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Лиричната повест Исе моногатари и 
нейният първи превод на български език

Повест-загадка

Епохата Хейан (794–1185), наричана 
„Златен век“ на японската писменост и ли-
тература, е един от най-знаковите периоди в 
многовековната история на японския народ. 
Време на мир, благоденствие, съзидателност 
и културно развитие, период на ярко изра-
зен култ към красивото и преклонение пред 
чувствата. Хейан полага основите на япон-
ската естетика и задава посоката на духовно 
развитие за векове напред. В продължение 
на близо четиристотин години се раждат 
безценни литературни произведения, чете-
ни и препрочитани, обсъждани и анализи-
рани вече повече от хилядолетие не само от 
японски, но и от западни литературоведи и 
ценители. Сред тях са поетичната антоло-
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гия Кокик-вака-шу (Сборник старинни и съ-
временни песни)1, началото на дневниковия 
жанр с произведението на Ки-но Цураюки 
Тоса-никки (Записки от пътешествието в 
Тоса), романът Генджи моногатари (Повест 
за Сияйния принц Генджи) на Мурасаки Ши-
кибу, първото произведение в есеистичния 
жанр дзуйхицу Макура-но Соши (Записки 
под възглавката) на Сей Шонагон и мн. др.

Сред тази плеяда от значителни творци 
и литературни шедьоври централна роля за-
ема и едно от най-енигматичните произведе-
ния в японската литература – Исе моногата-
ри. Тази прозо-поетична повест е посветена 
на най-универсалното човешко чувство – 
любовта, но детайлите около самото произ-
ведение са изпълнени с нерешени и до днес 
загадки. В следващите няколко страници ще 

1 Преводите на заглавията, както и основни 
литературни термини следват предложените от 
Бойка Цигова в Пътят на словото в Япония (2006).
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ви представим процеса по превода на това 
произведение, както и част от основните 
спорни моменти, сред които – кой е авторът, 
кога е написано произведението, към кой 
жанр точно принадлежи, какво се крие в за-
главието, за кого и за какво точно се разказ-
ва, какъв е зашифрованият смисъл и как той 
да бъде поднесен на съвременния читател. 

Класическата японска литература  
в България

Изданията на класическа японска лите-
ратура на български език не са многоброй-
ни, но представят основни жанрове, автори 
и произведения в превод на едни от най-
значимите български японисти2. Нечакана 

2 Първите преводи на японска поезия от други езици 
се появяват през 30-те години на XX век – Песни от 
Ямато и Цъфнала вейка в Сини часове на Никола 
Джеров (1937) и Пеперуди на Христо Дерижан 
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повест на лейди Ниджо (1981, изд. „Хр. Г. 
Данов“) – един от най-добрите представи-
тели на дневниковата литература, и Запис-
ки под възглавката на Сей Шонагон (1985, 
изд. „Народна култура“) – първото произ-
ведение в есеистичния жанр, са в превод на 
Цветана Кръстева, основател на специал-
ност Японистика в Софийския университет, 
признат преводач и познавач на класическа-
та японска литература. Трактатът на драма-
турга Дзеами Фушикаден – напътствия за 
цветето в Но (2000, Университетско изда-
телство „Св. Климент Охридски“) е дело на 
най-авторитетния български специалист по 
японски сценични изкуства и дзен-естетика 
Бойка Цигова. Класическата японска поезия 
е позната на българския читател благодаре-
ние на многобройните преводи на специа-

(1938). През 1941 г. е публикува но първото българско 
издание върху японската литература – Японска 
литература: начало–раз витие–представители от 
Светослав Минков.
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листа по старояпонски език Братислав Ива-
нов3.

Именно на тези автори дължим и из-
следователски трудове, посветени на япон-
ската класическа литература. Защото горе-
споменатите преводачи са специалисти и са 
допринесни в значителна степен за възпри-
емането на японската литература и култура 
в България. Цветана Кръстева е автор на мо-
нографията По следите на четката (1994, 
Университетско издателство „Св. Климент 
Охридски“), в която се представят с усет и 
дълоко разбиране развитието и особености-
те на японската класическа литература, както 
и за първи път в България – Исе моногатари 
и откъси от него. Бойка Цигова разкрива на 
българския читател не само драматургична-
та философия на Дзеами в гореспоменатия 

3 Класическа японска поезия (2007, изд. „Изток-
Запад“), Японски поетеси V–X век (2008, изд. 
„Изток-Запад“), 100 стихотворения от 100 поети 
(2011, изд. „Изток-Запад“). 
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труд, но пубикува и първия цялостен и из-
черпателен преглед на развитието на япон-
ската литература от древни времена до наши 
дни в Пътят на словото в Япония: за изре-
ченото и написаното през вековете (2006, 
Университетско издателство „Св. Климент 
Охридски“). Бойка Цигова е автор и на мно-
жество статии, които разглеждат историята 
на превода от японски на български език, 
както и проблеми на рецепцията.

Представяме ви първия в България сбор-
ник с подбрани преводи на Исе моногатари, 
с надеждата той да спечели своята публика 
и почитатели в нашата страна, така както е 
намерил път към сърцата на много хора по 
света. Предлагаме също и богат литературен 
преглед на тази творба, който да допълни об-
раза на произведението. 

Гергана Петкова
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Преводът като колективно творчество

Процесът по превода на Исе моногата-
ри започна в края на 2013 г., когато заедно 
със студенти японисти подготвихме едина-
десет етюда. Те бяха представени в рамките 
на изложбата „България за Япония“, която 
се откри в Националния етнографски музей 
на 15 януари 2014 г. След успешното начало 
екипът ни реши да продължи с преводите и 
да подготви за печат още 25 откъса, които 
заедно с първите 11 представяме на българ-
ския читател в настоящето издание. Мотива-
цията ни беше висока и въпреки трудностите 
и предизвикателствата, пред които се изпра-
вяхме, успяхме за по-малко от половин годи-
на да подготвим близо една трета от цялото 
произведение. Планираме да продължим в 
бъдеще и в следващите месеци да допълним 
първоначалния превод с още етюди.

Макар всеки един етюд да носи името на 
конкретен преводач от екипа, процесът беше 
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колективен. Първоначалните версии бяха 
подлагани на многобройни дискусии, в кои-
то се уточняваха не само езикови и стилис-
тични въпроси, но и проблеми, свързани със 
смисъла на текста, както и с възможностите 
за предаването му на български език. Така 
членовете на нашия колектив от 12 прево-
дачи и един ръководител участваха активно 
на всеки етап до достигане на окончателната 
версия, представена в настоящето издание, и 
в този смисъл преводите са колкото индиви-
дуално, толкова и групово творчество. Оказа 
се, че този подход е изключително продук-
тивен, защото позволява комбинирането на 
разнородни знания, усет и вдъхновение, и 
много често между първоначалния вариант 
и окончателната версия имаше огромни раз-
личия, сякаш самият превод беше живо съ-
щество, което се раждаше и израстваше пред 
очите ни с наша помощ. 
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А какво да правим с фестивала  
на саксийките?

Пред нас като преводачи стояха някол-
ко основни проблема. Първият бе как да 
предадем богатата образност, която се крие 
между редовете, специфичната и непозна-
та асоциативност и метофаричност, които 
маркират японската поезия. В много случаи 
това се оказва непосилна задача, без да бъдат 
въведени допълнителни обяснения. Пример 
за това е етюд CXX, в който се появява обра-
зът на фестивал, какъвто за българската тра-
диция е напълно непознат. Главният герой, 
разбрал за изневярата на любимата си, пише 
стих, в който риторично задава въпрос, кога 
ще се проведе фестивалът към храма Цукума 
в Оми, на който жените вървят по главна-
та улица с нахлупени купи или тенджери на 
главата (ние избрахме да ги наречем саксии), 
съответстващи на броя на изневерите си 
през годината. В подобни случаи, когато не 
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съществува аналогичен образ в българската 
традиция, не ни остава нищо друго, освен да 
„жертваме“ буквалността и да „дообясним“ 
в самия текст или в бележки под линия за 
какво става въпрос. Все пак сме се старали да 
сведем тези нарушения до минимум, с цел да 
предадем атмосферата на етюда и неговото 
послание. 

Трябва, разбира се, да отчетем и една 
от най-успешните стратегии при превод на 
японска поезия, а именно – двоен превод. 
При него стиховете се предават според усе-
щанията на преводача и с отчитане на пое-
тичните форми, съществуващи в културата 
на публиката. Тоест първо се представя пое-
тичен превод. Във втората част на преводни-
те книги се поставя конкретен, лингвистичен 
превод с множество обяснителни бележки 
(глосиране и коментари), които по-запале-
ните читатели могат да осмислят, след като 
са се запознали с поетичния превод. Самият 
процес на работа по превода обаче проти-
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ча в обратен ред, защото преводачът първо 
си дава сметка за всички лингво-културни 
пластове, от които се състои оригиналният 
текст, а впоследствие сътворява поетичен 
превод, който да представи като краен вари-
ант пред публиката. Именно така процеди-
рахме и ние.

Каква е тази поезия без рима?!

Вторият основен проблем, който въз-
никва винаги при превод на японска поезия, 
е структурата на стиха. Японската поезия и в 
частност поетичната форма танка се състои 
от ритмична последователност на 5-7-5-7-7 
мори, които за по-ясно ще възприемаме като 
срички. Особеност на японската класиче-
ска поезия е отсъствието на рима. Повечето 
преводачи на танка и хайку (5-7-5) избират 
или да запазят максимално ритмичната по-
следователност, или напълно да я пренебрег-
нат. Ние избрахме да не спазваме японския 
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формат, но да се опитаме, доколкото ни поз-
воляват силите, да предадем ритмичност на 
стиха. Затова основна задача беше да търсим 
макар и различни, но ритмични форми на 
стихотворенията, а където е възможно – да 
добавим и рима. Нашата цел беше да постиг-
нем именно лиричност, позната и търсена в 
поезията от българския читател. Защото ри-
тмичността предполага близост до песента и 
поставя стихотворението на неговото заслу-
жено място между прозата и музиката. Само-
то наименование на японската поезия е ута, 
т.е. песен, като в случая танка означава „къса 
песен“. Освен това откъсите от Исе монога-
тари умишлено наричаме етюди именно за-
ради асоциация с музикално произведение. 

Но за да сме честни и пред поезията, и 
пред музиката, трябва да признаем и още 
една много интересна особеност на япон-
ския стих, която води до музикалната асо-
циативност. В тази ритмичност се забеляз-
ват групите от 5 и 7 мори, които се редуват 
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в определена последователност. От друга 
страна, неравноделеният музикален размер в 
българската народна музика (като напр. 7/8, 
11/8, 12/8, 15/8 и т.н.) редува различни рит-
мични групи в рамките на един такт, които 
не са равни по продължителност. Преобла-
дават двуделните и триделните комбинации, 
като например при ръченицата 2+2+3 или в 
Полегнала е Тодора – 2+2+3+2+2. 

Ако приемем подобна асоциативност, 
то бихме могли да си представим звучене-
то на японската поезия в един ритъм 17/8, 
с 5- и 7-делни комбинации. Макар теорията 
да е все още в зародиш и да е необходим до-
пълнителен анализ, обогатен от експертното 
мнение на музиколози, решихме да я споде-
лим, защото сме убедени, че за всеки бълга-
рин, в чиято кръв тече този ритъм, звучене-
то на Тракийската ръченица или Деньовото 
хоро, макар и условно (защото тук имаме 
комбинация от дву- и триделни групи, а не 
от 5- и 7-делни), би могло да се слее с ритъма 
на песента от етюд II например:
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Оки мо седзу
Не мо седе йору во
Акашите ва
Хару но моно тоте
Нагаме курашицу.

Една дума скрила четири образа

Най-сероизната трудност обаче произ-
тича от умелото използване на поетичен об-
раз, асоциативност, намек, недоизказаност и 
метафоричност, които за читателите на Исе 
моногатари в епохата на написването му са 
били познати и ценени. Днес дори за носи-
телите на езика огромна част от тази ино-
сказателност е загубена безвъзвратно и ето 
защо преводите на поезия се съпровождат 
от голям брой коментарии и разяснителни 
бележки. Това, което древните творци са по-
стигали в 31 срички, е било благодарение на 
факта, че и творец, и читател са знаели много 
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добре какво се крие зад думите, какво може 
да се намери между редовете. Те в известен 
смисъл са владеели специфичен поетичен 
език, различен от повседневния, където име-
то на една планина само е предизвиквало 
многопластово възприемане на географско 
местоположение, раздяла между влюбени, 
стремеж към повторна среща и надежда.

Добра илюстрация за това е етюд XCV, 
където се споменава с една дума цялата ле-
генда за Воловарчето и Тъкачката, или с дру-
ги думи, за звездите Алтаир и Вега, разделени 
от Млечния път, чиято среща е само веднъж 
годишно в средата на лятото. Така само в 31 
срички авторите са постигали образност, за 
която в други езици или времена ще са необ-
ходими изречения и текстове. Знаменитият 
японист и пръв преводач на Исе моногатари 
на руски език през далечната 1923 г. (първи-
те преводи на английски, немски и френски 
език се появяват едва в началото на втората 
половина на XX в.) – Н. И. Конрад, казва: „В 
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японската поезия на повърхността се вижда 
само върхът на айсберга – основната част е 
скрита от погледа ни.“ 

Без да претендираме за пълна изчерпа-
телност и съвършенство, ние избрахме да 
представим на българската публика именно 
поетичните преводи, които са резултат на се-
риозен лингво-културен анализ, и причина-
та за това е, че преди всичко останало желаем 
да предадем поетично-прозаичната същност 
на етюдите, тяхната непреходна литературна 
стойност, до която българският читател да 
се докосне директно, като съпреживее чув-
ствата на героите. И макар да осъзнаваме, че 
основната част все пак ще остане скрита във 
водите на океана, уверени сме, че айсбергът, 
който представяме, ще позволи на нашата 
публика да надникне и в дълбините.
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125 етюда, 209 стихотворения

В композиционно отношение структура-
та на епизодите може да бъде обобщена в три 
основни групи. Проза, последвана от поезия; 
проза, последвана от поезия, последвана от 
проза; и по-дълги откъси, в които прозата 
съставлява цялостна рамка, в която нами-
рат място няколко поетични откъса (общият 
брой на етюдите е 125, а на стиховете – 209). 
Както читателят ще забележи, всеки етюд 
има своята централна тема, която най-често 
се въвежда с проза бавно и постепенно, за да 
кулминира в емоционален поетичен взрив. 
Понякога след този взрив следва затишие в 
проза и/или финален поетичен акорд. 

Всеки епизод има свой сюжет и ако тряб-
ва да обобщим възможната тематика, то тя 
е предимно (но не само) любовта в нейните 
многолики прояви – първи трепети, съмне-
ния, признание, отхвърлане, скръб, надежда, 
ревност, търсене, упрек, примирение и т.н. 
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Всеки етюд представлява ситуация, в която 
главните действащи лица изливат емоциите 
си в поезия – понякога сами за себе си, по-
някога ги изпращат на партньора, понякога 
комуникират чрез стимулираща естетично-
интелектуална игра. Безспорно преобладава-
щата част от етюдите е посветена на любов-
та, красивото и чувствата, но има епизоди, 
където главният герой общува с приятели, 
спомня си миналото, мисли за бъдещето.

Може би това е и една от основните при-
чини немалка част от изследователите на Исе 
моногатари да успеят да проследят една ця-
лостна линия на развитие на сюжета в 125 
етюда – историята на един мъж, която започ-
ва с младежка любов и продължава с живот в 
изгнание, зряла любов, смърт. Това в голяма 
степен се дължи и на възприемането на Исе 
моногатари като биография/автобиография 
на поета Аривара Нарихира. Разбира се, за 
разлика от романите, като например Генджи 
моногатари, тук житейският път на главния 
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герой не е толкова еднозначен и ярък. По-ва-
жното е, че и авторът/авторите не са търсили 
такава еднозначност, защото епизодите мо-
гат да съществуват самостоятелно, а главни-
ят герой в тях не е назован – той е определен 
само като „един мъж“. 

Тази анонимност със сигурност не е слу-
чайна. Тя позволява отделяне на този жанр 
от дневниковата литература и е етап към по-
явата на първия в японската литературна ис-
тория роман. 

Езикът, на който е написано произве-
дението, можем да определим като „достъ-
пен“, по-скоро разговорен и определено не 
официален. Прозаичната част е стегната и 
конкретна, а поетичната включва немалко 
шедьоври на японската поезия. Като четиво 
произведението се е считало за задължител-
но в аристократичните кръгове в продълже-
ние на много столетия след създаването си.
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Тайната на заглавието

По отношение на заглавието на произве-
дението съществуват различни теории, ни-
коя от които досега не е безапелационно до-
казана, именно затова избрахме да запазим 
заглавието, както е в оригинал – Исе монога-
тари, а тук ще изложим основните теории за 
превод и интерпретация. 

Много често заглавието се превежда като 
„Повест за Исе“ или „Повест от Исе“, тъй като 
оригиналът не предлага категоричен отговор 
за какво точно става въпрос. Ще започнем с 
термина „моногатари“, който по отношение 
на японската класическа литература често се 
предава с повест, повествование или дори 
роман. Думата се състои от две части моно – 
нещо, и гатари – производно съществително 
от глагола катару – говоря, разказвам. С дру-
ги думи – разказ за нещо конкретно. 

Именно такова заглавие носи и първото 
литерутарно произведение на Япония – Таке-
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тори моногатари (Повествование за дървос-
екача). В него се разказва за небесна нимфа, 
която стар дървосекач открива в ствола на 
бамбук и която той заедно с жена си отглеж-
да с внимание и любов до нейната зрялост. 
В края на произведението главната героиня 
се връща в своето небесно царство. Което и 
произведение от класическата японска ли-
тература да назовем, в чието заглавие влиза 
думата моногатари, ще открием, че винаги 
става въпрос за някакъв пространен разказ 
за нещо или някого – Очикубо моногатари4, 
Генджи моногатари5, Хейке моногатари6 
и др. В повечето случаи думата, която стои 
пред моногатари, е именно това, за което се 
разказва в историята7. Затова естествено за-

4 Разказ за неволите на млада завареница, поставена 
в немилост от своята мащеха.

5 Повест за живота на принц Генджи.
6 Военен епос, разказващ за войната между клановете 

Тайра (Хейке) и Минамото.
7 Интересен пример за друг вид употреба е произ-
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ключение е да се приеме, че Исе моногатари 
разказва за Исе. 

Нека сега разгледаме първата част – Исе. 
Най-често появата на Исе в заглавието се 
обяснява с няколко последователни епизода 
в средата на произведението, в които глав-
ният герой има отношения с млада прин-
цеса-жрица към най-значимия шинтоистки 
храм Исе Джингу. Има предположения, че на 
някакъв етап тези откъси може би са стоя-
ли в началото на произведението, откъдето е 
тръгнало и неговото заглавие – т.е. те съста-
вляват изначалния корпус на творбата, кой-
то впоследствие е бил доразвит. Истина е, че 
голяма част от японските класически про-

ведението Конджаку моногатари, където конджаку 
е четенето на първите два йероглифа във всеки 
един епизод, а именно – има ва мукаши, или имало 
едно време. Тоест това е разказ за неща, които са 
се случили отдавна, но за да ги съпреживеем, нека 
си представим, че „сега сме в миналото“. Именно 
началната фраза на откъсите дава заглавието на 
цялото произведение.
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изведения са достигнали до наши дни пре-
димно като преписи, а не като оригинали, 
и в многовековния процес на преписване се 
появяват корекции, размествания, допълне-
ния или съкращения, което би могло да стои 
в основата на тази разпространена теория за 
заглавието на настоящата творба.

В образа на Исе обаче има още един 
пласт, който ни се струва важен, ала остава 
сякаш пренебрегнат при опитите да се ус-
танови произходът на заглавието. От една 
страна, Исе е топоним на място, отдалечено 
от столицата Киото, което само по себе си 
е интересен факт, още повече че светският 
живот през Х век е протичал именно в сто-
лицата, където са сътворени и най-забележи-
телните поетични и прозаични образци от 
златната ера на класическата японска лите-
ратура. В този смисъл заглавието ни отдале-
чава пространствено от императорския двор 
и аристократичния кръг, което по наша пре-
ценка съвсем не е случайно, както ще стане 
дума малко по-късно.
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От друга страна, в Исе се намира основ-
ният шинтоистки храм, почитащ висшата 
богиня-слънце Аматерасу. Само по себе си 
свещено място за всеки японец, важно е да се 
отбележи, че във въпросната епоха, както и 
много столетия по-късно, поклонническите 
пътувания именно до това светилище са една 
от най-ярките прояви на почит към Шинто, 
квинтесенция на вярата в божественото. 

Но тук няма да говорим за някаква „ре-
лигиозна“ обвързаност на заглавието с тра-
диционната вяра на японците, а по-скоро ще 
се спрем на самия акт на поклонничество, 
който се изразява в дълго пътуване към све-
тилището, поднасяне на дарове и пречист-
ване. С други думи – с образа на поклонни-
ческо пътешествие. Подобно сравнение е 
много подходящо при възприемане на загла-
вието, защото в пътуването на главния герой 
през любовта той преминава през 125 пътни 
станции, всяка различна по своята същност 
и всяка допълваща житейския му опит в лю-
бовен план. 
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Както често се наблюдава по отноше-
ние на източните култури, които познават 
даоизма, образът на „пътя“ е изключително 
силен. Тук не става въпрос за крайна дести-
нация или постигане на завършеност, а се 
набляга именно на всичко, което се случва, 
докато човек върви. По отношение на глав-
ния персонаж на Исе моногатари може да се 
каже, че той предприема дълго пътешествие, 
в което познава различни страни на любовта, 
а самата творба може да се възприеме като 
една антология на многоликото любовно 
чувство. 

Кой е авторът?

В много случаи обаче класическите про-
изведения получават своите заглавия впо-
следствие, какъвто може да е отговорът и с 
Исе моногатари. Още повече че дори автор-
ството остава спорен въпрос. Тук отново се 
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изправяме пред неразрешена засега загадка. 
Преобладаващо мнение е, че произведение-
то е написано от знаменития поет и известен 
кавалер Аривара Нарихира. Основен довод 
за достоверността на тази теория е, че имен-
но талантлив поет и изтънчен любовник 
би могъл да сътвори произведение с такава 
висока и непреходна литературна стойност. 
Присъствието на стихове обаче, които се да-
тират след смъртта на поета, усложняват ка-
тегоричността на подобен извод. Възможно 
е основният корпус на произведението да е 
написан от Аривара Нарихира, а в последва-
лите години някои откъси да са допълнител-
но добавени от поети, редактори и естети.

Аривара Нарихира (825–880) е петият 
син на принц Або (792–842), който от своя 
страна е син на император Хейдзей (774–
824). След неуспешен опит за преврат от 
страна на привържениците на оттеглилия 
се император Хейдзей семейството на Ари-
вара изпада в немилост и бива обречено на 
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изгнание извън столичния град. Въпреки че 
Аривара е аристократ и пряк родственик на 
императорската фамилия, политическият 
му живот е силно повлиян от неуспешния 
преврат. Освен това личният му живот, из-
пъстрен с любовни авантюри, включително 
с по-високопоставени дами, е повод за много 
дискусии. Все пак Аривара е признат за един 
от шестте най-добри поети на японска пое-
зия вака („шестте безсмъртни в поезията“), 
тридесет от неговите стихове са включени в 
поетичната антология Кокин-вака-шу, а из-
тънчените му обноски и елегантно любов-
но поведение са били възприети за модел в 
тогавашното общество. Предполага се дори, 
че образът на Аривара вдъхновява Мураса-
ки Шикибу и е прототип на сияйния принц 
Генджи от едноименния роман.
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Година – неизвестна

Що се отнася до годината на написване, 
то и тук трябва да се задоволим с предполо-
жения. Всички изследователи посочват, че 
произведението е съставяно в продължение 
на много десетилетия. Най-вероятно първо-
началното ядро от текстове е съставено от са-
мия Аривара Нарихира малко преди смърт та 
му през 880 г. Именно стиховете, включени в 
този първообраз на произведението, по-къс-
но намират своето място в поетичната анто-
логия Кокин-вака-шу (905), макар да няма 
категоричност в това, дали хронологията не 
е обратна. Предполага се, че става въпрос 
за откъсите, които разказват за любовта на 
главния герой с принцесата-жрица в храма 
Исе. Оттук и теорията за заглавието на про-
изведението, което може да се преведе и ин-
трепретира като Сборник текстове, включ-
ващи тези, които разказват за жрицата от 
Исе. 
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Следващо разширение произведението 
претърпява някъде около средата на Х век, 
когато се загатва и естетическата категория 
мияби – или усещане за адекватно, изтънче-
но и благородно поведение. Дело на чия ръка 
е това разширение, засега остава неясно, до-
гадките са в ползва на трима поети – Ки-но 
Цураюки, синът на Аривара Нарихира и лей-
ди Исе (Исе-но Го). Ролята на лейди Исе сама 
по себе си е интересна. Предполага се, че тя 
може би е късна съпруга на Аривара, макар 
да няма конкретни доказателства. Със сигур-
ност обаче критиците виждат нейната ръка в 
по-късната редакция на текстовете, откъдето 
и предположението, че заглавието всъщност 
може да се чете „Разказите на лейди Исе“.

Третото предполагаемо разширение на 
произведението се осъществява в перио-
да 1005–1011, а окончателната редакция и 
компилация са дело на Фудживара Тейка 
(1162–1241), който подготвя три версии на 
произведението, които циркулират през 
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следващите столетия и върху които се бази-
рат съвременните преводи. Безспорно е оба-
че, че засега няма намерен оригинален текст, 
всичко се базира на по-късни преписи.

Самото изследване на Исе моногатари 
също има дълга история и тя се дължи до 
голяма степен на факта, че произведението 
има централна роля за развитието на япон-
ската литература. Затова в продължение на 
много столетия до наши дни изследователи-
те продължават да анализират текстовете, да 
търсят адекватни интерпретации и така се 
раждат нови преводи и коментари както на 
японски, така и на други езици.

Исе моногатари се появава на бял свят 
успоредно с компилацията на един от най-
знаменателните поетични сборници Ко-
кин-вака-шу и с появата на неоспоримия 
шедьовър на класическата японска литера-
тура – романът Генджи моногатари. Самото 
позициониране на Исе моногатари между 
сборник с изящна поезия и първия японски 
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роман е от извънредно значение, защото Исе 
моногатари е лирическа повест – или съвър-
шената симбиоза между проза и поезия.

Кое е по-важното – поезията или прозата?

Научната традиция в изучаването на Исе 
моногатари често поставя въпроса за това, 
коя част именно е по-съществената, по-зна-
чимата. Дали поезията, защото тя носи емо-
ционалния заряд на всеки етюд, тя е квинте-
сенцията на посланието, или все пак поезията 
и прозата хармонизират на везните. Истина 
е, че прозаичната част в голям брой етюди е 
сведена до минимум – тя най-често служи за 
въведение в ситуацията, атмосферата, да по-
ясни и разясни случващото се, докато поези-
ята е поантата на етюда. В съществуващите 
по това време поетични сборници често се 
добяват пояснителни бележки, поезията се 
контекстуализира, за да могат читателите да 
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разберат цялата комплексност на образ и съ-
държание, събрани само в 31 мори.

И все пак Исе моногатари не е поетичен 
сборник с пояснителни бележки. Дори прос-
то сравнение с поетичните антологии може 
да ни покаже, че прозата в Исе моногатари 
има своята точно определена роля и своето 
точно определено място. И ако трябва да 
обобщим тази роля и това място, то ще при-
бегнем отново до даоизма, който разказва за 
света и всемира като съставен от две поло-
вини – ин и ян, мъжкото и женското нача-
ло, светлото и тъмното, студеното и топлото, 
логичното и чувственото, а в нашия случай – 
прозата и поезията.

Защото именно тази симбиоза между бо-
жествените две начала можем да открием в 
Исе моногатари. Никоя част не е по-значима 
от другата. Авторът тук е търсил нещо друго, 
нещо различно, нещо обединяващо поезия 
и проза в степен, в която нито една част са-
мостоятелно не би могла да даде резултат на 
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въздействие, какъвто се постига при тяхната 
органична обвързаност. Според нас Исе мо-
ногатари е един от най-добрите примери в 
литературата, където симбиозата между по-
езия и проза е завършена и силновъздейст-
ваща. 

За да илюстрираме това, ще дадем при-
мер от етюд XXXXVIII8. Ще махнем рамката 
на прозаичаната част в началото на епизода 
и ще погледнем само поезията:

Едва сега разбирам
колко е болезнено да чакаш -
не биваше дома си да напускам
без последно сбогом даже...

Без съмнение стихотворението е въз-
действащо и силно само по себе си, но не 
дава цялостна картина на чувствата и прежи-
вяванията на лирическия герой, защото не се 
вижда пряката връзка между напускането на 
8 В превод на Велияна Мудева.
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дома и напразното чакане. Нека сега доба-
вим липсващото начало:

Живял някога един мъж. Той организи-
рал тържество по случай изпращането на ва-
жен гост, който така и не се появил. По този 
повод мъжът написал:

Едва сега разбирам
колко е болезнено да чакаш -
не биваше дома си да напускам
без последно сбогом даже...

Прозаичната и лирическата част сякаш 
се допълват, за да можем да съпреживеем 
това, което чувства лирическият герой, кой-
то за първи път осъзнава какво е причинил 
на хората, които някога напразно са го чака-
ли, а той не се е появил. Именно тази сим-
биоза между поезия и проза превръща Исе 
моногатари в олицетворение на единството 
между ин и ян.
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Реалност или измислица?

По отношение на жанровата принадлеж-
ност на това произведение може да се каже, 
че Исе Моногатари е най-яркият предста-
вител на жанра ута-моногатари, или пое-
тично-прозаична повест („прозо-поетичен 
жанр“)9. Макар класическата японска лите-
ратура да познава употребата на поезия като 
органична част от прозаичния текст, в жанра 
ута-моногатари, както споменахме по-горе, 
симбиозата и взаимосвързаността на проза 
и поезия са в своя най-чист функционален 
и съдържателен смисъл, а най-категорично 
тази взаимосвързаност проличава именно 
в Исе Моногатари. Но все пак трябва да се 
отчетат и коментарите върху произведение-
то по отношение на това, дали то е по-скоро 
повест моногатари или е дневник никки. 

9 Към този жанр могат да се причислят също Хейджу 
моногатари (960–965) и Ямато моногатари (951).
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Дневниковата литература в Япония про-
цъфтява през епохата Хейан. Тя води своето 
начало от служебните дневници, които вис-
шата администрация е водела на китайски 
език, но се развива в литература с появата 
на първия представител на този жанр – Тоса 
Никки, или Дневници от пътуването до 
Тоса (935), дело на изявения поет, критик и 
литератор Ки-но Цураюки. Дневниковият 
жанр се развива като „женска литература“ 
и основните представители са дневниците 
на придворните дами, сред които Мурасаки 
Шикибу (1010), Идзуми Шикибу (1007), Каге-
ро Никки (Дневник на скоротечния живот, 
974?), Сарашина Никки (Дневник от Сара-
шина, ок. 1060 г.), и др. В тези произведения 
дамите описват в дневников формат реални 
събития и лични преживявания, емоции и 
факти, които се преливат и вплитат в целост-
та на завършено литературно произведение. 

Що се отнася до Исе моногатари, то ос-
новният аргумент на привържениците на 
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теорията за „дневник“ е вероятната реалност 
на разказаните случки, макар, от друга стра-
на, нито един етюд да не може да претендира 
за пълно съответствие със случки от живота 
на Аривара Нарихира. Дори централните от-
къси, описващи любовните отношения меж-
ду кавалера и жрицата от Исе, не могат да 
бъдат доказани еднозначно. Т.е. и до днес не 
може да се потвърди дали Исе моногатари е 
произведение, което е съставено от комбина-
ция от реални и измислени събития или от 
изцяло фикционални случки.

Ако трябва да обобщим, изследователите 
все още обсъждат това произведение от глед-
на точка на автентичност, реалност, фикцио-
налност, поетичност и произаичност, което 
само доказва органичната му обвързаност с 
всички предшестващи и следходни жанрове, 
т.е. неговата централна и естествена роля на 
етап от развитието на японската литература.
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А какво всъщност е искал да каже  
авторът?

Не само във фактологията съществуват 
неразрешени загадки. Съдържанието също 
буди спорове. Нека вземем за пример етюд 
VI. В него главният герой отвлича своята лю-
бима, но през нощта не успява да я опази от 
зъл демон, който я поглъща. След миговете 
на страдание главният герой твори поезия, 
която е последвана от нов прозаичен пара-
граф, в който се разказва как навремето една 
принцеса щяла да бъде отвлечена от похити-
тел, но била спасена от своите братя. В края 
на параграфа стои изречение, в което се каз-
ва, че това е демонът. 

Особеност на японския език е възмож-
ността да се пропусне подлога, който се под-
разбира от контекста. В гореспоменатото из-
речение се наблюдава именно това, само че се 
оказва, че вече няколко столетия преводачи 
и литературоведи не могат да прозрат едноз-
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начно кой именно е подлогът, кой точно се 
превръща в демон10. Повечето лингвистични 
анализи водят преводачите до неправилния 
извод, че двамата братя, спасили принцесата 
от похитителя, се превръщат в демона. Таки-
ва са всички познати нам преводи на този от-
къс. И несъмненно лингвистичният анализ 
сочи, че пропуснатият подлог би трябвало да 
е подлогът от предходното изречение. 

Тук ще направим малко отклонение, за 
да припомним, че в японския език има две 
частици, които маркират тематичния и рема-
тичния подлог, а именно ВА и ГА. Проблемът 
за тяхната употреба в съвременния японски 
език ражда множество трудове, в които се 
набляга най-вече на факта, че японците ясно 
маркират темата и ремата. Тук се връщаме 
обратно на проблема с това, кой е демонът 
всъщност. Защото двамата братя министри, 

10 Освен това в някои оригинални преписи и в 
съответните им преводи тази втора част на етюда 
напълно отсъства. 
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които са подлог на предходното изречение, 
са наистина ремата на изречението, но не и 
темата на целия откъс. Тя не е маркирана с 
частица (употребата на частиците в староя-
понския е доста по-ограничена, отколкото в 
съвременния японски език), темата се зада-
ва в целия етюд. Накратко – разказ за мъж, 
отвлякъл девойка, погълната впоследствие 
от демон. Втората част разказва за принцеса, 
отвлечена от похитител, спасена от братята 
си. И някой се превръща в демон. 

За да открием отговора на тази загадка, 
трябва да напуснем лингвистичния анализ 
и да се доверим на литературния подход. И 
така имаме демон, който проваля щастли-
вото бягство на двамата влюбени. Този де-
мон очевидно трябва да го прави умишлено, 
защото в японската демонология и тук ще 
прибегнем до фолклорния анализ, свръхес-
тествените същества проявяват своите зли-
ни в резултат от нещо, което им се е случило 
в миналото. Пример за това са призраците, 
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които имат някаква незавършена мисия на 
този свят или проявяват отмъстителност за 
нанесено им зло приживе. 

Да се върнем на демона, който поглъща 
девойката – кой е той и защо постъпва така? 
Очевидно отговор на този въпрос имаме във 
втората част на етюда, където авторът ни 
„обяснява“ защо се е случило така. Демонът 
всъщност е именно несполучилият похити-
тел във втората част – да, братята на прин-
цесата я спасяват11, но именно похитителят е 
този, който се превръща в демон и осуетява 
намеренията на други мъже, които отвличат 
жени, защото сам се е провалил в своя си 
опит и тежестта от неизпълнената мисия го 
следва в задгробния живот.

11 Тук не можем да се съгласим с приетата теория, че 
братята са демонът, поради очевидна нелогичност – 
самият текст казва, че братята впоследствие 
стават министри, т.е. нямат никаква причина да се 
превръщат в демони и щом стават министри, едва 
ли преди това или след това едни спасители биха се 
превърнали в демон, който поглъща невинни жени.



 48 

Подобен анализ доказва само, че за да 
можем да осмислим един литературен текст, 
е необходимо да погледнем на проблема от 
всички възможни страни, да го видим като 
част от една огромна вселена. Да пропуснем 
японската демонология и фолклор в опитите 
си да преведем и обясним този откъс, само 
показва неизчерпаемост и съответно – по-
грешност на подхода.

Този откъс не е единственият, който 
поставя огромно предизвикателство пред 
преводачи и литературоведи. И няма да е 
пресилено да кажем, че след многовековна 
традиция в превода и анализа на класически 
японски произведения еднозначни отговори 
на всички загадки няма. Дали тази много-
значност е била имплантирана умишлено от 
автора преди столетия, или е плод на отда-
леченост във времето и загуба на понятиен 
апарат у анализаторите през последвалите 
епохи – това е трудно да се определи. При 
всички положения обаче подобни загадки 
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правят процеса на превода по-труден, но из-
ключително интересен и предизвикателен. 
И от своя страна се радваме, че поне на една 
от тези многобройни загадки предложихме 
ново решение, което е и нашият принос в све-
товните изследвания на Исе моногатари. 

Имало едно време един мъж... Но кой е той, 
кажете моля!

Дори нещо толкова кратко като начал-
ната фраза на повечето етюди също пре-
дизвиква безчет дискусии. Голяма част от 
откъсите започват с израза мукаши отоко 
арикери. И ако сказуемото е лесно за иден-
тифициране – арикери (имало, съществувал, 
живял), подлогът е мъж отоко, то какво да 
кажем за мукаши – наречие, с което изразя-
ваме минало, едно време, някога, отдавна. 
Споровете тук са предимно дали мукаши се 
отнася до времето на събитието, т.е. имало 
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едно време, или се отнася непосредствено 
към съществителното, пред което стои, а 
именно – отоко (мъж), с други думи – опре-
деля подлога като мъж от миналото, пред-
шественик, с възможен превод живял един 
отколешен мъж. Ние сме се спрели на вари-
анта „едно време“, т.е. отправяме събитията 
в миналото, и причината за това е връзката 
на израза мукаши арикери с фолклорните 
повествования, т.е. с алюзията за начало на 
приказка – имало едно време...

Както в приказките, разказът, който 
след ва, е нещо, което може и да се е случи-
ло, а може и да не се е случило. Ако се е слу-
чило веднъж, може да се случи отново, ако 
се е случило на един човек, може да се слу-
чи и на нас. От една страна, подобно начало 
на всяка приказка помага на публиката да се 
дистанцира от събитията и едновременно с 
това да се идентифицира с главните герои, а 
това беше и една от основните ни цели като 
преводачи.
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Подобен дискутиран проблем е назова-
ването на главния герой. В текста той е оп-
ределен като ару отоко, или един/някакъв 
мъж. Немалка част от преводите на Исе мо-
ногатари обаче предпочитат да назовават 
героя с „кавалер“, а жената – с „дама“. Това 
е напълно оправдано предвид факта, че по-
добни отношения, любовни умения, висша 
естетика и литературен талант са били под-
властни единствено на представителите на 
аристократичните кръгове. Още повече че 
и публиката на това произведение е била от 
висшето съсловие – т.е. който е четял „има-
ло едно време един мъж“, се е асоциирал с 
него. 

Ние обаче избрахме да запазим ориги-
нала и да говорим навсякъде за един мъж 
и една жена не защото отричаме гореизло-
женото, а защото смятаме, че любовните 
чувства са универсални и макар формата 
на тяхната изява да се различава при пред-
ставителите на различни класи и съсловия, 
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в различни епохи и култури, същността е 
една – великото чувство на любовта, което е 
познато на всеки. Именно затова нашите ге-
рои са просто мъж и жена, които се обичат, 
ревнуват, критикуват, тъгуват при раздяла-
та си, очакват да се срещнат отново. Мъж 
и жена, които са самотни, когато другият е 
далеч или не знае за чувствата им, които са 
изправени пред невъзможност за брак или 
съжителство, които си омръзват или разо-
чароват, които са непостоянни в любовта 
или напротив – верни до гроб. Техните чув-
ства са ни познати, те сме ние – ние, но в 
друго време, с други методи на общуване, 
подпомогнати от съвременните техноло-
гии, с други разбирания за красивото, може 
би, но... все така обичащи и влюбени. И ни 
се ще да вярваме, че заложената от авто-
ра анонимност на главния персонаж цели 
именно това.

Любовта е онова неизменно чувство, до-
шло на бял свят заедно с появата на човека, 
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което, макар и да говори на различни езици, 
е с една и съща същност. Именно нея – Лю-
бовта, се опитахме да предадем с разказите за 
един мъж, който обича и е обичан.

Гергана Петкова
Ръководител екип
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ЕТЮД II

Живял някога един мъж. По времето, 
когато Нара вече не била столица, а в нова-
та все още не били устроени домовете на хо-
рата, в западния край на града живеела една 
жена. Тя била най-превъзходна сред дамите. 
Външността ѝ била ненадмината, но най-ве-
че на сърцето ѝ равно нямало друго. Изглеж-
да и самотна не била. Този сластолюбив мъж 
се сближил с нея и след като се завърнал у 
дома, какво ли е било на душата му в пър-
вия ден от третия месец, докато ръсел ситен 
дъжд, та ѝ посветил:

Ни наяве, нито в сън,
изплъзна се нощта.
Тих дъждец ръми навън –
вещае пролетта.
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ЕТЮД IV

Някога имало една дама, която живеела 
в западното крило на резиденцията на импе-
ратрицата майка. Един мъж първоначално 
нямал сериозни намерения към нея, но по-
степенно чувствата му се задълбочили и той 
я посетил. Обаче на десетия ден от първия 
месец дамата се преместила. Мъжът дочул 
къде била тя, но било място, недостижимо 
за него, и с болка мислел за нея. По същото 
време следващата година, когато цъфтели 
сливите, отишъл на мястото, където се бил 
влюбил миналата година, и се отдал на съ-
зерцание, но това, което виждал, не му при-
личало на познатото отпреди. Плакал, ле-
жейки на голия дървен под, докато луната не 
се изтъркулила, и вдъхновен от спомените 
си, съчинил следната поема:

Ни луната, ни пролетта
не са както преди бяха,
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само аз и моята същност
както преди си останаха!

Бавно се съмвало, когато той, облян в 
сълзи, си отишъл.
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ЕТЮД V

Някога живял един мъж. Тайно посе-
щавал той жена, която живеела някъде око-
ло източната част на Пета линия. Тъй като 
скришом се виждал с нея, то не можел да 
влиза през портата и идвал през един проход 
в оградата, изтъпкан от деца. Там не мина-
вали много хора, но тъй като идвал отново 
и отново, в края на краищата го забелязал 
стопанинът на къщата и поставил човек да 
пази прохода всяка нощ. Като дошъл влюбе-
ният мъж, не можал да се срещне с жената и 
по неволя се завърнал у дома. Тогава такова 
стихотворение ѝ изпратил:

О, ти, пазачо,
дето все вардиш пътя
към любовта ми
нощи наред – о, поне
веднъж да бе задрямал!
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От това послание жената потънала в та-
кава тъга, че стопанинът все пак склонил да 
остави мъжа да я навестява.
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ЕТЮД VI

Живял някога един мъж. Години наред 
той ухажвал дама, за която знаел, че нико-
га няма да притежава, и ето че в една тъмна 
нощ я отвлякъл. Докато я водел край бре-
га на река Акутагава, дамата видяла капки 
роса върху тревата и попитала похитителя 
си „Какво е това?“. Предстоял им дълъг път, 
нощ та напредвала все повече и повече, а мъ-
жът не знаел, че това било място, обитава-
но от демон. Чула се гръмотевица, завалял и 
проливен дъжд. Мъжът влязъл в един изо-
ставен хамбар, завел жената в дъното, взел 
своя лък и колчан със стрели и застанал на 
вратата на пост. Докато похитителят се мо-
лел „Ах, да можеше по-бързо да се съмне!“, 
демонът погълнал дамата цяла. „Ааа!“ изпи-
щяла тя, но заради шума от гръмотевица мъ-
жът не я чул. Когато най-накрая се съмнало 
и той се огледал, нямало и помен от жената, 
която бил довел. Разгневил се, разплакал се, 
но без полза. 
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Нима перли са това? –
попита ме тя.
Не – роса! –
да бях отвърнал 
и изчезнал като нея. 

Това се случило, когато императрица 
Ниджо била на служба като придворна дама 
при свой братовчед. Тя била толкова краси-
ва, че някой решил да я похити. По-големите 
ѝ братя министър Хирокава и главен съвет-
ник Куницуне, които по това време все още 
били с ниски рангове, се намирали в дво-
реца, когато чули някой силно да плаче. Те 
задържали похитителя и освободили сестра 
си. Именно този мъж се превърнал после в 
демона. Тогава императрицата била много 
млада и само придворна дама. 
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ЕТЮД VII

Живял някога един мъж. Когато жово-
тът в столицата му дотегнал, той се отправил 
на изток. Докато вървял по брега на морето, 
където провинциите Исе и Овари се срещат, 
видял искрящата белота на вълните и съчи-
нил следното:

По много тежък път вървя
и копнея все за дома,
и на вълните, които се разбиват 
и се връщат в морето,
ах, тъй много завиждам!
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ЕТЮД XII

Живял някога един мъж. Tой отвлякъл 
знатна дъщеря и я завел в равнините Муса-
ши. Затова местният управител наредил да 
издирят крадеца. Младият мъж оставил мо-
мичето в гъст храсталак и избягал. „Тук тряб-
ва да е крадецът!“, извикали преследвачите, и 
тъкмо да запалят храсталаците, девойката с 
тъга проплакала:

Не, моля ви, не палете тез равнини!
Нежни като младите треви,
тук двамата сме скрити!
Преследвачите я чули, сграбчили я 
и я отвели.
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ЕТЮД XIII

Някога един мъж в Мусаши, раздвоен от 
чувство за вина, писал на любимата си в сто-
лицата: „Да ти кажа ме е срам, но е болезнено 
да не ти...“, а на плика написал само  „Стреме 
от Мусаши“. Без друга вест за похожденията 
на мъжа, жената му изпратила поема:

И аз все пак те мисля за опора моя,
затова без вести от теб ми тежи.
Но пък вестите, които получавам, 
са ми неприятни...
Видял мъжът поемата, непоносимо 
се почувствал той и отговорил:
Да ти пиша те тревожи,
да не ти пиша ти е тягост.
В любовно раздвоение човек дали пък 
не умира...



 66 



 67 

ЕТЮД XVII

Един човек от много години не бил идвал 
на посещение. Когато дошъл да види цъфтя-
щите вишни, домакинът му казал:

За цветовете, казва се, че мимолетни са, 
ала човека отколе не идвал дочакаха.

Дошлият отвърнал:

Ако днес не дойда, 
утре ще са опадали като сняг, 
и дори и да не са се стопили,
цветове дали ще видя аз?
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ЕТЮД XVIII

Живяла някога жена, с душа отворена 
към любовта. Наблизо мъж живял. Поже-
лала дамата душата негова чрез стихове да 
опознае и му изпратила хризантема заскре-
жена: 

  
Нима бялата скреж може да скрие пур-

пурната красота на цветето?  
Прилича на клонче, отрупано с бял сняг.

А той отговаря, сякаш неразбрал:

Може скрежта да е скрила красотата на 
цвета, 

но не и красотата на ръкавите на този, 
който цветето откъснал е...
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ЕТЮД XXII

На времето, след мимолетна връзка, мъж 
и жена се разделили. Дамата, изглежда, не 
можела да забрави и изпратила на мъжа:

Огорчение и тъга,
но мога ли да те забравя?
Безспирна болка, самота...

„Сигурен бях!“, казал си мъжът и ѝ из-
пратил:

Срещнах те и с твоето сърце
сърцето ми се сля -
малко островче в река,
любов безкрайно го облива, 
като речната вода е тя – 
не спира да тече.

Така написал и същата вечер отишъл при 
нея. Говорил ѝ какво било, какво ще бъде и 
ѝ посветил:
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Дори хиляда нощи есента 
да сметна за една
и безбройни нощи с теб да споделя,
не ще позная аз насита.

В отговор:

Дори хиляда нощи есента 
да сметнем за една,
ще останат още неизказани неща,
ще пропеят в съмнало петлите.

Оттогава насетне той ходел при нея с 
още по-голям трепет и преизпълнен с любов.
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ЕТЮД XXIII

Живели някога момче и момиче, деца на 
пътуващи търговци от село, и често си игра-
ели край един кладенец. Когато пораснали и 
им дошло време за женене, те се срамували 
да се виждат, но младежът си мислел „Искам 
да притежавам точно тази жена!“. Девойката 
също го желаела и не искала да чуе за дру-
гите, с които нейният баща ѝ уреждал брак. 
Един ден от възлюбения от детството ѝ прис-
тигнала следната поема:

Като дете ръба на кладенеца 
едвам достигах.
Сега, изглежда, май на ръст 
съм го надминал.
Любима, от последната ни среща
колко време ли се мина?

Девойката му написала в отговор:
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Косите ми, разделени по средата,
дълги колкото твоите бяха,
а сега простират се под рамената.
Кой друг, ако не ти, любими,
днес високо ще ги върже?

Разменяли те думи на обич и най-накрая 
се събрали, както дълго желали. 

Минало се време и бащата на момичето 
починал, а младата двойка, изгубила негова-
та подкрепа, заживяла в бедност. „Не мога да 
живея повече по този начин!“,  помислил си 
съпругът и си намерил друга жена в градчето 
Такаясу, провинция Кавачи, която започнал 
да посещава. Съпругата му обаче не изглеж-
дала да таи гняв и омраза, когато го изпраща-
ла от дома, и той започнал да се съмнява дали 
си няма любовник.  Един ден уж тръгнал към 
Кавачи, но се скрил в храстите и загледал лю-
бимата от детството си. Нагласена с най-кра-
сив грим, потънала в мисли, тя прошепнала:
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Като вълните посред буря 
в открито море,
възправя се планината Тацутаяма 
пред теб.
Ах, любими, съвсем сам през нощта,
как ли ще преодолееш опасността?

Дълбоко трогнат от думите на съпругата 
си, мъжът спрял да посещава жената в Ка-
вачи.

Когато веднъж случайно минавал през 
градчето Такаясу обаче, що да види – допре-
ди елегантната му изгора, сега лишена сякаш 
от обноски, била хванала лъжицата за серви-
ране и изсипвала голямо количество ориз в 
купичката си. Отвратен от неприятната глед-
ка, мъжът не минал повече оттам.

Така един ден жената от Такаясу, с по-
глед към земите на Ямато, съчинила следни-
те стихове:
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Любими, с поглед към теб стоя.
И дори и планини, 
и облаци, и дъжд
да скриват те от взора ми...

Най-накрая мъжът от Ямато ѝ изпра-
тил вест: „Мисля да дойда“. Младата жена го 
чакала преизпълнена с щастие, но след като 
минало дълго време, без той да се появи, тя 
му написала:

Каза, че ще дойдеш,
а все така те няма.
Дълги нощи аз напразно чаках те.
Не вярва веч сърцето 
в нашата повторна среща,
но все така по теб копнее.

Той никога не се завърнал при нея.
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ЕТЮД XXVII

Живял някога мъж, който една нощ оти-
шъл при жена, която повече не посетил.

Един ден, като се миела, жената махнала 
похлупака от ведрото и като видяла отраже-
нието си, промълвила:

Мислех си, че няма друг човек
така самотен в любовта като мен.
А ето че го има под водата.

Мъжът, който не я бил посещавал отдав-
на, бил наблизо и казал:

Под водата виждаш жабата,
която е самотна като мен.
Тя плаче за тебе и търси те!
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ЕТЮД XXVIII

Живяла някога страстна жена. Когато 
напуснала любимия си, той ѝ написал:

Ах, защо се случи така,
че тъй невъзможни са нашите срещи?
Опитвахме се да опазим любовта...
Но е толкова трудно
в кошница плетена
двама да носим вода!
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ЕТЮД XXXIII 

Редовно  мъж  посещавал дама, която 
живеела на пристанището в Мубара. Ала вед-
нъж у дамата тревога се вселила – любимият  
ще дойде ли отново. Тогава той съчинил: 

Любовта, устремена към теб, залива 
сърцето ми така, 
както приливна вълна се връща 
към брега!

А дамата отвърнала:

Твоето сърце е недостижимо 
като непроходим лиман –  
в каква посока с веслата да греба не знам!
    
Така достойно дамата от пристанището в  

Мубара отвърнала на благородника.
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ЕТЮД XXXVII

Живял някога един мъж, който се сре-
щал с една сластолюбива жена. Вероятно от 
съмнения в предаността ѝ той съчинил:

Не развързвай колана си
за никого освен мене.
Дори и да си цвете,
което разцъфва, преди да дойде вечерта!

Тя отговорила:

Колана, който връзваме със тебе двама,
до новата ни среща
не ще развържа аз сама.
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ЕТЮД ХХХХ

Едно време млад мъж се влюбил в една 
добра девойка. Родителите му имали подо-
зрения, че той развива привързаност към 
нея, и затова се канели да я изгонят, но още 
не били го сторили. Синът нямал силите и 
позицията да ги спре. И девойката, бидейки 
с нисък ранг, не притежавала такава сила. 
Междувременно любовта им ставала все по-
силна и по-силна. Неочаквано родителите му 
я изгонили. Младежът горчиво се разплакал, 
ала нямало какво да стори. Девойката била 
отведена. Мъжът, ридаейки, продумал:

Ако си тръгнеш завинаги – 
болката от никоя раздяла досега
не би могла да се сравни 
със днешната ми скръб!

След като съчинил това, припаднал. Ро-
дителите му изпаднали в тревота, защото 
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били мислили, че той съчинява стихове само 
от любов. Но когато той наистина загубил 
съзнание, те безпомощно започнали да се 
молят за него. Младежът се възстановил чак 
на следващата вечер.

Ето толкова дълбоко обичаха в минало-
то младите. Днес даже възрастните мъже не 
биха били способни на такава любов.
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EТЮД XXXXVI

Някога много отдавна един мъж имал 
много близък приятел. Винаги неразделни, 
те били силно привързани един към друг, 
но приятелят заминал в провинцията и те с 
много тъга се разделили. Изминали месеци 
и приятелят изпратил писмо: „Ах, тъжно е 
отминаването на дните, без да се срещнем с 
теб. Боя се да не си ме забравил. Изглежда, за 
човешкото сърце това е естествено – когато 
двама души са разделени, те се забравят.“ В 
отговор на писмото мъжът съчинил следни-
те стихове:

Че сме разделени,
не мога аз дори да си представя;
И все пак няма миг,
във който тебе да забравя
и всявга твоя лик
пред мене се възправя.
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ЕТЮД XXXXVIII

Живял някога един мъж. Той организи-
рал тържество по случай изпращането на ва-
жен гост, който така и не се появил. По този 
повод мъжът написал:

Едва сега разбирам
колко е болезнено да чакаш –
не биваше дома си да напускам
без последно сбогом даже...
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ЕТЮД LVII

Някога, много отдавна, един мъж таял 
чувства, за които хората не знаели. Той пос-
ветил на студената си и безразлична любима 
следното:

От любовна мъка
тялото ми е разбито на парчета – 
като празна черупка,
заплетена във водораслите,
окосени от рибаря...
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ЕТЮД LXVI

Преди много време един мъж с имение в 
провинция Сецу се отправи към Нанива със 
своите братя и приятели. На брега той видя 
лодки.

В красивото пристанище Нанива
тази сутрин аз видях
в залива люшкащите се лодки,
които като нас се носят
по вълните на живота...

Дълбоко трогнати, хората се прибраха 
обратно вкъщи.
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ЕТЮД LXIX

Живял някога един мъж. Той бил на-
значен за императорски ловец и бил изпра-
тен в провинция Исе. Като пристигнал там, 
майката на тогавашната върховна жрица на 
храма рекла на дъщеря си: „Грижѝ се за този 
човек повече, отколкото за обикновените 
пратеници!“ Принцесата послушала думите 
ѝ и се отнесла с него изключително мило и 
уважително. На следващата сутрин тя го из-
пратила на лов, а когато вечерта се прибрал, 
му позволила да я посети. Така тя полагала 
за него сърдечни грижи. На втората вечер 
мъжът настойчиво я замолил да се срещнат. 
Принцесата също искала да се видят насаме, 
но тъй като имало твърде много любопитни 
очи, било невъзможно. Покоите на пратени-
ка обаче били близо до нейните и затова в по-
лунощ, след като изчакала всички да заспят, 
принцесата отишла при него. Споходен от 
безсъние, мъжът лежал на една страна и гле-
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дал навън, когато в бледата светлина на лу-
ната различил силуета на принцесата, водена 
от невръстна слугиня. Безкрайно зарадван, 
той завел жрицата до постелята си и те оста-
нали там до втори петли, когато тя си тръг-
нала, без да са си разменили все още нито 
дума. Това изключително натъжило мъжа и 
той повече никак не могъл да заспи. Въпреки 
че много му се искало да види принцесата, не 
било прието да изпрати някой от своите слу-
ги, и така рано на следващата сутрин мъжът 
продължавал с неспокойство да чака. Малко 
след разсъмване получил следната поема, без 
никакво писмо към нея:

Ти ли при мен дойде, 
или пък аз при теб отидох?
Всичко туй бе толкоз ненадейно.
Сън ли бе или наяве,
спях или бях будна?

През сълзи мъжът съчинил следния от-
говор:
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Залутах се във мрака на обърканото 
си сърце,
сън или наяве – тази вечер трябва 
да решиш!

След като го изпратил, отишъл на лов. 
Въпреки че бил сред полето, сърцето му било 
другаде и той мислел само за това, как искал 
по-бързо да дойде вечерта, когато отново ще 
може да се срещне с принцесата. Но губерна-
торът на провинцията, който по това време 
бил и управител на храмовата резиденция, 
като научил за посещението на император-
ския ловец, организирал пиршество, което 
продължило цяла нощ. Така мъжът не могъл 
да се срещне с принцесата, а тъй като на раз-
съмване трябвало да замине за провинция 
Охари, той тайно от всички ронел горчиви 
сълзи, но нищо не можело да се направи. Ко-
гато постепенно започнало да се развиделя-
ва, мъжът получил от принцесата поднос за 
саке, върху който били изписани следните 
стихове:
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Пътникът прекосява заливите, 
без да се намокри,
но ако клетвата си дал е...

Като ги прочел, мъжът забелязал, че са не-
довършени. С един въглен той изписал върху 
подноса следните завършващи стихове:

...пак ще иска да се върне
към Превала на Срещите!

Когато се развиделило, мъжът потеглил 
за провинция Охари.

Жрицата на храма в Исе служила по вре-
ме на управлението на император Сейва. Тя 
била дъщеря на император Монтоку и по-
малка сестра на принц Коретака. 
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ЕТЮД LXXIII

Живял някога един мъж, който таял чув-
ства към една дама. Макар да знаел адреса ѝ, 
не можел да си пише с нея и затова ѝ посве-
тил следното:

 
С очи те виждам,
с ръце не те достигам-
както дървото кацура*  
стои горе на луната,
така и ти оставаш
все тъй далечна за мен.

* Според древна китайска легенда кацура е високо 
дърво с вечнозелени листа, което расте на луната и 
е символ на човешките идеали и мечти. (Бел. пр.)
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ЕТЮД LXXIV

Имало някога един мъж, който изпитвал 
силно чувство на горчивина и разочарова-
ние към една жена и ѝ написал:

Няма струпани
недостъпни планини помежду ни,
но има толкоз много дни,
в които разделени сме били.
Питам се тях дали любовта 
ще може да прекоси?
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ЕТЮД LXXX

Някога имало един човек. Той посадил 
глициния пред дома си, който се разрушавал. 
В последния ден на третия месец, под пада-
щите капки дъжд мъжът откъснал клонка и 
я изпратил заедно със следното послание:

Подгизнал от дъжда, 
откъснах тази клонка.
Като си помисля само – 
пролетта си отива!
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ЕТЮД LXXXVIII

Събрали се на времето група приятели, 
които не били вече първа младост, и докато 
заедно съзерцавали луната, един от тях ре-
къл:

Пред луната няма да благоговея!
Пуста да остане тя…
Нощ след пладне, точно с нея,
си дойде и старостта!
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ЕТЮД LXXXIX

Живял мъж  почтен,  от години той таял 
чувства към висшестояща дама и така време-
то минавало. Той съчинил:

Ако умра от любов, без никой да узнае... 
Напразно!
Кой ли бог ще поеме вината 
за моята смърт?
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EТЮД XCV

Живял някога един мъж, който служел 
при императрица Ниджо. Всеки път, когато 
се срещал с една жена, която също служела в 
двора, той ѝ предлагал брак. „О, нека някак 
само двамата се срещнем, за да ти разкрия 
поне малко от това, което така дълбоко тая 
в сърцето си!“, казал ѝ той и жената приела 
да се срещнат тайно и далеч от хорските по-
гледи.

Приказвали те и мъжът рекъл:

Легендата разказва за Алтаир и Вега, 
ярки звезди в небето,
обречени да са от Млечния път завинаги 
разделени.
Не заставай като преграда и ти между нас
и  не затваряй си сърцето,
защото любовта ми от тази на звездите 
по-силна и голяма е!

Възпял той любовта си и те продължили 
срещите си.
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ЕТЮД XCVII

Живял някога знатен мъж. Един импе-
раторски писар на име Фудживара но Тоши-
юки ухажвал една от девойките в къщата на 
благородника. Но момичето било още младо, 
не умеело да пише и не знаело как да се из-
казва, камо ли да твори поезия, поради което 
благородникът написал чернова, след което 
я накарал да препише писмото и да го изпра-
ти. Фудживара бил дълбоко разчувстван  и 
съчинил:

В дните пусти, изгубен съм в мисли,
по-силни от дъжда – 
сълзите ми като река
попиват във ръкавите,
но да те срещна няма как…

В отговор благородникът написал вмес-
то момичето:
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Не е ли плитка реката от сълзи
щом само мокри са ръкавите?
Ако разбера, че цял потънал си ти,
тогава може би ще ти се доверя.

Щом го прочел, ухажорът бил толкова 
трогнат, че казват и до ден-днешен пази този 
стих у дома. 

След време той също ѝ изпратил посла-
ние,  но вече бил спечелил сърцето на девой-
ката: „Да дойда ли при теб – май ще завали? 
Ако имам късмет, може би няма!“, написал 
той, а благородникът нова поема съчинил и 
накарал момичето да я изпрати:

Мислиш или не за мене често ти, 
трудно ми е да те питам.
Дъждът познава моето страдание
и продължава да вали, вали, вали...

Прочел написанато мъжът и без да взе ме 
наметало и шапка, се втурнал навън. Прис-
тигнал при момичето задъхан и мокър до 
кости.
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ЕТЮД CXVIII

Някога един мъж, който дълго време не 
бил известявал за себе си, писал на любима-
та: „Не съм те забравил. Ще те навестя!“ Тя 
му отговорила:

Сърцето ми никога не ще намери щастие
в думите на мъж, който е като пълзяща 

лоза.
Отдалечаваш се от мен
и търсиш друга всеки ден!
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ЕТЮД CXIX

Някога една жена, докато гледала оставе-
ните спомени от неверен мъж, написала:

Тези спомени сега са моята болка и тъга.
Може би без тях мигове щеше да има,
в които да те забравям...
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ЕТЮД CXX

Някога един мъж разбрал, че неговата 
любима, която считал за неопитна в любов-
та, си разменяла тайно писма с друг. Затова 
ѝ написал:

Фестивалът Цукума12 в Оми 
скоро ще се проведе ли?
Ще ми се да разбера броя на вашите 
афери...

12 筑摩祭 „Празникът на саксиите“. Провежда се през 
пролетта в преф. Шига. Всяка жена трябва да сложи 
на главата си толкова саксии, колкото любовници е 
имала през предходната година. В миналото жените 
били водени в храма Цукума и трябвало да признаят 
броя на аферите си. За всяка една били наказвани с 
удар. Ако не си признаели или излъжели, божествата 
щели да ги накажат страшно... така че всички те си 
признавали доброволно.
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ЕТЮД CXXI

Някога един мъж, докато гледал как една 
придворна дама напуска сливовия павилион 
под  дъжда, съчинил:

От славей  оплетена, от сливов цвят 
шапка де да имаше да даря, 
да даря на дамата, която ще се намокри
и тогава да я изпратя...

Дамата отговорила: 

От славей оплетена шапка – 
не, благодаря! 
С пламъка на чувствата дари ме ти,
ще се подсуша и отново ще се върна!
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ЕТЮД CXXII

Някога един мъж изпратил поема на 
дама, която не удържала на обещанието си: 

Вода от извора в Ямáширо зашепихме, 
от дланите си пихме, 
но този свят напразен бил е!

Отговор така и не дошъл.  
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ЕТЮД CXXIII

Живял някога един мъж в село Буренак. 
С времето започнал да се отегчава от жена си 
и написал поема:

Ако напусна аз селото, в което 
прекарахме толкова години, 
навярно ще се превърне в диво място 
с бурени обрасло...

Жената отговорила:

Ако се превърне в диво място с бурени 
обрасло, 
в пъдпъдък ще се превърна 
и ще заплача аз, 
а ти на лов,
дали ще дойдеш... 

Като прочел това, мъжът се трогнал и 
желанието му да си тръгне го напуснало. 
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ЕТЮД CXXIV

Някога един мъж, докато си спомнял за 
всичко случило се, съчинил:

Мислите ще премълча, 
думите си ще запра,
сродна на моята душа 
ти ако не си!
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ЕТЮД CXXV

Някога един мъж се разболял и усетил 
смъртта да наближава:

 
За пътеката последна,
много пъти чувал бях аз, 
но че ще е днес или пък даже вчера,
помислял си дори не бях.
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