名と漢字の一文字

はアルファベットで書かれた単語に相当する。そのコードは非漢字系

学習者に漢字を親密に感じさせる手段にもなり，文字の筆順を表すも

のでもあり，文字の筆順のテストの手段としても利用可能である。し

かし，筆順が複数ある漢字もあり，この方法を問題なく利用するため

には漢字の筆順をスタンダード化する必要がある。これについてヴォ

ロビヨワ（2010）が検討している。さらに表5を参考に片仮名文字の

読み方を覚える手助けになる表6を作成した。表6にはアルファベッ

ト・コードの順序で並べた片仮名文字が入っている。学習者は表6を

参考にすることで，片仮名が未習であっても，素早く調べて読むこと

ができる。そしてこのような練習をもとに自動的に片仮名文字の読み

方が覚えられる。この学習法を片仮名の読み方を教える際に実際に学

生に使用させた。未習の片仮名文字の構造分解を行えば，アルファベ

ット・コードが分かり，それから片仮名を表の中で見つけることがで

きた。

表6　アルファベット・コードの順序で並べた片仮名文字

ホ AJLQ 保

マ FQ 末

ミ AAA 三

ム UQ 牟

メ PO 女

モ AAE 毛

ヤ FB 也

ユ HA 由

ヨ HAA 与

ラ AY 良

リ BP 利

ル PT 流

レ T 礼

ロ BHA 呂

ワ SY 和

ヲ AAP 乎

ン QV 尓

コー

ド

片仮

名

読み

方

AA ニ ni

AAA ミ mi

AAB キ Ki

AAE モ mo

AAP ヲ O

AAP テ Te

ABA エ E

ABP サ Sa

AJLQ ホ Ho

AJP オ O

AP ナ Na

AY ラ Ra

BHA ロ Ro

BP リ Ri

BQ ト To

FB ヤ Ya

FE セ se

FP ア a

FQ マ ma
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ヴォロビヨフ＆ヴォロビヨワ（2011:771）は漢字を階層構造化

し，複雑さの基準に基づき「片仮名の画　→　片仮名　→　漢字に

含まれる残りの画　→　単体漢字ならびに漢字ではないその構成要素

　→　合体漢字」というような学習順番を開発した。

漢字の構造分解は漢字の字体の認識を体系化し，字体と字義の関

連の理解を促進し，字義の連想記憶法を効果的に使用する要因とな

る。片仮名の書き方の習得を漢字の書き方の予備段階として指導して

いくことで，非漢字系学習者の漢字習得を効率化すると期待される。

5．漢字の記憶術

漢字指導では記憶術が使用されている。その中には連想記憶法，

マインドマップ，概念地図，唱えことばなどの方法がある。池田

（2010）は「マインドマップ」の漢字学習への応用について論じてい

る。マインドマップを用いることで，漢字は長期記憶に残る。

概念地図は漢字の熟語を覚えるのに効果的で，漢字と熟語を実際

に使用し，長期に渡る定着を促す（徳弘2010）。唱えことばについて

は下村（1977）が紹介する。漢字を構成要素，片仮名，画に分解し，

覚えやすい詩を作って唱えながら字体を覚える技法である。

Bourke(2006)は漢字学習において使用される漢字学習ストラテジ

ーを整理した。教育現場で多くの場合そのストラテジーを教えていな

いが，効率的な漢字学習をするために使用可能なストラテジーの知識

は重要である。

筆者らは階層的アプローチによる漢字の構造分析と連想記憶法に

GP カ ka

HA コ ko

HA ユ yu

HAA ヨ yo

LE ヒ hi

P ノ no

PAP チ chi

PAP ケ ke

PB イ i

PO ハ ha

PO メ me

PT ル ru

PY ク ku

PYQ タ ta

QP ソ so

QQP ツ tsu

QQV シ shi

QV ン n

QYBQ ネ ne

SSY ウ u

SY ワ wa

T レ re

UQ ム mu

X ヘ he

Y フ fu

YO ヌ nu

YO ス su
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基づいた漢字教材作成を目指し，連想記憶法の効果を確認するため

に，成り立ちのストーリーと成り立ちの絵を中心に執筆された漢字教

材（ヴォロビヨワ2005）を利用した連想記憶法の効果の調査を行っ

た。本書の漢字の成り立ちのストーリーは必ずしも字源通りのもので

はなく，学習者にとって親しみを持って覚えやすくなりそうなものが

創作されたものも含まれる。連想記憶法を使用する際に漢字字源を参

考にしても，字源に関する情報は仮説に過ぎないということを考慮に

入れる必要があるという考え方がある。阿辻（1991：193）は漢字字

源について次のように述べている。「字源の説明については，絶対に

正しいということはほとんどありえない。漢字が作られた現場に立ち

会った者はいないのだし，紀元前数千年もの時代の人間の思考方法な

ど，そう簡単にわかるものではないからである。」

以下にヴォロビヨワ（2005）に含まれた漢字成り立ちのストーリ

ーと絵の例をあげる。

例1 乗　＝　ノ　＋　立　＋　木　

「乗」は「ノ」と「立」と「木」を合わせた字です。昔の人は「

木」で作った馬車に「乗って」，「立って」どこかへ行きました。馬

を速く走らせるために「ノ」の形の棒     ました。

例2

「鳥」は長い尾を垂れた鳥を描いた字です。頭（日）と嘴（ノ）

と羽（ー）と尾（）と足（灬）も描いてあります。

調査対象者は，漢字学習をした35人の非漢字系の成人の日本語学

習者だった。その学習者が初級Ⅰクラス（10か月，約330時間）を卒

業した後漢字指導法の効果に対するアンケート調査をした。調査の質

問は，指導法の効果を4段階で答えるものと，指導法に対する感想を

自由記述で答えるものである。

まず，連想記憶法に基づいた指導法の効果について4段階で尋ねた

（1‐効果的ではない，2‐少し効果的である，3‐効果的である，4‐

とても効果的である）。結果は表7の通りだった。「とても効果的で

ある」という回答が圧倒的に多くて，「漢字成り立ちの絵の効果」に

対して80％（28名），「漢字成り立ちのストーリーの効果」に対して

85，7％（30名）だった。それに対して「効果的ではない」という回

鳥
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答は一つもなかった。さらに97，1%（34名）は「効果的である」か「

とても効果的である」という回答をした。

表7 連想記憶法に基づいた指導法の効果調査結果

次に連想記憶法に基づいた学習法に対する感想や意見を自由記述

によって収集した。その中に「漢字学習が楽しくなり，学習者は字体

が複雑な漢字でもすぐ覚えられるようになった。さらに漢字が定着で

きるようになった」という意見も出た。その調査の結果，連想記憶法

に基づいた指導法は学習者にとって有意義だったと明らかになった。

連想記憶法などの記憶術に基づいた指導法は漢字能力を促し，不

安なく，意欲を持って漢字の学習ができる。

6..まとめ

非漢字系日本語学習者にとって特別な漢字指導法が必要になって

いる。本稿では漢字導入の初期段階で漢字学習に対して非漢字系日本

語学習者が抱く不安の要因について述べ，その不安を取り除くための

対策について記した。まず，漢字の性質による2つの問題点，「学習

すべき漢字の量の多さ」，「漢字字体の複雑さ」に対する学習者の恐

怖・不安を解消する方法について検討した。次に漢字指導法による問

題点とその対策について記した。

筆者らは漢字の構成上の複雑さの定義，漢字の階層構造分解，複

雑さによる漢字の分類，合理的な提出順序について述べた。漢字を複

雑系（complex system）として見なし，漢字を部首などの構成要素の

まとまりで学習者が認知できるようにするため，漢字を構成要素に分

解した。 

さらに，画と片仮名と漢字の関連性に基づく漢字字体の階層的な

指導法，漢字を単体漢字から合体漢字へ教える階層的な指導法につい

て述べた。漢字の階層構造分解，分析，合理的な提出順序を基に連想

項目

各選択肢に関する回

答数

1 2 3 4

漢字成り立ちの絵の効果 0 1 6 28

漢字成り立ちのストーリーの効果 0 1 4 30
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記憶法をより効果的に利用できると主張した。漢字の構成要素が表す

意味を記述し，それらの組合せをストーリー形式で表した。さらに，

意味的連想による漢字の記憶促進効果の調査結果について述べた。

上記の指導法によって非漢字系日本語学習者は漢字が体系的に学

習でき，漢字の理解が深まると期待している。 
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中国鉄鋼業の草分け的企業家、大倉喜八郎
（１８３７−１９２８）

Claude Hamon

明治時代の有名な実業家たる大倉喜八郎（天保８年１０月２４日〜

昭和３年４月２２日）は、数十年間の努力の果て大倉組という二十世

紀の中堅財閥を創立した人である。その他の起業者の大多数が武士出

身だったに対して、喜八郎はもともと田舎の名主たる父大倉千之助の

３男として生まれ、かなり恵まれた家庭環境に育った。生家の越後国

新発田は現在新潟市の北部に位置する小さな町だった。喜八郎の幼年

時代は決して平穏な世相ではなかったが、９歳の頃、四書五経の勉強

を始め、それから儒学者の学問塾に通いながら、嘉永７年（１８５４

年）まで和漢の教養を身につけた。時あたかも米国提督ペリーが浦賀

へ来航した翌年で、まだ１７歳にしかなっていなかった。喜八郎との

ち銀行家になる親友の渋沢栄一（１８４０−１９３１）は二人共農民の

生まれで、その時の代官の横柄な態度に侮辱されるのはどういうこと

か痛いほど分かっており、反幕府運動に参加していったわけである1。

その時の強制土下座事件に憤慨した大倉喜八郎は江戸へ出るという決

心を固めたのである2。

大倉喜八郎と明治維新

喜八郎は江戸へ来て、間もなく麻布飯倉の中川屋という大きな鰹

節商に奉公するに至った。そこで、よく働いて貯めたお金と中川屋の

退職金を合わせて、１８５７年、彼が２０歳の時、上野下谷にある日

本橋の乾物屋を開業した。男一匹の自営業の始まりだった。やがて、

1 Claude Hamon, Shibusawa Eiichi - bâtisseur du capitalisme japonais, 
Paris, Maisonneuve & Larose, ２００７、２１−８２頁。その上、二人とも西欧
の実体験をもつようになるのが明治維新前後である。
2 丹羽塾の学友の父親が、藩の目付に会った際、下駄を履いたままで、 泥道で土
下座をしたことを厳しく叱責されて、一月の営業停止をくらうに至った。
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その９年後の自営活動を振り返り、貿易の盛んな横浜の外国人居留地

を観察しながら、武器関係の仕事に転業したいと考え、乾物店をたた

むことにした。こうして、知り合いの口利きのおかげで、八丁堀にあ

った鉄砲商小泉屋で四ヶ月の見習いを勤務させてもらうというような

準備も重なり、結局１８６７年に大倉鉄砲店を開いたのである。しか

し、鉄砲の値段はまだ高く、競争相手が百軒近くにもなりつつあった

中で、在庫として店頭に陳列するのは難しかった。鉄砲は注文を受け

てから、だれよりも早く真夜中の東京で駕籠に乗り、横浜の米国人商

館にかけつけるという方法を取った。これが彼の武器を売買する成功

のコツであった。

折からの戊辰戦争には（１８６８−１８６９）武器を調達するため

欧米からの密輸がますます積極的に行われるようになって、大倉鉄砲

店は官軍と幕府軍との双方から軍需品の注文が舞い込み、大繁盛して

富を築いたのである。ところで、喜八郎の冒険商人的な行動を端的に

表している逸話もいくつか残されている。当時、ちょうど官軍の上野

攻撃が起こる前の晩、つまり慶応４年５月１４日（１８６８年７月３

日）、喜八郎が官軍に鉄砲を売っていたことから、幕府軍の彰義隊3

に連行されたという話がある。彼が店頭で帳合をしていると、突然２

０人余りの騎兵に囲まれ、彰義隊にあやうく斬られそうになった。驚

くほど見事に「官軍は現金払いなので売ったのです」と商売の理を説

き、九死に一生を得たということである。

戊辰戦争で一儲けした喜八郎は、次は横浜での貿易事業に乗り出

すことにした。その時期において、外国人の商館と銀行は横浜・神

戸・長崎などの開港場で、ほとんど取引高の９５％と外貨両替の１０

０％を扱っていたから、日本人にとっては、極めて不利な取引形態

を強制されていた。喜八郎は内外貿易店の看板を掲げ、生糸の輸出を

始めたが、製品を持ち込むだけなのに毎回拝見料というものをぼら

れた。彼は英語も全然分らなかったから、英会話を学ぼうという考

えで、知り合いの益田孝（１８４８−１９３８）に助言を求めた。実

は、先駆者としての喜八郎は、まだ西洋の言葉や商慣習をめぐる知識

3 実は、この際の目撃者が一人もいない中で、事件の解釈をめぐって疑問の余地
が残っている。大倉雄二の「鯰・元祖“成金”- 大倉喜八郎の混沌たる一生」、
東京、文芸春秋、１９９０年、４８頁を参照。
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はほとんどなく、片言の中国人仲介者がその間に立ち、現場で重要な

役割を果たしていたのである。しかし、当時直貿易を推進するために

は、どうしても欧米在住・渡航経験は欠かせない条件だった。

喜八郎はその当時の「洋行」、いわゆる外国視察に出ることを決

心した。既に３６歳の壮年時代であったが、世間が驚くほどの大金

をこの洋行に投じたのである。そして堪能な通訳手島鍈次郎（１８５

４−１８９７）を連れて、１８７２年４月には旧式の外国汽船アラス

カ丸に搭乗し、米国に向かって横浜港を出帆するに至った。二十六日

後、サンフランシスコに到着するや否や、カルチャーショックを受け

たが、その３年前に完成した大陸横断鉄道に乗って、アメリカ合衆国

東海岸の方へ邁進する行動力と素早さを持っていた。喜八郎はシカゴ

とニューヨークを視察したあと、欧州に渡るとイギリスに１０ヶ月間

滞在することができた4。そこで、ロンドンやローマに住居を定めた

際には、岩倉使節団の大久保利通（１８３０−１８７８）や木戸孝允

（１８３３−１８７７）、伊藤博文（１８４１−１９０９）らと、殖産

興業について話し合う機会を得ている。この大きな出会いは明治政府

要人とのコネクションを作りつつあった喜八郎にとって、御用商人と

しての運命に大きな影響を及ぼすことになった。

大倉組商会の設立

１８７３年１０月に帰国した喜八郎は、３６歳になったばかりだ

ったが、直ちに欧米諸会社の組織を考慮して、日本人初の貿易商社大

倉組商会を創立した。商会の資本金１５０,０００円の内5、旧津軽藩

主が５０００円を賄ったことから、その藩主溝口家から副頭取が指名

された。大倉組の所在地を賑やかな京橋区銀座二丁目貿に移すとすぐ

に、ヨーロッパとの直貿易および用達事業に乗り出した。海外店舗網

4 倉喜八郎は、１８８４年に、茶箱などの輸出を振興する狙いで、二度目の米国
渡航に出発したが、１９００年にもまた、パリ万博に参加しようとして、三度目
の欧米商業視察を行ったのである。
5 大倉雄二、前掲、７７頁。大倉組商会は、１８９３年に、商法の会社部等の制
定により、商社名を合名会社大倉組に改める。その後、日清戦争と日露戦争によ
って蓄えた資本を背景に、１９１１年１１月、 資本金千万円の「株式会社大倉
組」を設立する。第一次大戦を経て財閥の機構を完成するに至り、１９２０年１
２月、資本金を五千万円に増資したのである。
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の第一歩として翌１８７４年ロンドンに拠点を置いたのだが、営業状

態の面から見れば、その支店の常駐社員はわずか二人、すなわち支店

長と管理監督者のみであった。創立の時期には、輸出入貿易を行うこ

とが大倉組商会の一番大事な目的であったとしても、まだその収益源

ではなかった。１８８３年に米国に開設されたニューヨーク支店は日

本茶の箱を輸出していたのである。そして海外店舗網は明治末までに

ハンブルク、シドニー、上海、天津、漢口、大連などに拡充されてい

ったことによっても拡大の勢いが察知される。大倉組商会の基幹事業

は大きく3つに分類された。貿易、商業・サービス業の「大倉商事」

、鉱山・鉄鋼業の「大倉鉱業」そして土木・建設業の「大倉土木」

で、大倉組商会はそれらの３大事業を統括する現代の持ち株会社とい

った趣であった。そして、１９１１年には財閥としての体制を整える

に至った。

政府要人との太いパイプを活かしてきた喜八郎は、とりわけ海軍・

陸軍の依頼を受けて、またその御用達になったのである。大倉組商

会は台湾出兵（１８７４年）や、その３年後の西南戦争に拠る兵站

輸送、軍靴製造、食糧物資調達、製材所建設などで大儲けしたことか

ら、やむを得ず「死の商人」と呼ばれることになった6。１８７８年

に、渋沢栄一と大倉喜八郎の二人が発起人となり、実業者の社交場と

しての東京商法会議所を設立した7。その時期に喜八郎が手がけた企業

は、壮大な広がりを見せたが、中でも 土木・建設への進出は成功のカ

ギとなった。きっかけは仙台市に建設する洋風刑務所であった。建設

業者がひしめく中で、内務卿の大久保は大倉組を指名したという。大

倉には建設・土木の実績がほとんどなく、藩閥とも無関係で異例の指

名であったが、欧米で知り合い、台湾出兵や西南戦争では命がけで軍

6 森川英正、「日本財閥史」、東京、教育社、１９７８年、３２−３３頁。当時の
大倉組商会はビール醸造業の新しい分野に乗り出して、大成功を収め、色々な穀
物と野菜（秣、豆類、粉、油）だけでなく、家禽・家畜をも扱うようになったの
である。
7 １８７８年、大蔵卿の職にあった大隈重信（１８３８−１９２２）が渋沢栄一
に,「 商人たちの世論を代表する機関をつくるように」と勧めた。渋沢は、 大
倉喜八郎と二人で発起人となり、東京商法会議所を設立して、おされて会頭の
任についた。 Claude Hamon、前掲、１９７−２０４頁参照。
渋沢栄一の事業パートナーとなった大倉喜八郎は、１８８７年以後、民営札幌ビ
ール会社と帝国ホテル会社をあわせて、様々な企業を設立し経営したのである。
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の御用を務めた大倉に、大久保らの信頼が高まっていたからである。

その後も、続けて鹿鳴館建設などの事業が舞い込んだ。大倉組の手で

着工され、あまねく文明開化のシンボルとうたわれた鹿鳴館は、１８

８３年に完成されると、毎夜のように西欧風舞踏会と慈悲バザーなど

が催され、各国の外交官と上流階級の人々を集めた。この鹿鳴館は、

条約改正交渉に絡む一つの演出としての政治的な社交場であった。

１８８７年には、喜八郎と渋沢栄一と藤田伝三郎（１８４１−１９

１２）、それから明治財界の巨頭の力をもあわせて、資本金２００万

円の有限責任の会社「日本土木会社」と資本金は７０万円の「内外用

達会社」が設立された。合同出資によってできた日本土木会社は資本

力、技術力も高く、当時において唯一の総合建設企業とし、藤田組8と

大倉組の土木部門を合併したのみならず、２社ともに共通していた軍

隊の御用達に関する部門も統合された。群を抜いた日本土木会社は、

東京本社や大阪支店のほかに、全国に１４もの出張所を置いたのであ

る。後世に名を残す建設物としては帝国ホテル、歌舞伎座、日本銀

行、海軍兵学校、東京電灯の本社などを請け負ったのである。

ところが、政府は１８８７年２月に会計法を公布して、工事の請

負や物品の納入は原則として、一般競争入札によるべき旨を規定した

のである。１８８９年には、どういうわけか藤伝三郎がこれからも退

陣して、鉱山の経営に専念したために、喜八郎のワンマン経営になっ

ていったのである。翌年、日本土木会社は、３年目発足から起きた

恐慌の影響で、注文の全面停止に見舞われたのである。当時の難局を

切り抜けられなかったことが、倒産の最大の原因になり、１８９２年

１１月には、やむを得ずこのマンモス会社を雄図空しく解散するに至

った。日本土木会社は、喜八郎によって新しく創立された大倉土木組

に、残工事と清算事務を継承した一方、大倉組商会は、内外用達会社

をともに吸収合併し、合名会社大倉組と改称したのである。後は、各

方面とも多角化を図りながら、商業と産業と政府用達の３部門を急テ

ンポで強化することで、大倉関係諸事業を子会社として傘下に収めて

いったのである。

8 藤田伝三郎（１８４１−１９１２）は、酒造業者の四男として長州藩・萩で生ま
れて、明治維新以後から、陸海軍の御用達になった。藤田組は、１８８１年に、
それまでの藤田伝三郎商会を引き継ぎ、新しく設立された建設会社である。 
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アジア大陸における多角化

大倉喜八郎が中国と朝鮮半島に乗り出したのは、初めて台湾出兵

の兵站業務を指揮して乗りこんだ１８７４年だった。つまり、３年前

には琉球人難破船の乗組員が台湾南部に漂流した際、５４人も原地民

に殺されたことをきっかけに、陸軍省は部族を処罰しようという目的

があったらしい9。それに遠征の組織を考えていた明治政府は、島を

管轄した清国に対して、事件の賠償などを求めたのである。三井や小

野などの特権商人は、軍事関係の需要にほとんど順応できず、三菱は

軍事輸送を、大倉は陸軍の輜重、糧食、人夫の供給と取り締まりの任

を政府から引き受けたのだが、台湾遠征は概してほとんどの赤字とな

った。というのも、職工や鳶、人夫など、建設関係の約５００人を雇

っていた喜八郎は、現地で適切な治療を受けられないということで、

１２８人が熱帯熱マラリアなどで病死者となったからである。それに

兵隊のほうでも、戦争に動員された人数１６５８人の内、死者は５７

３人いたが、小競り合いによる死亡者はわずか１２人で、ほとんどが

病死であり、戦死者と言えなかったのである10。

翌年、１８７５年には明治政府の軍艦が朝鮮海岸付近で、砲撃事

件を引き起こす事件があった。間もなく、朝鮮は日韓修好条約を余儀

なく締結しており、それによって１８７６年１０月には釜山港が開港

されることになった。しかし、政府の予想に反して、進んで日韓貿易

に従事しようとする民間人はあまり現れなかった。そのため、喜八

郎は領事などに熱心な誘いをかけてもらい、率先して同年１１月に釜

山で大倉組の支店を出したのである。釜山支店が朝鮮に輸出した品物

に関していえば、舶来品としてはラシャ、金巾、天竺木綿の類、日本

品は甲斐絹、縮緬を初め京都西陣の織物、その他雑貨類、日用品など

をバザーで並べて売り捌いたのである。同時に、日韓貿易商のため、

そこに係る両替・荷為替・短期貸付業務などを行う銀行を設立するな

9 森川英正、前掲、１２１−１２２頁。
10 砂川幸雄、「大倉喜八郎の豪快なる生涯」、東京、草思社、１９９６年、６０−
６１頁。１８７４年末ごろは、台湾出兵が終結する時、日本人人夫の困難もあげ
られる。すなわち、大倉喜八郎は現地に取り残され、伝染病にかかった人夫の憐
れな姿を見て、どうにか日本へ出帆したばかりの船を引き返せることにより、か
ろうじて人夫を救うことができたのである。
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ど、朝鮮における関心は非常に高いものがあった。しかしながら、明

治政府は朝鮮の銀行設立は早過ぎるとして、これに賛成しなかった。

そこで、喜八郎はやむを得ず、渋沢栄一と共同に、私立銀行という

形で、各々半分の出資で資本金５０,０００円の銀行を釜山に設立す

ることを決心した。１８７８年には、明治政府の発布した国立銀行条

例に伴い、この「釜山銀行」の継続は認められないということになっ

て、結局第一国立銀行の支店として公認されるに至った11。

新たに、大倉組の中国大陸における対外投資の嚆矢となるのは、

日露戦争の最中の１９０５年である。ロシアがシベリア横断鉄道を

完成させることにより、その勢力が強化されるのをおそれた日本にと

っては、朝鮮半島は地上通信の重要な戦略的要地となった。１８９

４年、日本は京仁・京釜鉄道の敷設権を獲得して、１９０４年に京釜

線を開通させた。さらに、日露開戦とともに、日本の軍事輸送を目的

とした鉄道敷設が強行され、戦争が終わった直後の１９０６年に、満

州側までの京義線を全通させたことによって、南北縦貫鉄道が完了し

た。

大倉組が朝鮮半島南東部へ積極的に進出する際に、京釜線と関釜連

絡船の間に位置する釜山港は、小高い丘に囲まれているため埠頭の平地

が非常に少なく、市街地も横に細長く伸びるというように、なかなか日

韓貿易に見合わないと考えた。そこで、喜八郎は釜山港の埋立事業の

ために、明治政府と交渉し１８９９年に同意を得て、１９０２年７月、

釜山埋築株式会社（資本金３５０,０００円）を設立するに至った。当

然、工事は大倉土木組が請け負ったが、第一期工事は１９０４年に１０

ヘクタールを完了し、さらに第二期、１９０８年にようやく完成を告げ

た。合計面積１３ヘクタールの海面埋立地を竣工して、１９０９年１２

月にこの会社は解散するに至った。一方、大倉組は日露戦争の真最中、

平壌に遠くない西海岸の良港南浦を発展させたいという意図で、１９０

４年に防波堤を建築して湖水を防ぎ、干拓地にすることが、その計画の

主要点であった。工事の起工は７月で、同港海面埋め立て面積は約１０

11 Claude Hamon、前掲、２５２−２５５頁以下参照。第一銀行は、朝鮮半島が開
港されることになって、次々と支店網を拡げた。元山が１８８０年５月、仁川が
１８８３年１１月、京城 が１８８７年１０月、木浦が１８９７年１０月と続い
たのである。
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０ヘクタールにのぼった。農業の分野においては、１９０３年に大倉農

場の事務所を全羅北道に設け、農耕地の買収とその水利灌漑事業を進め

たのである。大倉農場は１９０７年の時点で２３００ヘクタールにも及

んで、関係町村１３５にまたがる大規模な小作地を経営することによ

り、朝鮮に対する農業投資を拡張していった。

日露戦争と本渓湖炭鉱の獲得

２０世紀はじめにかけ、大倉組は大きな成長を遂げるために、そ

の多角化戦略を強化したのだが、満州を投資の主な目的地としなが

ら、新しい製鉄業部門や炭鉱発掘などにも乗り出した。 喜八郎は１

９０３年にヨーロッパから帰って、中国への最初の旅行を試み、上海

から漢口まで日本商船の船で揚子江一帯を遡って視察した12。最初に

中国大陸で展開した投資の目的は林業にあった。日露戦争の最中、満

州と朝鮮半島の境界線である鴨緑江の下流域を日本陸軍が占領した

際、大倉組は軍事当局の要請に応えて、大倉組製材所という企業を戦

地に急設した13。戦後は、一時休業となってしまったが、中国側の安

東などに新しい工場を建設する上で、１０００人以上の労働者を雇

い、順調に業績を上げるようになった。それ以降、１９１５年に両国

政府は合弁により、鴨緑江製材公司を設置して、森林伐採・筏運送・

製材を一貫して行うことになった。資本金は５,０００,０００円と

し、営業期間２５年間で、本店は安東に置いた。大倉組が半分の２５

０,０００円を出資したこの企業は、第一世界大戦後の好況の波に乗

り、東洋一の製材所と言われたそうだ。大倉組は、さらに中国の豊か

な森林資源を利用し続けて、１９１８年には豊材公司（森林伐採）、

１９２１年には吉省興林造紙公司（森林伐採と製紙）という２つの日

中合弁会社を創立し経営した。

12 大倉雄二、前掲、１８２頁。１９００年前後、操業を始めたばかりの官営八
幡製鉄所は、漢口の下流にある大冶鉄山の鉄鉱石を確保するという目的で、購
入契約を締結するに至った。この際、大倉喜八郎は、事業資金に仰ぐ「漢陽鉄
廠」に、２５０,０００円の借款を供与したのである。
13 日露戦争後は、注文不足のせいで、一時休業されたが、１９１１年までの鉄道
改軌工事で作業が再開されるに至った。大正時代に入ると、日本三大業林の一つ
である「秋田木材」は当社で投資を行った外に、「満鉄」の勧めにも従って、安
東市に新しい工場を建設した。
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大倉組は日露戦争の中に、軍の特命による建設工事のほかに、武

器・軍靴・食糧の輸送をためらうことなく担当したのだが、三井・

三菱のような財閥は受け入れに消極的になっていたのである。彼が御

用商人として納めた利益は巨額にのぼったため、昔と同じく「死の

商人」と呼ばれた。喜八郎はその時、派遣された将兵を慰問するため

に、戦争の攻防最激戦地となった旅順の２０３高地を訪れた。その

際、大倉組の現地社員は、日本軍に同行して、南満州の占領地を資源

調査し、本渓湖炭田ならびに廟児溝鉄山の有望な結果を得た。本渓湖

炭鉱は安奉鉄道が周辺を通っており、奉天と朝鮮に面する安東を結ん

でできたのに対し、廟児溝はその付属地の南芬にあり、北の本渓湖か

ら数１０キロ離れた場所にあった。１９０６年は、本渓湖の治外法権

が南満州鉄道（満鉄）によって認められた年である14。本渓湖地域の

炭鉱と鉄山は２００年前に中国人が開発し初めて、わずかの人夫程度

の力を尽くしたものだが、結局のところ採掘を放置してしまった。１

９０５年にはそれを再発見した大倉組員の判断に従って、喜八郎は現

地を見ずに会社設立を決心した。日露戦後に伴い、同年９月５日にポ

ーツマス条約が締結されてから間もなく、１２月１９日に当時の遼陽

関東都督府から石炭採掘の許可を得て、翌年５月から１５０名の現地

人などを使って、本渓湖炭鉱経営を開始したのである。実は、当時の

日本人の考えでは、あのような「山川草木うたた荒涼」とした場所に

巨費を投じるのは、とても理解に苦しむ突拍子もない行動に思われた

のであった。

翌年１９０７年６月、日中合弁事業を設立ために、喜八郎は初め

て本渓湖を訪れることにした。だが、この炭鉱の利権における折衝

は捗らなく、結論に至らなかった。この間、大倉組は官営製鉄所に

廟児溝の調査を依頼し、それに鉄鉱石の試掘願いが許可されて、奉

天と安東を結び、本渓湖を通る鉄道の敷設を進めたのである。それ

とは逆に、本渓湖から１０キロほど離れた地元民の炭鉱が、すでに

良質の石灰を産出していたが、現地に鉄道が存在しなかったことか

ら、輸送力の不足とコストの甚だしい高騰が重なり、開発は極めて

14 本渓湖炭田が、どのように購入されるに至ったのか明確な回答が得られないが、
廟児溝鉄山は戦中の混乱で満州の馬賊から取得されたとの意見もある。
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限られたものとなっていた。さらに、日本が獲得した権益はポーツ

マス条約によって定められた部分が多かったので、清国政府は「満

州そのものが中国の領土だ」という重大な抗議を寄せて、本渓湖炭

鉱を直接に返還するべきだと強く主張し、清国人との共同経営を要

求した。当時の折衝に当たったのは、中国東三省総督の地方長官た

る徐世昌（１８５５-１９３９）と日本外務省と喜八郎３者で、後者

は外務省の強い指導のもとで東三省総督と合弁契約を結ぼうとした

のである15。挙句の果てに、１９１０年５月、喜八郎が再び渡満して

交渉した直後に、「本渓湖煤礦有限公司」なる日中合弁の炭鉱が設

立された。

資本金には大洋銀２,０００,０００元が折半出資で、大倉組は炭

鉱設備を１,０００,０００元に評価の上、現物出資として組み入れ

たものである。さらに、１９１１年１０月、喜八郎は三度目に渡満し

て現場に赴き、両国の最終交渉がまとまった段階で、日中合弁契約に

製鉄事業をも加えることにした。資本金を４,０００,０００元に倍増

し、社名を「本渓湖煤鉄有限公司」に改称してコンビナートを実現さ

せたのである。

それを背景に、満州製鉄の産出独占を狙った喜八郎は、本渓湖以

外の事業の申請を許させなかったから、きわめて好都合な条件下に

あった。それで、彼は財政危機に陥っている奉天省に、横浜正金銀

行・朝鮮銀行・満鉄などと同様に、 ２,０００,０００円の借款を供

与して、合弁相手の奉天省を支えたのである。そして、本渓湖煤鉄

公司は、日中双方が対等に選ぶ「二重役員制」を導入したが故に、

価値観の違いを感じる両民族間の紛争を巻き込みがちなシステムで

あった。それは、手続きの無駄や繁雑、利益処分などの問題点から

くる対立が、意思疎通の分裂を引き起こす危険を含んでいた。かく

して、公司設立後わずか１０年間ほどの間で、大倉側の代表者は島

岡亮太郎（１８７１-１９４７）１人だけがいたのに対し、奉天省

側の代わりとする者はただ３〜４年間ほどで、７人にも上ったそう

だ。

15 Tim Wright, Coal Mining in China’s Economy and Society 1895-1937, Cam-
bridge UK, Cambridge UP, 1984, １２１−１２２頁。
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多角化した鉱山投資

欧米列強と同じように様々な利権を得ていた日本は、日露戦争が

勃発して以来、中国大陸の最大投資国の一つとして、イギリスと肩を

並べるまで成長したのである。もともと資源・採掘産業が事業の中心

で、５年にわたり、探査・産出権の獲得を拡大する一方であった。か

くして、内地の立ち後れた製鉄部門に注目を集め、南満州の奉天省で

それを埋め合わせようとして、中国での影響力をすみやかに伸ばした

わけである。

１９１７年には合名会社大倉組を持株会社とし、大倉商事、大倉

土木、大倉鉱業を直系３社とするコンツェルン機構を形成した。大

倉商事の営業品目は機械類、羊毛、藍靛、綿糸、麻布、木材、石灰、

米糖、肥料、鉄砲弾薬などで、外国保険の代理にも及んでいた。大

倉財閥が中国で手掛けた事業を例にあげれば、路面電車、紡績所、港

湾の埠頭設備、水田の開拓など、まことに多種多様な部門に広がり、

厖大な設備と製品の製造又は販売を引き受けたのである。日中合弁公

司を、地下資源に限って見ても、石炭をはじめとして、鉄、銅、鉛、

錫、マンガンなどといった鉱物の採掘及びそれに付属する選鉱、製錬

を一体として行ったのである。大正末期頃の中国に対する投資の総額

は、有名な経済雑誌『実業之日本』の記事によると、すでに数千万円

にも達したと記されているのである。喜八郎は歴とした億万長者にな

りつつあったとしても、この事業のほとんどが赤字経営なので、あた

かも底なしの沼に落ち込んだようであった。実際、１９２８年度末業

績を調べると利益は２〜３％、もし内地に同額の投資を行ったとすれ

ば、利益は１〜２割はあるはずであった。その時点で投資の３割前後

が回収不能と見なされ、収支が引き合うようになるのは、喜八郎の死

後、満州事変が勃発してからである。このように、大倉組の対外投資

は、大戦の好景気を背景に、大正初期にその最盛期を迎えている。喜

八郎は東洋への欧州諸国の輸出が途絶したのを見て、つぎつぎと新会

社を設立することにしていた16。

16 大倉組の中国向け投資等の詳細な一覧が挙げられる。 鶴友会編、「近代日本
企業家伝叢書８ - 大倉鶴彦翁」、東京、大空社、１９９８年〔１９２４ 年〕、
２１１−３０４頁。
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１９１４年に、中華民国の大統領になった袁世凱（１８５９-１９

１６）は、排外主義に傾いていた政策を改めて、新たに鉱業条例を制

定し、外国人に対して鉱業の合弁権を付与することにした。喜八郎

は、本渓湖から技師を中国各地に派遣して、地質の調査に携わらせた

のだが、ライバル企業間の競争は激しかった。残念ながら、中国湖北

省においては、漢冶萍鉱山と大冶鉄鉱を除いては、きわめて大雑把な

試掘調査を行ったのである。そのため、喜八郎は５年間にわたって、

約１,０００,０００元の資本を投じたにもかかわらず、ついにその利

権を放棄せざるを得なかった。実際、大倉組は江西省に進出し、中国

実業家との合弁で豊城炭田を購入することに伴い、順済鉱務公司を組

織したのである。同時に、湖南省においては、銅鉱の採掘・製錬を目

的に、喜八郎が五金有限公司を日中合弁として設立するに至った17。

当時、ヨーロッパでは大戦が長引いていることと相まって、鉛と亜鉛

の需要が増え続けていた。そのような状況の下、湖南省の当寧県下

で、水口山鉛鉱は依然として、中国における原石供給を独占したので

ある。 従来、ドイツ礼和洋行は、売鉱契約を結んでいたが、中国参

戦の結果として契約を破棄された後、資源を求めて各鉱業家が競った

ため重大な問題になった。喜八郎は競争激化を危惧し、各社の合同に

努めた結果、三井合名、三菱合資、古川合名、久原礦業、鈴木商店、

高田組の六社が賛意を表して、１９１８年４月日本側の資本家団であ

る興源公司を設立するに至った。本公司の経営にあたって注目すべき

ところは、何よりも鉱石の販売権を手中に収めたことである18。

大源鉱業株式会社は、１９２０年中国山西省の大同炭田を開発・

運営することを目的とし、大倉組が出資した事業の一つであった。実

際、同年９月興源公司の中の大倉、古川、鈴木、三菱、三井と明治鉱

業の６社は組合となり、資本金、２,０００,０００元を設定して、喜

八郎を社長に任命するに至った。さらに、日本のシベリア出兵に当

たっては、現地で鉱物などの地下資源の探検・調査を実行したのであ

17 鉱業関係においては、１９１９年に設立された「 興源公司 」（鉛・亜鉛の採
掘）、１９２０年の「大源鉱業株式会」（石炭の採掘）が数えられている。他に
は、鉱山部門の「銅鉄公司」、「安東製煉所」 (銅の採掘・製錬) 、「大同鉱業
公司」 (アンチモンの製錬) といった企業設立も挙げられる。
18 興源公司はそれから明治礦業、住友、藤田、 貝島の参加により、十一社の組
合となった。 
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る。そして、富楽公司は江西省楽平県におけるマンガン鉱の採掘を目

的として、喜八郎の努力によって成立されたものである。大倉鉱業会

社は中国当局の許可を受けてから、１９２１年に優良鉱の採掘を開始

させたが、これほどに良質のものはアジア大陸のどこにも匹敵するも

のがなかったそうである。マンガンの埋蔵鉱量も豊富にあるし、日本

の鉄鋼業のために２０年以上供給できるほどの鉱山であった。投資額

はすでに５年を経て３００,０００元に上った。

魯大礦務公司は、日中合弁の勅許会社として、喜八郎をはじめ何

人もの努力により、創立された事業である。日本が中国山東省のドイ

ツ軍を追い払った結果、その利権の継承を求め単独で諸鉱山を占領下

にしたが、中国の強力な反抗もあって、やがて山東問題の解決するた

めに、１９２２年にほとんどすべての利権を中国に返還することにな

った。このため、山東省における淄川と坊子の両炭鉱、それに金嶺鎮

の鉄鉱は、将来日中合弁会社の経営に移されたのである。そこで、１

９２２年にはワシントン会議で山東還付問題を協議した折、鉱山につ

いての協定を結ぶに至った。ようやく、紆余曲折を経て、１９２３年

８月に日中合弁の魯大礦務公司（資本銀１０,０００,０００元、日中

折半出資）が青島に成立した直後に、山東省の炭鉱利権を受け継ぐこ

とになった。その推定埋蔵炭量は、淄川炭鉱の約１,０００,０００,

０００トン、坊子炭鉱の８０,０００,０００トン、金嶺鎮鉄鉱の約１

００,０００,０００トンと莫大なものであった。本公司は、鉱物の採

掘・製錬・販売・運輸のあらゆる側面を網羅的に扱ったのである。

なお、日本の出資に関しては、山東における鉱業権の確保を目的

にして、関連民間会社が日本陸軍省、外務省、大蔵省などの要請に応

え、共同で投資活動を行う企業家団の創立に乗り出した。かかる中央

官庁の政策にしたがい、設立された山東鉱業株式会社（資本金５,００

０,０００元）は、本店を東京に置き、喜八郎を取締役会長に指名した

のである。株式数１００,０００株の内、発起人において６割を引き受

け、残りの４割を公募することで、日中合弁の魯大鉱業公司に対して

総資本の半分を出資することになった。その内部に中国側”董事”（

日本で言うと”取締役”のようなもの）の比率は過半数を占めたよう

だが、実は見せ掛けだけの責任分けであった。例えば、魯大公司にお

いて、淄川炭鉱などの管理を行った作業部門では、満州などで募った
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職長の８割以上が日本人職工であった。結果として、本公司に権力が

集中してしまい、権力はすっかり日本側の手に落ちたのである19。

本渓湖煤鉄公司

１９１１年１月１日に開弁式を行った本渓湖煤礦公司は20、少し前

から石炭の採掘を開始したが、実際に現場の製鉄所が稼働し始めるの

は、４年後の１９１５年からである。そこでは良質な「粘結炭」を細

かく粉砕し、中国式の土窯で蒸し焼きした後、燃料のコークス小塊を

作る予定であった。鉱山の産出する石炭は、社内用のみならず、三菱

財閥の朝鮮兼二浦製鉄所、満鉄の鞍山製鉄所（後に昭和製鋼所）にも

使われており、植民地統治下における一貫製鉄所の主な要素の一つを

なしたものである。

原料炭は、満州鉄鋼業が急速な拡大を遂げた結果、１９３３年の

石炭総販売量の１３％に対して、１９３６年には１７％まで上昇して

いた。そこで、産業全体における該当部門の石炭消費量は、大正末期

の２割から昭和初期の４割まで飛躍的に向上したのである。つまり、

満州の近代的鉄鋼業は、奉天省の炭鉱群に対して、きわめて中心的な

役割を果すようになっていた。現地の銑鉄・鋼材の生産は比較的遅く

始まったのに、時代の求めに応えて、着々と進行し大きく発展を続け

たのである。それは、日本実業界における重鎮の一人で、かつ先駆者

として活躍した喜八郎が、当初から本渓湖地方の製鉄を独占しようと

いうつもりで、公司以外の製鉄事業を許可させなかったからである。

当時、喜八郎は、八幡製鉄所に廟児溝鉄山の調査を依頼したとこ

ろ、溶鉱炉にとって品質の良い鉄鉱石だということが判明したので、

加えて製鉄事業をも手掛けることに決めた。彼の命令により、工場及

び溶鉱炉の建設工事には一切外国技師を雇い入れず、日本人にすべて

を委託することになった。かかる「本渓湖煤鉄公司」の設立後、３年

19 Tim Wright、前掲、１２９頁。
20 撫順炭坑における露天掘り、または本渓湖炭坑における山腹の水平掘り、とい
うような方式が使える鉱山はわりに少なかったのである。万里の長城以南は、山
東省、河北省、江西省においてもいくつかあった。日本人が経営した炭鉱は概し
て近代的で、本渓湖炭鉱に関していえば、石炭の坑道運搬のため、馬と坑内用ポ
ニーのかわりに、電気機関車を使用するようになっていた。Tim Wright、前掲、
３８−４１頁参照。
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目となる１９１４年には、資本金を７,０００,０００元に増資するに

至った。と同時に、喜八郎が日本の広島に設立した山陽製鉄所は、大

倉鉱業株式会社事業の一つとして、銑鉄の製造と加工にも乗り出した

のである。このような事業は、第一世界大戦が勃発すると、スウェー

デン純銑鉄の原価上昇はもちろん、当然のごとく運賃保険料の暴騰、

ドイツ潜水艦の脅威というような混乱も加わって、 輸入困難極まる

仕事になってしまった。 実際、海軍当局が狙ったのは、軍艦の鉄砲

身と装甲板に欠かせない純銑鉄の生産であった。その要請がきっかけ

になり、海軍当局と大倉組との間で、請負契約が正式に調印されるよ

うになった。そのため本渓湖煤鉄公司が用いている廟児溝鉄山の鉄鉱

石は、安全に日本の広島まで船で運送され、原材料として銑鉄の製造

に使われるようになった。製鉄所の建設にかかる技術的指導は、八幡

製鉄所から受け、喜八郎が日本に設立した山陽鉄鋼との提携で、本渓

湖煤鉄の第一号木炭吹高炉は１９１５年、第二号は１９１７年に操業

を始めた。

本渓湖の住民はその大部分が中国人であった。１９１８年の調査

によると、本渓湖煤鉄公司はすでに７０００人余の労働者を雇用し

て、２０ヘクタールほどに広がる敷地には、事務所、宿舎、学校、病

院、クラブなど２７８棟内外の建物が並んでいたのである。もとも

と、人口３００人足らずの寒村であった本渓湖は、やがて人口３０,

０００人の大きな町に膨れ上がり、商業もどんどん盛んになって、非

常に地域経済の発展に貢献したのである。１９１９年ごろには、本渓

湖製鉄所は溶鉱炉に火を入れ、稼働し始めて徐々に軌道に乗り出した

時であった。４年間のあいだに、２０００〜９０００トンの低燐銑を

生産しており、主として軍工厰・軍関係工場に提供したのである。１

９２１年に純銑鉄の生産に成功した本渓湖公司は、山陽製鉄所の経験

を生かして、コークス吹生産方式を使ったのだが、日本の植民地の勢

力範囲において、ただ一つの供給源だったのである。

喜八郎は海軍の軍備増強計画に乗じて、大蔵省預金部から興銀を

通じて２,０００,０００円の惜しみない資金を受けており、当分の

間、大々的な支援を動員することができたが、１９２２年のワシント

ン軍縮条約に伴い、海軍との契約が解除されるに至った。喜八郎は政

府との交渉に当たってみたが、山陽製鉄所はやむを得ず、工場を閉鎖
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に追い込まれてしまった21。本渓湖公司においても、低燐銑鉄の生産

は一時停止されたのだが、１９２０年代後半、海軍からの大量発注に

支えられて、再び順調に発展するようになった22。１９３０年代に入

ると、本公司は軍器生産体系の欠かせない重要な構成要素となってい

る。それは、軍用高級鋼製造原料として使われる低燐銑は日本向けの

払出が急増して、自給を達成することができたからである。しかし、

１９４０年代になって、鉄鉱石、石炭（低燐コークズ用）などを社外

買鉱しなければならなくなり、自給体制は崩れはじめたのである。

本渓湖公司の資本構成

本渓湖煤鉄公司は、中国東三省を長く制覇した軍閥の張作霖（１

８７５-１９２８）と喜八郎の二人が連携して、日中合弁で展開した

コンビナートと言えるのである。実際に、公司を創立する際に資金の

調達にして見ると、大倉組の諸事業は採算割になったなどを理由とし

て、喜八郎が個人投資家として設立した事業である。それ以来、奉天

省側が公司の増資に参加できない場合は、その保有株を担保とした大

倉組より融資し、喜八郎への資金依存が増加していることが明らかと

なった。本公司は、利益の循環についていえば、大戦中の高収益から

１９２０年代前半の不況とその後半の回復というような上下変動を表

したものの、採炭のほかに製鉄事業も行ったので、多角的な管理・運

営を実践して、かなり安定を確保しえたのである。

１９３０年代には、満州建国により、公司のとりまく状況は大き

く変化した一方、この時期に経営権を奪取された奉天省・北京政府・

張政権は、関東軍・満州国当局に取り替えられたのである。その後、

政府の促進する満州製鉄業の合同計画は、製鉄業者に反対された大掛

21 砂川幸雄、前掲、２２５−２２８頁。 その一方で大倉組は、三井物産に匹敵す
る鋼鉄の重大の輸入商社であったため、１９１０年、本渓湖の製鉄所が軌道に乗
る前に、鋼管の製造に携わる新しい会社の設立プランを持っていた。八幡製鉄所
は本渓湖煤鉄がつくる銑鉄を受けており、帯鋼からの加工を担当するはずであっ
た。しかし、資本金の応募などが遅れを取っていたということで、大倉喜八郎は
計画から手を引くに至った。
22 満鉄の鞍山製鉄所は、１９１９年から１９３２年にかけて、採算性と作業効率
が悪かったのである。それゆえに、 二つの会計期間を別にして、大幅な損失を
記録したのである。
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かりなトラスト構想のせいで、あげくの果てにはとうとう成り立たな

かった。その代わりに、１９３５年８月には、本公司の第一次改組が

実行され、在満営利法人から準特殊会社への組織変更で、大倉組はひ

とまず出資比率を６０％に維持することができた。海軍の下請け関係

にあった本渓湖公司は、経営業績の向上も見えてくるのである。しか

し、１９３７年から、満州産業開発５ヶ年計画の発足を契機に、鉱工

業への融資は一元に管理されたのである。日中戦争が拡大・長期化す

る状況では、日本軍の増強の断行とともに、満州重工業開発（満業）

における莫大な設備投資を促進させるようになった。満業の傘下にな

りつつ、特殊鋼部門などの建設に乗り出そうとした本渓湖公司は、１

９３９年に資本金の１０倍化で、やむを得ず大倉組の出資比率を４０

％まで低下させてしまった。それは、満業の４０％と満州国の２０％

と比して、あまり差がなかったのである。

その後、１９４１年には、公称資本金を２００,０００,０００円

へ増資した際は、しばらく満業が公司を乗っ取ろうと策を巡らしてい

た。 この経験に懲りていた大倉財閥は、１９４３年に、合名会社大

倉組を大倉鉱業株式会社に吸収し財閥本社とさせ、かろうじて資金を

調達した。その当時、大倉鉱業の株式の９割以上は大倉一族が握った

ことから、あまり財閥公開に積極的でなかった。それが故に本渓湖公

司は、満業からの借金を徐々に減少する代わりに、銀行の借り入れに

依存するに至った。戦時経済が悪化するにつれ、銑鉄の大量生産の

促進を優先したといっても、年産３０００トン足らずの特殊鋼・鋼材

で、この時期の公司を銑鋼一貫製鉄企業と称すことはできない。１９

４４年には、物資動員計画の蹉跌を乗り切ろうという目的のもとに、 

大倉組の本渓湖煤鉄（銑鉄）を含む満業の昭和製鋼所（銑鋼一貫）と

東辺道開発（鉱石の供給）の合同に向かったが、実質的に破綻したも

のと見られる23。

１９４５年８月からは、日本の敗戦と満州国の解体に伴い、本渓

湖の製鉄コンビナートはソ連軍により、事実上の施設接収を迎えた

だけでなく、大倉財閥が海外で経営する全財産をもなくしてしまった

23 長島修、「書評『大倉財閥の研究 - 大倉と大陸』」、史学雑誌,　９１巻、１
２号、１９８２年、１８３９−１８４７頁。
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のである。だが、現在もまだ日本に残っている大倉系事業は、大成建

設、帝国ホテル、サッポロ・ビール、日清製油、ホテル・オークラな

どがいくつも挙げられる。
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WHAT IS HAPPENING TO THE MIDDLE CLASS
IN JAPAN: FROM MIDDLE MASS

TO LOW CLASS SOCIETY?

Maya Keliyan

Middle class development in post-war Japan

Lifestyle and the prestige connected with it, are among the important criteria 
by which contemporary Japanese sociology distinguishes the middle class 
from other stratification groups. There are three major concepts pertaining to 
the middle class: “middle class in an economic sense“ (chusan kaikyu), “middle 
prestigious class“ (churu kaikyu), and “middle strata“ (chukan kayso) (Odaka 
1966: 543, Kosaka 1994: 95–97). Chusan kaikyu is used to denominate the 
middle strata which some conceptions define as “bourgeoisie“, or as a middle 
class defined on the basis of owned means of production and economic power. 
Chukan kayso is used as a concept characterizing the middle strata as regards 
their intermediate position in the stratification space. The sociological concept, 
equivalent to the understanding of a middle class in western sociology, is churu 
kaikyu, situated between the upper and lower class.

Owing to the rapid but late modernization and industrialization of Japan, 
the influx towards the growing middle class after the war comes mainly from 
the midst of the farmers, rather than of the working class. While in 1955 the 
share of the upper white-collar stratum, i.e. professionals and managers, was 
10%, in 1995 it reached 35%1. At the same time, the share of skilled workers 
is growing.

The data on the share of the middle strata in today’s Japanese society, quoted 
by different authors, differ depending on the classification schemes adopted. 
According to SSM surveys, for instance, the Japanese middle class share grows 
from 30.3% in 1955 to 50.3% in 1985 (Seiyama 1993: 26), it share remaining 
relatively stable during following decades till present days. 

In the wake of WWII, a new middle stratum, or chukan kaiso took shape 
according to “power resources“ indicator. It comprises petty and big business 
1`According to SSM surveys (Social Stratification and Mobility National Surveys), which 
are held every 10 years since 1955 and are representative for the male population, and after 
1970s for all Japan.
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owners, managers and leaders from the top of the white-collar group, and the 
new “family entrepreneurs“ (Fukutake 1989: 153). Its representatives often play 
“the brokering role“, mediating between big and small companies. Although 
the political and economic elite concentrated even greater power in its hands 
after the war and the middle class lost its former power positions, “the new 
middle stratum“ preserved to a degree its “middle-level“ influence and power 
in business, the economy and local government. Odaka speaks of a “major 
disbalance between the social status and economic power and influence“ of 
the representatives of chusan kaikyu and churu kaikyu (Odaka 1966: 547), 
and this tendency still persists. This is why the “new middle stratum“ cannot 
be regarded as homogeneous, both in view of income, and of political and 
economic power resources.

The increase of inequality is particularly visible since the 80s, increasingly 
based on the property differences between owners of land and landed estate, 
especially in expensive areas, and those who do not own such property (Ishida 
1998: 150).

The share of those who self-identify with the middle class in Japan in 1964 
reached 90%2. These data differ from those of the SSM survey, according to 
which 70–75% of the population self-associate with the middle class during 
the same period, mainly because of differences in the classification categories 
and schemes used.

The data on people identifying themselves as middle class, show that those 
who have placed themselves in this category, i.e. the so-called “subjective 
middle class“ are far more than those who fall into the “objective“ one; this 
is a phenomenon that can be observed in all societies. The explanations for 
this can be found in the impact of the following factors: the growing share of 
non-manual labor professions in postmodern Japanese society; the symbolic 
significance of the middle strata for the modern lifestyle; the prestige of the 
middle class; the changes that have taken place since the mid-1960s in living 
standard, consumption patterns, and lifestyles of large groups in Japanese 
society (Keliyan 1999).

There is certain difference between those who believe they belong to the 
“middle prestigious class“, and the “middle economic class“. The majority of 
those who identify themselves as belonging to the middle class do so from the 
view point of prestige, consumption patterns and lifestyle, as well as of their 
position as a middle stratum in the stratification environment, but not according 
to their economic resources.

2 Quoted data are from PMO (Prime Minister Office) survey. See Kosaka 1994: 9. 
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The economic prosperity after WWII and the fact that within two 
generations Japan turned from a poor country into a rich society, provide the 
foundations of the myth of “a middle class society“, zealously maintained 
by political parties and the media.

Middle class socio-group characteristics

In Japan during 1960s and 1970s there was a state policy of purposeful 
and methodical support for the development of the new middle strata. They 
enjoyed high social prestige and received income corresponding to it. In the 
mid-1950s Japan was an “old middle class society”3 (Hashimoto 2003: 18). 
The numerical size of this old class sharply declined in the following forty 
years, while the new middle class nearly doubled in size in the same time. 
The period of the latter’s most rapid growth as a proportion of the population 
was in the period between the mid-1950s to the mid-1960s. In the following 
decade its growth slowed down slightly, but in the mid-1980s it again started 
to speed up considerably. In the mid-1990s the share of the new middle strata 
grew to nearly one fourth of the occupied population and has remained at this 
proportion ever since. One third of these people work for large companies, 
one fourth, for state institutions, and about 40%, for small and middle firms 
(ibid: 61). According to Hashimoto the new middle class includes nearly one 
fourth of all occupied persons (24%), and is a little more numerous than the 
old middle class (22% of all occupied), but its relative share is two and a half 
times bigger than that of the capitalist class (9%). The working class, with its 
relative share of 45%, is nearly equal in size to the new and old middle classes 
put together.

The representatives of the new middle class are the youngest: their average 
age is nearly 42, which is 10 years younger than the average of the old middle 
class. The members of the latter class, together with those of the capitalist class, 
are the oldest by average age. The new middle class has the highest proportion 
of men and the share of women in it – about one fifth – is the lowest, compared 
with other classes. More than half of the working class are women (56%), and 
the proportion of women among the old middle class is about ten percentage 
points lower than this (47%). One third of the members of the capitalist class 
are women. Women are most widely present in lower-status positions, and their 
proportion is lower in leadership positions within firms. They are present in 

3 The quoted author has used the findings of an SSM survey conducted in 1995, and re-
groups some of the data to fit his neo-Marxist class schema of four classes: capitalist class, 
new middle class, old middle class and working class.
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stable proportions in family businesses, where their role is often that of an 
unpaid worker.

The highest percentage of married persons is that in the capitalist and old 
middle class: respectively 90% of the former and 88% of the latter have created 
a family. More than 80% of the men in the new middle class are married, and 
only two thirds of the women. The average age of these women is 39, which 
indicates that a high share of them have preferred their professional career to 
making a family. According to the data, the new middle class is the most highly 
educated: more than half its members (52%) have a university education.

The living standard of the members of the new middle class is above the 
average for the country: their income level is the second highest after that of the 
capitalist class. The old middle class is in third position, the difference between 
second and third being negligible. The representatives of the new middle class 
have a considerable autonomy in their work, possess authority in their firm, 
and take part in decision making, especially as regards distribution of work 
tasks. They have much better possibilities for growth in their professional 
career. Their social contacts are usually with professionals, administrators, and 
managers, which means with people of their own class or of the capitalist class 
(ibid: 110).

Nearly two thirds of the new middle class are satisfied with their life, 
by which indicator they are in the second highest position, coming after the 
capitalist class. Half of the satisfied have specified they are “more or less 
satisfied“, and one seventh have indicated “satisfied“.

Over one third of the members of the new middle class self-identify as 
upper or upper-middle class, and 41%, as “middle class“, which once again 
puts it in second place after the capitalist class. Two thirds of the new middle 
class are not supporters of any political party: in this it is similar to the working 
class and differs from the capitalist and old middle class. Nearly half of the 
people belonging to the latter two classes are not sympathizers of any party 
but approximately 40% of them are supporters of the Liberal Democratic Party 
(the share of supporters of this party among capitalists is slightly higher than 
among old middle class).

The composition of the old middle class at the end of the 20th century 
was different from that in the middle of the century. Farmers were the main 
component then but are now a minority; instead, self-employed traders and 
industrialists make up two thirds of it. It is has the best gender balance, but has 
the highest average age: nearly one third of it members are over 60. 

The old middle class also proves to be the least educated, and more than 
one third of its members (36%) have completed only the obligatory educational 
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level. The average level of household income is equal to that of the new middle 
class, but their individual income levels are much lower, which shows that the 
household revenues come from the active participation of family members in 
the business. Since they are self-employed, they have a high degree of work 
autonomy and can decide how to organize their work. Most of the people they 
socialize with belong to their own class or to the new middle and working 
class. They maintain very good contacts with local administrators, with high-
ranking officials from the trade associations, and with politicians, contacts that 
are necessary and useful for their business.

According to the data, by its degree of satisfaction with life, the old middle 
class is in third highest position, after the capitalist and new middle class (but 
the difference between it and the new middle is slight). 

By status and class self-identification, the members of the old middle are 
in a slightly lower position than those of the new middle, but here too the 
difference between the two groups is small. The old middle class has a much 
larger percentage of supporters of the Liberal Democratic Party – more than 
one third of the members of this class, which is twice more than the share of 
the party’s supporters in the new middle class. Slightly over half its members 
do not support any political party, which is nearly 15% less than the non-
supporters among the new middle. 

The working class has a low level of education (next to last, with only the 
old middle class below it) and the lowest income level. The average household 
income for this class amounts to two thirds that of the households in the new 
and old middle classes. Among workers is registered the lowest degree of 
satisfaction with life. They self-identify as part of the lower and lower-middle 
class, but more than one fifth of them define themselves as belonging to the 
middle class. Workers have the lowest degree of autonomy in work, and they are 
least able to determine the rate of work and the organization at their job. They 
show the lowest degree of political activeness: three fifths of them indicate they 
are not supporters of any political party, and one fourth feel that “politics is too 
complicated for me to understand“ (ibid: 93).

What has been said so far allows us to generalize that in Japanese 
postmodern society the proportion, social role, and importance of the new 
middle class is growing; it is the class with the fastest and steadiest growth in 
the last few decades. Were it not for this class, Japanese society would hardly 
enjoy its present level of “digital prosperity“ and would hardly strive for “all-
encompassing communication nets“ and ubiquitous information technologies. 
The relatively young age of its members, its high educational level and income 
level, the ample social contacts of its members, its high degree of satisfaction 



282

with life, and its class and status self-identification, have made it the bearer 
of the latest trends in consumption and lifestyle. Unlike the new middle, the 
old middle class is more conservative, as its members are older, less educated, 
more connected with other household members in the framework of the family 
business. The tendencies in the post-war stratification structure of Japanese 
society have determined the stratification in the consumption patterns of the 
various classes, as well as the growing internal class differences within the 
middle class itself. 

The new middle class is in third position as regards the average amount of 
its possession of consumer durables, house ownership and financial assets, and 
by this criterion seems nearer to the working class than to the old middle and 
capitalist classes. The situation of this class is similar as regards the rate of 
house ownership; nearly two thirds of its members, which is almost as much as 
in the working class, live in a home of their own. The data show that this class 
has the highest share of members – nearly one tenth, who live in company-
owned dwellings. This fact is indicative of the advantages provided by the status 
of “people belonging to the organization“. The new middle class is in second 
place, below the capitalist, with regard to consumer durables ownership. 

This trend is especially clear with respect to the rate of ownership of a 
computer and piano, a criterion by which the new middle follows consumption 
patterns very similar to those of the capitalist class and quite different from 
those of the old middle and working class (the latter two prove to have 
approximately equal percentages of owners of these two items). Because of its 
higher educational level, the new middle class invests in objects related to high 
technology and culture. The percentage of people possessing a computer and 
piano is indicative of what this class would prefer to invest its money in, and of 
its interests and occupations in leisure – these are connected with high culture. 
This class is in second place with respect to the level of the individual salary 
but in third place with regard to house ownership. Its members can rely on “the 
organization they belong to“ so they do not feel they must buy property as an 
eventual source of income should the need for this arise. The new middle class 
prefers to spend its money on consumer durables and leisure activities, due to 
its higher educational level and more developed esthetical taste.

According to the criteria “rates of consumer durables ownership, house 
ownership and financial assets“ the old middle class is in second place, 
following the capitalist class. By the indicator “rate of house ownership“ it is 
even in first place, ahead of the capitalist class. Most of its members are self-
employed and they want to be able to rely on this property in case of need. By 
investing in a home, in real estate and movable property and savings, they are 
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providing for their family members actively engaged in the family business. By 
the rate of consumer durable ownership, the old middle class is in third place, 
following the capitalist and new middle class, but is in second place after the 
capitalist class by the criterion sport club membership and ownership of art 
objects and antiques.

The capitalist class is oriented above all to objects and property of high 
value and prestige. It has the highest percentage of owners of a home plus a 
country house. In Japan the possession of a country house is something rare, 
for three reasons: the high price of dwellings; the high tax rates on buildings, 
which grow in geometric progression for every following dwelling owned; the 
small amount of leisure time they have in which to go to a country house even 
if they had one. The people belonging to the capitalist class and possessing a 
country house are four times as many as those in the new and old middle class. 
Also, the capitalists possessing a drawing room set (an expensive possession 
and a mark of high social status, as it requires a large dwelling and Western 
style furniture), are a higher percentage by one fifth than those in the old and 
new middle class. Members of sport clubs among the capitalist class are three 
and a half times greater as a percentage than those in the new middle and 2,8 
times greater than those in the old middle class. A similar proportion is evident 
for the indicator “ownership of art objects and antiques“ – these owners are 2,4 
times more among the capitalist class than in the new middle, and 1,6 times 
more than in the old middle class.

The working class has a similar level with regard to house ownership as the 
new middle class, but has the lowest level of consumer durables ownership.

The leisure patterns of the four classes differ considerably from one another 
(ibid: 105–107). Of all four classes, the most active one during leisure time is 
the new middle class. This shows it has a lifestyle in which leisure holds a 
special place. The highest relative share of people performing activities such 
as reading  sports newspapers, women’s weekly magazines, fiction and history 
books, and of karaoke users, are in the new middle –  80% for each of these 
activities. Members of the new middle class are the most frequent visitors of art 
exhibitions and museums – about 70% of all members. The same proportion of 
it takes part in costly recreation activities such as golf, skiing, and tennis, while 
40% go to concerts of classical music. It has the same percentages for these 
two indicators as the capitalist class, even though the latter has higher income. 
This confirms that the new middle have a leading place in activities requiring 
high esthetical taste and education. 

Professionals and managers, though they respectively amount to 7% 
and almost 12% of respondents, represent more than one fifth of the group 
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with the highest level of “information literacy“ (ibid: 208). As may be 
expected, the groups with the highest level of “information literacy“ are 
also the most active users of Internet: nearly 90% of them are regular users. 
Two thirds of them read literary fiction and specialized literature in their 
spare time, nearly 80% read magazines and comics, and more than half 
go to the theatre and movies. By comparison, in the group with the lowest 
level of “information literacy“ only 3% use the Internet, 12% read fiction 
and specialized literature, one third read comics and magazines, and one 
fourth go to movies and the theatre.

Unlike the new middle class, the members of the old middle class are not 
very active in their leisure time. Their leisure patterns are the most passive, i.e. 
with regard to the listed activities they are least active of all classes, even less 
than the working class. Unlike the new middle class, they do not belong to an 
institution to which they must be loyal and on which they can rely. This limits 
their leisure time and orients them above all to so-called social activities – in 
these they are the most active class next to the capitalist. Taking part in various 
social activities4 are 40% of the old middle class and nearly half the capitalist 
class. For the old middle these activities are useful for creating and maintaining 
useful connections with members of local government, with politicians, with 
members of trade and industrial associations, with business partners, etc. The 
leisure time of the old middle is not as distinctly separate from their working 
time as that of the new middle class.

Despite differences in leisure patterns between the different classes, there 
are evident similarities in their preference for two activities: reading sports 
newspapers and women’s magazines, and for karaoke. People attending 
classical music concerts are the smallest share in all classes. The explanation 
for this may be that this activity requires specific taste, knowledge and feeling 
for the music; also, tickets for such concerts are expensive. Still, about 15% of 
the old middle class and even 20% of the working class go to classical music 
concerts. This fact confirms how important high culture is for the Japanese and 
the impact of the education of taste in school.

The working class is the most active in playing pachinko: more than 
half its members do this in their leisure. Next in order by this activity are 
members of the capitalist class and the new middle class, with about 45% 
each, while old middle class has less than 40% of its members who share in 
this recreation. 

4 Including activities in the local community, in various neighborhood clubs, in volunteer 
organizations, etc.



285

“Sick society“ and middle class self-identification

The socio-economic problems resulting from global recessions and crises 
that occurred periodically in the late 1990s and after 2008 are among the 
leading causes why at the middle of the second decade of the 21st century Japan 
perceived itself as a “sick society“. The contrast is obvious: after the middle of 
the 20th century, in the course of 70 years, the country not only recovered from 
war-time destruction but turned into a successful society, into a leading world 
economic power and a postmodern lifestyle leader; yet now, several decades 
after the start of this upsurge, the Japanese perceive themselves as an exhausted 
economic power that looks with pessimism to the future.

Past inequalities have intensified since the 1980s; the “new rich“ and 
“new poor“ emerged: the former have the resources for leading an affluent 
and even lavish lifestyle, which the latter cannot afford even when they are 
employed and with an income above the poverty line. In studying the financial 
resources and capacity for savings of the households, Ozawa states that society 
is entering an “era of neo-stratification consumption“, brought about by the 
“birth of the divided masses“ (Ozawa 1985). Similar conclusions are presented 
by Yamazaki, who writes about “the emergence of fragile individualism“ of 
“masses divided with regard to consumption and lifestyle“ (Yamazaki 1984), 
while Fujioka entitled his article about these trends with the nostalgic phrase 
“Goodbye, masses“ (Fujioka 1984).

The middle class, both old and new, was protected on the labor market up 
until the late 1990s. The new middle strata benefited by the system of life-long 
employment, and the salaries of people in this group were set according to 
length of service and age. The old middle strata were protected through the 
existing regulations on the activity of large corporations, rules that alleviated the 
competition pressure on the self-employed and small entrepreneurs. However, 
at the end of the 1990s there was a reevaluation of the existing economic order. 
Since the second half of the 1990s Japanese society, as part of the increasingly 
global world economy, has been undergoing recessions and crises, followed by 
periods of recovery (Keliyan 2010: 35–42). The first crisis of this kind was in 
1997, and the earliest signs of recovery were seen in 1999. The second crisis 
came in 2008; the economy began to revive slowly from it in the middle of 
2009, but the disasters of March 11, 2011 led to a collapse that can only be 
compared to the situation at the end of WWII. 

In the Japanese media there appeared indicative expressions such as 
kachigumi (the group of the successful) and makegumi (the group of losers). 
These terms are a sign of the increasingly perceptible social-economic 
changes that are depriving Japanese society of its past aura of a homogenous 
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middle class, and ending the myth about Japan as a “middle class society“. 
The issue of growing economic inequality is being raised with increased 
emphasis in Japan, together with that of the “working poor“ among the low-
educated social strata and part-time employees (Tachibanaki 1998, 2005, 
2006); it is regarding these problems that the discussion among the academic 
community and the general public first began about the on-going structural 
processes and their disturbing social consequences. There is an increasingly 
clear understanding in Japan and the world about the “end“ of Japanese 
prosperity, about the “exhausted“ potential of the country, and its “obsolete 
model“. Public discussion is going on about the need for a change of the 
“economic model“, of the economic culture, and even of the value system. 
The traditional features of Japanese morality, such as harmonious relations 
and avoidance of conflicts, are pointed to as the primary cause of the “crisis 
of the model“, because they may inhibit creativity and lead to the toleration 
of corruption. Such views have been held in the past by Western and Japanese 
researchers (Benedict1993/1946, Mouer and Sugimoto 1986, Voronoff 1990, 
1997, Hashimoto 2003, etc.). The difference now is that these views are 
increasingly popular with the public and the media of Japan.

At the turn of the 20th century the growing income inequality in Japanese 
society made it be defined through key phrases popularized by the media, 
such as kibou kakusa shakai5 (the hope disparity society) and karyu shakai6 
(lower-class society). Two contrary trends are emerging in the consumption 
patterns of the various social strata. On one hand there is a distinct group 
of upper strata demonstrating their affluent consumption. On the other hand 
there is an increasing share of people who must restrict their consumption 
because of their lower income. The media discuss poverty, and even the 
existence of working poor, as a considerable social problem. These two 
contrary trends in social stratification have determined the “boom“ of stores 
and consumption centers meeting the different needs of these social groups: 
there are expensive stores offering luxury items and services, and there are 
stores offering cheap, second-hand and recycled commodities. Together 
with this, the representatives of the new middle strata have a stable, though 
relatively slowly rising, income. The various kinds of stores and centers for 
consumption and recreation are offering increasingly varied products in order 
to meet the needs and demands of the consumers belonging to these different 
strata (Keliyan 2008).

5 An expression introduced by Yamada Masuhiro (2004). 
6 A concept introduced by Miura Atsushi (2005).
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The representative panel studies that have been conducted by the Nomura 
Research Institute (NRI) every three years since 1997, encompassing over 10 
000 respondents, have made it possible to outline the dimensions of the class 
self-identification in Japan since the late 1990s and until 2010. The interviewed 
persons were asked to assign themselves to some of the indicated classes on 
the basis of what they assessed to be their living standard. For the whole nine-
year period from 1997 to 2006, the share of people who defined themselves as 
middle class, i.e. all those who placed themselves in one of the middle class 
groups - lower-middle, middle-middle, or upper-middle, decreased by 6% 
(Nitto 2008: 3). There was respectively a slight increase of those who assigned 
themselves to the lower class and to the lower-middle class, at the expense of 
the decreased share of people identifying as upper-middle or upper class. But 
the changes are two small to allow the assertion that the class self-identification 
of the Japanese during this period has changed significantly. The results of 
the survey conducted in July 2009 show that the average income of Japanese 
households had not changed by then compared with 2006 (Ishihara 2010: 6). 
The proportion of those defining themselves as lower-middle and lower classes 
decreased by 7%, while those identifying as upper and upper-middle classes 
grew by 6%. Ultimately, on the basis of NRI survey findings, it can be asserted 
there is a slight change in self-identification with the upper-middle class (rising 
from 7% to 8,5%) and with the lower-middle class (rising from 28% to 30%), 
but the share of those identifying with the middle class in general is relatively 
constant: between 85% and 90% of the respondents assess that, according to 
their living standard, they fall in this category.

Overall, the changes occurring throughout the entire period since the 
1970s until today in the class self-identification of the Japanese on the basis of 
living standard have been inconsiderable and do not justify the claim about a 
“disappearing“ or “melting“ middle class.

Conclusion: is there “a model“ society in 21st century?

The rapid economic growth of China has ousted Japan from the position it 
held for half a century as the second strongest world economy. The Japanese 
know perfectly well that the ranking of world economies according to their 
nominal GDP does not give a realistic picture of the actual development of 
a society, and that, for instance, quality of life is a much better indicator. 
But this is certainly no consolation, for obviously their economy is finding it 
increasingly hard to deal with the contemporary global challenges. On March 
21, 2011 the country was afflicted with a destructive earthquake, tsunami, and 



288

nuclear power plant crisis. In the last few decades the political parties of Japan 
have proved incapable of forming stable governments, following successful 
economic policies or of dealing with the issue of corruption and the arising 
scandals. The society is quickly aging and the future seems increasingly 
insecure. Japan no longer perceives itself as a successful society, but rather as 
an “ailing“ one.

Contemporary Japan, as other parts of our postmodern global world is 
suffering from various social, economic, cultural, etc. problems, but it is still 
a society, that could be described as achieving (or proving itself capable to 
achieve) success. The Japanese experience in the last two decades demonstrates 
well that in the contemporary, postmodern world a society cannot be looked 
upon as “successful“ in the same way this was possible in the 1960s, 1970s, and 
1980s. Today’s postmodern societies do not assess themselves as “successful“, 
and “success“ is rather looked upon as an illusive dream typical of the second 
half of the 20th century. In the world of the middle of the second decade of the 
21st century it is more appropriate to say that certain practices and experiences 
have proven their efficacy and can be followed and relied on for positive results. 
Japan is no longer perceived as “a model“ society, but still it is a society from 
which positive and negative experience we can learn good lessons. 
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CONSUMPPTION, ADOLESCENT WOMEN (Shōjo),
AND CUTE POP CULTURE IN JAPAN

Galya Gabrovska

“The conscious chosen meaning in most people’s lives comes much more 
from what they consume than what they produce.”1

“The Japanese are no longer producers... Our existence consists solely of 
the distribution and consumption of ‘things’ brought to us from elsewhere, 
‘things’ with which we play. Nor are these ‘things’ actually tangible, but are 
instead only signs without any direct utility in life... What name are we to give 
this life of ours today?

The name is shōjo.”2

“Who ever invented ‘cuteness’ was a genius.”3

This paper examines the emergence and specific features of the so-called 
‘cute culture’ (kawaii bunka) or ‘cute style’ in Japanese [post]modern4 late-
capitalist society - a phenomenon, which started amongst teenagers, especially 
young women, in the mid 1970s, with the beginning of the consumer boom in 
Japan. The paper is based mainly on research on this phenomenon conducted 

1 Judith Williamson, Consuming Passions: The Dynamics of Popular Culture, London: 
Marian Boyars, 1986: 230. Emphasis mine.
2 Otsuka Eiji, Shōjo minzokugaku (Shōjo Ethnology), Tokyo: Kobunsha, 1991:18. As trans-
lated by John Whittier Treat, “Yoshimoto Banana’s Kitchen, or the Cultural Logic of Japa-
nese Consumerism,“ in Lise Skov & Brian Moeran (eds.), Women, Media and Consumption 
in Japan, Richmond, Surrey: Curzon Press, 1995: 274–298 (281–2). Shōjo is the Japanese 
word designating an adolescent woman. This quotation demonstrates the equation between 
consumption, play and adolescent women, which is in the focus of my essay. Emphasis 
mine.
3 A comment made by a male Japanese university student as cited in Brian J. McVeigh, 
Wearing Ideology: State, Schooling and Self-presentation in Japan, Oxford, NY: Berg, 
2000: 166. Emphasis mine.
4 I write [post]modern since according to some scholars postmodernism has still not hap-
pened and is just a theoretical concept.  This idea was expressed as well at the Opening 
Panel Discussion of the Exploratory Workshop: BEYOND POSTMODERNISM, held at 
the Peter Wall Institute, UBC, between 16–18 May 2002. Participants in this discussion 
were Dr Raymond Tallis, Dr Terry Eagleton, Dr Daphne Patai, and Dr Harry Lipkin.
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by Sharon Kinsella,5 as well as on my own personal experience of living 
in Japan. However, whilst Kinsella’s analysis is focussed primarily on the 
status of young women in contemporary Japanese society in relation to men 
and discusses mainly the idea of kawaii culture as a nostalgic “sentimental 
journey back into an idealized childhood“ and a “refusal to co-operate with 
established social values and realities,”6 this essay places more emphasis 
on the consumptive aspects of cute pop culture in terms of the increasing 
westernization and consumerisation of contemporary Japan.

The essay is grounded as well on the Jean Baudrillard’s idea that in modern/ 
postmodern societies consumption is not any longer based on the satisfaction of 
an already existing set of biological needs and does not involve simple material 
objects, but it is rather a consumption of signs and symbols. It is a process in 
which a purchaser of an item is actively engaged in attempting to create and 
maintain a sense of identity through the display of purchased goods. In other 
words, today people create an idea of who they are through what they consume 
and consumption has become an active process involving the symbolic 
construction of a sense of both collective and individual identities. Therefore, 
consumption is not a material process but an “idealist practice“ for it is ideas, 
which are being consumed, not objects.7 Pertinent to this new understanding is 
the concept of “‘consumotopia’ – a sort of counter-presence to mundane reality 
fuelled by late capitalism, pop culture industry, and consumerist desire.”8 The 
term draws upon a ‘revised’ postmodern reading of the notion of “utopia,“ 
according to which, in contrast to its ancient and mythological vision as a 
fantasized state of perfect social and political order, virtue, justice and well-
being, in 

… modern (consumer) society the utopian project is reduced in scale to 
the individual, into a modern mode of self building aiming at completion 
within the boundaries of one’s own self ... and that is done primarily by 
means of goods as the building blocks.9

5 Sharon Kinsella, “Cuties in Japan,“ in Skov & Moeran, 1995: 220–54. Cf. also her per-
sonal web site: http://www.kinsellaresearch.com
6 All quotations, whose source is not marked in the notes, are from Kinsella, 1995. The 
article is also available on: http://www.kinsellaresearch.com/new/Cuties in Japan.pdf  (last 
access August 24, 2015)
7 Cf. Jean Baudrillard, Selected Writings, Cambridge: Polity Press, 1988: 24–5.
8 Cf. Brian J. McVeigh, “How Hello Kitty Commodifies the Cute, Cool and Camp: ‘Con-
sumotopia’ versus ‘Control’ in Japan,“ in Journal of Material Culture, 2002: 5(2), 225–45 
(226–8, 243). 
9 Pasi Falk, The Consuming Body, London: Sage, 1994: 130, emphasis in original.
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Thus, consumotopia can be defined as an attempt10 to establish idealised 
“practices, or spaces of ‘perfect consumption,’”11 perfect in a sense that it helps 
creating a utopian self-vision through purchase, usage and display of certain 
commodities and products of culture industry. The observation of Baudrillard 
that people nowadays try to become the beings they desire to be by consuming 
the items they imagine will help create and sustain their idea of themselves is 
very well demonstrated by the representatives of Japanese cute pop culture. In 
a similar way, by consuming different ‘cute’ items they are trying to adopt the 
desired ‘cute’ image and establish their ‘childlike’ identity.

The paper first defines the phenomenon of kawaii bunka; then it discusses in 
more detail its emergence and development, its relation to women, consumption, 
and traditional values of Japanese society, as referred to in Kinsella’s article. 
Next, different dimensions of cute pop culture as fancy goods, ‘cute’ clothes, and 
‘cute’ food are examined in order to illustrate how by excessive consumerism 
Japanese youths are creating their aspired ‘utopian’ ‘cute’ appearance.

Sharon Kinsella offers an intriguing interpretation of the phenomenon of 
cute style, which has been dominant among Japanese youth pop culture[s] from 
the mid-1970s onwards and which is generally strongly criticised as infantile, 
tasteless, lacking any reason, even stupid, and too effeminate. On the contrary, 
Kinsella justifies it as a sort of ‘natural’ reaction of Japanese youth, and young 
women in particular, against the harsh traditional social expectations in Japan. 
Kawaii culture is distinct with its highly commercial nature for it is expressed 
mainly by consumption of various ‘cute’ goods by Japanese youths in their 
striving to adopt the desired ‘cute’ image. It is characterised as well by ultimate 
“hedonism and sensual pleasure“ encouraged by consumption. Therefore, 
argues Kinsella, unlike some Western youth pop cultures such as punk or 
grunge, Japanese cute culture not only does not condemn materialism but 
quite the opposite – highly stimulated it from its very beginning. She contends 
that “by sanctioning consumption“ kawaii [feminised] youth culture goes 
against the older social values because in traditional Japanese culture personal 
consumption is considered “something rather anti-social and immoral.”12 
Although this argument provides an interesting and persuasive explanation and 
justification of otherwise not so highly appreciated in mainstream Japanese 

10 On the part of both capitalist producers and product consumers.
11 “A happy fit between steadfast supply and desirous demand,“ according to McVeigh, 
2000:228.  However, for the purpose of the present analysis the economic dimension of 
consumotopia will be ignored in favour of its symbolic importance as an idealist practice of 
utopian self-representation through consumption.
12 Kinsella, 246–52.
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society cute youth style, at the same time it somehow idealises and essentialises 
it and is, therefore, too one-sided. For, in the context of the highly industrialised 
contemporary Japan, over consuming is not limited only to young people; it 
is rather a phenomenon concerning the whole society, allegedly particularly 
the female part of it, as in many late capitalist [post]modern cultures. In an 
identical way, cute style is no longer prevailingly the province of only young 
women or men; it spans generations13 and permeates almost every aspect of 
contemporary Japan. In other words, it is not any longer “just a fad in the 
fashion cycle of Japanese pop culture“ but, rather, “a “standard“ aesthetic of 
everyday life.”14 My paper refers as well to this “multivocal and ambiguous”15 
nature of cuteness. Due to the vastness of the subject, however, I use Kinsella’s 
research as a limiting framework and focus primarily on consumption, 
adolescent women and cuteness as three interrelated, extremely significant 
factors in contemporary Japanese society and pop culture.

Kinsella defines Japanese kawaii bunka as celebrating essentially sweet, 
childlike, innocent, simple, genuine, inexperienced, weak, and vulnerable, thus 
feminised, type of social behaviour and physical appearance. Cute style itself 
has been described as “infantile and delicate at the same time as being pretty.”16 
As already mentioned, it emerged in the mid-1970s, in the doldrums period after 
the last of the student riots in 1971, and was closely related to the beginning 
of the consumer boom in Japan. It started as youth pop culture amongst 
teenagers, especially girls and young women, and its first manifestations could 
be found in comics, cute handwriting and slang, using of baby talk, wearing 
of “virginal childish clothes,“ and “childish acting“ – activities which are all 
marked by Japanese youth’s desire to invent their own style and language of 
self-expression in Baudrillardian terms. 

In summary, kawaii bunka was not created by business but its development 
was encouraged by the rapid expansion of multi-media and consumer industry 
between 1970s and 1990s for “it did not take companies and market research 
agencies very long to discover and capitalise on cute style.“ Moreover, 
throughout the 1980s Japanese youth, and adolescent women in particular, 
began to acquire certain financial independence by taking a more active role 
in the labour market and their disposable incomes significantly increased. 

13 Cf. Merry White, The Material Child: Coming of Age in Japan and America, Berkeley: 
University of California Press, 1994: 127.
14 McVeigh, 2000: 135.
15 Ibid.: 138.
16 Yamane Kazuma, Gyaru no kôzô (The Structure of a Girl), Tokyo: Sekai bunkasha, 1991. 
As quoted in Kinsella, 220.
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This phenomenon was well grasped by the inventive Japanese businesses that 
began to provide different ‘cute’ goods for the newly appeared consumers on 
the market, which, in turn, determined cute pop culture as highly commercial 
and materialistic, turning it into an exemplary site of consumotopia. According 
to Kinsella, kawaii bunka reached its peak in the early 1980s and the whole 
decade was marked by strong obsession with cute clothes, cute accessories, cute 
food and cute people. Kawaii fashion became the basic youth style into which 
elements of other Western-originated youth fashions such as punk, skater, folk, 
black or French were integrated. This stimulated its gradual evolution from 
the “serious, infantile, pink, romanticism“ to “a more humorous, kitsch, and 
androgynous style“ in the 1990s.

Another factor that brought about the changes in cute style aesthetics was 
the increasing involvement of young men into it and, thus, into the pleasures 
of consumption and urban socialisation. Kinsella points out that adolescent 
women are the initial “main generator of and actors in cute culture.“ They have 
been far more active than men in consuming cute goods and services, in wearing 
cute clothes, as well as in emulating “childish behaviour and innocent looks.“ 
It is not only because this type of style ‘naturally’ suits women better than 
men, as stereotypically perceived, or because consumption in modern society 
is allegedly more and more feminised, but also due to the specific situation of 
young unmarried women in contemporary urban Japan. Although they are still 
excluded from most of the labour market, adolescent women in Japan have 
become a symbol of ultimate freedom since they are associated with a world 
of leisure, individual fulfilment, play, and decadent consumption. Young men, 
on the contrary, are perceived as more oppressed and devoid of pleasures of 
life because of their submissive role as full-time low-rank company employees 
with no free time for themselves. Moreover, they lack the individualistic 
machismo typical for the males of Western societies. That is why for many 
young Japanese men cute style began to symbolise freedom and escape from 
the social pressures and regulations. Whilst at the beginning they were largely 
a “passive, wistful audiences“ of the kawaii culture performed by women, 
towards the late 1980s young men in Japan became more and more involved 
by wearing ‘cute’ clothes and emulating ‘cute’ behaviour themselves. This was 
the other factor that gradually changed the cute style to be “more androgynous 
and more asexually infantile.”17

Kawaii bunka is interpreted by Kinsella as an expression of young Japanese 
women’s [conscious or unconscious] “desire to remain free, unmarried and 

17 Cf. Kinsella, 1995 for more details.
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young,“ which explains their obsession with cute childlikeness. In Japan an 
adolescent unmarried woman enjoys more freedom as “an outsider of society 
[labour market and family] with no obligation or role to play.“ Although she is 
“pushed to the margins of society,“ it is still possible for her to work part-time 
and spend her money on herself, socialising in urban commercial centres. That 
is why maturity and marriage are perceived as a threat to all these privileges. 
This can explain the lack of desire in young Japanese women to grow up and 
“take on adult social roles and responsibilities,“ as well as their strive  “to 
prolong youth“ by acting and dressing in a childish way and indulging in 
pleasant consumption. The fascination with cute style grows stronger in young 
women as they “get older and particularly in the period immediately prior to 
marriage.”18

On the whole, it could be concluded that adolescent women in Japan became 
the leading model for cute pop culture. They “have been transformed into an 
abstract concept and a ‘sign’ for consumption“ in the society by mass media 
and modern intellectual discourse.19 The “shōjo consumerist identity“ has been 
extended to other generations and genders, as exemplified by the following 
statement:

I wonder if we men shouldn’t now think of ourselves as ‘shōjo,’ given 
our compulsory and excessive consumerism, a consumerism that in recent 
years afflicts us like sleepwalking. We are no longer the shabby and middle-
aged teacher Humbert Humbert who chased Lolita’s rear-end in his dreams. 
We all have become the forever-young Lolita herself. We are driven night 
and day to be relentless consumers... The ‘shōjo,’ that new human species 
born of modern commodification, has today commodified everything and 
everyone.20

The conservative part of the Japanese strongly criticises shōjo as generators 
of kawaii consumer pop culture and blames them “for feminising society“ 
and corrupting the values of traditional Japanese femininity by the active 
participation in decadent consumption and refusal to accept their ‘genuine’ 

18 Cf. Shimamura Mari, Fanshii no kenkyu: kawaii ga hito, mono, kane o shohai suru (Re-
search into “Fancy”: How Cute Controls People, Objects and Money), Tokyo: Nesco, 1990.
19 Cf. Treat, John Whittier, “Yoshimoto Banana Writes Home: Adolescent Culture and the 
Nostalgic Subject,“ in Journal of Japanese Studies, 1993: 19–20.
20 Horikiri Naoto, “Onna ha dokyō, shōjo ha aikyō“ (Women have mettle, shōjo have 
charm), in Honda Masuko et al. (eds.), Shōjoron (Essays on Shōjo), Tokyo: Aoyumisha, 
1991: 114–15. As translated in Treat, 1995: 282.
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social role of subservient females. A general opinion today is that Japanese 
men are humiliated and manipulated by spoiled, ‘choosy,’ cute young women 
consumers whose only aim is to have their materialistic needs served. 

Kinsella claims that consumption is perceived by the conservative part of 
contemporary Japanese society as also undermining the established social rules 
and moral obligations because it stimulates “the idea that life is [only] about the 
pleasures of the individual.“ The critics of cute style condemn individualistic 
consumption as degrading, anti-social and as a precarious play. As Nishibe 
Susumu points out:

Play can only be truly satisfying when a sense of balance reveals the 
substance of tradition… I bear no ill will towards commercial civilisation. 
Like it or not, I am very much it’s beneficiary. This does not mean, however, 
that I feel the least inclination to glorify it in anyway. The maturity of 
culture requires a certain degree of serenity and moderation, but commercial 
civilisation spreads noise and excess in the name of vigorous differentiation. 
As little as I know about foreign lands I am well aware that the ‘Japan 
problem’ brought on by our commercial civilisation has grown to serious 
proportions. As Ishikawa Yoshimi has pointed out, the basic Japan problem 
is not the trade surplus but implicit and explicit disdain for the Japanese way 
of life itself.21

For Nishibe play and consumption are completely interchangeable and 
both are expressions of nothing more than a selfish behaviour, a refusal to 
stick to the traditional values. Kinsella also argues that through cute pop 
culture, which has predominantly westernised dimensions, young Japanese 
people demonstrate their rebellion against mainstream Japanese life-style 
and identify themselves with European culture that symbolises for them 
much more individual freedom and fun. She contextualises the phenomenon 
of kawaii culture in the following way:

The spread of cute style […] was one element of a broader shift in Japanese 
culture that took place between the mid 1960s and the mid 1970s in which 
vital popular culture sponsored and processed by the new fashion, retail, 
mass-media and advertising industries began to push traditional arts and 
crafts and strictly regulated literary and artistic culture to the margins of 
society.22

21 Nishibe Susumu, “A Denunciation of Mass Society and its Apologists“. – In: Japan Echo, 
1986, Vol. XIII: 1: 39–43 (41–42). As translated in Kinsela, 247.
22 Kinsella, 224.



298

In summary, in Kinsella’s view the cute style is an expression of 
the female-lead youth pop culture, which has been an important part of 
contemporary Japanese urban society since the 1970s. It has highly 
consumptive and hedonistic dimensions and that is why is perceived 
as an opposition to traditional notions of morality and good taste. Its 
representatives are ‘cute’ girls and ‘cute’ boys enjoying their existence by 
spending serious amounts of money on ‘cute’ goods, music, clothes, and 
‘cute’ food at trendy restaurants and bars. Their consumption-oriented, 
decadent behaviour is actively stimulated by the manufacturing industries 
and advertisement companies that have been competing to invent more 
and more new ‘cute’ goods and services for the needs of the expanding 
domestic consumer market and, thus, to establish more and more spaces 
and practices of consumotopia.

However, although kawaii bunka is strongly associated predominantly with 
adolescent women (or young men), cuteness could be found anywhere in Japan, 
in both private and public spheres, and as such is a notion of a “great cultural 
ubiquity,“ a semantically rich “key symbol“ that cannot be easily defined.23 
It is visible across generations and dominates everyday aesthetic and popular 
culture, in particular, like magazines, manga, anime, entertainment industry, 
etc. Also, there exist varied images of cuteness such as:

… baby cuteness; very young cuteness; young cuteness; maternal cuteness; 
teen cuteness; adult cuteness; elderly cuteness; sexy cuteness; pornography 
cuteness; child pornography cuteness; authority cuteness; and corporate 
cuteness.24

To put it differently, although visually unified, the Japanese concept of 
kawaii could be seen as well as polysemic and ambiguous.25 It is used as 
a potent means to communicate messages about power relations, gender 
definitions, sexuality, and self-representations. It has provoked as well 
multivocal and diverse reactions and interpretations: from being simply 
neglected as unsubstantial or perceived as ‘natural,’ through being strongly 
criticised as immoral and selfish or as a “backlash against strong women,”26 
to being rendered as liberating or as a form of resistance to traditional values 

23 Cf. McVeigh, 2000: 137–39.
24 McVeigh, 2000: 135.
25 Ibid., 136–37.
26 Cf. K. Schomer & Y. Chang, “The Cult of Cuteness“. – In: Newsweek, 28 August 
1995: 54–8.
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and dominant, official capitalist ideology.27 Respectively, its representatives 
have been perceived either as seeking freedom, spontaneity, uniqueness and 
deviation, or as lacking any independence and personality, and succumbing 
too much to fashion trends and conformity. An exhaustive exploration of 
the complex nature of Japanese “cuteness”28 and its messages,29 however, 
is beyond the purview of this essay, which is focussed on the interrelation 
between consumption, shōjo and kawaii style as main signs of Japanese 
pop culture.

Following Baudrillard’s idea that consumer goods have become a crucial 
area for the construction of meanings, identities, and gender roles, in post-
modern capitalism,30 next I will delineate the way in which Japanese youth cute 
culture constructs its identity by [over] consuming of different fancy goods, 
‘cute’ food, and ‘cute’ clothes. The first company to capitalise on the cute craze 
was Sanrio, by printing experimentally in 1971 cute designs on plain writing 
paper. The success of the undertaking stimulated Sanrio to start manufacturing 
cute, fancy, decorated diaries, notebooks and stationary for “the dreamy“ 
schoolgirls and students. Encouraged by the consumers’ interest the company 
rapidly expanded its production and soon established a monopoly in the ‘cute’ 
goods market. During 1990, for example, Sanrio sold 200 billion yen worth 
of goods.31 The company expanded also its ‘cute’ activities and services by 
organising feasts, sport festivals, and other ‘cute’ events like “Hello Kitty Santa 
tours,“ “A Strawberry Mate travelling caravan,“ Halloween and Valentine 
celebrations, and even began to print a ‘cute’ newspaper, Ichigo Shimbun 
(Strawberry News).32 Large number of ‘cute’ small shopping centres was built 

27 Cf. McVeigh, 2000: 157–81. In his book, McVeigh discusses kawaii bunka within a set of 
binary oppositions such as: dominant ‘official’ male ideology/ seriousness/ labour/ produc-
tivist capitalism vs. ‘anti-ideology’/ cuteness/ leisure/ consumptivist capitalism, and argues 
that “cuteness exemplifies the inherent connection“ between both sides under the form of 
what he calls a “resistance consumption.“ Although his conceptualisations of “cuteness“ are 
more thorough and intricate than Kinsella’s and I am using extensively some of them in my 
essay, I think that his interpretation rests too much on hierarchical binary oppositions and, 
thus, only reinforces these.
28 Here is needed a further clarification that “cuteness“ is not limited solely to Japan and 
could be found elsewhere but it is in Japan where “cute“ is a powerful motif. Cf. McVeigh, 
2000: 135; and K. Schomer & Y. Chang, 1995.
29 A sociological survey is indispensable for such an analysis.
30 Cf. Baudrillard, 1988.
31 Shimamura, 60–62, as quoted in Kinsella.
32 Still published. Cf. https://www.sanrio.co.jp/goods/?category=strawberry (last access 
November 2015).
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downtown. It did not take long for other financial and stock companies also 
to start making profits on the cute fashion. Banking cards, for example, have 
been one of the most preferred items for cute designing. The extremes this 
consumptive craze reached to are well demonstrated by the offered options 
of purchasing a gingerbread house resembling a little cottage or fairyland hut, 
or a cute rounded apartment in the town’s most expensive areas, or cute fancy 
mini cars.

In reality, childlike youth pop culture turns out to be rather expensive, 
although the original idea was quite different. The first advocates of cute style 
were two of the leading women’s fashion magazines, An-an and Non-no,33 
and in a special article in the An-an’s issue of May 1975 the new concept of 
cuteness was introduced in the following highly emotional way:

PLAY! Cuteness! Go for the young theme! On dates we only want 
feeling, but our clothes are like old ladies! It is the time to express who 
you really are. Whatever you say co-ordinating a very young theme is cute. 
Wear something like a French slip… for accessories try a cute little bracelet. 
BUT! It will look much cuter if you don’t use high quality exclusive 
materials. Cute-looking plaster and veneer looks younger.34

However, during the 1980s and 1990s kawaii culture gradually became 
more and more money consuming for there could hardly be any limit to the 
cost of childish goods because in reality “perfect childlikeness is a particularly 
unattainable ideal.“ (Kinsela, 245) Thus, the cute style brought about an 
increasing consumption of ‘cute’ goods, including very expensive ones, which 
could help a young person adopt childish appearance.

Typical fancy goods are mainly different kinds of personal belongings such 
as stationary, toiletries, bags, towels, cuddly toys, key holders, etc., which are 
usually sold in ‘cute’ little shops. All these goods have the very same features 
- they are small, soft, and loveable but first and foremost non-traditional 
Japanese and rather Western-style like.35 Most of them are decorated with 
cartoon characters, which are also small, soft, infantile, as well as round, and 
without distinct bodily appendages like arms, or bodily orifices like mouths. In 

33 Non-no and An-an have been two of the most popular young women’s fashion magazines 
in Japan since the 1970s. The former circulates 1,500,000 copies a week, targeted at young 
women between 17 and 23 years of age, the latter – 650,000 copies per 15 days, targeted at 
slightly more sophisticated 18 to 25 year old women. Cf. Kinsella, 1995: 253 (8 n).
34 As translated in Kinsella, 229. Emphasis in original.
35 In recent years, however, cuteness has also spread over traditional Japanese souvenirs and 
accessories.
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other words, the typical cartoon cute character is “non-sexual, mute, insecure,“ 
and helpless – a perfect emancipation of cute style’s essence. Fancy goods are 
decorated also with printed ‘cute’ slogans written most often not in Japanese but 
in pseudo-French or English. A toilet bowl, for example, might be called “Petit 
Étoile,“ a pink toaster in different cute shapes – “My Sweet Bread Toaster,“ or 
a school notebook – inscribed with the message: “Let’s have fun together!“ The 
purpose is to transform the hurried unfriendly world into a happy, amicable and 
safe place, a site of fantasised consumotopia. 

Both cute cartoon characters and cute slogans are aimed to give life to 
the fancy goods and strengthen the idea of consumption as fun. Cuteness is 
often used as well to disguise the unpleasant image of a good or a service and 
makes it attractive to the buyers. The household toilet, for instance, can be 
decorated with puffy curtains, fluffy toilet seat covers and fancy toilet paper. 
Thus, cute fancy style design gives industrial goods “a warm and cheer-me-up 
atmosphere“ and helps the customer to ‘re-personalise’ them after they had 
been de-personalized by the production process. Kinsella argues that:

Consumption of lots of cute style goods with powerful emotion-inducing 
properties could ironically disguise and compensate for the very alienation 
of individuals from other people in contemporary society.36

It might be difficult for modern people living in a highly urbanised society 
to establish close relations with other people, but they could attempt to develop 
similar relations with ‘cute’ items. For as John Fiske observes, “Commodities 
are not [any longer] just objects of economic exchange; they are goods to think 
with, goods to speak with,”37 goods within which to recognize ourselves.

To sum up, typical ‘cute’ products, like Hello Kitty for instance, are marked 
by the characteristic traits of consumotopia, which are: unifying theme, ubiquity, 
accessibility, contagious desire, and projectability.38 (Figure 1&2) First, 
although an infinite variety of goods are produced, all of them share an image 
of affected youthfulness, cheerfulness, and innocence. Second, these products 
are omnipresent and therefore easily obtainable. Also, they all are produced 
with the purpose to evoke a contagious longing in the consumers to possess 
them or at least to buy them simply because everyone else has already got them. 
These cute goods represent the “ideal product“ that “crosses generation lines“ 

36 Kinsela, 228.
37 John Fiske, Reading the Popular, Boston, USA: Udwin Hyman, Inc. 1989: 31.
38 Cf. McVeigh, 2002: 228–37. McVeigh illustrates these traits with examples from the 
consumotopia of Hello Kitty, which he defines as a main icon of Japanese popular culture.
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and can be seen and sold everywhere.39 As such they demonstrate the concept 
of simulacrum, i.e. they are “copies of copies of the same commodified image 
with no apparent original.”40 They are also “safe and predictable,”41 simple 
characters, which provide a perfect “opportunity to be interpreted and filled 
with meanings“ and which function as a mirror reflecting whatever image or 
desire an individual brings to them.42

Another aspect of youth feminised style are ‘cute’ clothes, intentionally 
designed to help the person emulate a childlike and demure appearance. They are 
usually in simple white, pink or pastel colours, often fluffy, with puffed sleeves 
and many ribbons, or cut very tight, and decorated with cartoon characters and 
slogans. The cute fashion is pretty kitschy and definitely does not accord to the 
traditional Japanese aesthetics of clothing. It could be perceived as the utmost 
expression of Japanese young women’s desire to preserve their adolescence 
because by wearing ‘cute’ clothes they can adopt ‘childlike’ appearance much 
easier than only by using ‘cute’ accessories. Gradually, with the involvement of 
young men and different youth cultures’ elements in the cute style, its fashion 
became more androgynous, humorous and eccentric.43

An equally significant aspect of cute pop culture is the consuming of 
‘cute’ food. Kinsella claims that the most popular and fashionable foods in 
Japan since the 1980s have been soft, sweet and milky, including ice cream, 
cakes, milk drinks and soft deserts. The consumption of sweets and cakes has 
increased significantly among Japanese young people, and especially young 
women. Most of these ‘cute’ foods are offered in fancy patisseries, cafés and 
ice-cream parlours, which mushroomed on the streets of the big towns since 
the early 1980s on. In a similar way as the ‘cute’ fancy accessories and clothes, 
‘cute’ food is also primarily associated with and originates in Western culture, 
and has nothing to do with traditional Japanese taste and cuisine. Therefore, 
the phenomenon of increasing consumption of confectionery by both Japanese 
youths and adults is another confirmation of the important changes taking place 
in contemporary Japan.

It could be concluded that cute youth pop culture is a distinctive 
phenomenon in [post]modern Japanese urban society and reflects its significant 
transformations, especially in terms of the changing attitude of young people, 
adolescent women in particular, towards traditional Japanese values and life-
39 Ibid., 232.
40 Ibid. McVeigh refers to Jean Baudrillard, Simulations, New York: Semiotext(e), 1983.
41 Cf. White, 127.
42 McVeigh, 2002: 234.
43 Cf. Kinsella, 228–30.
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style. Kawaii culture has a highly gendered and feminised nature for young 
women are its main generators and representatives unlike most of the other 
originally Western youth sub-cultures, which “have been dominated by young 
men with young women playing a more passive role.“ In Kinsella’s view, 
another difference between both types of youth pop cultures is their relation 
to consumption. Whilst most of Western youth cultures, especially those of 
1970s, have been remarkably opposed to modern consumer society and its 
materialism,44 Japanese cute culture is prevailingly consumptive. In her analysis 
Kinsella argues that by sanctioning personal consumption, which is perceived 
as selfish and immoral in traditional Japan, the representatives of kawaii bunka 
are expressing their refusal to co-operate with established moral values and 
realities. However, it is a “demure,“ “little“ resistance in the specific Japanese 
manner rather than the “conscious, aggressive and sexually provocative“ 
rebellion that has been typical of Western youth cultures.45

Kinsella’s interpretation of Japanese cute youth culture is intriguing and for 
the most part quite persuasive. In fact, her article provoked for the first time 
my interest in the subject and made me look at it from a different perspective.46 
It made me recognise the reality that whether entirely neglected or strongly 
negated by the ‘serious’ discourse as unsubstantial and silly, whether loved 
or hated by ‘ordinary’ people, cute pop culture is undeniably an important 
omnipresent factor in contemporary Japan. It is a culture consumed by various 
people in different ways, rich in messages about power relations, gender 
definitions, sexuality, and identity constructions. Therefore, if we dismiss it as 
being somehow empty of meaning and not worthy of study, we would “miss 
much of what is going on“ in Japanese society.47

There are some points in Kinsella’s analysis, however, which are not, in 
my view, sufficiently convincing. As stated in the beginning of this essay, 
over-consuming, for instance, is a feature typical not only for ‘cute’ youths 
but for the predominant part of contemporary urbanised Japan and especially 
the females.48 Like the rest of the highly industrialised late-capitalist countries, 

44 This statement is quite disputable though.
45 Kinsela, 243.
46 My initial opinion of cute culture was and, in fact, still is rather negative.
47 In the words of Dolores Martinez’ general definition of “popular culture.“ Cf. D. P. Mar-
tinez (ed.), The Worlds of Japanese Popular Culture: Gender, Shifting Boundaries and 
Global Cultures, New York: Cambridge University Press, 1998: 6–10.
48 The equation of femininity and consumption (and pop/cute culture, respectively), howev-
er, is problematic when overemphasised because it reinforces hierarchical binary gender op-
positions such as femininity/ consumption/ leisure/ emotion/ passivity/ mass culture versus 
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Japan’s economy is also based on the same Keynesian model of economic 
growth built on mass consumption and asserting the key position of consumer 
and consuming in securing the national welfare. This does not mean that the 
whole Japanese society is opposed to its traditional values, but only that it has 
been undergoing significant transformations in the context of the late [post]
modern capitalism. If in the past consumption might have been considered 
anti-moral, now its perception must have changed. Therefore, instead of 
subjecting the profound involvement of cuteness in consumption practices to 
essentialising interpretations as “a form of resistance to traditional values,“ etc., 
I found it more interesting to explore the way in which, in [post]modern world, 
people, and particularly youths, build up self-representation and communicate 
messages about their identities through consumption and participation in 
various forms of popular culture. Concerning the specificity of cute youth style, 
although it is obviously influenced by Western elements and fashions, and 
its slightly kitsch nature is atypical for the ‘genuine’ Japanese aesthetics, the 
preference for small, cute, but elegant objects is traditional in Japanese culture 
since ancient times.49 Therefore, kawaii style could presumably be interpreted 
also as a transformed contemporary expression of this tradition in the processes 
of Japan’s rapid consumerisation and westernization.50

masculinity/ production/ work/ intellect/ activity/ high culture. Cf. Tania Modleski, Studies 
in Entertainment: Critical Approaches to Mass Culture, Bloomington: Indiana University 
Press, 1986. As referred to in Dominic Strinati, An Introduction to Theories of Popular 
Culture, London; New York: Routledge, 1995: 189–91.
49 This could be seen in most traditional Japanese arts as ikebana, tea ceremony, origami, 
etc. Also, it could be claimed that the ‘classical’ aesthetic preference for miniature cute-
ness is expressed as early as Heian period (8-12 century), for example, by Sei Shonagon 
who wrote in The Pillow Book (1002): 『なにもなにも、小さきものはみなうつく
し。』(“…and indeed all small things, are most adorable.”) Cf. The Pillow Book of Sei 
Shonagon, 157.
50 An association could be made between the modern icon of pop culture, Hello Kitty, and 
a traditional image like Maneki neko, for instance. The Maneki neko (literally “beckoning 
cat”) is a common Japanese figurine (lucky charm, talisman) of a cat, beckoning with an 
upright paw. It is usually displayed at the entrance of businesses and is believed to bring 
good luck to the owners. (Figure 3) Hallo Kitty has been called “Maneki’s modern day 
cousin.“ Cf. http://archive.metropolis.co.jp/biginjapanarchive249/245/bigin japaninc.htm 
(last access November 2015). On another web page the following statement can be found 
(the author is an American girl, obviously not a teenager anymore!): “I think I would be the 
most genki person on earth if my whole apartment was decorated with Kitty-chan. Unfor-
tunately, her products are a bit expensive, so I have to content myself with only a few ac-
cessories here and there. My favourite Kitty-chan product that I own is a Kitty-chan maneki 
neko. It’s so cute!! The Maneki neko is a traditional symbol for good fortune in Japanese 
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25 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ ЯПОНИСТИКА 
В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
на тема „БЪДЕЩИ ХОРИЗОНТИ“ 30.10.2015 г.

Anniversary Conference “Future Perspectives”
25 Years Japanese Studies at Sofia University

10.00-10.50 Официална церемония/
Official Opening

Поздравителни адреси/Greetings
1. Доцент д-р Гергана Петкова

Assoc. Prof. G. Petkova
СУ, Японистика/ Japanese Studies, 

SU

25 години Специалност 
Японистика, 

пленарен доклад
(25 Years Japanese Studies at Sofia 

University)

11.00-12.20    Section 1
Водещ: проф. дфн Ал. Федотов 
Moderator: Prof. Dr. Habil. Al. 
Fedotoff

2. Професор Хироши Араки
Professor Hiroshi ARAKI 

Ничибункен, Япония/
Nichibunken, Japan

煙たい月と日本文化―その顔の
形象をめぐって

(За образа на „задимената луна“ в 
японската култура)

3. Проф. дфн Александър Федотов
Professor Alexander Fedotoff 

СУ, Кореистика/ Korean Studies, 
SU

On Context in Japanese tanka (短歌) 
and Korean hyangga (향가, 鄕歌)

4. Д-р Стела Живкова
Stella Zhitvkova, PhD 

СО Район Люлин/Lyulin 
Municipality

Finding out who you are: enhancing 
self-awareness through study of 

foreign culture

5. Проф. дфн Бойка Цигова
Professor Boyka Tsigova 

СУ, Японистика/ Japanese Studies, 
SU

Изображения на дракона в Китай 
и Япония

(Depictions of Dragon in Japan and 
China)

12.20-13.20 Обедна почивка/
Lunch-break

13.20-15.30    Section 2
Водещ: доц. д-р Антон Андреев 
Moderator: Assoc. Prof. A. 
Andreev, PhD
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6.
Професор Масако Сато
Professor Masako Sato 
Nihon University, Japan

Forming of “national learning“ 
(kokugaku) and tayasu munetake 

―ancient studies as the future 
perspectives in the early 18th 

century―
7. Доц. д-р Антон Андреев,

доц. д-р Андроника Мартонова
assoc. prof. A. Andreev, 

assoc. prof. Andronika Martonova 
СУ, Японистика/ Japanese Studies, 

SU БАН/BAS

Непознатата с кимоното
(Люба Кутинчева –  

между фактите, загадките и 
Япония)

(Lyuba Kutincheva – between facts, 
mysteries and Japan)

8. Доц. д-р Ралука Николае
Assoc. prof. R. Nikolae 

Bucharest university of Economic 
Studies, Romania

When the eye fails: blindness, single 
eyesight and invisibility in japanese 

folk narratives

9. Д-р Денница Габракова  
Dennitza Gabrakova, PhD 

City University of Hong Kong

The self-colonization angle in 
Bulgaria and Japan

10. Проф. дфсн Нако Стефанов
Professor Nako Stefanov 

СУ, Японистика/ Japanese Studies, 
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Конфуцианство и 
неоконфуцианство в Япония

(Confucianism and Neo-
Confucianism in Japan) 

11. Д-р Владлена Федянина
Vladlena Fedyanina, PhD 
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University
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Milena Zaykova 

МП „Японски език и култура“
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language and culture”

Сакралното пространство в 
светилищата 

Исе Джингу и Идзумо Тайшя  
през погледа на архитектурата

(Sacred space: Ise Jingu and Izumo 
Taisha)

13. Мила Манева
Mila Maneva 

СУ, докторант ФФ/PhD Student, 
SU

Татеяма мандала: Отражението 
на древните вярвания в японската 

предства за отвъдния свят
(Tateyama mandala)

15.30-16.00 Кафе-пауза/Coffee-break
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16.00-18.00    Section 3
Водещ: Ас. Елеонора Колева/ 
Moderator: Assis. Prof. Eleonora 
Koleva

14. Доц. д-р Дарин Тенев
Assoc. Prof. D. Tenev 
СУ, ФСФ/ FSS, SU

“Hagiwara Sakutaro‘s cats“ 
(„Hagiwara Sakutarou no 

nekotachi“)
15. Елеонора Колева

Eleonora Koleva 
СУ, Японистика/ Japanese Studies, 

SU

За самотата в японската култура и 
общество

(Solitude in Japanese culture and 
society)

16. Десислава Азманова
Dessislava Azmanova 

МП „Японски език и култура“
MA Degree Program “Japanese 

language and culture”

Хикикомори – какво кара 
младите японци да се оттеглят от 

обществото?
(Hikikomori – why do young people 

withdraw from society?)
17. Д-р Марико Накаяма

Mariko Nakayama, PhD 
Asia University, Tokyo

One experimental method to 
improve presentation ability

18. Ю Мицумори
Yu Mitsumori 

СУ, Японистика/ Japanese Studies, 
SU Японска Фондация/ Japan 
Foundation

日本語教育における日本文学を
素材とした異文化理解能力育成

への一試案

19. Дивна Глумач
Divna Glumac 

PhD student, Belgrade University

Meanings of causative construction 
in Japanese and their realization in 

Serbian
20.

Д-р Антония Цанкова
Antonia Tsankova, PhD 

СУ, Китаистика/ Chinese Studies, 
SU

Аспектуално-темпоралните 
системи на китайския и японския 
език в сравнителна перспектива 
(Aspect-Tense Systems in Chinese 

and Japanese Language in 
Comparative Perspective)

18.00-18.15 Refreshments

18.15-19.30     Section 4 Водещ: д-р Вяра Николова/ 
Moderator: Vyara Nikolova, PhD
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21. Д-р Вяра Николова
Vyara Nikolova, PhD 

УниБИТ/ ULSIT

Япония и японската култура през 
погледа на българина

(Japan and Japanese culture as seen 
by Bulgarians)

22. Д-р Евгений Кандиларов
Evgeniy Kandilarov, PhD 

СУ, Японистика/ Japanese Studies, 
SU

Pan-asianism in the Japanese foreign 
policy strategy from the Meiji era 

until the end of the WWII

23. Д-р Светлана Иванова
Svetlana Ivanova, PhD 

СУ, Японистика/ Japanese Studies, 
SU

За императорската институция 
като фактор в модернизацията 

Мейджи /1868-1912/ (The imperial 
institution and Meiji restoration)  

24. Боряна Митева
Boryana Miteva 
СУ, ИФ/ FH, SU

Политиката на Япония към 
Република Киргизстан като част 

от японската външнополитическа 
стратегия към централна азия

Abstract Presentation
Dr Galina Vorobyova, Kyrgyz National University, 階層的アプローチによる漢字の構
造分析に基づいた指導法の開発
Assoc. Professor Claude Hamon, Université Paris Diderot, 中国鉄鋼業の草分け的企業
家、大倉喜八郎（1837-1928）
Professor Maya Keliyan, Bulgarian Academy of Sciences, “What is happening to the 
middle class in japan: from middle mass to low class society?”
Dr Galya Gabrovska, Visiting Research Fellow, Nichibunken, “Consumption, adolescent 
women (shōjo), and cute pop culture in Japan”





Резюмета на докладите,
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317

***

ЗА ЛИЦЕТО НА „ЗАДИМЕНАТА ЛУНА“
И ЯПОНСКАТА КУЛТУРА

Проф. Хироши Араки
Ничибункен, Япония

В световен план съществуват много вярвания и легенди, свързани с луната. 
Настоящата разработка се фокусира върху образа на луната в Япония и чрез него 
изследва промяната в японската култура от началото на периода на модернизация 
до неговия край, когато в Япония започва да се усеща силно западното влияние. 
Професор Араки е изследовател на японската класическа литература, но след 
съвместен труд върху работата на Миязава Кенджи се насочва към образа на 
луната. 

*

煙たい月と日本文化―その顔の形象をめぐって

荒木　浩、

国際日本文化研究センター、日本

月をめぐる信仰や伝承は、世界中に、多様なかたちで存在する。本発表
では、日本の月の顔の形象に着目し、前近代から近代への文化の変容の一隅
を探る。

本発表では、上記の研究の流れを前提として、炭坑節と呼ばれる民謡の
「あんまり煙突が高いのでさぞやお月様煙たかろう」という表現に着目す
る。それは、近代の炭鉱業の隆盛に伴い、立ち並ぶ煙突から吹き出す煙をた
とえた歌であるが、後に公害と呼ばれる、環境の問題にもつながる風景であ
る。

私が注目するのは、月が煙たい、という表現だ。煙たい月が描かれるの
は、月に目鼻が付いているからであろう。だが、月に目や鼻、口などを描く
のは、日本の前近代の文化には見られないものである。そこにはあきらか
に、西洋文化の影響がある。本発表では、月の顔をめぐる様相と当時の文化
との関係を読み解き、日本文化の一つの姿を提示して、本学会参加メンバー
の多様なコンテクストから、批評を受けたいと考えている。 
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ЗА КОНТЕКСТА В ЯПОНСКАТА TANKA (短歌) И 
КОРЕЙСКАТА HYANGGA (향가, 鄕歌)

Проф. дфн Александър Федотов
Катедра „Кореистика“, ЦИЕК, СУ „Св. Климент Охридски“

В развитието на средновековната японска и корейска поезия се наблюдават 
значителни типологични сходства, които могат да се обяснят както с общи 
закономерности в развитието на източноазиатската литература, така и с конкретни 
събития в културната и политическата история на двете страни.

В статията се анализират японският жанр tanka (短歌) и корейският жанр 
hyangga (향가, 鄕歌) от гледна точка на техния повествователно-описателен 
контекст, който по думите на Николай Конрад изпълнява много важна роля във 
формирането на някои наративни жанрове (Конрад, Н. И. На путях к созданияю 
романа. – В: Конрад, Н. Японская литература. От „Кодзики до Токутоми“. 
Москва, 1974, с. 226).

*

ON CONTEXT IN JAPANESE TANKA (短歌) AND 
KOREAN HYANGGA (향가, 鄕歌)

Prof. Dr. Habil. Alexander Fedotoff
Centre for Eastern Languages and Studies, Sofia University

One can see amazing typological similarities in the development of the Medieval 
Japanese and Korean poetry. Apparently, these similarities are explained with general 
rules of the formation of East Asian literature, as well as with certain events and 
collisions in the cultural and political history of Japan and Korea.

The article is aimed at analysis of the Japanese genre tanka (短歌) and the Korean 
genre hyangga (향가, 鄕歌) from the point of view of their narrative and descriptive 
context, which Nikolas Konrad treated as extremely important for the formation of 
specific prosaic genres (Конрад, Н.И. На путях к созданияю романа. – в: Конрад, Н. 
Японская литература. От „Кодзики до Токутоми“. Москва, 1974, с. 226).
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ДА ОТКРИЕШ СЕБЕ СИ – ПОВИШАВАНЕ
НА САМОСЪЗНАНИЕТО ЧРЕЗ ИЗУЧАВАНЕ

НА ЧУЖДА КУЛТУРА

Д-р Стела Живкова
Столична община, Район Люлин

Развитието на обществото носи със себе си и промяна в ценностите. В район 
Люлин се опитваме да насърчим една основна социална ценност – добиването 
на знание като начин за коренна промяна в манталитета. Проблемът пред район 
Люлин е комплекс за малоценност, който в сферата на образованието се изразява 
с преместването на много ученици от местни училища към такива в централната 
част на града. В резултат от това такива училища превишават допустимата 
бройка на ученици в един клас, а достойни училища в Люлин са изправени пред 
закриване. Проектът, който се развива в 40 СОУ „Луи Пастьор“, е насочен към 
спиране на този процес, като изгради по-привлекателна образователна среда за 
учениците. Деца в предучилищна възраст учат японски език и култура, като целта 
е интересът, който се проявява сега, да бъде насърчен и те да задълбочат знанията 
си не само по японски език, но и за различни страни на Япония. 

*

FINDING OUT WHO YOU ARE: ENHANCING SELF-AWARENESS
THROUGH STUDY OF FOREIGN CULTURE

Stella Zhivkova, PhD
Head of Dept. of Education at Lyulin District

Changing the set of values brings about a new stage of development of a society. 
In Lyulin district we aim at fostering a main social value – acquiring knowledge – 
as a means to generate a major mindset change. The detected problem is that being 
Sofia’s suburbia, Lyulin in many respects suffers inferiority complex.  In education, 
the problem reveals itself in a migration of young teenagers who due to a common 
misconception leave the district in favor of more central schools. As a result, such 
schools enroll excessive number of students, while respectful schools in Lyulin struggle 
to remain in existence. An ongoing project aims at stopping schoolchildren’s migration 
by creating for them an appealing opportunity in 40. High School. There, in a Japanese-
style classroom children ages 5 and 6 are taught Japanese culture and language. The 
interest kindled in pre-school years naturally develops into specialized course of school 
education that deepens the knowledge of students not only in Japanese language but 
also in various phenomena that Japan is famous for.  
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ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ДРАКОНА В КИТАЙ И ЯПОНИЯ

Проф. дфн Бойка Цигова
Специалност Японистика, ЦИЕК, СУ „Св. Климент Охридски“

Известно е, че още преди хилядолетия образът на дракона се е появил 
в съзнанието на човека и до днес продължава да владее въображението му. 
Въпреки че засега не са открити останки, които да доказват, че такова животно е 
съществувало на земята, драконът заема особено място в митологиите на Китай и 
Япония, както и в културите на всички народи по света. Анализът на причините 
за това явление е предмет на по-широко и задълбочено изследване, свързано 
с духовната нагласа, традициите и особеностите на светогледа на всяка от 
културите, породили образа на това митологично същество. Тук ще се спрем само 
на художествените въплъщения на дракона в китайското и японското изкуство. 
Следва да се уточни, че с оглед на многобройните изображения на дракони,  ще 
насочим вниманието само към някои по-характерни образци в изобразителното и 
приложно-декоративните изкуства на Китай и Япония.

*

DEPICTIONS OF DRAGON IN CHINA AND JAPAN

Prof. Dr. Habil Boyka Tsigova
Japanology, Centre for Eastern Languages and Studies, Sofia University

The dragon occupies a special place in the mythology of China and Japan, as 
well as in the cultures of all peoples of the world. The analysis of the reasons for this 
phenomenon is the subject of a broad and in-depth study related to spiritual attitudes, 
traditions and peculiarities of the worldview of each culture that has created the image 
of this mythological creature and its numerous artistic incarnations. This article notes 
just some aspects of mythological and aesthetic symbolism of the dragon. It should be 
noted that in view of the huge number of depictions of dragons in Chinese and Japanese 
arts, in the focus of the topic is mainly a very small part of dragon iconography in both 
cultures. Here we will only draw attention to some traditional and modern samples in 
the fine art, aplied and decorative arts of China and Japan. Furthermore, since in both 
China and Japan, the character for “dragon“ (龍) is used often in temple names, and 
dragon carvings, sculptures and paintings adorn many temple structures, the subject of 
comment is the vision of some of these numerous drawings and decorative pieces of art 
in China and also in some Japanese temples.
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ТАЯСУ МУНЕТАКЕ И КОКУГАКУ – ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА
ДРЕВНА ЯПОНИЯ И ФОРМИРАНЕ НА БЪДЕЩЕТО

В СРЕДАТА НА XVIII ВЕК

Масако Сато
Университет „Нихон“, Япония

Изучаването на Китай в Япония се променя в края на XVII и началото на XVIII 
в., от неоконфуцианската школа „Чу Си“ към фундаментален конфуцианизъм. 
Подобна промяна се наблюдава и в самия Китай. Това не е просто резултат от 
вътрешното развитие на конфуцианството при Токугава; по-скоро то възражда 
изучаването на древността, или националното учение кокугаку. Научните трудове 
и личните отношения на монаха Кейчю, Када но Азумамаро, Камо но Мабучи и 
Мотоори Норинага са централни за това интелектуално движение. Таясу Мунетаке 
също е важен за развитието на движението, тъй като е насърчавал учението в 
училището на семейство Када и техния ученик Камо но Мабучи. Усилията на 
Таясу Мунетаке полагат основата на изучаването на класическия японски език и 
националното учение. Идеята зад това е била да заменят ролята на древен Китай 
с тази на древна Япония; това постепенно става основата за преоценка на света и 
ценностната система от страна на японците. 

*

FORMING OF “NATIONAL LEARNING“ (KOKUGAKU) AND
TAYASU MUNETAKE – ANCIENT STUDIES AS THE FUTURE PERSPECTIVES 

IN THE EARLY 18TH CENTURY

Masako Sato
Nihon University, Japan

Chinese study in Japan changed in the late 17th century and the early 18th century, 
from Neo Confucian Chu-Hsi School to fundamental Confucianism. This change was 
similar to the Chinese study also changed in China.  It was not merely an internal 
development of Tokugawa Confucianism; rather, it re-established the study of Ancient 
Learning or National Learning, kokugaku. The scholastic works and the personal 
relations of the monk Keichū, Kada no Azumamaro, Kamo no Mabuchi and Motoori 
Norinaga were central in this intellectual movement. Tayasu Munetake was also 
important in this development, as he encouraged the study of the school of the Kada 
family and its student, Kamo no Mabuchi. Tayasu Munetake’s efforts were the platform 
for the study of ancient Japanese and the National Learning; the idea was to replace 
ancient China with ancient Japan; this would fundamentally redefine world and value 
order.
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НЕПОЗНАТАТА С КИМОНОТО
(ЛЮБА КУТИНЧЕВА – МЕЖДУ ФАКТИТЕ,

ЗАГАДКИТЕ И ЯПОНИЯ)

Доц. д-р Андроника Мартонова
Институт за изследване на изкуствата, БАН

Доц. д-р Антон Андреев
Специалност Японистика, ЦИЕК, СУ „Св. Климент Охридски”

Предложеният доклад ще представи на научната общност първи опит за едно 
по-задълбочено и критическо обследване на архива на Люба Кутинчева, която 
се самоопределя като „първата българска пътешественичка в Страната на 
изгряващото слънце“. Има твърде много неизвестни около личността на Кутинчева, 
голяма част от фактите предоставени от самата нея при предаването на личния ѝ 
архив са обгърнати от неяснота, неточности и не малка доза митологизация. Въпреки 
това този образ на пътешественичка и авантюристка, самоизграден в съответствие 
с митовете и стереотипите на епохата, е изключително провокиращ и интересен. 
Кутинчева посещава много страни от Източна и Югоизточна Азия, но основен фокус 
и пиетет за нея е Япония. Как представя страната на българската общественост Люба 
Кутинчева чрез своята книга и множеството сказки, които изнася в провинцията? 
Какви стереотипи налага? Какви са отзивите, рецепцията в печата за нейните усилия 
да „популяризира“ една Япония от 30-те и 40-те години на ХХ в. Във фотоалбумите 
на Кутинчева са оставени и автографи, пожелания от хора, с които се е срещала – ще 
бъде направен за първи път опит да бъдат разчетени.

*

LYUBA KUTINCHEVA – BETWEEN THE FACTS,
MYSTERIES AND JAPAN

Assoc. Prof. Andronika Martonova - Bulgarian Academy of Sciences
Assoc. Prof. Anton Andreev - Japanology, Sofia University

In this paper we endevour a more profound and critical study of the records of Lyuba 
Kutincheva who defines herself to be the “first Bulgarian woman who travelled throughout 
the land of the rising sun“. There are too many mysteries concerning Kutincheva as the facts 
she herself conceded by giving up her personal archive hold a great many unclear points, 
inaccuracy and a doze of mythologization. Although this image of a fervent traveler and 
adventurer was self-created in conformity with her time, it is still provoking and interesting. 
Kutincheva has visited a lot of countries in East and Southeast Asia but her primary focus 
had always been Japan. How does Luba Kutincheva present the Bulgarian public through 
her book? What kind of stereotypes does she impose? What response does her attempt to 
“popularize“ Japan from the 30s and 40s of the 20th century get?
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КОГАТО ОЧИТЕ НИ ПРЕДАДАТ – СЛЕПОТА, ЗАГУБА НА ЕДНО ОКО И 
НЕВИДИМОСТ В ЯПОНСКИТЕ ПРИКАЗКИ

Ралука Николае
Букурещки университет за икономика

Като хора, ориентирани към визуалното, японците са обръщали голямо 
внимание на окото и защо ролята му е толкова важна в представянето на света 
или в това да бъдеш възприет. Нарушенията в нормалното функциониране 
на окото имат различни конотации, свързани със слепота с едното око, пълна 
слепота или невидимост. Слепотата поставя под въпрос възприемането, тъй 
като, когато не виждаш, възприемаш света с останалите си, по-изострени 
сетива, но също така е и въпрос на това да бъдеш възприеман, да си подложен 
на наблюдение от останалите. Посоката на погледа също е важна. Ние можем 
да играем активна роля, като се оглеждаме наоколо и се опитваме да разберем 
света, но ако сме невидими, това застрашава самото ни съществуване, тъй 
като емпиризмът в народните приказки изтъква, че да съществуваш, означава 
да бъдеш възприеман. Все пак някои народни приказки са предупреждения за 
опасностите от това да си твърде фокусиран върху възприемането на околния 
свят и неспособността да опознаем и обогатим нашия вътрешен свят.

*

WHEN THE EYE FAILS: BLINDNESS, SINGLE EYESIGHT
AND INVISIBILITY IN JAPANESE FOLK NARRATIVES

Raluca Nicolae
Bucharest University of Economic Studies

As visually oriented people, the Japanese have paid a lot of attention to the eye and 
why its role is vital in representing the world or in being perceived. The failure of the 
eye to function normally has multiple connotations, associated with single eyesight, 
blindness and invisibility. Blindness poses questions to perception, because when you 
are blind you perceive the world by enhancing your other senses, but also it is a matter 
of being perceived, of being subject to other people’s glances. The direction of looking 
is also crucial. We can play an active role by looking around and trying to understand 
the world, but being invisible threatens our very mode of existence because folktale 
empiricism maintains that to exist means to be perceived. Nevertheless, some folktales 
are warnings against the dangers of being too focused on perceiving the outside world 
and failing to acknowledge and enrich our inner world.
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ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА САМОКОЛОНИЗАЦИЯТА
В БЪЛГАРИЯ И ЯПОНИЯ

Д-р Деница Габракова
Градски университет Хонг Конг

Постколониалната теория се основава предимно на обществата, които са били 
под британско влияние, като изследвания върху бившите френски колонии също 
привличат внимание. Завещаното на Османската империя обаче едва се открива 
като поле за изследвания, а връзката между постколониалната терминология и 
културното самосъзнание на Балнканския полуостров е относително нова тема. 
От друга страна, връзката между Япония и постколониалния свят, както и Япония 
и постколониалната теория  не е стабилна или сигурна, но е невъзможно да бъде 
пренебрегната. В този контекст бих искала да се фокусирам върху културните 
критики на един японски и един български учен с оглед на начина, по който и двамата 
прибягват до термина „самоколонизация“, когато говорят за неясното самосъзнание 
на България и Япония съответно на фона на „цивилизацията“. Изследвания на 
Йоичи Комори и Александър Кьосев ще бъдат разгледани заедно с  препратки към 
трудове на Александър Еткинд върху вътрешната колонизация на Русия, за да се 
изследват възможностите за продуктивен постколониален диалог в изучаването на 
Япония в български контекст.

*

THE SELF-COLONIZATION ANGLE IN BULGARIA AND JAPAN

Dennitza Gabrakova, PhD
City University of Hong Kong, PRC

Postcolonial theory has mainly emerged from and engaged societies and cultures who have 
experienced British colonialism. Inspired by work in postcolonial critique engaging the Middle 
East and India, work on former French colonies and the Caribbean also attracted academic 
attention. The legacies of the Ottoman Empire, however, are only an emerging area of exploration 
and the relationship between the postcolonial terminology and the cultural self-awareness in the 
Balkan peninsula is a relatively recent topic. On the other hand, the relationship between Japan 
and the postcolonial world, as well as between Japan and postcolonial theory has been an uneasy 
but indispensable one. In this context I would like to focus on the cultural critique of a Japanese 
and a Bulgarian scholar respectively with regard to their way of resorting to the term of self-
colonization in addressing the ambiguous  self-perception of Japan and Bulgaria respectively 
against the scale of “civilization“. The work of Komori Yoichi and Alexander Kiossev will be 
brought together, with occasional reference to the work of Alexander Etkind on Russia’s internal 
colonization, in order to explore the possibilities for a productive postcolonial dialogues in the 
study of Japan in the Bulgarian context.
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КОНФУЦИАНСТВО И НЕОКОНФУЦИАНСТВО
В КИТАЙ И ЯПОНИЯ

Проф. дфн Нако Стефанов
Специалност Японистика, ЦИЕК, СУ „Св. Климент Охридски“

 
Конфуцианството – 儒教 (джукьо:), както и неговият по-късен формат – 

неоконфуцианството, са несъмнено една от трите основни етико-философски и 
светогледни платформи на Япония през хилядолетията на нейното съществуване 
заедно с шинто и будизма. Учението на учителя Конфуций, родено в Китай, 
успява да завладее сърцата и умовете на японците. То присъства до ден-днешен 
в общественото съзнание на Япония и личното поведение на мнозинството от 
японското население. Основна цел на представения материал е да се запознае 
заинтересуваната българска аудитория с конфуцианството и неоконфуцианството 
в тяхния японски вариант, ролята и значението им за Япония в миналото и днес.  

*

CONFUCIANISM AND NEOCONFUCIANISM
IN CHINESE AND JAPAN

Prof. Nako Stefanov
Japanology, Centre for Eastern Languages and Studies, Sofia University

Confucianism and the later developed Neo-Confucianism are without a doubt one 
of the three main ethical-philosophical teachings coexisting for thousands of years 
in Japan along with Shinto and Buddhism. The teachings of the Chinese philosopher 
Confucius was able to grasp the hearts and minds of the Japanese. Today it is still 
present in the social consciousness of the Japanese and dictates the moral behavior 
of the majority. The aim of the article is to present before the Bulgarian audience the 
Confucianism and Neo-Confucianism as they were adopted in Japan and their role and 
importance in Japan today.
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ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ШИНТО В РУСИЯ

Д-р Владлена Федианина
Московски педагогически университет,

Институт за чужди езици, катедра „Японистика“

Настоящата статия проследява историята на изследванията върху шинто 
в Русия през XX и XXI в. Шинто е  основна и неразделна част от японската 
култура, а разглеждането му като самостоятелна религиозна традиция усложнява 
изследването му. Точно и затова по-голямата част от разработките в Русия, 
посветени на шинто, го разглеждат в рамките на японистичните, а не на 
религиозните изследвания. Руските изследователи на японска култура, история 
и политика обръщат специално внимание на някои негови аспекти и проблемите, 
които произлизат от шинто.

*

SHINTO STUDIES IN RUSSIA

Vladlena A. Fedianina, PhD
Moscow City Pedagogical University

Institute of Foreign Languages, Department of Japanese Language Studies

The paper traces the history of Shinto studies in Russia in 20th  and 21st cc. Shinto is 
an essential, integral and inseparable component of Japanese culture and it complicates 
its study as an independent religion tradition. So study of Shinto in Russia is conducted 
mostly as a part of  Japanese, not religious, studies. Russian researchers of Japanese 
culture, history and politics pay close attention to some aspects and problems of Shinto.
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САКРАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО В СВЕТИЛИЩАТА ИСЕ ДЖИНГУ И 
ИДЗУМО ТАЙШЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА

НА АРХИТЕКТУРАТА

Милена Зайкова
Mагистърска програма „Японски език и култура“,

СУ„Св. Климент Охридски“

В основата на този доклад стои интересът ми към религиозните практики 
на древните народи. В тях откривам отражение на човешките душа и мисъл 
– врата към осъзнаването на архетипни символи и образи – и възприемам 
религията  едновременно като причина и следствие в процеса на формиране 
социокултурните особености на конкретно общество. Чрез проследяване на 
развитието на сакралното пространство в светилището и разглеждането на 
архитектурни елементи като свещения стълб шин-но-михашира в Исе джингу и 
стълбата на хонден в Идзумо тайшя търся отговор на въпроса: защо главни зали 
на тези две национални светилища остават скрити за поклонниците зад високи 
огради. За изясняване на теологичната обосновка на тази забрана ще изградя 
образите на двете светилища като места от първостепенно религиозно значение, 
обръщайки поглед към мястото им в японската митология.

*

THE SACRED SPACE OF ISE JINGU AND 
IZUMO TAISHA THROUGH THE EYES OF ARCHITECTURE

Milena Zaykova
Japanese Language and Culture (MA), Sofia University

A starting point for that paper was my interest in ancient religious practices 
as a reflection of man’s spirit and thought. I consider them as both a reason and a 
consequence in the process of setting up social-cultural features of a society. Thus 
the general  nature of symbols and archetypes is distinguished. In that context, I have 
discussed some architectural elements of Shinto shrines’ construction and have revealed 
their universality as religious symbols in ancient societies. Тhe paper’s purpose is to 
answer the question of situating the main hall honden of Ise jingu and Izumo taisha 
behind tall fences - a kind of restriction for pilgrims from visual contact with honden. 
To do that I have considered the development of sacred space into a main hall of the 
shrine complex. I have also examined architectural components like the sacred pillar of 
Ise jingu shin-no-mihashira and the stepladder of Izumo taisha as theological notions. 
As well as the place of the two national shrines in Japanese mythology.
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ТAТЕЯМА МАНДАЛА. ОТРАЖЕНИЕТО НА ДРЕВНИТЕ ВЯРВАНИЯ В 
ЯПОНСКАТА ПРЕДСТАВА ЗА ОТВЪДНИЯ СВЯТ

Мила Манева, докторант
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

В анимистичния свят на древните японци особено важно място заемал култът 
към планините, с който са свързани и едни от най-ранните представи за отвъден свят в 
Япония. През VI в. в страната прониква будисткото учение, което носи със себе си нови 
идеи, засягащи случващото се след смъртта. Те обаче не просто директно са възприети, 
а под влияние на местни вярвания претърпяват интересна метаморфоза, резултатът от 
която е една специфична за Япония сикретична концепция за съществуването на ад 
и рай в рамките на земния човешки свят. Тази концепция е много ясно онагледена в 
известната „Татеяма мандала“. Целта на настояшата статия е чрез един общ поглед върху 
обрисувания в мандалата отвъден свят и върху вярванията и практиките, свързани с 
почитането на планината Татеяма, да се представи и изследва неразривната връзка между 
древните анимистични вярвания и будистките идеи в Япония.

*

TATEYAMA MANDALA – A REFLECTION OF THE ANCIENT JAPANESE 
BELIEFS ABOUT THE AFTERLIFE

Mila Maneva, PhD student
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

In the animistic worldview of the ancient Japanese people one of the main beliefs was 
the spiritual power of the mountains which were tied to the afterlife. When in the 6th century 
the Buddhism comes to Japan it brings along a new concept about what is happening after 
death. Those are not directly adopted but merged with the indigenous beliefs and resulted 
into the typical for Japan syncretic conception that heaven and hell exist in the human 
world which is depicted in the famous Tateyama Mandala. The aim of the article is a brief 
introduction of the depicted in the Tateyama Mandala image of the afterlife and beliefs and 
rituals connected to the mountain along with the unbreakable bond between the indigenous 
beliefs of the Japanese and the Buddhist ideas in Japan today.



329

***

КОТКИТЕ НА ХАГИВАРА САКУТАРО

Д-р Дарин Тенев
Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“

Докладът предлага интерпертация на фигурата на котката в поетическото 
творчество на Хагивара Сакутаро, като е поставен акцент върху връзката на тази 
фигура с проблемите за смъртта и фантазма. Обърнато е специално внимание на 
„синята котка“, която е дала заглавието и на една от най-известните стихосбирки 
на поета, както и на някои прозаични творби на Сакутаро, като „Котешки град“. 
Основа за анализа е схематичната реконструкция на японския модернизъм от 
десетте и двадесетте години на ХХ в., който позволява да се открои своеобразното 
подемане и трансформиране на европейския декадентски стил. В тази връзка е 
предложен и съпоставителен анализ на фигурата на котката у Бодлер и Сакутаро. 
Котките на Хагивара Сакутаро са интерпретирани също и на фона на употребата 
на котките у Нацуме Сосеки, Танидзаки Джуничиро, Каджии Мотоджиро и др.

*

“HAGIWARA SAKUTARO’S CATS”
(“HAGIWARA SAKUTAROU NO NEKOTACHI”)

Assoc. Prof. Darin Tenev
Faculty of Slavic Studies, Sofia University

The article is aimed at interpretation of the figure of the cat in Hagiwara Sakutaro’s 
poetry with emphasis on its relation to the problems of death and fantasm. Special attention 
is paid to the “blue cat“ after which one of Hagiwara’s most famous anthology and some 
of the prose poems in “Cat Town“ were named. The analysis is based on the schematic 
reconstruction of the Japanese Modernism of the 10s and 20s of the 20th century, which helps 
for the advance and transformation of the European Decadent movement to be outlined. A 
comparative analysis between the use of the figure of the cat by Baudlaire and Hagiwara 
is introduced in conjuction with the interpretation of Hagiwara’s cats comprated to those 
which appear in the work of Natsume Souseki, Tanizaki Jun’ichiro, Kajii Motojirou, etc.
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ЗА САМОТАТА В ЯПОНСКАТА КУЛТУРА И ОБЩЕСТВО

Елеонора Колева
Специалност Японистика, ЦИЕК, СУ „Св. Климент Охридски“

През 2005–2006 г. в интернет пространството в Япония светкавично се 
разпространи терминът бенджьо меши (便所飯), или „хранене в тоалетната“. В 
началото малко на шега, описващо самотния начин на живот на младите, но бързо 
след това и особено от 2009 г. насам медиите дадоха гласност на този социален 
проблем, когато младите хора предпочитат да ядат сами в тоалетната. Настоящият 
доклад разглежда географските, историческите и културните особености на 
иначе груповоориентираното японското общество, които предпоставят появата и 
различните  проявления на самотата в японската култура. Тя се явява основна тема 
в съвременната японска литература и именно тези социални явления подтикват 
писателите да обострят вниманието на читателите към тях.

*

SOLITUDE IN JAPANESE CULTURE AND SOCIETY

Eleonora Koleva 
Japanology, Centre for Eastern Languages and Studies, Sofia University

Recently, in the years 2005-06 one keyword quickly gained popularity among 
Japanese internet users – benjo meshi (便所飯), meaning “toilet meal“. At the beginning 
it was playfully used to describe the lonely life of the Japanese school students but 
since 2009 the media has put it in the agenda as a significant social problem as young 
people experience solitude as they prefer to eat in the toilet so as not to be seen 
that they are alone. This article is aimed at analyzing the geographic, historical and 
cultural background of the Japanese society that leads to the emerging of such a social 
phenomenon as the concept of solitude in Japanese history and culture has different 
expressions. Solitude is a key literary theme in contemporary Japanese literature as the 
authors want to put attention to the above mentioned social issues.
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ХИКИКОМОРИ – КАКВО КАРА МЛАДИТЕ ЯПОНЦИ 
ДА СЕ ОТТЕГЛЯТ ОТ ОБЩЕСТВОТО?

Десислава Азманова
Mагистърска програма „Японски език и култура“,

СУ „Св. Климент Охридски“

В началото на 80-те години на ХХ в. нов феномен, известен като Хикикомори, 
се разпространява из медиите и медицинските списания в Япония. В речника 
по психология на Оксфорд явлението се описва като синдром, обвързан с 
културата, характеризиращ се с пълно социално оттегляне и почти тотално 
скъсване с контактите от външния свят, без никакви доказателства за психична 
или неврологична болест, подтикнати от негативни случки като тормоз, провал 
на изпити или несподелена любов.

Хикикомори в никакъв случай не е уникален японски феномен, но определено 
е свързан със социокултурни условия, които оказват силно влияние върху живота 
на хората и избора им при вземане на решение да се оттеглят в собствените си 
домове. Такива условия са обществото, училищната и образователната система 
като цяло, психическото и физическо насилие над подраствашите, семейството и 
отношенията между децата и родителите, социално-икономическото положение 
на Япония и др.

*

HIKIKOMORI OR WHAT MAKES JAPANESE 
YOUTH WITHDRAW FROM SOCIETY?

Desislava Azmanova
MA Degree Program “Japanese Language and Culture“, Sofia University

In the beginning of the 80s a new phenomenon called hikikomori spreads quickly 
throughout Japanese media and medical publications. It is a cultural syndrome which 
is characterized by total withdrawal from society without any evidence of a mental 
disorder or neurological condition which could lead to such behavior. Hikikomori 
is in no way an unique Japanese phenomenon but it is definitely connected to social 
and cultural pressures in Japan which have a great impact on people’s lives and their 
choice to coop themselves in their homes. Such pressure mainly appear in the from 
of psysical and psychological harassment in school, in the family environment, in the 
Japanese society as a whole.
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ЕДИН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН НАЧИН ДА СЕ ПОДОБРЯТ 
ПРЕЗЕНТАЦИОННИТЕ НИ УМЕНИЯ

Д-р Марико Накаяма
Университет „Азия“, Япония

В доклада си представям един от експерименталните курсове в моя университет, 
където преподавам японски език на чуждестранни студенти. Курсът е предназначен 
да подобри говоримия японски на студентите, което да доведе и до подобряване на 
уменията им за комуникация, дискусия и презентация. Основна част от курса е, че 
не преподавателят, а студентът поема ролята на „учител“, като той избира темата и 
подготвя материалите за занятието. Останалите студенти и преподавателят задават 
въпроси, участват в дискусии и чрез представяне на мнението си оценяват „учителя“. 
Чрез представянето на този експериментален начин за обучение се надявам заедно с 
присъстващите колеги, преподаватели по японски език, да открием най-добрия метод 
за подобряване на уменията на студентите по японски език.

*

ONE EXPERIMENTAL METHOD TO DEVELOP
PRESENTATION SKILLS

Mariko Nakayama, PhD
Asia University, Japan

In my report session I would like to introduce one of the trial courses in my 
university, where I teach Japanese to the students from oversea. As the course is 
designed to develop the second year regular students’ comprehensive oral ability in 
various fields, for example communication, discussion, presentation skills. The main 
characteristic feature of the course is that the class isn’t led by myself but a student takes 
a role of the teacher, choose an appropriate theme and materials for the class. Other 
students including myself are to ask questions, state own opinions during discussion 
session, and evaluate ”the teacher“. By introducing this experimental method in detail 
and the results which it achieves, I would like to seek for and share the very best way to 
improve students’ Japanese ability for “presentation“ with the collegue present.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРА КАТО УЧЕБЕН 
МАТЕРИАЛ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

МЕЖДУКУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНЦИЯ

Ю Мицумори
Гост-лектор в специалност Японистика, ЦИЕК, 

СУ „Св. Климент Охридски“

Днес „междукултурната компетенция“ заема важна роля в обучението по 
японски език. Японската фондация е официална организация от японска страна, 
която е създадена да подпомага обучението по японски език в чужбина. Тя създаде 
“JF Standard for Japanese-Language Education“, който отговаря на европейския 
CEFR. Основна цел на организацията в момента е по-широката употреба на 
този стандарт, чийто основен принцип е: „Японски език за взаимно разбиране“. 
Междукултурната компетенция е едно от изброените нужни умения за постигането 
на взаимно разбиране. Настоящата презентация разглежда възможността за 
използване на японската литература като компонент в обучението по японски 
език, за да се изгради междукултурна компетенция.

*

日本語教育における日本文学を素材とした異文化理解能力育成への一試案

三森　優

“聖クリメント・オフリドスキ”ソフィア大学　客員講師

現在、日本語教育を取り巻く環境では異文化理解能力の育成が重要な位
置を占めるようになっている。海外日本語教育を支援する公的機関である独
立行政法人国際交流基金は、近年、「CEFR（欧州言語共通参照枠）」をモデ
ルに「JF日本語教育スタンダード」を開発し、海外の日本語教育機関に対し
てこの「スタンダード」の利用を推奨している。上記「スタンダード」で
は、冒頭に「相互理解の日本語」が理念として掲げられており、この相互理
解を深めるための能力の二つの能力のうちの一つとして「異文化理解能力」
を挙げている。

本発表では、このような異文化理解能力を育成するため、日本文学をコン
テンツとした日本語教育の取り組みの可能性について考察する。
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ЗНАЧЕНИЯ НА КАУЗАТИВНИТЕ КОНСТРУКЦИИ
В ЯПОНСКИЯ ЕЗИК И ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ

В СРЪБСКИЯ ЕЗИК

Дивна Глумач, докторант
Белградски университет

За правилната интерпретация на значението на каузативните конструкции 
е нужно ясно разбиране на контекста и отношенията между участниците в 
съответната ситуация. Тъй като типичното каузативно изречение изразява 
отношение между подчинен фактор и главен фактор, логично е да се установи 
връзка между каузалност и модалност. Целта на настоящата разработка е да 
определи значенията на японските каузативни конструкции и да представи 
възможни начини за предаване на техния смисъл на сръбски език, вземайки под 
внимание широк социален контекст. Разгледаните материали включват японска 
литература от началото на XX в. до днес и техните преводи на сръбски език.

*

MEANINGS OF CAUSATIVE CONSTRUSTION IN JAPANESE AND
THEIR REALIZATION IN SERBIAN

Divna Glumac, PhD student
Belgrade University

In order to interpret the meaning of a causative construction correctly, it is necessary 
to understand the context and the relationship between the participants of the causative 
situation. Since the prototypical causative sentence expresses relationship between the 
subordinate and the superior, it stands to reason that the relationship between causative 
and modality is established. The aim of the present study is to determine the meanings 
of Japanese causative sentence and to present the means of expressing those meanings 
in Serbian, considering the wider social context. The corpus consists of modern literary 
works in Japanese written from the early 20th century to the present day and of their 
translations into Serbian.
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АСПЕКТУАЛНО-ТЕМПОРАЛНИТЕ СИСТЕМИ
НА КИТАЙСКИЯ И ЯПОНСКИЯ ЕЗИК

В СРАВНИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА

Д-р Антония Цанкова
Специалност Китаистика, ЦИЕК, СУ „Св. Климент Охридски“

Анализът на основните характеристики на аспектуално-темпоралните 
системи на китайския и японския език показва, че независимо от типологичните 
различия между двата езика, в тях се наблюдават редица сходни явления, по които 
те се разграничават от индоевропейските езици. Общите особености на двата 
езика са отражение на специфичната картина на света, включваща концепциите 
за време, начин и перспектива на протичане на действието, характерни за дадения 
културен ареал.

*

ASPECT AND TEMPORAL ORDERING IN CHINESE
AND JAPANESE. COMPARATIVE ANALYSIS

Antonia Tsankova, PhD
Centre for Eastern Languages and Studies, Sofia University

Analysis of the main characteristics of the aspect and temporal ordering in Japanese 
and Chinese shows that despite the typological difference between the two languages, 
they do not possess some linguistic phenomena which dissociates them from Indo-
European languages, for example. These similarities of Japanese and Chinese, however 
different they may be from one another, are a reflection of the specific conception 
about time, way and perspective of performance of the action peculiar to the particular 
cultural area.
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КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИЗДАНИЯТА, СВЪРЗАНИ
С ЯПОНИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 25 ГОДИНИ 

(ОБЩИ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ)

Д-р Вяра Николова
УниБИТ

Статията предлага исторически преглед на изданията, посветени на 
Япония, японската култура, преводи на художествена литература, издания на 
специализирана и учебна литература и др. Разглежданият период обхваща времето 
след промените (след 1989 г.) – последното десетилетие на XX в. и началото на 
XXI в. 

*

JAPAN AND JAPANESE CULTURE
THROUGH A BULGARIAN’S EYE

Vyara Nikolova, PhD
University of Library Studies and Information Technologies

A brief history of publications devoted to Japan and Japanese culture, translations 
of literary works, specialized and education literature. The specified period spans over 
the last decade of the 20th century andd the beginning of the 21st century.
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ПАНАЗИАТИЗЪМ В ЯПОНСКАТА ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ 
ОТ ПЕРИОДА МЕЙДЖИ ДО КРАЯ
НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Д-р Евгений Кандиларов
Специалност Японистика, ЦИЕК, СУ „Св. Климент Охридски“

Паназиатизмът като идеология играе съществена роля в японското общество 
не само като интелектуално движение през периода Мейджи, но и като ключов 
компонент в японската външнополитическа стратегия към края на XIX в. най-вече 
като контрапункт на процеса на озападняване на Япония. Докато в началото този 
вид идеи са част от различни интелектуални движения без особено въздействие 
върху политиката на Япония, постепенно те придобиват значение при решаването 
на курса на японската международна стратегия. В настоящата разработка се 
анализира паназиатизмът като идеология, неговите корени и развитието му 
в японската политическа и социална сфера, както и еволюцията му в напълно 
практическа и прагматична външнополитическа полическа концепция. 

*

PAN-ASIANISM IN THE JAPANESE FOREIGN
POLICY STRATEGY FROM THE MEIJI ERA

UNTIL THE END OF THE WWII

Dr. Evgeniy Kandilarov
Japanology, Centre for Eastern Languages and Studies, Sofia University

The Pan-Asianism (汎アジア主義) as an ideology plays a significant role in the 
Japanese society not only as an intellectual movement during the Meiji era but also as 
a key component in the Japanese foreign policy since the end of XIX century mostly as 
a counterpoint of the process of “westernization“ of Japan. While at the beginning this 
type of ideas are mostly part of some kind of intellectual movement without significant 
impact over the state policy of Japan, gradually it attains more importance within the 
decision making process of the Japanese international strategy. The paper will put under 
analyses the content of the Pan-Asianism as an ideology, its roots and development 
within the Japanese political and social sphere as well as its evolution into a completely 
practical and pragmatic foreign policy ideological concept known as the “Greater East 
Asian Co-Prosperity Sphere“. The study will pay attention on the attempts of Japan to 
achieve in practice this concept during the Second World War.
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ЗА ИМПЕРАТОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ КАТО ФАКТОР 
В МОДЕРНИЗАЦИЯТА МЕЙДЖИ (1868–1912)

Гл. ас. д-р Светлана Иванова
Специалност Японистика, ЦИЕК, СУ „Св. Климент Охридски“

През Реставрацията Мейджи Япония пристъпва към осъществяването на 
мащабни пребразования, които имат за цел да компенсират в най-кратки срокове 
изоставането на страната в икономическо, промишлено и военно отношение и 
да я изведат до позиции сред водещите държави света. Те се случват толкова 
стремително, че за да не се изгуби нацията в процеса на интензивно усвояване 
и прилагане на значителен обем най-разнообразни знания от Запада, на помощ 
на новите японски лидери идва идеята за божествения произход на нацията, 
персонифицирана в личността на императора, която и по-рано е поддържала 
в Япония политическата приемственост и духовното единство. В основата 
на държавната идеология е положена концепцията кокутай, буквално „тяло 
на нацията“. Това е специфична японска концепция за държавната общност, 
обединяваща в единно цяло императора, японския народ и самите японски 
острови, а с идеята за „божествения произход“ на страната и на императорския 
дом се подчертава уникалният характер на държавата и на народа на Япония.

*

THE IMPERIAL INSTITUTION AS A FACTOR LEADING 
TO THE MODERNIZATION MEIJI (1868–1912)

Svetlana Ivanova, PhD
Japanology, Centre for Eastern Languages and Studies, Sofia University

The Meiji Restoration is a period which led to enormous changes in Japan all 
having the sole purpose of economical, industrial and military advance which in turn 
will  lead to Japan becoming one of the leading countries in the world. The changes 
are so sweeping and an enormous amount of new knowledge from the Western 
countries keeps invading Japan and its new leaders fear that the notion of a Japanese 
nation will be lost. The new government decides to turn to the idea of of modern 
nation-building by effectively utilizing the venerable institution of the emperor with 
its divine status as its new national symbol which unites the masses. At the foundation 
of the new state ideology is laid the conception of kokutai, literally “national body“. 
It is a specific Japanese conception about the state community which unites into one 
the Emperor, the Japanese people and the islands. It also emphasizes the idea the 
divine origin of the country and the Emperor which leads to the unique nature of 
Japan and the Japanese.
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ПОЛИТИКАТА НА ЯПОНИЯ КЪМ РЕПУБЛИКА КИРГИЗСТАН КАТО 
ЧАСТ ОТ ЯПОНСКАТА ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ КЪМ 

ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

Боряна Митева
СУ „Св. Климент Охридски“,

Катедра „Нова и съвременна обща история“

Изследването се стреми да проследи развитието на двустранните отношения 
между Япония и Република Киргизстан от основаването им през 1992 г. до 
настоящия момент, като предоставя базисна информация относно политическите, 
икономическите и културните контакти между двете държави. Направен е опит за 
анализ на японските интереси и политика към Република Киргизстан като част от 
японската външнополитическа стратегия към региона на Централна Азия, както и 
на приносите на Япония за развитието на Република Киргизстан в постсъветския 
период. Изследването също така прави опит да установи дали съществуват 
еволюция и промени изобщо в двустранните отношения между Япония и 
Република Киргизстан, както и в японската външна политика към Бишкек и 
региона от началото на 90-те години до настоящия момент. Освен това се анализира 
въпросът за това, какво е мястото на Япония като външнополитически партньор 
на Република Киргизстан и Централна Азия, като се има предвид политиката на 
Русия, КНР и Турция в региона. Отделено е внимание на потенциала за развитие 
на японо-киргизските отношения в бъдеще.

*

KYRGYZ-JAPANESE RELATIONS AS A PART OF 
JAPANESE FOREIGN POLICY IN CENTRAL ASIA REGION

Boryana Miteva
Sofia University

The aim of the article is to trace the development of diplomatic relationship between 
Japan and Republic of Kyrgyz from their foundation in 1992 until present day as a 
presentation of basic information about the political, economical and cultural contacts 
between the two countries. The study aims to analyse Japanese interests in the region of 
Central Asia and its foreign policy towards the Republic of Kyrgyz as a part of it as well 
as its contribution to Kyrgyz’s development after its post-soviet transition. The study 
will also attempt to determine whether there are changes and evolution in the Japan-
Kyrgyz relations from the early 90s until today. An analysis on are there prospects for 
Japan to strengthen its position as a partner to Kyrgyz while taking heed of Russia’s, 
China’s and Turkey’s geopolitical interests in the region.
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РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ,
ОСНОВАВАЩИ СЕ ВЪРХУ СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ

НА КАНДЖИ И ИЗПОЛЗВАЩИ ЙЕРАРХИЧЕН ПОДХОД

Д-р Галина Воробьева
Киргизки национален университет

За изучаващите японски език от страни с писмена система, в която не 
присъстват канджи, те се оказват много трудни. Проблеми при усвояването на 
канджи могат да се появят както от техните особености, така и от методите на 
преподаването им. Настоящата статия изследва използването на асоциативен 
метод за запомняне, основан на разлагане на йерархичната структура на 
съставните части на канджи и обяснява нуждата от изучаване на катакана като 
стъпка преди изучаване на канджи. 

*

DEVELOPING TEACHING METHODS BASED
ON THE STRUCTURAL ANALYSIS OF KANJI

USING A HIERARCHICAL APPROACH

Dr Galina Vorobyova
Kyrgyz National University

Japanese language non-kanji background learners that do not use kanji and are more 
familiar with phonetic writing systems perceive the study of kanji, morphologically 
complex ideograms, as difficult. There are issues in kanji education that can arise from 
the characteristics of kanji themselves as well as issues relating to teaching methods. 
This study takes a hierarchical approach and investigates the use of an associative 
memorizing method in kanji teaching based on a hierarchical structural decomposition 
on constituent elements (the smallest semantic units) and strokes (the smallest 
morphological units) of kanji. This paper also comments on the significance of the 
study of writing katakana as a preliminary step to the study of writing kanji.
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ЕДИН ОТ ПИОНЕРИТЕ НА ЯПОНСКАТА ИНДУСТРИЯ –
КИХАЧИРО ОКУРА

Доц. Клод Хамон
Университет Париж Дидро

Настоящата статия представя живота на Кихачиро Окура (1837–1928), 
известен предприемач, който след десетилетия работа изгражда Окура-гуми 
и основава дзайбацу Окура. За разлика от повечето японски пионери на 
индустриализацията през периода Мейджи той не е от самурайско семейство 
и успява да се издигне, въпреки че принадлежи към прослойката на селяните. 
Окура е роден в малък град на северния бряг на остров Хоншу, днешна префектура 
Нийгата. В бурните години след пристигането на на т.нар „черни кораби“ той се 
мести в Едо и работи на няколко места, преди да влезе в търговския бизнес и да 
основе своя собствена компания.

*

A PIONEER IN JAPANESE INDUSTRY – KIHACHIRŌ ŌKURA

Assoc. Prof. Claude Hamon
Université Paris Diderot

The article presents the life of Kihachiro Okura (1837 – 1928), a famous entrepreneur 
who built up the Okura-gumi and founded the Okura zaibatsu after decades of hard 
work. In contrast to most of the Japanese industry pioneers of the Meiji period he is not 
of warrior descent and succeeded despite being from the peasant class. He was born 
in what is now Niigata prefecture in a small town on the northern shore of Honshu. In 
the turbulent years after the arrival of the Black Ships he moved to Edo and worked in 
several places before starting in the trading business and establishing his own company.
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КАКВО СЕ СЛУЧВА СЪС СРЕДНАТА КЛАСА В ЯПОНИЯ?

Проф. Мая Келиян
Институт за социални изследвания към БАН

През 60-те и 70-те години икономическият растеж и стабилизацията на 
средната класа се превръшат в цел на управляващия елит в Япония, а от началото 
на 80-те години за Япония се говори като за „общество на средната класа“. В 
действителност след Втората световна война средната класа в Япония наистина 
се увеличава, но Япония никога не е имала доминираща част от населението си 
в средната класа. Днес като останалата част от света Япония страда от различни 
социални, икономически и културни проблеми, но въпреки това обществото 
може да бъде описано като постигащо успехи. Японският опит от последните 
две десетилетия демонстрира, че успехът не може да бъде окачествяван по 
същия начин, както това е било възможно през 60-те, 70-те и 80-те години. 
Днешните постмодерни общества не могат да бъдат наречени „успещни“, а 
„успехът“ се превръща в илюзия, което е типично за втората половина на XX в.

*

WHAT IS HAPPENING TO THE MIDDLE CLASS IN JAPAN: 
FROM MIDDLE MASS TO LOW CLASS SOCIETY?

Prof. Maya Keliyan
Institute for the Study of Societies and Knowledge

at Bulgarian Academy of Sciences

In the 1960s and 70s, the growth and stabilization of the middle class became 
the goal of the ruling Japanese elites, and also the model of material success at the 
individual and social level. Middle class growth and stabilization led to the emergence 
of a myth of Japan as “middle class“ or even “middle mass“ society. In reality, after 
WWII the share of the middle class did increase, but Japan was never a “middle class“ 
or “middle mass“ society. Contemporary Japan, like other parts of the world, is suffering 
from various social, economic, and cultural problems, but it is still a society that could 
be described as achieving (or proving itself capable to achieve) success. The Japanese 
experience in the last two decades demonstrates well that in the contemporary world a 
society cannot be looked upon as “successful“ in the same way that this was possible 
in the 1960s, 1970s, and 1980s. Today’s postmodern societies do not assess themselves 
as “successful,“ and “success“ is rather looked upon as an illusive dream typical of the 
second half of the 20th century.
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КОНСУМАЦИЯ, ШОДЖО И ПОПКУЛТУРА
КАВАИИ В ЯПОНИЯ

Д-р Галя Габровска

Настоящата презентация изследва появата и специфичните характеристики 
на каваии култура и стил в постмодерното къснокапиталистическо японско 
общество – феномен, който започва сред младежите, особено момичетата, през 
средата на 70-те години с началото на консуматорския бум в Япония. Статията се 
основава предимно на изследването на този феномен от Шарън Кинсела, както и 
личните ми впечатления от престоя ми в Япония. Докато анализът на Кинсела се 
фокусира основно върху статута на младите момичета в съвременното японско 
общество и обсъжда идеята за каваии култура като „носталгично връщане към 
идеализирано детство“, това изследване подчертава консуматорския аспект на 
тази част от попкултурата. 

*

CONSUMPTION, ADOLESCENT WOMEN (SHŌJO), 
AND CUTE POP CULTURE IN JAPAN

Galia Gabrovska, PhD

This presentation will examine the emergence and specific features of the so-called 
‘cute culture’ (kawaii bunka) or ‘cute style’ in Japanese [post]modern late-capitalist 
society – a phenomenon, which started amongst teenagers, especially young women, 
in the mid 1970’s, with the beginning of the consumer boom in Japan. The presentation 
is based mainly on research on this phenomenon conducted by Sharon Kinsella, as 
well as on my own personal experience of living in Japan. However, whilst Kinsella’s 
analysis is focused primarily on the status of young women in contemporary Japanese 
society in relation to men and discusses mostly the idea of kawaii bunka as a nostalgic 
“sentimental journey back into an idealized childhood“ and a “refusal to co-operate 
with established social values and realities,“ this presentation places more emphasis on 
the consumptive aspects of cute pop culture in terms of the increasing westernisation 
and consumerisation of contemporary Japan.
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