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КРЪГ /СПИСАНИЕ НА МЛАДИЯ ЯПОНИСТ е идеен проект, чи-
ято цел е по-мащабно представяне и популяризиране на японската 
култура в България чрез съвместните усилия на студенти, докто-
ранти и преподаватели японисти от СУ „Св. Климент Охридски“. 

Сигналният брой на това първо по рода си профилирано печатно 
издание в България излиза през 2012 и поставя началото на създаване 
на годишна поредица. Брой 3 на поредицата е издаден през 2014 го-
дина като Сборник доклади от Първата конференция на студента 
японист в СУ «Св. Климент Охридски», посветена на 55-годишнина-
та от възстановяването на дипломатическите отношения между 
България и Япония. На тази знаменателна годишнина бе посветен и 
Брой 4 на студентското списание. 

Настоящият Брой 5 също е свързан с важно юбилейно съби-
тие – 25-годишнината от създаването на специалност Японисти-
ка в СУ «Св. Климент Охридски». В отделни рубрики са включени  
курсови разработки на студенти от бакалавърската и магистър-
ската програми по японистика, както и съобщения за колективни 
публични изяви, придружени с богат илюстративен материал, за 
проведени проектни дейности в специалността, анонси на теку-
щи образователни програми и предстоящи събития през текущата 
2015-2016 академична година.

Съставителите на списанието КРЪГ са убедени, че изданието 
съответства на интересите на студентите японисти да имат своя 
постоянна трибуна, която осигурява публичност на стремежите 
им да огласяват и споделят знания, резултати от първи изследова-
телски стъпки в науката, умения в дискусионни обсъждания и по-
стижения в самостоятелни аналитични проучвания. Списанието 
дава шанс на младите японисти да популяризират своите знания и 
постижения в специалността, които да ги стимулират в бъдещата 
им професионална реализация като специалисти в науката за Изто-
ка в България и по света.

Надяваме се списанието КРЪГ да предизвика обществен резо-
нанс в контекста на научните постижения на българската япони-
стика. 





НА СТУДЕНТИ ЯПОНИСТИ 

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
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КУРСОВИ РАБОТИ В БАКАЛАВЪРСКАТА ПРОГРАМА

ТЕМИ И ИДЕИ В ПОЕТИЧНОТО ТВОРЧЕСТВО НА ЙОСА 
БУСОН И КОБАЯШИ ИССА

Димана Атанасова
Специалност Японистика, III курс

Редом с Мацуо Башо松尾 芭蕉(1644 – 1694), смятан за основател на 
хайку жанра, и Масаока Шики正岡 子規(1867-1902), който го реформира и 
съживява, Йоса Бусон и Кобаяши Исса се считат за четиримата най-велики 
хайку поети. Бусон и Исса са последователи на Башо, но не в смисъла на 
негови имитатори, а с това, че стъпвайки на основата на написаното от Ба-
шо, всеки от тях разширява и дообогатява представата за що е това хайку. 
С името на Бусон е свързан разцветът на хайку поезията през втората поло-
вина на осемнадесети век. Той продължава поетичните канони на Башо, но 
и доказва, че хайку е неизчерпаем жанр, съдържащ в себе си възможности 
за неограничено развитие. Исса от своя страна вкарва в хайку лични пре-
живявания, обществени теми, състрадание и прост и изчистен език, с което 
успява да докосне дори най-обикновените хора. 

Целта на настоящата курсова разработка е да разгледа жизнения и твор-
чески път на двамата поети, с което да се направи опит да се обяснят темите 
и идеите, заложени в поетичното им творчество. Също така, чрез съпостав-
ка между тях самите, а също между тях и Башо, да се очертае личния при-
нос на всеки от тях в изграждането на поетичния жанр хайку.

Йоса Бусон
Жизнен път

Йоса Бусон与謝 蕪村 (1716 – 1784) е японски поет и художник от пе-
риода Едо. Роден е в село Кема, провинция Сецу, днешна Осака, под името 
Танигучи Нобуки 谷口信章. Смята се, че прякорът му Бусон произлиза от 
стих на китайския поет Тао Юенмин陶渊明. Бусон е от заможно семейство, 
но  оставя семейното богатство след себе си, за да преследва кариера в об-
ластта на изкуството. На около 20-годишна възраст той се мести в Едо и учи 
поезия при известният хайкай поет Хаяно Хайджин早野巴人. 

Седем години по-късно, след смъртта на Хайджин, той се мести в про-
винция Шимо:са, днешна префектура Ибараки, а после тръгва на поклоне-
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ние по стъпките на идола си Мацуо Башо. Вдъхновен от известния пътепис 
на Башо „Оку но Хосомичи“ (奥の細道), Бусон пътува много в североизточ-
на Япония. Има сведения, че за нощувките си в различни пътни странно-
приемница той плаща не с пари, а с картините си. Разказите му за това пъту-
ване са публикувани през 1744 г и за първи път той публикува под прякора 
„Бусон“. Пътува още из различни части на Япония, включително северно 
Киото и из Шикоку. 

Той прекарва три години в район Йоса, провинция Танго, днешно Ки-
ото, от където е родом майка му и където работи усилено, за да подобри 
техниката си в поезията и живописта. Тогава сменя фамилията си от Тани-
гучи на Йоса. През 1751г. Бусон се установява в Киото като професионален 
художник и прекарва остатъка от живота си там. Жени се на 45 години и има 
една дъщеря на име Куно. До края на живота си преподава и пише поезия. 
Умира на 68-годишна възраст и е погребан в Киото.

Творчески път 

Поезията на Йоса Бусон ясно отразява интереса му към живописта. 
Стиховете му, прилични на картини от думи, са богато наситени с чувства 
и визуални детайли. Те са динамични при пейзажите, лирични и чувствени 
в предаването на човешките емоции и отношения, романтични в скритите 
истории, изящни, носят се през времето. 

菜の花や月は東に日は西に
Nanohana ya/ tsuki ha higashi ni/ hi ha 
nishi ni
На изток1
поле с цвят от канола,
На запад – залеза.

隅々に残る寒さや梅の花
Sumizumi ni/ nokoru samusa ya/ ume 
no hana

В кътчета и по кьошета
застоя се е студа.
А цъфнаха сливите.

1

Поезия и живопис се сливат в едно в неговото изкуство. Той приема 
света като обективен наблюдател, който описва природната картина чрез 
пейзаж от думи. Неговите хайку са описателни, но пейзажът не е реалисти-
чен, а идеализиран. С други думи, той търси да изрази същността на неща-
та, а не намиращото се на повърхността, което може да накара читателя да 
усети вечността.

Тристишията на Бусон докосват сетивата, развиват се едновременно 

1 Всички преводи на хайку в разработката са на автора и са от японски език.
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във вертикалното и хоризонталното пространство. За пример в хайку-то по-
долу можем да чуем търкалянето на водната капка по бамбука, да различим 
допира ѝ, да я видим, осветена от светкавицата сред мириса на дъжда.

稲妻にこぼるる音や竹の露
Inazuma ni / koboruru oto ya / take no tsuyu
В проблясък на светкавица
се изтъркулва от бамбука
капка роса.
Освен това, в синхрон със стиховете си, Бусон усъвършенства стила на 

хайку скиците хайга2, което го превръща в творец, оценяват еднакво високо 
от поетите, както и от художниците. Изключително известна е следната не-
гова хайга, в която кукувица с разперени крила и отворена човка лети към 
храст с хортензии. Придружава я следното хайку: 

岩くらの狂女恋せよほととぎす3

Iwakura no/ kyōjo koi seyo/ 
hotottogisu

Кукувице, 
лудата жена от Ивакура
накарай да се влюби!

3

Освен изтъкнат художник, Бусон е и изключителен познавач на китай-
ската поезия и на дзен текстовете. Той умело използва китайски образи, а 
понякога и цели фрази и ги поставя в нов контекст, дава им нов прочит. Друг 
път смесва китайски с японски мотиви, за да създаде нови допълнителен 
пласт на познати вече символи. 

Друг важен момент от творческият път на Йоса Бусон е, че той призо-
вава към възраждане на традициите в писането на хайкай и завръщане към 
високия стил на Мацуо Башо. През 1760-те той става част от група поети, 
които в отклик на зародилите се по онова време тенденции за прекалено 
опростяване на стиха, търсят в миналото човек, който да бъде идеалът за по-
етична стойност. Намират го в лицето на Башо. Те високо оценяват приноса 
на Башо, а именно, че той трансформира хайкай в самостоятелния жанр на 
природна лирика, достоен да се мери с утвърдени форми като вака и ренга. 

2 Хайга 俳画 –хайку скица или хайку илюстрация. (авт. пр.) Стил в японското изобрази-
телно изкуствo, който въплъщава естетиката на хайкай поезията. Хайга обикновено са рису-
вани от хайку поетите като илюстрация на хайку стиха.

3 За повече върху тази хайга и хайку виж „Haikai Poet Yosa Buson and the Bashō 
Revival“ от Шерил Кроули, издателство Brill, 2007, стр. 221-222
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Та, това реформаторско движение призовава за „връщане към Башо“, т. е. 
към принципите на неговата поетика. Бусон става център на групата и през 
1770 г. приема псевдонимът Яхантей 夜半停, който е бил псевдоним на учи-
теля му Хаяно Хайджин. Като водеща фигура в това литературно движение 
и воден от неспирния си стремеж да достигне чрез поезията си Башо, той 
има амбицията и задължението да поддържа публичен образ, като демон-
стрира перфекционизъм по отношение на образност и форма.

Това довежда красотата на езика в неговото хайку до съвършенство. 
Изразните му средства са изчистени, но наситени. Той надминава съвремен-
ниците си в създаването на настроение и лиричен израз. 

梨の花月に文読む女あり 
Nashi no hana/ tsuki ni fumi yomu/ onna ari
Цъфнала круша.
Под светлината на луната 
жена чете писмо.
Но според самия него, той никога не достига нивото на хуманистично 

разбиране, постигнато от Башо. За което може да не се съгласим, тъй като 
благодарение на усилията на Бусон и съмишлениците му, хайку поезията 
придобива непознати дотогава черти: лиризъм, съзерцание и романтика. Са-
мият Бусон въвежда  в хайку поезията темата за любовта, която при Башо е 
напълно изключена.

Теми и идеи в творчеството на Йоса Бусон

Неговите стихове са разнообрази по тематика и богати на образност. 
Той често пише за природата, но не за нея сама по себе си, както е при Башо, 
а за природата като изживяване и усещане, за сливането на човек и природа 
в търсене на естествена хармония. В своите хайку Бусон създава описател-
ни „картини“ на реалността, което ни дава основание да заключим, че той 
развива природната лирика на Башо в пейзажна лирика. 

Освен това той пише за теми, вдъхновени от китайската поезия, както и 
на дзен-будистка тематика. Също така обръща внимание и на битови теми, 
поставяйки човека и хуманизма в поетичния център на произведенията си. 

За да обобщим накратко разликата между Башо и Бусон, можем да ка-
жем, че Башо иска да изрази света, а Бусон – вътрешния живот на човека  и 
душевните му преживявания. Стилът на Бусон се счита за по-чувствителен 
и лиричен от този на Мацуо Башо.
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Кобаяши Исса
Жизнен път

Кобаяши Исса小林一茶 (1763 – 1827) е роден като Кобаяши Нобуки с 
детско име Ятаро: в семейството на земеделци в село Кашивабара, провин-
ция Шигано, днешнa префектура Нагано. Животът на Исса не е никак лесен 
– той е изпълнен със смърт, нищета и безбройни трудности. Въпреки това, 
Исса съумява да приеме нещастията с мъдростта на дзен-мислител, без да 
се предава, и винаги да остане позитивен и изпълнен със светлина. Съумява 
да приеме негативното, за да го превърне в творчество.

Той губи майка си на тригодишна.възраст и е отгледан от баба си. Баща 
му се жени повторно 5 години след смъртта на майка му и му се ражда по-
лу-брат. Детството му е изключително тежко и самотно, той прекарва много 
от свободното си време сам навън. Когато Исса е на 14 години, и баба му 
умира. Баща му го изпраща в Едо да си търси прехраната и за следващите 
10 години от живота му не е известно почти нищо. Има бегли сведения, че е 
изучавал принципите на хайкай поезията при хайкай майсторите Мизугучи 
Со:ган и Нирокуан Чикуа. 

През 1801 г., когато за първи път се завръща в родния си дом, баща му 
се разболява. Исса се грижи за него в продължение на месец, но в крайна 
сметка баща му умира. След което Исса прекарва огромна част от живота 
си в пътувания из Япония, без постоянен дом и без да се установи никъде, в 
съдебни дела за борба за наследството с мащехата си. Въпреки че творбите 
на Исса стават все по-популярни, той води тежък живот, тъй като всичките 
му средства отиват за разходите по тези съдебни дела.

На 49-годишна възраст най-накрая спечелва половината от бащината си 
собственост и се завръща в родното си село. Жени се за жена на име Кику. 
Но и тук щастието му е кратко. Първите им двама сина умират скоро след 
раждането, има и дъщеря, която обича много, но и тя умира преди да навър-
ши две години. Малко по-късно и жена му умира. Жени се повторно, но след 
известно време пожар унищожава къщата му и той е принуден да живее в 
бараката в двора си. Умира на 19 ноември 1827г. на 65-годишна възраст, 
малко преди раждането на втората му дъщеря.

Творчески път

Прякорът на поета, Исса, означава „глътка чай“ или „чаша чай“. Той 
така навярно е определял поезията си – лесна, прозрачна и разбираема, за 
по на чаша чай. Но взимайки предвид, че е бил и изявен будист към школата 
Джо:до шиншу 浄土真宗, този чай е да бъде разбиран в контекста на дзен-
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изкуствата и Пътя на чая. 
Въпреки, че и приживе е признат за отличен хайку поет и произведе-

нията му набират изключителна популярност, поради многото съдебни раз-
ходи, които поема, до края на живота си тъне в бедност и нищета. Което не 
го озлобява към живота, а напротив, развива у него състрадание, чувство за 
грижа и отговорност към бедните и онеправданите. Той не търси съчувст-
вие, не се оплаква, а създава стихове с будистко примирение и отдалеченост. 
В поезията му ясно си личи толерантния му и хуманен поглед към света. 

白露や乞食村の祭り客
Shira tsuyu ya/ konjiki mura no/ 
matsuri kyaku

Сребърни капчици роса
в бедните села
са празничните гости.

鳴雲雀貧乏村のどこが果
Naku hibari/ bimbō mura no doko ga 
hate

Запей ми,
полска чучулиге, 
къде е квартала на бендяците?

Многото болка, разочарования и страдания, през които преминава през 
жизнения си път Кобаяши Исса, стават основно негово вдъхновение. Той 
споделя прямо и откровено, без грам преструвка и с огромна тъга за изклю-
чително лични преживявания като смъртта на децата си или самотното си 
детство, с което докосва сърцата на хората и в което несъмнено се корени 
успехът на неговата лирика.

В следващите примери това се вижда ясно. В първото хайку поетът из-
разява разочарованието си от хладното посрещане на роднините и съселя-
ните му, когато се връща за първи път от години в родното си място. Второто 
е написано след смъртта на съпругата му Кику.

雪の日や古郷人もぶあしらひ
Yuki no hi ya/ furusato-bito mo/ 
buashirai

И в снежните дни
хората от моето село
са все тъй неприветливи.

生き残り生き残りたる寒さかな
Ikinokori/ ikinokoritaru/ samusa kana

Живея.
И все ги надживявам.
Студено е.

В своите хайку Исса често засяга нещата от ежедневието, негов обект 
стават рядко забележими действия, предмети, хора, животинки. Той има 
уникален поглед дори към наглед най-познатите сюжети и места, често за-
реден с неподправен хумор.



15

   
Списание на младия японист, бр. 5/2016

笹粽手本通りに出来ぬ也
Sasa chimaki tehon tôri ni dekinu nari

Сладките чимаки
в бамбукови листа
не успява както ѝ показват да увие.

妻乞や一角とれしのらの猫
Tsuma-goi ya/ hito kado toreshi/ nora 
no neko

Търси ли невеста 
става общителен.
Бездомен котарак

В първото хайку Исса изразява развеселеност от това, че най-вероятно 
жена му се учи да прави сладки чимаки, но не ѝ се отдава. Във второто дори 
разгоненият котарак е достойно оправдан за постъпките си.

Използва прост и разбираем, обикновен, но експресивен език. Поези-
ята на Исса отразява детска простота, като той свободно използва местни 
диалекти и разговорни изрази, което е още една причина за голямата му 
популярност. Не се стреми към съвършенство на формата, подобно на Йоса 
Бусон, но това му идва естествено, без излишна концентрация върху обра-
зите и думите. Смята се, че суровият талант на Исса го доближава повече 
до разбиранията на Башо за творенето на хайку, отколкото старанието на 
Бусон.

По време на творческия си път, той създава огромен брой хайку – около 
20 000. Интересен факт е, че около 1000 от тези тристишия са посветени 
на дребни твари и малки растения. Исса пише 54 хайку за „охлюва“, 15 
за „жабока“, почти 200 за „жабата“, около 230 за „светулките“, над 150 за 
„комара“, 90 за „мухите“, над 100 за „бълхите“ и почти 90 за „цикадите“. 
Заради това си отношение и любов към всички дребни същества, той често 
е наричан „Поетът на малкото“ – от децата, през малките хора до пъплещите 
и жужащи насекоми и ниските тревички.

元の座について月見る蛙哉
Мoto no za ni/ tsuite tsuki miru/ kawazu 
kana

От предишното място
съзерцава луната.
Жабок.

大天狗の鼻やちよつぽりかたつむ
Ōtengu no/ hana ya choppori/ 
katatsumuri

На върха на носа 
на голямата статуя Тенгу
Малко охлювче.
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Теми и идеи в творчеството на Кобаяши Исса

В стиховете на Кобаяши Исса са силно застъпени темите за скръбта, 
загубата и самотата. Но както бе казано и по-горе, не за отчайващата самота, 
а за тази, която носи вдъхновение, от която се ражда творчеството. 

Исса живо се вълнува от съдбата на човека, говори за теми като бедно-
стта, неравноправието и състраданието, което го прави отявлен хуманист. 
Но състрадание не е насочено само към хората, а към всички създания. В 
поезията на Исса ясно се очертава идеята за равенството между хора и жи-
вотни, идеята, че всички живи същества присъстват с еднаква сила на света, 
следователно те трябва да бъдат почитани, уважавани и обичани.

В стиховете му присъстват и разсъждения върху будизма. За него исти-
ната, че животът е страдание важи с пълна сила и може би присъствието 
на будистките ценности и идеи в живота му го спасяват от отчаяние. Освен 
с високите морални поуки, будизмът е разгледан и от една по-ежедневна 
гледна точка. В много от хайку-тата на Исса учението присъства с риту-
алността си, с храмовете като място за развитие на картината, с камбани и 
други символи. Същото можем да кажем и за шинто – шинто елементи като 
обреди, храмове и митологични същества са силно застъпени в поезията на 
Кобаяши Исса. А почитта му към всичко живо отново може да бъде изтъл-
кувана и като интерпретация на шинто култа към природата.

Въпреки нелекия живот на поета, от стиховете му струи позитивизъм и 
радост от малките неща в живота. Неговата лирика е лек против отчаянието, 
урок по човечност и смирение.

Изводи и заключения

Мацуо Башо създава поетика, т.е теория за стихосложението в японска-
та поезия, един нов тип философия за стиха, който става модел и основа за 
по-нататъшното творчество в кратките стихотворни форми хайку. Следова-
телно можем да наречен всички след него негови ученици. Всички теми от 
творчеството на Башо, могат да бъдат открити и в творчеството на двамата 
му последователи – Йоса Бусон и Кобаяши Исса, като те ги разширяват и 
обогатяват, а не се опитват да ги отхвърлят и излязат от тях.

Ако Башо създава поетика на всемирността, дзен-будистката представа 
за едно, която поетика се описва с мерена реч, в случая тристишие, а Бусон 
търси космическото вътре в човешката душа, чрез лиризъм и любов, то Исса 
търси човешкото в природата и космоса.

Докато Бусон си служи с живописен език, строго подчинен на формата, 
и „рисува“ лириката под формата на обективен наблюдател на света, Исса 
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разчита на прост и експресивен изказ, който не следва древните писания, а 
е зареден с много лични емоции, хуманност и състрадание.
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ВЛИЯНИЕ НА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ВЪРХУ 
МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ КОНТАКТИ

Елка Ангелова 
Специалност Японистика, IV курс

В Япония основно средство за комуникация, превърнало се в част от 
младежката култура, е кейтай (мобилният телефон). Япония е сред пър-
вите страни в света с най-разпространен мобилен интернет (фиг.1). Към 
юни 2002 година телефоните с мобилен интернет надхвърлят 54 мили-
она, което се равнява на 77% от всички мобилни телефони (по данни на 
Telecommunications Carrier Association). Освен изпращане на мейли и сър-
фиране в интернет, напредналите мобилни технологии предлагат разноо-
бразие от Java приложения, GPS, видео съобщения и т.н. Според проучване 
от 2003г. 63% от японските тийнейджъри (на 12-19 годишна възраст) пред-
почитат да използват мобилен интернет пред интернета от компютъра. 

Фиг. 1
Потребление на мобилен 
интернет (%) в някои 
страни през 2001г. 
(Източник: Ministry 
of Public Management, 
Home Affairs, Posts and 
Telecommunications, 
2002)

Настоящата курсова разработка има за цел да изследва влиянието на мо-
билните телефони и мобилния интернет върху междуличностните контакти 
в ежедневието на японеца. Въз основа на резултатите от анкетно проучване 
сред японското общество, ще бъдат проследени и социалните и културни 
фактори в използването на мобилен интернет. Въпросите, върху които ще 
се съсредоточи разработката са следните: „За какво се използва мобилният 
интернет в Япония?“, „Какви са причините за популярността на мобилните 
телефони?“, „Ролята на текстовите съобщения“, както и „Влиянието на кул-
турния фактор върху използването на мобилните телефони“.

За постигане целите на настоящата разработка са използвани резултати-
те от две национални анкетни проучвания. Първото  WIP (The World Internet 
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Project) Japan Survey проведено през ноември 2000, 2001 и 2003г., при което 
участниците в анкетата са около 2500 човека на възраст от 12 до 74г. и вто-
рото – The Internet Use Survey от 2001г., където участниците са 1878 човека 
на възраст от 12 до 69 г.

Потребители на мобилен интернет 

Резултатите от WIP Japan Survey 2002г. показват, че 36.3% от цялото 
население на Япония използват мобилен интернет, докато 38.8%  предпочи-
тат компютърен интернет. Трябва да се отбележи, че 65% от потребителите 
на мобилен интернет използват също и компютърен интернет. Данните от 
фиг. 2 сочат, че мобилният интернет е популярен най-вече сред младежите 
и жените на възраст между 20 и 29 години (71.6%). От друга страна, ком-
пютърният интернет е предпочитан сред мъжете и по-възрастните между 40 
и 49 години.

фиг. 2
Потребление (%) на 
мобилен и компютъ-
рен интернет според 
възраст, пол и образо-
вание.
(Източник: WIP Japan 
Survey 2002г.) 
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Проучвания от същата анкета на WIP сочат, че мобилният интернет се 
използва главно за изпращане на съобщения  (средно 150 мин. на седмица), 
докато за сърфиране в интернет чрез мобилния телефон японците отделят 
около 60 минути на седмица.

Таблица 1 илюстрира категориите уеб сайтове, посещавани чрез 
мобилния телефон и компютъра. Най-посещавани от мобилните теле-
фони са сайтовете търсачки (45.3%),

следват сайтове за прогнозата за времето(38%), транспортна 
информация (29.6%), музика (29%), новини (25.6%). Интересен е фак-
тът, че доста популярни са сайтовете за предсказване на бъдещето, 
като тази категория сайтове са посещавани по-често от мобилните те-
лефони (23.5%) сравнение с компютрите (16.7%). Значително нисък 
е процентът на посещаемост на сайтовете за запознанства – 4.1% от 
компютрите и 8.2% от мобилните телефони. Това показва, че всъщ-
ност мобилният интернет не се използват толкова за създаване на но-
ви запознанства, с други думи, мобилните телефони не спомагат за 
разширяване на кръга от социални контакти.

Таблица 1
Категории уеб сайтове, посещавани чрез мобилните телефони и компютрите (%), 

(Източник: WIP Japan Survey 2001)

Категория Компютър Мобилен телефон
Търсене 85.3 45.3

Транспортна информация/карти 49.9 29.6
Новини 50.4 25.6

Прогноза за времето 38.8 38.0
Онлайн пазаруване 36.6 5.6

Информация за други продукти 32.8 5.6
Забележителности/Пътуване 41.9 9.9

Бизнес/Икономика 33.1 5.8
Работа 31.4 3.8

Образование 18.2 1.8
Обществени услуги 23.9 1.0

Спорт 35.0 20.5
Музика 33.8 29.0
Филми 28.9 11.3

Телевизионни програми 29.9 12.3
Здраве/Фитнес 13.8 2.0

Религия 3.1 0.8
Компютърни игри 26.1 18.5



21

   
Списание на младия японист, бр. 5/2016

Подаръци 20.1 15.9
Готвене 16.2 5.0
Книги 23.7 2.6

Лична уеб страница 41.3 10.1
Комикси/анимация 15.1 7.6

Предсказване на бъдещето 16.7 23.5
Запознанства 4.1 8.2

Каква обаче е причината за популярността на мобилния интернет – от-
говора на този въпрос ще бъде потърсен в следващата точка.

Причини за популярността на мобилните телефони /мобилния ин-
тернет

Изследване на NHK показва, че времето за пътуване до работното мя-
сто/учебното заведение и обратно в Япония е по-голямо сравнение с това в 
други страни. Неслучайно в обществения транспорт в Япония се изисква от 
пътниците да изключват звука на мобилните си телефони и да се въздържат 
от телефонни разговори, като по този начин се цели да не се нарушава гра-
ницата между публичното и личното пространство.   

Използването на мобилен интернет дава на японеца свободата да поддъ-
ржа социални контакти, без да преминава тази своеобразна граница. Обрат-
но на очакванията обаче, това не може да се смята като причина за високата 
разпространеност на мобилния интернет, тъй като повече от половината 
мобилен интернет бива използван от вкъщи и съвсем малък процент (около 
10 %) – по време на пътуване (фиг. 3). Основна причина за използването 
на мобилен интернет от вкъщи е стремежът на младежите да пазят личния 
си живот и да поддържат социални контакти без контрола на родителите. 
(Oksman & Turtiainen, 2004). На въпросa от анкета на WIP:„Използвате ли 
мобилен телефон, за да говорите скришом от семейството си с някого през 
нощта?“, 53.2% от младежите на възраст между 15 и 29 години отговарят с 
„да“, докато едва 14.9% от хората на средна възраст (30-49 г.) дават положи-
телен отговор. Оттук следва и твърдението, че мобилният телефон е техно-
логия, която предоставя свободата на младежите в семейна среда.
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фиг.3 
Места на използване на 
мобилен интернет (%)
(Източник: The Internet 
Use Survey, 2002)

Популярност на мобилните телефони, както и превръщането им в част 
от младежката култура е непосредствено свързана и с термина beru-tomo 
(или пейджър-приятел), който се появява в средата на 90-те години на ми-
налия век и е особено популярен сред ученичките. Пейджър-приятелите 
обикновено не си знаели имената, нито пък се срещали някога, но си разме-
няли всеки ден кратки съобщения като: „Здравей!“, „Лека нощ!“, а поняко-
га дори обсъждали и личните си проблеми (Ishii,2004). През 1996г. 48% от 
учениците в Токио имат пейджър, което е показателно за потребителската 
група на устройството. След 1997 с напредъка на технологиите се появяват 
и кратките съобщения есемес, а по-късно вече след 2001г, мобилният ин-
тернет сваля ограниченията за броя на използваните значи в съобщенията, 
както и позволява на тийнейджърите да се свързват помежду си навсякъде 
и по всяко време.

Като друга основна причина за популярността на мобилните телефони 
трябва да се отбележи и финансовата страна на въпроса. Разговорите изли-
зат по-скъпи, докато в повечето случаи пакетите, които предлагат мобил-
ните оператори включват неограничен интернет или неограничена услуга 
за изпращане на съобщения, който позволява на младежите да поддържат 
своите социални контакти на достъпна за тях цена. А това е важна подроб-
ност, понеже става въпрос за възрастова група, която е финансово зависима 
от родителите си. 

Не на последно място като причина трябва да се отбележи и културният 
фактор. Според Хашимото (2002) притеснението на японските младежи при 
пряка комуникация ги потиква да избягват обажданията и затова предпо-
читат изпращане на текстови съобщение. Изпращането на съобщения по-
зволява на японеца да контролира по-добре ситуацията чрез по-внимателен 
подбор на думи, което изисква време за мислене. Японският в сравнение с 
други езици изисква много внимателно подбиране на думи, поради наличи-
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ето на различни лингвистични пластове за изразяване на учтивост. Съобще-
нията са много по-сигурен начин за комуникация, тъй като позволява по-
дълго време за реакция и по този начин придават увереност на участниците 
в общуването. Нещо повече, според други проучвания интернетът и изпра-
щането на мейли има положителен ефект – намаляват възможността от из-
падане в депресия, като осигурява социална подкрепа чрез комуникацията 
с познати хора (LaRose, Eastin, and Gregg, 2001). И макар че много малко са 
изследванията за влиянието на мобилните комуникации върху междулич-
ностните контакти, повече се оказват техните предимства, което ги прави и 
толкова популярни .

Както бе отбелязано по-горе мобилният интернет се използва основно 
за изпращане на мейли. За разликата между мейлите, изпращани от мобил-
ните телефони и тези от компютъра в следващата точка. 

Ролята на мейлите

Още преди появата на мобилните технологии, проучване на Уелман и 
Тиндал (1993) показва, че стационарните телефони се използвали главно за 
поддържане на контакти с близки и роднини, не толкова с далечни познати. 
Дали обаче това важи и за мобилните телефони?

В настоящата точка ще бъде разгледана ролята на мобилните съобще-
ния (мейл)и влиянието им върху междуличностните контакт. За добиване 
на по-ясна представа ще бъде използван сравнителен метод, като ще бъдат 
разгледани мейлите от компютър и тези от мобилен телефон. 

Мейлите, изпращани от компютър и от мобилен телефон, имат различ-
но приложение. Данните от Таблица 2 сочат, че японците изпращат мейли 
на по-малко хора от мобилния си телефон (7.1) и на повече от компютъра 
(8.3). Броят на съобщенията, изпратени от мобилния телефон обаче е значи-
телно по-голям. Като се вземат предвид и резултатите от Таблица 3 се стига 
до извода, че японците използват мобилните си телефони, за да се свързват 
с по-малка група от близки хора, с които се срещат по-често в ежедневието 
си. Докато съобщения от компютъра изпращат на по-далечни познати, с ко-
ито не се срещат толкова често или хора, с които обсъждат бизнес въпроси. 
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Таблица 2 
Брой на изпратени мейли и мейл адреси

(Източник WIP Japan Survey 2002)

От мобилен телефон От компютър
Брой на мейлите, изпратени за 1 
седмица

21.7 14.4

Брой на мейл адресите, до които 
са изпратени съобщения в рам-
ките на 1 седмица

7.1 8.3

Таблица 3 
Хора, до които японците изпращат най-често мейли

(Източник WIP Japan Survey 2002)

От мобилен телефон 
(%)

компютър(%)

Приятели, с които се срещат 
често

58.4 35.1

Приятели, с които не се срещат 
често

42.0 49.6

Интимен приятел/приятелка 14.1 5.1
Съпруг/съпруга 35.5 9.7
Членове на семейството 29.9 13.1
Колеги от работата 25.4 31.6
Хора, с които се свързват по 
бизнес въпроси

10.8 31.6

Други 3.4 10.6

От изложените по-горе факти, може да се заключи, че мобилните съоб-
щения играят важна роля за поддържане на връзка с кръга от близки хора и 
следователно имат положително влияние върху междуличностните отноше-
ния. Тук от значение е и груповият характер на японското общество, който 
следва да бъде разгледан в следващата точка.

Ролята на културния фактор. Японското групово общество 

Повечето досегашни проучвания сочат негативното влияние на Интер-
нет върху комуникационните умения на индивида, ограничаване на социал-
ните му контакти, влошаване на психическото здраве и т.н. Прекомерният 
достъп до Интернет води до намаляване общуването в семейството (Kraut 
et al., 1998). 
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Изследвания, проведени в Япония сочат, че за разлика от компютърни-
ят интернет мобилният интернет насърчава социалните контакти. Притежа-
телите на мобилни телефони са по-активни в социалния живот отколкото 
тези, които не използват (Hashimoto et al.,2000). Нещо повече, изпращането 
на мейли от мобилния телефон води до подобряване на комуникативните 
умения сред младежите (Tsuji & Mikami, 2001).

Резултатите от проучванията в Япония показват, че мобилните теле-
фони и съответно използването на мобилен интернет оказва положително 
влияние върху междуличностните контакти в японското общество, като 
насърчават комуникацията с кръга/групата от близки и приятели. С други 
думи мобилният телефон служи за поддържане на контакти с членовете на 
групата, към която принадлежи индивида. Този културен елемент е една от 
причините за бързо нарастващата популярност на мобилните телефони в 
Япония. И независимо от глобализацията на мобилните технологии, култур-
ният фактор трябва да се вземе под внимание за при изследване влиянието 
на мобилните телефони върху междуличностните контакти в японското об-
щество.

Заключение

Мобилните телефони и съответно мобилният интернет се използват 
главно от японските младежи за изпращане на съобщения, не толкова за 
сърфиране в интернет. Предимството на мобилните телефони , освен до-
стъпната цена, е че те могат да бъдат използвани навсякъде и по всяко време 
– вкъщи, в градския транспорт, в училище, без контрола на родителите и ог-
раниченията, които им налага обществената среда. Несъмнено културният 
фактор е ключов за разбиране популярността на мобилните телефони сред 
японското общество. Притеснението на младежите при пряка комуникация 
е причина те да предпочитат изпращане на текстови съобщение. Мейлите 
позволяват на японеца да контролира по-добре ситуацията чрез по-внима-
телен подбор на думи и това им носи увереност в общуването. Мейлите, 
изпращани от мобилния телефон и компютъра имат различна роля, различ-
но приложение. Първите се използват за поддържане на връзка с близки 
приятели, докато вторите – основно за делови контакти.

При изследване влиянието на мобилните телефони трябва да се обърне 
внимание и на груповия характер на японско общество. Мобилните телефо-
ни позволяват неограничен контакт между членовете на дадена група, което 
ги прави толкова важни за японеца. И докато според някои чуждестранни 
изследвания Интернетът влияе отрицателно върху социалните контакти на 
индивида, то проучванията сред японското общество сочат, че мобилният 
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интернет насърчава комуникацията с кръга от близки и приятели и следова-
телно може да заключим, че мобилните телефони, като цяло, имат положи-
телен ефект върху междуличностните отношения. 
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БУНРАКУ: ОБЩ ПРЕГЛЕД И РЕПЕРТОАР

Деница Гугова
Специалност Японистика, III курс

Бунраку е театрално изкуство, което заедно с Кабуки се развива през пе-
риода Едо (1603-1868) в Япония. То възниква като „сливане“ на тогавашния 
куклен театър, напевното рецитиране джьо:рури и музиката на триструн-
ната лютня шамисен. С основаването на кукления театър „Такемото-дза“ в 
Осака от великия изпълнител на джьо:рури Такемото Гидаю: в съдействие с 
гениалния драматург Чикамацу Мондзаемон през 1685год. се поставя офи-
циалното начало на Бунраку.

Публиката на новосъздадения театър се състои предимно от жители-
те на градовете Осака, Киото и Едо (днешно Токио), които принадлежат 
към търговската класа. Войните и размириците приключват с началото на 
периода Токугава, а в мирните времена на новия век се развива паричната 
икономика. Богатите търговци засилват влиянието си и тази това социална 
група започва да създава свои културни продукти. Такива са укийо-е, нове-
лите, Кабуки и Бунраку. Търговците търсят развлечения, които да отразяват 
собствената им действителност. 

Така основен тон на изкуството през този период е реализма, който се 
занимава теми, непосредствено близки на публиката. Човекът, с неговата 
динамична природа, с неговите дълбоки чувства и необуздани страсти, с 
воинската му чест и дълг, със силата му да избере смъртта пред потискащо-
то съществуване в свят на тежки социални норми – това е основната тема в 
Бунраку. 

Една от главните характеристики на японския куклен театър е, че той е 
за възрастни. Светът, който се пресъздава на сцената, е светът на възрастни-
те, а съдържанието на пиесите, с неговата мащабност, теми и  драматичност, 
е напълно съразмерно с това на пиеси, които се играят от истински актьори. 
Затова и често драми, написани оригинално за Бунраку, се поставят и в Ка-
буки.

Кукленият театър Бунраку се смята за едно от великите театрални изку-
ства на Япония, което няма свой паралел никъде другаде.

Кратка история

Трите елемента, които формират същността на Бунраку – напевният 
разказ джьо:рури, музиката на шамисен и играта на куклите – са създадени 
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и развити независимо един от друг. Първо възниква джьо:рури в края на 
15в., като по това време се изпълнява под акомпанимента на бива (япон-
ска лютня). Близо век по-късно музикалният инструмент шамисен, вне-
сен от Китай през островите Окинава, добива широко разпространение на 
главния остров Хоншу и започва да се използва за музикален съпровод на 
джьо:рури. През 17в. към тази комбинация се добавя и играта на куклите, 
което води до създаването на нингьо: джьо:рури  („разказ с кукли“1).

Стилът на рецитиране хейкьоку 平曲 или хейке-бива, сам по себе си 
отличаващ се с богата история, се счита за предшественик на джьо:рури. 
Хейкьоку като название идва от известния класически епос  Хейке монога-
тари 平家物語 („Разказ за дома Хейке“), чието изпълнение под акомпани-
мента на бива намира изключителен отзвук сред населението през 12в. В 
началото на 16в. обаче започва да се усеща нуждата от нов вид изпълнения, 
които да не са просто маниерно повторение на произведения за героиката 
и патоса на войните, а да са по-близки до човека от това време и негова-
та емоционалност. Именно такова разнообразие внася произведението от 
12 части Джьо:рури химе моногатари 浄瑠璃姫物語(„Разказ за принцеса 
Джьо:рури“). Историята разказва за любовта на чистосърдечната принцеса 
Джьо:рури (измислена героиня) към Йошицуне, известен воин от японската 
история. Въпреки простота си, Джьо:рури химе моногатари бързо добива 
популярност. В средата на същия 16в. се  разпространява и инструментът 
шамисен, за който веднага се разбира, че е по-подходящ за акомпанимент 
на баладата за принцеса Джьо:рури, отколкото бива. В крайна сметка ду-
мата джьо:рури става общо название на произведенията, изпълнявани под 
съпровод на шамисен. С появата на джьо:рури се появява и драмата в Япо-
ния, което води до създаването на класическия японски театър.

През последвалия 17в. много „певци“ се прочуват с изпълненията си на 
джьо:рури, но най-известен сред тях е Такемото Гидаю: (1650–1714). Въпре-
ки, че е обикновен син на земеделец, природно богатия и силен глас му носи 
такава слава, че много изпълнители започват да подражават на стила му. На-
званието гидаю: се използва и до днес за речитативите на кукления театър. 

Такемото Гидаю: основава свой собствен куклен театър „Такемото-дза“ 
в Осака през 1685г., който става исторически. Заедно с него работи не са-
мо експертът кукловод Тачимацу Хачиробей (тогава куклите се управля-
ват само от един човек и с една ръка), но и великият сценарист Чикамацу 
Мондзаемон (1653-1724), наричан още и „японският Шекспир“. Преди да 
се присъедини към Гидаю:, Чикамацу вече е изградил своята репутация на 
превъзходен творец на джьо:рури благодарение на пиесите, които е писал 
за Кабуки актьора Саката То:джю:ро:. Първото произведение на Чикамацу 

1 Собствен превод
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за кукления театър на Гидаю: е Шюссе Кагекийо 出世景清　(„Победителят 
Кагекийо“2), считано за повратна точка в историята на Бунраку. Всички 
джьо:рури преди него се назовават с термина „стари джьо:рури“ , а тези 
след – „нови джьо:рури“. Причината за това деление е новото в Шюссе 
Кагекийо, а именно доведената до съвършенство пет-актова композиция на 
театралната драма и разказът за съдбата не на легендарен герой, а на обик-
новен мъж, изправен пред избора между две жени – собствената съпруга и 
една куртизанка. Така се въвеждат основната форма на драмата през перио-
да Токугава и темата за универсалната човешка природа.

Чикамацу Мондзаемон остава да твори за кукления театър до края на 
живота си. Написва над 100 пиеси, най-добрите от които се превръщат в 
непреходни шедьоври. Някои от най-важните му творби рисуват живота на 
търговската класа в Осака и бележат началото на нова тенденция в театрал-
ното изкуство. Тази насоченост на произведенията към съвременните съ-
бития и ежедневието на обикновения човек привлича огромния интерес на 
публиката. Пиесите на Чикамацу са високо ценени не само заради своето 
съдържание, но и защото те взимат предвид своя медуим – куклите, също 
така връзката между разказвач, музикант и кукловод, както и цялостното 
визуално и звуково възприемане от публиката на разиграващото се на сце-
ната действие.

Освен театъра „Такемото-дза“ през 1702 г. отваря врати и „Тойотаке-
дза“ на Тойотаке Вакатаю:, ученик на Гидаю:. Здравословното съперниче-
ство между тях води до подобрения и нововъведения в кукловодското из-
куство. Докато езика и стила на драмите, както и музикалните техники, се 
усъвършенстват, куклите също не биват забравени. В средата на 17 в. те са 
дървени и се управляват от един човек, като през 1674 г. са им добавени 
ръце, а две години по-късно – крака. Около половин век след това се из-
работват движещите се очи и отделните пръсти. Тогава, десет години след 
смъртта на Чикамацу, през 1734г. експертът кукловод Йошида Бундзабуро: 
въвежда системата на управление на куклата от трима човека дедзукаи – 
практика, останала и до днес. Две години по-късно куклите се сдобиват с 
подвижни вежди и размерът им се увеличава двойно – до почти половината 
на нормалния човешки ръст.

От 1715 г. насам сцената и декорите също стават подвижни. Всички 
тези новости се харесват толкова много на публиката, че за период от око-
ло 85 години славата на обикновените актьори, както и на театъра Кабуки, 
драстично намалява. За това превъзходство на кукления театър допринасят 
и новите драми, в които частта с диалозите е увеличена за сметка на при-

2 Заглавията на пиеси и други произведения в настоящата разработка са собствен превод, 
освен ако не е обозначено друго
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родните описания. През този период Намики Со:секи, още известен като 
Намики Сенрю: създава своите три шедьовъра: Сугавара денджю тенарай 
кагам菅原伝授手習鑑(„Сугавара и тайната на калиграфията“, 1746), Йоши-
цуне сембондзакура 義経千本桜 („Йошицуне и хилядата вишневи дръвче-
та“, 1747) и  Канадехон чю:шингура  仮名手本忠臣蔵 („Съкровищницата на 
свитата“, 1748).

Така кукленият театър на Осака достига своя връх в средата на 18в. 
За съжаление, обаче, едва две десетилетия по-късно „Такемото-дза“ и „Той-
отаке-дза“ принудително затварят врати поради недостатъчен интерес от 
страна на публиката, въпреки творческите опити на Чикамацу Ханджи и 
Чикамацу Токусо.

През 1805 г. Уемура Бунракукен отваря свой театър близо до един осак-
ски мост и великолепният му стил на изпълнение привлича отново внима-
нието на аудиторията. Поради тази причина името му е обезсмъртено, като 
става основно название за японския куклен театър, въпреки съществуването 
на технически по-правилните термини нингьо: джьо:рури и аяцури шибай 
(„марионетен театър“)3. По това време Бунраку вече не създава собствени 
оригинални пиеси, а се посвещава на възраждането на старите – превръща 
се в консервативно изкуство. 

Днес „Бунракудза“ (наскоро преименуван „Асахидза“) е единствени-
ят театър, където се поставят Бунраку постановки. След края на Втората 
световна война, Бунраку версии на „Хамлет“ и „Мадам Бътерфлай“ също 
започват да се играят. Управлението на „Бунракудза“ се поема от компани-
ята за филми и развлечение Шьо:чику през 60-те години на 20в., а по-късно 
със съдействието на Японското правителство, Префектурното правителство 
на Осака и Японската радиотелевизионна корпорация (Japan Broadcasting 
Corporation) се основава „Асоциация за Бунраку“ (Bunraku Association), ко-
ято се нагърбва с ръководството на театъра и трупата.

Трите „изкуства“ сангьо:  三業

Както вече споменахме, трите компонента на кукления театър Бунраку 
са напевното рецитиране джьо:рури, музиката на шамисен  и играта на ку-
клите. Поради ясното разграничение на труда в зависимост от това кой се 
грижи за визуалната и кой за звуковата част на една постановка, разказвачът, 
шамисен изпълнителят и кукловодите се наричат с общото название „трите 
изкуства“4 или сангьо:  三業 на Бунраку. 

3 Собствен превод
4 “The three arts”, както е дадено в Yoshinobu Inoura & Toshio Kawatake, The Traditional 

Theater of Japan, The Japan Foundation (Tokyo), 1981
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Разказвачът таю:  大夫

Таю:, който рецитира текстовете гидаю: буши , е разказвачът в пиеса-
та. Той е само един, но променя гласа си в зависимост от това дали описва 
дадена ситуация, дали обяснява скритата психологична обосновка на даде-
но действие, като това обяснение е в трето лице, или чете думите на всеки 
един отделен герой в първо лице, при което интонацията му за мъжките и 
женските реплики, разбира се, е различна. За това и неговият глас трябва да 
притежава богата тонална палитра и сонорни качества, които са различни 
от тези за други вокални техники. Когато е на сцената, таю: не просто чете 
репликите, той навлиза в психичното състояние на всеки герой, когото оз-
вучава, неговото лице отразява всяка промяна в настроението – той се смее, 
плаче, въздиша, гневи се. Гласът му ту се повишава, ту снижава в шепот 
или умолява. Специфичната техника на разказвача е смесица от баладно 
рецитиране, обикновено разказване на история и напяване, наподобяващо 
будисткото пеене на сутри.

За да усвои своето изкуство, таю: започва обучението си от десетго-
дишна възраст. Той живее в къщата на своя учител и приема име, което го 
свързва с неговия наставник. Обучението трае дълго и се извършва по стро-
го определена програма, като самият ученик също трябва да е дарен с при-
родно добър глас и силна физика, за да може да усвои необходимия контрол 
над дъха и да извежда гласа си от диафрагмата. По време на изпълнения, 
таю: връзва кърпа около стомаха си и носи тежести във вътрешния джоб на 
своето кимоно, именно с цел да произнася думите дълбоко от корема си. В 
миналото дисциплината е била още по-сериозна: обучаващият се е трябвало 
да тренира от момента, в който напусне театъра, до момента, в който отново 
се върне там, а често е бил и изпращан да седи сред снежни полета през 
зимата и да пее в студа – смятало се, че така се постига  правилната мекота 
на гласа.

Когато ученикът достигне определено ниво на вещина, той наследява 
името на своя учител. Тази практика на предаване на името е присъща ха-
рактеристика на театралната професия в Япония, която в Бунраку се среща 
и при кукловодите и шамисен изпълнителите.

Музиката на шамисен  三味線

В известен смисъл може да се каже, че ако нямаше шамисен, нямаше 
да има и Бунраку. Внасянето на този инструмент от Китай подпомага раз-
витието и усъвършенстването на джьо:рури, което от своя страна води и до 
създаването на драмата. Шамисен, който се използва в Бунраку, е с дебела 
шийка и се нарича футодзао.
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Шамисен осигурява мелодията в Бунраку, но не е просто обикновен 
акомпанимент – неговата музика внася допълнителни емоционални и пси-
хологически нюанси. Задачата на музиканта е да подчертае думите на раз-
казвача, да направлява и сверява движенията на куклите и да предаде даде-
но настроение и атмосфера на публиката, които допълнително да възбудят 
въображението на зрителя. Инструментът шамисен е проектиран главно да 
придружава човешкия глас, затова свиренето може да предшества или да 
следва гласа, но не и да го надвишава по време на пиесата. Изключение пра-
вят само моментите, когато звукът чувствително се увеличава при липсата 
на всякакво напяване или игра на куклите, обикновено между отделните 
действия. Докато разказвачът чете репликите от листи пред себе си, музи-
кантът трябва да свири всичко по памет. 

 На сцената таю: и изпълнителят на шамисен работят като един колек-
тив, като едно цяло. Една и съща двойка разказвач-музикант се качват на 
сцената при всяка пиеса, като единият винаги допълва другия, а често се и 
„надиграват“. Изпълнителят на шамисен понякога сам е композитор. Той не 
само обучава ученици, но трябва и да тренира и възпитава таю:, с когото 
си поделя сцената, за да могат двамата да достигнат съвършения баланс и 
хармония помежду си.

Кукловодите нингьо:дзукаи  人形遣い

Куклите на Бунраку и сложната техника, чрез която те се управляват, не 
се срещат никъде другаде по света. По времето на Чикамацу Мондзаемон, 
когато кукленият театър е все още в началото на своето развитие, една кукла 
се е направлявала от един кукловод, който се е криел зад преграда в начало-
то на сцената, но с въвеждането на  метода „трима кукловоди-една кукла“ 
през 1734г., размерът на куклите се удвоява, а кукловодите вече изпълняват 
своето изкуство пред очите на публиката – още една отличителна черта на 
Бунраку.

Главният кукловод от триото се нарича омодзукаи. Той пъха лявата 
си ръка под дрехата на куклата, за да хване тялото откъм гърба, като така 
контролира стойката, посоката на главата и наклона, както и изражението на 
лицето. Може да се каже, че „животът“ на куклата зависи изцяло от лявата 
ръка на омодзукаи, докато дясната работи съответно само с дясната ръка и 
длан на куклата. Вторият кукловод е този, който отговаря за лявата ръка и 
длан, а третият – за краката. В случая на женските кукли, които нямат крака, 
третият човек движи ръба на кимоното така, че да предава усещането за 
движение. 

При игра пред публиката, единствено главният кукловод понякога носи 
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ярка и богато украсена дреха камишимо, докато другите двама са облечени 
изцяло в черно, с черни качулки и забулени в черно лица, така, че да не 
привличат вниманието върху себе си. В театралния свят на Япония черното 
символизира нищото, липсата. 

Интересно е да се отбележи, че въпреки откритото изпълнение на ку-
кловодите,  японската публика сякаш не ги забелязва и успява да се наслади 
на постановката без нищо да ѝ пречи. Това се дължи както на факта, че 
двама от тримата нингьо:дзукаи са в черно, така и защото лицето на главния 
омодзукаи остава напълно безизразно по време на представлението. Ако из-
ражението му издаде и най-малката следа от чувствата, които се приписват 
на куклата, това би разсеяло вниманието на зрителя от фундаменталното в 
кукления театър – играта на куклите. Разбира се, кукловодът усеща всички 
емоции на радост, тъга и гняв, заложени в ролята, но той трябва напълно да 
прехвърли тези усещания върху поведението на куклата. Именно това е и 
главното условие Бунраку да бъде успешен и да носи наслада: кукловодът 
да „изчезне“ пред очите на публиката, да отрече сам себе си, като остави 
изразяването на емоциите чрез думи и интонация на разказвача, а чрез дей-
ствие – на куклите.

За да постигне такава съвършена безизразност и прехвърляне на собст-
вената си емоционалност на куклата, както и за да се научи да издържа на 
теглото ѝ само с лявата си ръка, кукловодът преминава през усилено и дълго 
обучение. (Някои кукли, като тези, които представят куртизанки, са облече-
ни в множество пластове екстравагантни дрехи и имат украшения в косите 
си, които по нищо не се различават от истинските, освен по размера си. 
Тяхното тегло може да достигне до двадесет килограма). Но колкото и май-
сторски да борави омодзукаи с куклата, ако другите двама нямат достатъчно 
опит, провалът е сигурен. Тримата трябва да действат като едно цяло, затова 
този, който отговаря за лявата ръка, и този, който отговаря за краката, трябва 
не само да знае сценария и ролята, но и техниката, която главният кукловод 
използва. Поради тази причина, обучението за тях трае десет години, а за 
омодзукаи – двадесет.

Следните правила са описани в стара книга с инструкции за кукловоди. 
Твърди се, че те са „тайната“ на добрата игра с кукли, но за да ги разбере 
по-добре, начинаещият се съветва предварително да се запознае обстойно с 
емоционалната история на пиесата. Едва след това той може да изрази себе 
си правилно чрез куклите5:

1. Прекаленото великодушие се превръща в слабост.
2. Прекалената интелигентност се превръща в обикновена находчивост.
3. Прекалената вяра се превръща в твърдоглавие.

5  По A. C. Scott, The Puppet Theatre of Japan, Charles E. Tuttle Company, 1980
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4. Прекалената искреност се превръща в трудност.
5. Прекалената щедрост се превръща в разточителство.
6. Прекалената учтивост се превръща в низкопоклонничество.
7. Прекалената твърдост се превръща в арогантност.
8. Има огромна разлика между посредствеността и скромността .
9. Животинският порив и смелостта не са едно и също нещо.
Правилата завършват със съвет: за да стане велик кукловод, уче-

никът трябва първо добре да усвои тези максими и ако те не разрешат 
затрудненията му, тогава той трябва да се обърне към своя учител.

Сцената 

Сцената на Бунраку е дълга колкото тази на Кабуки, но се различава 
по това, че няма ханамичи („пътят на цветето“) или въртяща се част. Освен 
това, понеже куклите са по-малки от хората актьори, декорите са умалени в 
съответствие с техните размери. Устройството на сцената е замислено така, 
че да изглежда сякаш куклата се движи по подиума, по самата земя, видяно 
от гледната точка на зрителите.6

В предната част на сцената има нисък парапет тесури (в дадената схе-
ма означен като Second partition, „втора преграда“ – номерацията върви от 
дъното на сцената към публиката), малко зад който се издига втори, малко 
по-висок такъв (First partition, „първа преграда“). Основно на тази „първа 
преграда“  се развива действието. „Дупката“ зад нея се нарича фунадзоко 
(„дъното на кораба“), която се използва като път, улица или градина пред къ-
ща. Зад „главната преграда“ (Main partition) се поставят интериорни декори 
на къщи или заведения. Втората и главната прегради са на панти, за да могат 
кукловодите да се движат свободно.

Отдясно на публиката и отстрани на главната сцена е подиума юка, на 
който седят таю: и изпълнителят на шамисен. Разказвачът е отляво и пред 
него има тежка дървена поставка тендай, на която той поставя своята мару-
хон (или юкахон) – книга с изписана цялата пиеса и дадени правилните ин-
тонации. Отдясно седи шамисен изпълнителят, който няма нищо пред себе 
си. Двамата са облечени в официални одежди камишимо.

Така, докато слуша музиката на шамисен и напяванията на таю: от-
дясно, зрителят гледа играта на куклите на сцената и чрез комбинацията от 
двете – слух и зрение – оценява и се наслаждава на постановката.

Декорите и цялостната обстановка на сцената се променят в съответ-

6 Източник: https://s-media-cache-k0.pinimg.com/originals/c9/56/2c/c9562ca1bb310f84f463
635d3a33ef48.jpg (29.12.2015)
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ствие с промените в съдържанието на пиесата. В началото на Канадехон 
чю:шингура 仮名手本忠臣蔵 „Съкровищницата на придворните“), напри-
мер, след като завесите се вдигнат, на сцената се виждат каменни стени и 
каменно стълбище, а в дъното, в самия център, вечнозелени храсти се про-
стират от двете страни на голяма червена порта тории. В следващия момент 
са постлани бамбукови рогозки татами, зад които е разпънат разкошен зла-
тист параван с нарисувани борови дръвчета. След тази сцена в дворцовата 
стая настъпва нощ извън стените на голям замък. Сцените продължават да 
се сменят: пролетни полета, отрупани с жълти цветове, на фона на плани-
ната Фуджи в далечината; дълбока нощ в планините, където се извършва 
убийство; къща на земеделец; оживените улици на квартала Гион в Киото. 
Разнообразието от декори и реквизит е огромно.

Куклите нингьо: 人形

Изключително важна характеристика на кукления театър Бунраку е 
фактът, че пиесите са създадени за възрастни, не за деца, и рисуват света 
на възрастните. Това е отразено и в куклите. Модерните кукли в театри на 
Запад имат най-често глави, които са големи за техните тела, както е и при 
децата, а в съдържанието на постановките изобилстват фантастичните и 
приказните елементи. От друга страна, в Бунраку размерът на главата на ку-
клата в  сравнение с тялото е значително по-малък от нормалната пропорция 
сред  японците. Причината за това е желанието куклата, която е наполовина 
на човешкия ръст, да прилича на възрастен.

Куклата в Бунраку се състои от глава, тяло, ръце и крака. Само женските 
кукли се правят без крака, тъй като в миналото кимоното на японките изця-
ло е скривало глезените и стъпалата им. 

Главата, ръцете и краката могат да се отделят, а прътът, на който стои 
главата, се промушва през тялото на куклата. Това, което вдъхва най-мно-
го живот на нингьо: е деликатната и прецизна конструкция на главата. По-
сложно устроените кукли могат да отварят и затварят очи, да повдигат и 
свеждат вежди, както и да отварят уста, когато „говорят“. Това разнообразие 
от действия се постига чрез специални механизми в главата. Подвижността 
на лицето е отражение на нуждата от ежедневен реализъм в театралното 
изкуство на публиката от периода Едо, която подвижност контрастира на 
„застиналото“ изражение на маските в Но. Реализъм се постига още и чрез 
дрехите и прическите на куклите, които отговарят на съответната епоха, со-
циален статус и професия на персонажите, които представят.

Не всички кукли се управляват от трима кукловоди. Тези с по-просто 
устройство, като придворни дами, стражи, магазинери, случайни минувачи 
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и други, са с неподвижно лице и са по-малки. Ако те „преиграят“, ще отвле-
кат вниманието от главните герои, затова техните движения са по-ограниче-
ни и един нингьо: дзукаи е достатъчен да ги направлява.

В същата книга за инструкции към кукловодите, която споменахме по-
рано, са отпечатани и тези базисни наставления за някои от движенията на 
куклите7:

1. Мъжката кукла стъпва напред с левия си крак, а женската – с десния. 
Това е разграничението между половете.

2. Военачалник поглежда назад, когато се изправя; другите кукли се об-
ръщат назад само когато напускат сцената.

3. Когато една кукла призовава името на друга, тя сочи с ръка към небето.
4. За лека походка, тялото трябва да е приведено, а бедрата повдигнати; 

ако се върви в тъмното, ръцете са протегнати напред.
5. Когато задава въпрос, куклата пристъпва напред; когато отказва, при-

стъпва назад. За да изрази страх, лицето поглежда наляво и надясно.
6. Самурай, който пристига като вестоносец на благородник, сваля меча 

си след като седне; обикновеният самурай влиза в стаята с меч в ръка.
7. Женската кукла бърше сълзите си като движи лицето си, а мъжката – 

ръката си.
8. Женската кукла прави първите си три стъпки на сцената бавно, след 

това забързва ход.
9. За да изрази разбиране, главата трябва да е склонена; за учудване – 

вдигната нагоре.
10. Куклата се отпуска назад, когато разказва история, и се привежда на-

пред, когато слуша такава.
11. Когато две кукли се срещнат, тази с по-нисък ранг се покланя без да 

говори.
12. Мъжката кукла тресе раменете си при смях, женската – навежда лицето 

си, като държи ръкава на дрехата си пред устата.
13. Когато сочи някого вътре в къщата, куклата трябва да сочи под очите на 

другите.
14. Без значение от сезона, куклата не забравя ветрилото си. Когато мечът 

се остави, ветрилото също се оставя. Мечът се държи отляво на тялото, 
а ветрилото – отдясно в пояса. Когато куклата се изправя, тя първо вди-
га ветрилото си, след това наглася меча си.

15. Подчиненият гледа в коленете на господаря си, когато той му говори.
16. Куклата се покланя три пъти, когато показва почит към шинто божест-

во; за Буда, допира длани и навежда глава.
17. Великият кукловод не движи куклата си, ако няма причина за това.

7 По A. C. Scott, The Puppet Theatre of Japan, Charles E. Tuttle Company, 1980
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18. Лошо е куклата да стои безучастно след като е говорила, но е още по-
лошо да се движи по неестествен начин.

Както подробни са движенията на куклата, като внимание се обръща на 
всеки детайл, така и самата кукла има своите дребни особености, изпипани 
до съвършенство. Например, освен богато украсените дрехи и изкусните 
украшения за коса, които женските нингьо: носят, много от тях имат и мал-
ко гвоздейче в устата си, на което се закача ръкавът – така изглежда, сякаш 
героинята го е прехапала в израз на дълбока мъка. 

Репертоар 

Гражданите през периода Едо се наслаждават повече на сегашния мо-
мент, наблягат на пълноценния живот тук, в света на живите, и не се зами-
слят толкова за отвъдното. Затова и основното тематично ядро на Бунраку е 
материалното и земното, човешкото и реалистичното.

Пиесите в Бунраку се делят на два основни вида: джидаймоно 時代物 
(„исторически“) и севамоно 世話物 („всекидневни“).

1. Джидаймоно 

В джидаймоно действието се развива в историческото и героично ми-
нало. Герои са обикновено членовете на управляващата класа – велики во-
ини, хора от императорския двор, аристократи. Техните постъпки са винаги 
смели, пищното и грандиозното са част от тяхното ежедневие. В тези пиеси 
нерядко присъства и свръхестествения елемент. 

Темите на джидаймоно идеализират моралния кодекс на самовласт-
ния самурай, тези членове на обществото, които са властвали над Япония 
в миналото. Самураят е бил учен да посреща смъртта с хладнокръвие, да 
действа според чувството си за синовен дълг, предаността към съмишле-
ниците и най-вече – верността към своя господар. В извънредни случаи те 
са жертвали себе си или дори членове на своето семейство. Историческите 
пиеси на Бунраку разглеждат именно тези най-напрегнати и трагични мо-
менти в живота на воина, които са резултат от неговите принципи и кодекс 
на поведение. Самоубийство или принасяне в жертва на собственото дете, 
за да предпази господаря или неговото дете  – това е типичната кулмина-
ция на джидаймоно. Така например, воинът Мацуо: жертва своя син, когото 
представя за детето на своя господар Сугавара, в известната сцена „Теракоя“ 
от пиесата Сугавара денджю тенарай кагами 菅原伝授手習鑑 („Сугавара 
и тайната на калиграфията“) на Намики Со:секи. Други ярки примери за 
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исторически произведения, посветени на самураи са: Йошицуне сембондза-
кура 義経千本桜 („Йошицуне и хилядата вишневи дръвчета“) и  Канаде-
хон чю:шингура 仮名手本忠臣蔵 („Съкровищницата на свитата“), също на 
Со:секи; Шуссе Кагекийо 出世景清 („Победителят Кагекийо“) на Чикама-
цу Мондзаемон; Кокусен-я Кассен 国姓爺合戦 („Битките при Кокусен-я“), 
също на Чикамацу – разказ за приключенията на героя Вато:най, наполови-
на китаец, наполовина японец, в Китай; и други.

В тесен смисъл, джидаймоно се състои основно от пиеси, които пред-
ставят бойците и войните през средните векове, започвайки от войната Гем-
пей (между фамилиите Тайра и Минамото, края на 12в.), през времето на 
Ода Нобунага и Тойотоми Хидейоши (16в.), до момента, в който в Япония 
настъпва мир и започва периода Токугава. Но тъй като това е Бунраку, къде-
то разнообразието на човешките емоции и човешката природа е ръководен 
принцип, дори в историческите постановки страстта и любовта присъстват 
осезаемо. Именно необузданото желание е това, което кара главния герой 
на Шуссе Кагекийо, един обикновен мъж, да се изправи пред тежкия избор 
между две жени – собствената си съпруга и куртизанка на име Акоя.

Освен за смелостта на самурая, джидаймоно разказват и за живота на 
придворни и аристократи. История за сина и дъщерята на две враждуващи 
аристократични семейства, които умират заедно с намерението да се срещ-
нат в отвъдния свят, разказва добре познатата пиеса Имосеяма онна тейкин 
妹背山婦女庭訓 („Учения за жената“). Вражди и спорове „избухват“ често 
и в едно и също семейство, където борбата за контрол над територии и власт 
над крепостното население  понякога дори довежда до убийство. 

Джидаймоно пиесите основно се разделят на пет, а севамоно – на три  
части. Този модел малко предхожда Чикамацу, но именно той го довежда до 
съвършенство и го налага в драматургията на кукления театър. Цялостна-
та дължина на някои пиеси може да надхвърли четиринадесет-петнадесет 
часа, затова те се играят на няколко пъти. Често някои сцени напълно се 
изключват, но сценарият се пише по такъв начин, че дори едно отделно дей-
ствие може да се разбере и оцени независимо от другите.

2. Севамоно

„Всекидневните“ постановки в Бунраку изобразяват живота на търгов-
ци, земеделци и въобще на обикновения човек от 18в. в Япония. Действията 
се развиват в Осака, Киото или околностите, но никога в Едо (старото име 
на Токио), тъй като Бунраку принадлежи изключително на района Кансай 
– там то се развива, достига апогея си и започва да запада. Въпреки, че от 
гледна точка на времето за нас тези пиеси също са исторически, те са „по-
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следна мода“ на театралното изкуство по времето, когато Чикамацу живее 
и твори. Затова и до днес те все още се разглеждат като отделна категория.

Севамоно рисуват дословно един свят, в който търговци, занаятчии и 
дребни притежатели на магазинчета са изключени от средата на самураите, 
но те създават свои собствени забавления и културни мероприятия (самото 
Бунраку се създава по този начин); свят, в който богатството на търговеца 
расте и го превръща в значима фигура, въпреки социално подчинения му 
статут. Показателно за това богатство е и разрастването и процъфтяването 
на „кварталите на удоволствията“, дом на куртизанки и гейши. Те са често 
фон на драми и трагедии, любов, омраза и семейни проблеми в севамоно. 

Въпреки че през периода Токугава феодалните отношения, различни 
социални норми и ограничения са все още в сила, обикновеният човек из-
живява своеобразна  еманципация на сцената на кукления театър. В семей-
ния живот на японците от тази епоха са водещи принципите на конфуциан-
ството, според които младите трябва да се подчинят на решението на своите 
родители или по-възрастни роднини относно това за кого да се сгодят, но не 
малко герои на Бунраку се бунтуват срещу подобно отношение . Севамоно 
представя реалистично обикновеното семейство, в което съпругата е вярна 
на своя съпруг, тя е добра в къщната работа и не се самоизтъква, а от мъжа 
се очаква да поддържа добри семейни отношения. Неговите социални и че-
сто любовни и чувствени нужди, обаче, се пренасят извън дома. „Квартали-
те на удоволствието“ предоставят приятна компания и изтънчени усещания, 
там богатият търговец се посреща с почест и неговото влияние е съразмерно 
с властта на лордовете.

Освен конфуцианството, чието влияние се усеща още и в идеята за си-
новния дълг, отговорността към родителите и в цялостната организация на 
обществото, в ежедневието на японеца са преплетени още  шинто: и бу-
дизъм. Затова и не е учудващо, че често пиесите на Бунраку предават фи-
лософски размисли за човешките крехкост и амбиции в тяхната връзка с 
различни принципи.

Темите са разнообразни: любовни триъгълници; ревност и омраза; пре-
любодеяние; двойно самоубийство поради разногласие с родителите; само-
убийства на жени, които правят компромиси; конфликти между искрените 
човешки чувства и задълженията към родители и господари; потискане на 
най-съкровени емоции заради установения социалния ред.

След постановките севамоно доминират драмите на Чикамацу Мон-
дзаемон. Особено добре познати са пиесите за двойно самоубийство Со-
недзаки шинджю: 曾根崎心中 („Самоубийство от любов при Сонедзаки“, 
1703), Шинджю: Тен но Амиджимa  心中天網島(„Самоубийство от любов 
при Амиджима“, 1720) и  Мейдо но хикяку冥途の飛脚 („Пратеник от ада“). 
Други негови известни произведения са пиесата за изневяра Хорикава на-
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ми но цудзуми (堀川波の鼓 „Ек на тъпан край река Хори“) и Оннагороши 
абура  но джигоку 女殺油地獄(„Убийство на масления ад“), която разказ-
ва за убийство в съвременна обстановка. Сред добре познатите творби на 
други драматурзи са: Шимпан утадзаймо新版歌祭文(„Любовта на Осоме и 
Хисамацу“8), още известна като Нодзакимура: разказваща за една трагична 
любов; Хадесугата онна майгину 艶容女舞衣 („Любовта на Ханшичи и 
Санкацу“), позната и като Сакая, в която млада съпруга жертва живота си 
за своя мъж, търговец на саке, влюбен в танцьорка; както и Нацу мацури на-
нива кагами 夏祭浪花鑑 („Летен фестивал“), където се извършва убийство 
посред бял ден през лятото.

Последно трябва да споменем и социалните ограничения, които Бун-
раку търпи през периода Токугава. Тъй като Бунраку е театрално изкуст-
во, създадено и развито не от аристокрацията или самурайската класа, а 
от обикновените граждани, подчинени във феодалната система на времето, 
цензурата е била неизбежна. В пиесите най-често се променят имената на 
героите и историческото време. Драматурзите обаче превръщат това неу-
добство в предимство. Във фикционалния свят, който създават на сцената, 
те ярко рисуват смешното и трагичното в живота на населението през Едо. 
Дори привидно постановките да са с историческо съдържание, те всъщност 
отразяват съвремието; дори персонажите да са исторически личности, те 
изпитват същите чувства като модерния човек.

Няколко пиеси

Тук ще разкажем накратко съдържанието на три пиеси – две от джидай-
моно (Сугавара денджю тенарай кагами и Канадехон чю:шингура) и една 
от севамоно (Сонедзаки шинджю:).

1. „Сугавара и тайната на калиграфията“ 菅原伝授手習鑑 (сугавара 
денджю тенарай кагами)9

Въпреки дължината си, тази пиеса и до днес се играе в цялост. В насто-
ящата разработка ще обърнем внимание на най-известното действие, „Тера-
коя“.

Сугавара денджю тенарай кагами се играе за първи път в Осакския 
куклен театър през 1746г. Състои се от пет действия и се базира на исто-

8 Преводът на името на тази и на следващите две пиеси е от английски, както са дадени 
в Yoshinobu Inoura & Toshio Kawatake, The Traditional Theater of Japan, The Japan Foundation 
(Tokyo), 1981

9  Както е разказана в Yoshinobu Inoura & Toshio Kawatake, The Traditional Theater of Ja-
pan, The Japan Foundation (Tokyo), 1981
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рически събития от 9в., разказани така, че да отговорят на нуждите на те-
атъра. Сугавара Мичидзане, чиято история вдъхновява написването на тази 
пиеса, е гениален поет и един от великите калиграфи на Япония. Заради 
своите таланти, той е назначен за съветник на императора, а когато импера-
торът абдикира, Мичидзане става един от регентите на наследника заедно с 
Фудживара Шихей. Семейство Фудживара има апетити за трона, което кара 
завистливия Шихей да измисли фалшиви обвинения срещу своя опонент. 
Така Мичидзане е изпратен в изгнаничество на остров Кюшу и умира с раз-
бито сърце. Двадесет години след смъртта му е обожествен като покровител 
на калиграфията.

Сред свитата на Мичидзане са и тризнаците Мацуо:, Умео: и Сакура. 
Тримата планират отмъщение за своя господар, като междувременно спася-
ват неговата съпруга и сина му Кан Шю:сай. 

Когато Мацуо: е назначен на длъжност при Фудживара Шихей, негови-
те братя се разгневяват, че той е забравил задълженията и предаността си 
към господаря Сугавара. Основата на тази трагедия е именно принципът, 
че самураят не може да живее без да бъде лоялен. В действителност, обаче, 
Мацуо: има таен план – да нанесе своето жестоко отмъщение в правилния 
момент. Неговият шанс да покаже верността си към семейството Сугава-
ра настъпва, когато до Шихей достига новината, че Кан Шю:сай, синът на 
Мичидзане, е скрит в едно начално училище (на японски теракоя 寺子屋, 
откъдето идва и името на действието). Шихей заповядва на собственика на 
училището Такебе Гендзо: да му предаде главата на момчето. Но в своята 
преданост, Гендзо: опитва да намери дете, което да бъде пожертвано вместо 
сина на Мичидзане. Сред селските момчета е и детето на един благородник, 
записано наскоро в училището, което можело да бъде представено за Кан 
Шю:сай. С мъка в сърцето и сълзи на очите, Гендзо: предава именно него-
вата глава на Шихей. 

Единствен Мацуо: знае как изглежда синът на Мичидзане, затова той е 
изпратен да провери дали главата е негова. Гендзо: показва отрязаната глава 
и публиката разбира, че тя принадлежи не на друг, а на сина на Мацуо:. Така 
Мацуо: доказва предаността си към своя истински господар, като жертва 
собственото си дете, за да спаси Кан Шю:сай. Той е изпратил сина си в учи-
лището предварително, като е знаел, че ще бъде убит. Ако Гендзо: не беше 
проявил лоялност, щеше да направи, както му бе заповядано и да спести 
мъката на Мацуо: (въпреки, че не е знаел, че пожертваното дете е негово). 
Така се оформя основната тема в джидаймоно – трагичните последствия от 
задълженията и васалитета. 

Въпреки това, Мацуо: потвърждава, че главата е на Кан Шю:сай 
и пратениците на Шихей си тръгват доволни. Гендзо: се учудва от 
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думите на Мацуо:, но е щастлив, че е спасил сина на Мичидзане. По-
късно, Мацуо: се връща в училището заедно със своята съпруга и раз-
крива самоличността на убитото момче. Когато Гендзо: им разказва 
как детето им е загинало с усмивка, щастливо, че се жертва за своя 
господар, двамата родители избухват в сълзи.

Тази сцена представя и темата на Сугавара денджю тенарай ка-
гами – съдбата на самурая васал е да търпи всякаква мъка в името на 
своя господар, дори това да е смъртта на собственото му дете. Допъл-
нение към тази идея са и думите: „Наистина е ужасно да си васал!“, 
които Гендзо: изрича пред съпругата си преди да убие заместника на 
Кан Шю:сай. 

2. „Съкровищницата на свитата“ 仮名手本忠臣蔵 (Канадехон 
чю:шингура)10

Представена за първи път през 1748год., тази драма запазва огромната 
си популярност повече от два века и за нея често се казва, че театри, които 
са на загуба или вече не привличат публика, трябва само да поставят на сце-
на Чю:шингура  и всички билети ще бъдат разпродадени. Дали тази максима 
е вярна и до днес, е трудно да се каже, но историята завладява модерното 
киноизкуство, като вдъхновява няколко японски филма и дори холивудската 
продукция „47 ронини“. Поради социалната цензура, имената и датите са 
различни за всяка драматизирана версия, която се е играла, като понякога 
са били представяни и персонажи и случки, нямащи нищо общо с реалните 
исторически събития. Поради тази причина тук ще представим много крат-
ко резюме на сюжета.

Благородник бива подлъган и проявява неподчинение – той „оголва“ 
меч в имението на по-висш офицер. Заради тази си постъпка той е осъден на 
смърт и владенията му се конфискуват. Разгневени от несправедливостта на 
обвинението и присъдата, четиридесет и седем самураи от неговата свита, 
които се превръщат в ронин след смъртта на своя господар, месеци наред 
плануват отмъщение. Най-накрая те постигат своята вендета. Тъй като уби-
тият е с висок ранг, самураите са осъдени на смърт, но им се разрешава сами 
да отнемат живота си. 

Исторически, събитията се разиграват между 1701 и 1703 година. Не-
щастният благородник, който е бил принуден да отнеме живота си, е Асано 
Наганори. Неговият верен подчинен, повел групата отмъстителни самураи, 
е бил О:иши Кураносуке, а врагът му – Ко:дзукеноске Йошинака. Поради 

10 Както е предадена в A. C. Scott, The Puppet Theatre of Japan, Charles E. Tuttle Company, 
1980
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цензурата, драматургът на Чю:шингура избира имената Еня Ханган Такаса-
да, О:боши Юраносуке и Ко:но Моронао, а за време на действието – средата 
на 14в. Това са имена на реални личности от тази епоха, затова пиесата е 
била представена като драматизация на исторически събития. Така съвре-
менното съдържание, човешките емоции и привичките , близки на публика-
та през периода Едо, са били прикрити за управляващите.

Пиесата Чю:шингура е изключително популярна заради драматичния 
ефект и вълнуващите техники на игра, особено в сцената, в която ронин 
изпълняват своето отмъщение в жестоко меле. 

3. „Самоубийство от любов при Сонедзаки“ 曾根崎心中 (Сонедзаки 
шинджю:)11

Сонедзаки шинджю: е представена за първи път през 1703год. и с нея 
Чикамацу създава първата социална трагедия на театър през Токугава. Исто-
рията вдъхновява създаването и на няколко японски филма.

Главният герой Токубей е чаровен младеж, който работи усилено при 
търговец на соев сос в Осака. Виждайки неговия потенциал, господарят му 
иска да го ожени за племенницата на своята съпруга. Вместо да сподели то-
ва директно с Токубей, той тайно обсъжда идеята си с неговата майка, която 
се съгласява от сребролюбие. За да затвърдят сделката, майката получава 
щедра зестра. Това е и първият проблем, който пиесата поставя: схващане-
то, че е достатъчно само да се получи разрешението на родителя, за да има 
сватба, тъй като младият човек няма да има против племенницата на своя 
господар. Тук отново наблюдаваме властващите принципи на феодалното 
общество, като преданост към господаря и подчинение пред родителите, ко-
ито са с предимство пред собствената съкровеност като човешко същество.

Токубей е шокиран, когато научава за споразумението. Не просто, за-
щото е разочарован от майка си и своя господар, а и защото той е влюбен в 
друго момиче. Нейното име е Охацу. Тя работи като куртизанка в чаената 
къща Темман-я, което означава, че за да бъде освободена, е необходима ог-
ромна сума пари. Ето го и втория проблем: момичета биват продадени като 
куртизанки на различни „места за развлечение“, където от тях се очаква да 
забавляват всеки клиент, който има достатъчно пари, без значение дали е 
хубав или не, като им се забранява да се влюбват. Така Охацу става част от 
едно общество, което не разрешава нормалното човешко съществуване. За 
да я освободи и да се ожени за нея, Токубей има нужда от много пари, но тъй 
като той е млад послушник с ниско заплащане, му е необходимо време, за 
да спести достатъчно. Въпреки това, двамата са разменили любовни клетви. 

11 Както е разказана в Yoshinobu Inoura & Toshio Kawatake, The Traditional Theater of Ja-
pan, The Japan Foundation (Tokyo), 1981



44

   
Списание на младия японист, бр. 5/2016

Токубей отказва да вземе за съпруга племенницата на своя господар. 
Ядосан от подобно отношение, търговецът му дава срок, в който да вър-
не парите, които е дал на майка му. Послушникът отива да взема зестрата 
обратно, но злонамерен приятел умолява да получи парите назаем. 

Денят за връщане наближава, а от приятеля няма и следа. Токубей отива 
да поиска заема си обратно, но хитрият приятел го обвинява в изнудване и 
шантаж, твърдейки, че печатът, с който е подписана сделката, му е бил от-
краднат отдавна. Така Токубей се връща в града пребит и без пари. Остава 
му единствено да се откаже от мечтата си да откупи Охацу. Положението 
се усложнява допълнително, когато богат покровител изказва желание да 
плати за свободата на куртизанката. Същата нощ двамата влюбени избягват 
заедно към малката горичка на храма Тенджин при Сонедзаки, за да отнемат 
живота си.

Пиесата е по истински случай. Месец преди да бъде написана, двама 
младежи със същите имена и социален статус се самоубиват при Сонедза-
ки. Постановката показва жестоката действителност на онова време, когато 
парите и феодалните задължения са властващи принципи. Вместо да жи-
веят в свят без любов, подчинен на неестествени закони за съществуване, 
влюбените избират смъртта, за да бъде любовта им вечна в отвъдното. Това 
решение често е било единственият начин за постигане на щастие и осъще-
ствяване на желания живот във феодалното общество. Тук влияние оказва 
и будизмът с идеята, че след смъртта двамата могат да се преродят заедно в 
чистия будистки рай.

Чикамацу изразява това „възраждане“ чрез силата на любовта, като 
възхвалява решението на влюбените в песен, която те пеят по пътя към хра-
ма:

Narrator:
Farewell to this world, and to the night 
farewell.
We who walk the road to death, to what 
should we be likened?
To the frost by the road that leads to the 
graveyard,
Vanishing with each step we take ahead:
How sad is this dream of a dream!

Разказвач:
Сбогом на света и сбогом на нощта.
Ние, към смъртта поели, с какво ли мо-
жем да бъдем сравнени?
Дали със сланата покрай пътя към гро-
ба,
която изчезва при всяка крачка напред?
Колко тъжен е сънят на мечтата!
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Tokubei:
Ah, did you count the bell? Of the seven 
strokes
That mark the dawn, six have sounded.
The remaining one will be the last echo
We shall hear in this life.

Ohatsu:
It will echo the bliss of nirvana.12

Токубей:
Ах, преброи ли камбаните? От седемте 
удара до зората, шест прозвучаха.
Оставащият ще бъде последното ехо 
в нашия живот.

Охацу:
Това ще е екът на блажената нирвана.13

12 13

Заключение

Създаването на музикалния наратив джьо:рури в края на 15в. се явява 
първото стъпало към възникването и развитието на класическия японски те-
атър, а именно Кабуки и кукления театър Бунраку. Водещ своето начало от 
края на 16в. и съчетаващ в себе си три отделни изкуства – джьо:рури, музи-
ката на шамисен и играта на куклите, Бунраку е уникално явление. Причина 
за това е фактът, че неговият репертоар не се състои от детски приказки и 
вълшебни герои, а от социално ангажирани пиеси за възрастни. Куклите 
са умален вариант на реално съществуващия обикновен човек от периода 
Едо, техните перипетии на сцената са истинските житейски трудности, пред 
които се изправя зрителят извън театъра. Бунраку отразява промяната на 
акцента в обществото от аристокрацията към търговската класа. Въпреки 
все още господстващите социални норми и принципи на поведение, които 
ограничават индивида в израза на най-съкровените му чувства и желания, 
на сцената на Бунраку човекът с неговата универсална природа достига сво-
ята еманципация.

 

12  Както е преведено в Donald Keene, Four Major Plays of Chikamatsu, Columbia University 
Press, 1961

13 Собствен превод
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КУРСОВИ ПРОЕКТИ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА

СИМВОЛЪТ НА ЦВЕТЕТО В ЕСТЕТИЧЕСКАТА  
КОНЦЕПЦИЯ НА СЦЕНИЧНОТО ИЗКУСТВО НО

Милена Зайкова
МП „Японски език и култура“ I курс

„Само духът е в състояние да посее такива 
семена, от които да поникне цвете.“*1

„В недрата на душата са всички семена. 
Под дъжда на всемира всичко покълва.

Ще ни озари плодът на мъдростта,
надникнем ли в сърцето на цвета.“ *

Хана, цветето, изразено в действия е „висше умение“* на актьора. Това 
умение е съчетанието на доведената до съвършенство актьорска игра (твор-
ческа сила) и усета да се създава вярното настроение в публиката. За да из-
пълни първото, актьорът трябва да усъвършенства постоянно способности-
те си чрез постигане на пълен самоконтрол и самопознание за себе си. Той 
следва да изучи в детайли всички видове подражания и да умее да интер-
претира текста, така че да  доведе представлението до успех. За да постигне 
второто, трябва да познава соо, съответствието между трите основни: текст, 
игра и публика, и с усет да създава хармонията между тях. Познава ли тези 
неща актьорът ще „изненадва“ публиката всеки път. А „неочакваното“* или 
„смайващото“*, е друга страна-проява на хана, която Дзеами определя като 
главно необходимо условие за успех на представлението. 

Същинското хана е висша естетическа категория в представите на Дзе-
ами Мотокийо за сценичното изкуство НО, която е отъждествима с „истина-
та“, с абсолютната красота. Има много видове хана, всяко от които разкрива 
само част от действителната му същност, защото по своята природа хана е 
мимолетно явление, зависещо от много условности като възраст на актьора 
и външният му вид, неговите способности, „настроението“ на зрителите, 
дори и някой елементи от обстоятелствата, които не зависят от актьора. 

Хана е и върховно естетическо удоволствие за зрителите. Те го търсят, 
но не винаги го разпознават. Тази взаимност обаче, която надминава про-

1 Всички места в текста, отбелязани със символ „*“ препращат към Цигова, Бойка. Фуши-
каден : Напътствия за цветето в НО. Унив.изд. „СВ. Кл. Охридски”. С., 2000.
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стото наблюдение от страна на публиката, се доближава до съзвучие. Затова 
и Бойка Цигова говори за НО като форма на „художествена мотивация за 
медитация“*.  За да се постигне това, знанието за това как се случва ха-
на, следва да бъде запазено единствено за актьора. Хана има характера на 
„тайнство“* и това е условието да съществува в даден момент и да бъде 
олицетворение на красотата. 

„Хана е духът, изкуството е неговото посяване“* и „цветето е духът, а 
семената са формите“*, казва Дзеами. В сценичното изкуство НО, актьорът 
не рисува буквално образите. Въпреки, че е задължен да изучи в пълно-
та видовете подражание, той като че ли предава само есенцията за тях, а 
в съзнанието на зрителите се оформя в детайли разиграваният образ. Ако 
това разсъждение е вярно, то можем да търсим сходство със символизма 
в изобразителното изкуство, където дори реалистичното изображение на 
натурата, може да носи скрита идея, а именно да бъде неин символ. И за 
двете – за разбирането на НО и разчитането на символите в изображения-
та, зрителят трябва да бъде специално подготвен. Иначе хана или скритият 
смисъл ще останат незабелязани. Вероятно това са два различни подхода. 
Всеки най-удачен според типа изкуство, чрез които се разкриват естетиче-
ските достойнства на самото изкуство или, най-просто казано, красотата 
му. За изобразителното изкуство се смята, че майсторството на изпълнени-
ето е главен носител на естетическа стойност, но именно чрез символите 
в себе си, произведенията „проговарят“ и се разкрива в пълнота тяхната 
идея. Успее ли да направи това за себе си, естетическото удовлетворение на 
зрителя е пълно.  

В Древна Гърция за пръв път се повдига философския въпроса за под-
ражанието на натурата като творчески акт. Въпреки, че Аристотел и Платон 
имат противоречащи си становища за естеството и ползите от подражани-
ето – мимезис, факт е, че в Западноевропейските култури, този порив към 
най-близко уподобяване на натурата, бива възкресяван неколкократно, напр. 
през периодите на Ренесанса и Романтизма. Подражанието тук носи своята 
прилика с това от концепцията на Дзеами за НО като основен принцип на 
работа. 

За цветето като символ в изкуството може да се говори много. Най-бо-
гато смислово заредени са изображенията обвързани с религиите. Често в 
Западния свят цветята се асоциират с чистота, непорочност или плодоро-
дие. Вида на цветето обаче определя и по-тясното му символно значение. В 
античността и в по-късните времена цветята стават символ на пролетта, на 
растежа и на красотата. 

Особено място в източните култури заема лотосът. Още в Древен Еги-
пет той е символ на слънцето и оттам на сътворението и плодородието, а 
също, разбира се, и на красотата. Сходно е неговото значение и в Древна 
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Индия и Китай. С разпространението на будизма лотосът става символ на 
чистота на тялото, речта и ума. 

Тръгвайки от основните принципи за постигане на хана, могат да се 
потърсят общите такива с изобразителното изкуство, както и значението на 
самото цвете във визуалните изкуства и религиите. Тези паралели ще да-
дат по-широка представа за растителния символизъм като цяло, за неговата 
смислова градация, за да достигнем до понятието хана в НО, като естетиче-
ска категория. 

Лотосът като растителен символ в хиндуистките и будистките 
философия и изкуство
За Ориента, и особено за будизма, лотосовото цвете е свещено, а раз-

цъфването му е изпълнено със значения, докато за Запада, смисълът на това 
цвете се изчерпва с неговата красота. Осмислянето на значимостта на лото-
са е начин да се доближим до вътрешната мисъл и философско значение на 
голяма част от будисткото изкуство. 

За индийската мисъл лотосът е важен символ на сътворението. От него 
се раждат самите богове. Възможно е този символ да има своя египетски 
произход.

В Египет лотоса има значение на символ на слънцето и живота, на без-
смъртието и прераждането. Богът Хор се издига от лотосовото цвете, с което 
символизира сътворяването на слънцето от водния елемент. Според египет-
ската концепция за сътворение и съзидателна, творяща сила, характеристи-
ка на бог Озирис, е важно да се отбележи, че лотосът придобива фалическо 
значение, тъй като цветето е пряко свързвано с възкресението. 

Лотосът като част от индийската култура играе по-висша роля и остава 
до наши дни важен елемент в религиозната мисъл на обществото. В Индия 
лотосът е атрибут на всички Брахманистки божества и чрез тях е приписван 
също така на Буда. Както в Египет така и тук, лотосът е символ на слънцето, 
на най-могъщия и активен елемент на бога. „Вишну е персонификация на 
слънцето, или обратното, слънцето е негова персонификация.“

Лотосът има важна роля и при Брахма (Лотосът на Брахма), при Боги-
нята на Лотоса (Падма) и при Буда. 

Лотосът на Брахма е наречен „висша форма и аспект на Земята“. По 
времето на сътворяването на вселената от космическите води лотосът изли-
за от пъпа-център на Вишну, който е облегнат на змията Ананта. Лотосът се 
отваря и дава живот на създателя Брахма, който се заел да създава от хаоса 
подредена вселена. Казва се, че Големият лотос на Брахма е от злато, т.е. от 
нетленен метал. Така индийската мисъл развива от лотосовата концепция 
една систематизирана и добре подредена диаграма на света, а лотосът се 
превръща в дърво на живота и символ на Абсолюта. 
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Той е средството за придвижване на богинята Падма (лотос), май-
ка на вселената. По-късно става символ на съзидателният, творящ аспект 
или  женското шакти на безсмъртния бог. Без женското, великият бог е 
инертен. Тя също е наричана висша форма и аспекст на земята. Тази богиня 
не фигурира в класическата традиция на Ведите. За пръв път е спомената в 
„Klilas“, късен химн добавен към Риг Веда. Шри Лакшми е важна, защото 
е лотосовата богиня и бива асоциирана в литературата с лотоса по всякакъв 
начин. Тя е наричана „родената от лотос“, „стоящата на лотос“, „оцветената 
като лотос“, „с лотосовите очи“ и т.н. Тя стои или седи върху лотосовия 
цвят. Лотосът в ръката ѝ е нейна характеристика и е преминал в иконогра-
фията на махаяна будизма чрез Универсалния спасител, най-великия сред 
Бодхисатвите – Авалокитешвара (Каннон в Япония).

Богинята Падма (Лотос) се появява често върху основните структури 
на ранните будистки ступи, напр. при  Санчи от 2 в.пр. Хр. и Бхархут от 
1 в. пр. Хр. Не е рядкост също така да се видят мъжки божествени създа-
ния в характерната за нея поза. Пиедестала от лотосов цвят, толкова близо 
асоцииран с богинята Падма става символ на божествената инкарнация и 
поддържа всички божества.    

Символът на лотоса, толкова важен в митологията и иконографията на 
хиндуизма, е „взет“ от Гаутама Буда и използван като средство за предаване 
на неговото учение. Чрез думите му лотосът става живо цвете; придава му 
се значението на чистота чрез факта, че лотосовото цвете израства от бла-
тото, но разцъфва над блатните води чист, бял, идващ от калта на земята, но 
никога докосващ я. Идеята за лотоса символизиращ сътворението от водата, 
както беше споменато по-горе във връзка с Хор, се появява и в хиндуистката 
и будистката митологии. 

Лотосовото цвете „разпознава“ и „отдава“ почин на детето Буда – когато 
той се ражда лотосови цветове разцъфват на местата, където детето за пръв 
път докосва земята; той прави 7 стъпки на север и лотоси маркират всяка от 
тях. Будистката литература е изпълнена с препратки към лотоса и неговата 
сила. Така цветето става толкова близко асоциирано с Буда, че и в литера-
турното и във визуалното изкуство лотосът става символ на самия Буда.

Растителната символика в китайското изкуство
Много са поемите и историите за цветя в китайската художествена тра-

диция, най-вече за тези разцъфващи по голите клонки на дърветата в края 
на зимата. Каменните гравюри от династия Хан (207 г. пр. н.е. – 220 г.), 
свидетелстват за флорални мотиви в изкуството, появило се в резултат на 
навлизането на будизма в Китай в началото на новата ера. Будизма прив-
нася лотоса и други свещени за хиндуизма растения (като дървото бодхи). 
Въпреки това, златният век на растителните мотиви настъпва не по-рано от 
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времето на династия Сун (960г. – 1279 г.). След това обаче в цялото китайско 
изкуство се чувства силното доминиране на флоралните теми. Представени 
са главно растения,  символи на идеята за безвремие. За дълбоката връзка 
на изкуството с живота на китайците свидетелстват случаите като рождени 
дни, смърт, брак, годишнини, Нова година и др., в които цели дни биват 
посветени на определени цветя. Всеки месец има своето цвете, както имат 
свое и сезоните. Определени цветя биват асоциирани с конкретно божество, 
будистки светец или даоистки безсмъртен, както и с някой птици и животни. 
Като символ на добрият късмет те биват използвани по разнообразни на-
чини. Изобразяването дори само на един растителен обект може да изкаже 
целия замисъл. Символната натовареност на цветята е в резултат и на есте-
ствена „игри на думи“ в езика.

Популярен растителен символ е цъфтящата слива,  припомняща, че от 
напредналата възраст все пак могат да дойдат радост и младост. Бамбука със 
своя дълъг ствол е символ на дълголетието, а съчетано с цъфтящия сливов 
цвят е пожелание за винаги щастлив семеен живот. Една от няколкото групи 
цветя-символи на четирите сезона е тази на цъфтящата слива, орхидеята, 
бамбука и хризантемата, като сливата е емблема на зимата. 

Едно от най-популярните в живописта и литературата цветя е вид ор-
хидея. Орхидеята е емблема на финеса, „праотец на всички благоухания“. 
Сравнявано е с дъха на красива жена и славата на велик мъж. В Поученията 
на Конфуций се казва, че орхидеята и гъбата на безсмъртието живеят в дъ-
лбоки долини, където изпълват въздуха с величествено благоухание. Така 
те са като мъже с високи морални ценности, които преминали през тъмни 
времена, никога няма да загубят тези свои принципи. Орхидея изобразена 
върху съд означава дружба с перфектни хора. Изображение на орхидея и 
клонка от ароматна маслина пожелават вашата слава да бъде благоуханна 
като тези цветя. Пеперуда и орхидея значат „Да можеш да умреш само на 
стари години.“

Божурът е друга любима тема в китайското изкуство.  Божурът се нари-
ча Цветето на богатствата и почестите.

Разбира се има още много други цветя и дървета изпълнили със своето 
присъствие китайското изкуство. Някой от тях, със своето значение, като 
например бамбука и бора, преминават в други азиатски култури. 

Общо значение на растителната символика в Древния Изток и 
Източното Средиземноморие
Традицията в изобразяването на дървета, цветя и клонки в тези култури 

е повлияна от митологичното мислене и прави връзка с универсалния ми-
тологичен символ на космическото дърво. Най-вероятно дървото е станало 
такъв символ поради представата за могъществото му като ежегодно възоб-
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новяващо се, т.е. животворящо. Така или иначе то присъства във вярванията 
и представите на ранните общества по целия свят под различни варианти 
: шаманско дърво, дърво на познанието, център и връзка между световете, 
дърво на живота и др. 

В Древния Изток  и Източното Средиземноморие е широко разпростра-
нена растителната символика. Разбира се в центъра на тази иконография е 
отново дървото, което в Месопотамия е и убежище на „бога на плодородие-
то и цивилизаторските умения, на изкуството...“ (В. Марков 2005:9) . Друга 
връзка с растителния свят в древната мисъл на Двуречието е Великата боги-
ня майка, винаги изобразявана с дърво или клонка, често и лозов корен. От-
тук символа на лозата и нейния продукт, виното, се пренасят в по-късните 
традиции със значение на символи на вечна младост, живот и плодородие. 

От интерес за нашето изследване е начинът, по който изкуството интер-
претира растителния символ. В случая това е съществуващото биологично 
дърво, станало космическо, и претворено като архитектурен елемент, напри-
мер в древноегипетската храмова архитектура (но и във всички храмове от 
Източното Средиземноморие), като каменна колона. Тази художествена  ин-
терпретация достига своите класически форми в гръко-римската архитек-
тура. В древногръцката култура това е единичната колона, чийто  капител е 
обхванат от растителни мотиви. 

Освен това в една друга средиземноморска култура от древността, хет-
ската, иконографията на космическото дърво изразява функцията на бога на 
плодородието, на умиращата и възкръсващата природа. Т.е. поради самата 
си природна същност растителният елемент носи идеята и за преходност и 
за момент на зараждане и „разцъфване“ в жизнен цикъл. 

Космическото дърво като растителен символ присъства не само в ми-
тологиите и изобразителните изкуства на Древния Изток и антична Елада, 
но и при траките по българските земи. От изобразените върху предмети от 
тракийския бит клонки, съдим за древността на обичая да се окичват до-
мовете със зелени клонки. Следва да се отбележи, че този обичай, както 
и изобразителния маниер на пресъздаването му, присъстват в българската 
обредна практика и изкуство чак до 19 в. Космическото дърво е „символ и 
образ на умиращата и вечно възкръсваща природа, като част от извечния и 
периодично обновяващ се космос.“ (В. Марков 2005:30) Този древен въз-
глед ще бъде разпространен в по-късни времена от Източната Византийска 
империя из всичките ѝ провинции. 

Цветето, от своя страна, е символ на пасивния принцип, като всяко цве-
те има своето собствено вторично значение. Развитието на цветето чрез во-
дата и земята символизира развитието на проявлението от същата пасивна 
субстанция. Често то се явява архитипален образ на душата, своеобразен 
духовен център. Значението му се уточнява чрез цветовете, които разкриват 
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посоката на психическите тенденции. Цветето е алегория на пролетта, зора-
та, младостта, реториката, добродетелта и т.н. (Шевалие,  Геербранин 1996:)

Растителната символика в средновековното християнско изкуство 
и в изкуството в  България
Християнството възприема твърде много от философията, литература-

та и изкуството на Древния Изток и Източното Средиземноморие, като ги 
подчинява на собствената си митична система. Края на 4-ти век е време-
то на създаването на новия символен език на християнството ( Н. Марков 
2006:12). Това е и времето на изясняване на тенденцията в изографисването 
на стените на храмовете с изцяло християнски и библейски сцени.

Растителните мотиви, от които се интересуваме, и по-скоро някой от 
тях, също преминават в европейския християнски художествен свят . „Кул-
турата на Източната Римска империя пренася във времето и пространството 
християнския модел на космическото дърво, съхранявайки успоредно с то-
ва и чисто езически представи за символа...където по един твърде сложен 
начин се смесват езически, канонично-християнски и апокрифни митоло-
гични представи от Египет, Предна Мала Азия и Балканите.“ (В. Марков 
2005:27) 

В християнската митология космическото дърво е дървото на живота. 
То съхранява древната идея за плодородие, живот и безсмъртие. В староза-
ветните библейски текстове обаче вече се среща неговия образ и като сим-
вол на мъдрост и познание (притчите за Соломон). 

В българското изкуство този растителен символ се среща често върху 
каменна пластика, живопис, металопластика, керамика, както от времето на 
Първото българско царство, така и в художествената традиция на Второто 
българско царство. В българската миниатюра този мотив присъства чак до 
края на 17 в. В по-късни олтарни дърворезби космическото дърво придо-
бива вида на „растителен развод от листа и цветове“ (Марков 2005: 33), 
разположен върху централната арка или върху колоните отделящи иконите. 
Листата са най-често на дъб и лозница.

Във връзка с българското народно творчество можем да споменем една 
друга линия на интерпретация на същия символ – използването на венци 
от клонки и цветя, с които се закичват предметите при много традиционни 
народни празници за здраве, плодородие, богатство и които преминават в 
цветната и резбована декорация на тези предмети. Изобщо, клонката  е ши-
роко разпространен елемент и в обредността и в традиционното народното 
изкуство и има своите древни тракийски и елински корени. А в съчетание с 
цветята е предпочитан флорален елемент, с който се свързва Тревненската 
дърворезбарска школа. 

Друг растителен елемент преминал в християнските народи, в това чи-
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сло и у нас, е лилията. По нейния произход в средновековието все още се 
спори, но все пак е известно, че още в древността тя е символно натоваре-
на. В Египет е плодородие, а за асирийци и персийци е свещено растение, 
символ на царската власт (Марков 2006 :87).   В началото на 13 в. лилията 
се появява за пръв път във византийските паметници и бързо се разпростра-
нява на Балканите, особено сред сърби и българи . В резултат се създават 
десетки произведения на металната пластика, скулптурата и живописта, в 
чийто композиции е включено и изображението на лилия.

Растителната символика на западния християнски свят
Още от зората на канонизирания си живот християнството в Западна 

Европа има своя богат и доста абстрактен символичен код. Той е унаследен 
от части от катакомбната живопис, но разбира се има и по-древен, гръко-
римски, езически произход, връзката на които с библейските текстове била 
пряка. По този начин символите се оказали лесно разбираеми за всички за-
падни християнски общности. 

Вероятно под египетско влияние е изграден, на един по-ранен етап, 
римския алегоричен образ на надеждата, женското божество Spes, чийто 
постоянен атрибут е трилистно цвете, силно приличащо на лилия. Така ли-
лията става натоварена в римското съзнание със образа на надеждата, но и 
на любовта. (Марков 2006: 88)

Образа на лилията бил възприет от ранните християни, тъй като над-
еждата и любовта за тях се олицетворявали от Божията майка. Лилията, по-
точно бялата лилия, става синоним на Богородица и се изобразява с нея, 
като дообогатен образ на непорочност и духовна чистота. Въпреки тази 
сравнително ранна връзка още дълго време лилията не била изобразявана в 
християнското изкуство. Това станало през средновековието, като вероятна 
основа за това е широкото използване до този момент на различни видове 
трилистни цветя като декоративни елементи. Ранното средновековие може 
да бъде определено като времето, в което лилията започва да се интерпрети-
ра художествено не само в Източна, но и в западна Европа. В по-късни вре-
мена, на Запад, лилията е често срещана в картини на тема Благовещение, 
където потвърждава чистотата и непорочността на Дева Мария. В други 
картини това е изразено чрез ваза с лилии. С развитието на хералдиката на 
Запад тя е възприета и като герб, символ на власт и царственост. Срещаме я 
например в герба на град Флоренция и във френския кралски герб.

Ирисът както и лилията се смята за символ на Дева Мария. Възможно е 
замяната на лилията с ириса да е станало в някои езици поради объркване на 
ботаническите термини. Като символ за първи път се появява в картините 
на фламандските художници, понякога заедно с лилията.

Розата е още един растителен символ разпространен на Запад. В общи 
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линии отговаря на значението на лотоса. В християнската иконография ро-
зата се възприема като съдът, приел кръвта на Христос, но и като образ на 
душата и на самият Христос. 

За цветето като символ в изкуството НО
Седма глава на своя първи трактат върху изкуството НО „Фушика-

ден“,  Дзеами Мотокийо започва с едно необходимо разяснение. Както все-
ки символ, така и неговото хана носи своето скрито значение, което трябва 
да бъде споделено, след това и символа разбран. Самият той посочва, че 
основната идея на понятието е свързана директно с мига на цъфтежа на цве-
тята, защото онзи „неповторим миг на разцъфване всеки път е нов и излъчва 
необикновено очарование.“* Подобно на момента на изненадата от цъфте-
жа, а след това и от този на увяхването, неочакваното в играта на актьора 
също може да се възприеме като цвете. Т.е. „хана, „интересното“ и „изне-
надващото“ са триединни и  с една същност.“* Това, както посочва и Бойка 
Цигова, е една от постановките в естетическата концепция на Дзеами. 

В естетическата система на Дзеами хана бавно се променя през години-
те и с времето става по-сложен термин. 

Първоначално онова, което се появява в сценичното изкуство саруга-
ку, много преди Дзеами да формира своята концепция, е стилът на игра на 
актьора, който се характеризира с юген. Юген  ще рече „изискана красота“, 
което се явява и  естетическата основа на представите на Дзеами за май-
сторство в актьорската игра. Както посочва Джин’ичи Кониши стиловете на 
игра олицетворяващи красотата на юген , съществуват в НО от  началото на 
14 в., а фокусът на тези стилове падал върху танца и напева, съпровождани 
от музика. На изяществото в женствеността е предадена най-високата стой-
ност в НО. Тази аспирация към женската красота била осъзната в този вид 
изкуство от средата на 14в., а самото му име, Но, се утвърждава след 1360г 
и съвпада с късните години на Каннами, бащата на Дзеами.

Приносът на Каннами за НО може да бъде определен като поставяне 
на основите на естетическите идеали на изкуството, въпреки, че Дзеами е 
този, който пръв описва към какъв вид красота трябва да се стреми то. В 
първите 5 глави на „Фушикаден“ могат да бъдат проследени възгледите на 
Каннами и по-точно, в обсъждането на подготовката на актьора на възраст 
40 години и нагоре в първите три глави, които са били завършени до 1400 
г., когато Дзеами бил около 30 годишен. Самият Дзеами на няколко пъти в 
трактата пояснява, че теориите му върху изкуството на НО се основават на 
тези на баща му. Така, че възгледите за хана, което е и истинско и временно, 
което, ако го има в играта на актьора, то той ще завладее публиката и най-
вече, идеята, че има няколко идеала в образа на Цветето, но най-важният 
и най-основният е красотата на юген, всъщност се дължат на опитността 
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на Каннами. Негова е и теорията, че дори над  красотата на юген е тази на 
повяхването шиоре.

Според Джин’ичи Кониши основната заслуга на Каннами се състои в 
това, че той променя основния стил на игра на школата Ямато, като го обо-
гатява със стила юген. 

Теориите представени в глава седма на „Фушикаден“ се различават по 
своята природа от тези представени в първите 5 глави. Тези различия могат 
да се проследят до концепцията на този раздел за основните принципи на 
хана, която е изцяло на Дзеами. Тази концепция включва идеите, че хана е 
очарование породено от неочакваното, а самото то може да бъде постигнато 
чрез необикновеното.  Това всъщност е не друго, а изненадата породена от 
обикновените стилове, играни в най-подходящият момент. С цел постигане-
то на успеха на представлението, основно е да се има предвид, че актьорът 
трябва да е постигнал майсторство в играта на различни роли. Освен това, 
той трябва да умее да подбира точните пиеси, в най-подходящия момент за 
тяхното представяне, което публиката да не очаква. За да прави това успеш-
но, актьорът  трябва да запази в тайна своята подготовка, своите мисли и 
преценки. 

Теорията, че обикновените неща и реч могат да провокират неочакван и 
нов интерес чрез различното им  третиране, е възглед споделян във трактата 
за поезията вака на школата Ниджьо. Тъй като това твърдение не присъства 
в първите 5 глави на „Фушикаден“, Джин’ичи Кониши го приема за добаве-
но от Дзеами и казва, че в седма глава на „Фушикаден“ собствената визия 
на Дзеами  за пръв път намира своя израз.

Около 1418 г. Дзеами написва трактата „Кашю“, а през 1424 г. трактата 
„Какьо“. Има още 8 трактата сочени към този период, но „Какьо“ е най-важ-
ният от всички. Теориите на Дзеами от този период са различни от тези от 
периода на „Фушикаден“. В този период Дзеами развива една по-далечна 
теория за актьорската игра и юген, според която майсторът актьор трябва 
да умее да включва в играта си и един вид стил обратен на юген, стил на 
силата или таке. Когато неговото представление започва толкова да страда 
от юген, че загубва своята неочакваност, когато юген вече не провокира ха-
на, актьорът трябва да търси и да умее да съчетава в играта си и  елементи 
обратни на юген.

Кониши нарича годините след 1427-1428 г., късен период на Дзеами. 
През този период той развива концепцията за Цветето на завръщането кя-
райка – нова позиция, която по-рано не е имал. Кярай е Дзен термин отна-
сящ се към основното учение в Дзен, когато съзнанието постигнало сатори 
трябва да се върне в предишното си състоянието. В опит да обясни приро-
дата на хана на завръщането, Дзеами установява девет нива на изкуството 
НО, разделени на групи от по три. 
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Дзеами смята, че актьорът започва да развива себе си някъде от средни-
те нива, от където се стреми към юген като ключ към добрата игра, но акть-
орските техники все още не са напълно усвоени. Най-високото от средните 
три нива, Истинското цвете, е постигането на красотата на юген в техника-
та, изучена във времето на преминаване през предните нива. Последното, 
най-висшето ниво, хана на възвишеното, е ниво на не-съзнателната игра на 
актьора. Цветето на завръщането се отнася до представянето на майстора 
актьор, постигнал перфектното изкуство на юген, играещ в стила на „не-
юген“, както го нарича Кониши. 

Дзеами пише за Цветето на завръщането и в друг свой трактат, където 
споделя възгледа, че това е стил, който може да бъде игран веднъж в живота 
на актьор, при това той задължително ще бъде над 40 годишен. Въпреки, че 
през късния си период Дзеами често се обръща към хана на завръщането, 
никога не го обяснява в директен текст. Няма откъде в трактатите му да въз-
становим цялостната концепция за този идеален вид игра.

Ключови елементи обаче могат да бъдат намерени в трактатите за Но на 
Компару Дзенчику, който наследява тайната за това изкуството от Дзеами 
след смъртта на сина му. От девет нива на хана при Дзеами, в трактатите 
на Дзенчику те се свеждат до шест кръга на актьорско майсторство. Пости-
гайки хана през своята кариера Дзеами сега прави разлика между Цвете-
то, което съществува във всеки случай и Цветето , което се появява само в 
определени моменти и в определено състояние. Първото той нарича хана на 
същността, а второто хана на предназначението. Като цяло, шестте кръга на 
Дзенчику прилагат тази концепция от нива основани на същността. 

В заключение:
Символите винаги са изразявали дълбините на човешкото съзнание и 

възможностите на неговият ум. От праисторически времена хората ги из-
ползват за предаване на идеи, неизразими чрез простото езиково описание. 
Някой от тези образи са извечни и универсални за цялото човечество. Мо-
жем да ги открием в изкуството, където да проследим развитието им от „жи-
вия“ източник и трансформацията им в различните изкуства, до сложни и 
възвишени естетически термини. 

Растителната символика е присъща на всяка култура. В основата на асо-
циацията ѝ със света на човека стои естеството на природата ѝ – преходност, 
прераждане, красота. Цветето е един от символите превърнал се в изразител 
на някой основни човешки схващания и  пази значението им от древността 
до днес. Тема е и на множество художествени интерпретации. В японското 
сценично изкуство НО цветето става символ на майсторството в актьорската 
игра. Най-видният представител и теоретик на това изкуство, Дзеами Мо-
токийо, развива на основата на мимолетността и красотата на цъфтежа на 
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цветето, може би най-задълбочената и сложна символика свързана с образа 
на цветето. Обвързвайки я с възвишените си представи за изяществото в 
едно изкуство и вероятно поради това, в един момент от своето обогатява-
не, този символ става неизразим с думи, а достъпен само чрез практиката 
и усилията на посветилия се на изкуството НО. Цветето или хана, става 
тематичен фокус на неговите трактати, сърцевина на цялото му творчество. 
Както посочва Бойка Цигова, заради обширния естетически  и семантичен 
потенциал на понятието хана, неговата интерпретация не би могла да бъде 
еднозначна. Поради това настоящата разработка може да очертае най-общо 
приложението и разнообразието на растителната символика и да вземе ес-
тетическата категория хана на Дзеами като връх в понятийната ѝ натоваре-
ност. 
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ЯПОНСКАТА ГРАВЮРА „УКИЙО-Е“  
АНДО ХИРОШИГЕ

Теодора Станчева
МП „Японски език и култура“ I курс

Укийо-е – „картини от плаващия свят“
Укийо-е обхваща широк спектър от различни произведения на худо-

жественото изкуство – гравюри върху дървени плочки, рисунки, картини, 
илюстрации, брошури за театър и сумо турнири, сътворени през периода 
Едо (1600 – 1868). В средновековен будистки контекст укийо се отнася до 
„светът на тъгата“, където „уки“ означава „болезнен“ или „омразен“, но 
през периода Едо в това понятие „уки“ се явява омофон  със значението 
на „плаващ“, „носещ се“, а изкуството от това направление се свързва със 
съвременност или страст и чувствена любов. 

През XVI и XVII век укийо-е започва като ръчно изработвани свитъци и 
паравани с рисунки от всекидневието. Те най-често отразяват популярни по 
това време начини за забавление като изпълнения на пътуващи музиканти 
и танцьори, ханами1, фестивали и други. Дотогава на художниците е било 
възлагано да рисуват предимно сцени от религиозни текстове, илюстрации 
към свитъци на аристократи или сезонни картини. В контраст със старата 
практика укийо-е гравюрата е насоченa към широка публика, като поради 
все по-голямото търсене към края на XVII век се развиват техники за масово 
производство. Укийо-е търговци се срещат често по пазарите, където пред-
лагат стоката си евтино и тя става достъпна за обикновените граждани. В 
опити да ограничат големите печалби на търговската прослойка органите на 
властта многократно издават наредби, определящи размерите и темите на 
укийо-е, като след 1799 г. те са цензурирани и определени като „неморални 
и покваряващи“.

Укийо-е претърпява голяма трансформация през годините. Първите 
образци са черно-бели, като оцветяване се е добавяло по-късно на ръка. Ръчна-
та изработка отнемала много време и бройките не отговаряли на постоянното 
търсене и се започнало печатане на картини с 2-3 цвята. Към 1765 г. техниките 
за добавяне на повече цветове вече били реалност и това направило образците 
от тези години по-реалистични и изразителни от предходните. Материалите 
за тях били на водна основа, което давало възможност да се постига вариация 
в нюансите на един и същи цвят. Художници и печатари споделяли постиже-

1 Традиционен японски обичай за съзерцаване на цъфнали вишневи дървета сакура през 
пролетта.



60

   
Списание на младия японист, бр. 5/2016

нията си за изобразяване на ефекти като отражения на предмети във вода или 
огледала, предаване на образ през прозрачна материя. Понякога към боите се 
добавял метален прах, който да придаде блясък на повърхността. По времето 
на майстори като Андо Хирошиге, укийо-е гравюрите се изработвали с до 
двайсет цвята, като художниците се надпреварвали не само чрез разнообразие 
на цветовата гама, но и чрез изкусни композиции. 

Основни теми в укийо-е 
Картини на куртизанки и актьори (биджин-га и якушя-е)
Красивите жени (биджин) от Йошивара2 са един от основните обекти 

на интерес за укийо-е художниците. Техни гравюри били най-търсени и че-
сто купувачите ги поставяли в домовете си подобно на днешните плакати 
на известни личности. Подобни открито комерсиални продукти се смятали 
за недостойни и вулгарни от аристокрацията, въпреки че образованите и 
красиви куртизанки нерядко отразявали идеалът за жена сред обикновените 
граждани.

Освен красиви девойки и много известни кабуки актьори получили сво-
ето признание чрез укийо-е картини. Както и куртизанките, те нямали място 
в социалната йерархия, но често били изобразявани преди важно представ-
ление или в известна своя роля. 

Укийо-е пейзажи
Пейзажите не са характерни за началния период на японската гравюра 

укийо-е, а се появяват като отделна тема едва около 1820 г. Една от причини-
те за това е цензурирането на неморалните биджин-га и якушя-е гравюри от 
държавата. Също така забрана има и върху използването на метален прах и 
много цветове. Тези ограничения, заедно с усъвършенстването на техники-
те за печатане, водят до изключително увеличаване на цветовия диапазон и 
възможността да се предават точно различни състояния на небе, светлина, 
вода, сняг. Това довело и до възход за пейзажните укийо-е. 

С увеличаването на интереса към пътешествията из Япония през перио-
да Едо, укийо-е пейзажите служели за сувенири от места, които са посетени 
или отразявали желани дестинации. Хирошиге и Хокусай са двамата май-
стори, които са известни най-вече със своите пейзажи. Те поставят пейзажа 
в центъра на стила укийо-е през 1830-те години. 

Художници често добавяли илюстрации към пътеводители. Хирошиге 
документирал детайлно живописната красота на известния тогава маршрут 
То:кайдо, като е известно, че той е държал много на достоверността на сво-
ите творби и често е използвал географски справочници. Към пейзажните 
укийо-е принадлежат и мейшьо-е. Мейшьо (букв. „място с име“) отразяват 

2 Квартал на забавленията и център на нощния живот в Едо.
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известно място, което имало литературна, духовна, историческа или пое-
тична конотация, особено когато било свързано и със сезонна символика. 
При мейшьо-е било важно да се отрази типичното настроение на мейшьо, 
а не просто то да бъде изобразено. В мейшьо-е присъстват не само добре 
познати пейзажи, но и панорамни пътища, живописни изгледи, реки, водо-
пади,  планината Фуджи и други. 

Влияние на Запада върху укийо-е
В Япония, която е затворена от външния свят, продължава ограничена 

търговия с европейски стоки на пристанище Нагасаки. През 1720 г. е вдиг-
ната забраната за притежаване на книги от чужд произход, което води до 
повишаване на интереса към западните науки и изкуство. Чрез разглеждане 
на нидерландски картини с маслени бои и офорти3 върху медни плочи япон-
ските художници изучавали западната права перспектива. Това е перспекти-
ва, при която размерът на изобразеният обект се намалява пропорционално 
с близостта му към точката — център (въображаем център в безкрайността) 
и с отдалечаването му от гледната точка на наблюдателя. По този начин у 
зрителя се създава илюзията, че наблюдава нещата в естествения им вид, 
т.е. тази перспектива води до усещането за реалност и триизмерност. 

Вертикалната перспектива, използвана в традиционното японско изку-
ство до момента, силно се различавала от тази в западния стил на изобразя-
ване. Тя притежава обширен изглед, разкриващ се от птичи поглед, с висок 
хоризонт и по-плоска повърхност. Към средата на XVIII век се появяват 
първите укийо-е, използващи права перспектива. 

Освен това в Япония бива представен нов вид синя боя от Германия, 
която се нарича „пруско синьо“. Чрез своята наситеност и блясък тя придава 
на укийо-е пейзажите илюзия за дълбочина и пространство. Този хибриден 
стил в укийо-е, който комбинира традиционни японски и западни техники, 
променя коренно начина на изобразяване на пейзажите. 

Залез на укийо-е 
Техниките и майсторството на стила укийо-е достигат своя връх в пе-

риода между 1750 – 1850 г. След това художествената изработка се влошава 
заради увеличаването на разходите по производство. Пазарът за укийо-е се 
свива, търсенето намалява и печатниците се опитват да предлагат стоката си 

3 От френски eau-forte – букв. „силна вода“ (има се предвид сярна киселина). Графична 
техника, при която се издрасква рисунка с острие върху грунд, покриващ метална плочка, 
обикновено цинкова или медна. Следва потапяне в киселина, която разяжда издрасканите 
линии по метала. После грундът се премахва чрез напоена с разредител кърпа, а разядените 
линии се изпълват с мастило. От получената матрица се получават клишета, които се използ-
ват върху влажна хартия с помощта на преса на принципа на дълбокия печат.   Техниката на 
офорта е била един от предпочитаните методи в творчеството на Рембранд.
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възможно най-евтино, което води до некачествено печатане, повтаряне на 
стари модели, използване на анилинови4 вместо растителни бои. Към края 
на XIX век укийо-е почти е изчезнало в традиционната си форма, като други 
графични изкуства – фотография и литография5 са в своя възход. 

В същото време докато укийо-е губи своята популярност в родината си, 
западни художници преоткриват японските образци на този стил и ги обявя-
ват за художествени шедьоври. През 70-те години на XIX век много европей-
ски учени и художници изследват японското изкуство и графични техники. 
Укийо-е има силно влияние върху творбите на прогресивни художници от 
този период (особено импресионистите) като Едгар Дега, Клод Моне, Едуар 
Мане, Винсент ван Гог и Джеймс Макнийл Уислър. Западните художници би-
ли запленени от блестящите и наситени цветове, опростените контурни очер-
тания и плоската асиметрична композиция на японските гравюри. 

Може би най-добре познати и талантливи укийо-е майстори са Андо 
Хирошиге и Кацушика Хокусай. И двамата изпробват различни стилове, 
като минават през традиционни картини, гравюра върху дървени плочки, 
илюстрации за книги, рисунки на красиви девойки биджин и сумисти. Но 
безспорно най-известни остават техните укийо-е пейзажи. Творбите на 
Хокусай се определят като дръзки и експериментални. В противовес Хи-
рошиге представя природното величие по реалистичен и деликатен начин, 
успявайки да съчетае елегантна форма и хармония с обикновения човек. 
Въпреки разликите в характера и стила им двамата творци демонстрират 
своя гений чрез своите пейзажни творби и доказват майсторството си, като 
издигат този не толкова популярен вид укийо-е до нови висоти. 

Андо Хирошиге6 (1797 – 1858)
Андо Хирошиге 安藤 広重 е роден през 1797 г. в район Яесу7, Едо. 

Баща му е началник на противопожарната служба в града. Въпреки ниския 
си чин в самурайската йерархия, той възпитава сина си според самурайския  
код на морал и ценности. Образованието му се смята за една от причините 
за изграждането на елегантния и мек стил, за който се ценят картините му. 

4 Анилинова боя, също известна като катранова боя, в групата на нефтени про-
дукти. Днес е забранена широката ѝ употреба заради множеството алергични реак-
ции, които може да предизвика.

5  от гр. líthos – „камък“, и от гр. gráphō – „пиша“.
Литографията е открита от Алойс Зенефендер през 1789 г. Това е първата нова 

печатарска техника след откриването на гравюрата през XV век. Литографията е 
графична техника, предназначена за плосък печат.

6  Също познат и под името Утагава Хирошиге 歌川 広重.
7  И днес съществува под същото име (八重洲) като квартал на един от 23-те админи-

стративни района на Токио – Чу:о: (中央区).
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През 1809 г. когато е на дванадесет години, Хирошиге губи и двамата 
си родители и наследява поста на баща си. В периода 1810 – 1811 г. той 
напразно се опитва да стане чирак и да учи при известния майстор на пор-
трети на кабуки актьори Утагава8 Тойокуни (1769 – 1825). Той вече има 
много ученици и отхвърля молбата на Хирошиге, но го препраща към своя 
приятел Утагава Тойохиро (1773 – 1829). През 1822 г. той напуска поста си 
в противопожарната служба и се отдава изцяло на изкуството. 

Хирошиге създава повече от 8 000 творби. В ранния си период се ог-
раничава предимно с популярните за това време биджин-га и якушя-е. Ин-
тересът на Тойохиро към укийо-е пейзажите, които нямали особена попу-
лярност в момента, повлиява силно върху младия му чирак. След смъртта 
на учителя си, Хирошиге променя коренно творчеството си и през 1825 г. 
издава поредицата от пейзажни гравюри『東都名所』9  „Известни места в 
Източната столица“, която се радва на добра критика и е ценена високо за 
композиция и използвана цветова гама. Той използва смело западни техни-
ки, за да създаде нов хибриден стил. Още в творбите от ранния му период 
се разкрива силния му интерес към изобразяването на измененията на пей-
зажите в зависимост от промяната във времето, положението на слънцето и 
смяната на сезоните. 

През 1832 г. Хирошиге пътува по известния То:кайски път10 за Киото 
по работа – той придружава свитата на висши чиновници, приближени на 
шогуна, които носят полагащия се годишен подарък на императора в Киото. 
Традиционно първия ден от осмия месец се отбелязвал чрез размяна на по-
даръци. Пътешествието сигурно е било невероятно преживяване за худож-
ника, човек от града, който е чувал много за известния То:кайски път. След 
завръщането си в Едо Хирошиге веднага се захваща за работа по един от 
най-известните си проекти『東海道五十三次』– „Петдесет и трите спирки 
по То:кайския път“11. Изданието от 1833 – 1834 г. се превръща в най-прода-
ваната серия от укийо-е гравюри. То затвърждава успеха на укийо-е пейза-
жите и разгръща възможностите за използване на нови техники, принесени 
отвън. Всички пейзажи са възпроизведени от неговите скици по цялата дъл-
жина на То:кайския път от 490 километра. Те са издадени заедно с точна да-
та, име на мястото, анекдоти, които спътниците му са разказвали и бележки 

8  Утагава Тойокуни и Утагава Тойохиро принадлежат към най-известната школа за уки-
йо-е през XIX век Утагава歌川派. Те са преки наследници на Утагава Тойохару, който 
е основателят ѝ. Други известни майстори на укийо-е, получили името на тази шко-
ла, са Кунисада 国貞, Кунийоши 国芳и Йошитоши 芳年. 

9  „Известни места в Източната столица“
10  Най-важният от петте основни маршрута (五街道), които свързвали столицата с 

външни провинции през периода Едо. То:кайският път свързва Едо с Кьо:то, минава по 
крайбрежието на източен Хоншю. 

11 Виж Приложение 1.
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за терена. „Петдесет и трите спирки по То:кайския път“ се радва на огромен 
интерес както в Япония, така и на Запад, като през 1906 г. част от картините 
от тази серия са изложени в Чикагския институт за изкуство. 

Следват три серии от пейзажи 『浪花名所』– „Известни места в На-
нива12“ (1834), 『近江八景』– „Осем изгледа от О:ми13“ (1834) и『京都名
所』– „Известни места в Кьо:то“ (1835). Тъй като няма данни Хирошиге 
да е пътувал на запад от Кьо:то, се смята, че илюстрациите му на места в 
Нанива и изгледи от провинция О:ми се основават на георграфски справоч-
ници и на по-ранни пейзажни укийо-е на други художници. „Осем изгледа 
от О:ми“ е вдъхновен от „Осем изгледа от Сяосян14“, известен свитък от XI 
век с пейзажи и поезия на висшия дворцов чиновник, поет и художник Сун 
Ди (1015 – 1080). Той има силно влияние върху бъдещите поколения худож-
ници и води до силно подражание в роден Китай, както и Япония, Корея и 
Тайван, където през вековете се появяват много серии от картини, носещи 
името „Осем изгледа от ...“ и съответния географски обект. 

Първата съпруга на Хирошиге подкрепя финансово пътешествията му 
до известни за рисуване дестинации, като продава свои дрехи и кандзаши15. 
Тя умира през октомври 1838 г., а Хирошиге се жени повторно за шестнаде-
сет години по-младата от него Оясу, дъщеря на богат селянин от провинция 
То:то:ми16. През 1835 г. Хирошиге започва съвместен проект с Ейсай Ейсей 
(1791 – 1848) – 『木曽街道六十九次』, „Шестдесет и деветте спирки по 
пътя Кисо17. Той съдържа 71 картини18, от които 47 са дело на Хироши-
ге. Емоционално наситеният му стил описва истинско чувство за хармония 
между човек и природа. 

През 1848 г. художникът започва работа по най-грандиозната си серия 
от гравюри『名所江戸百景』– „Известни места в Едо: 100 изгледа“19, за 
чието завършване му трябва почти едно десетилетие. През 1856 г. започва 
поетапното печатане на готовите гравюри. Колекцията придобива голяма 
популярност и е препечатвана няколко пъти. 

12 Старото име на днешния град О:сака.
13 Провинция О:ми – днес част от префектура Шига.
14 От кит. 瀟湘; пинин: Xiāo Xiāng; регион в централен Китай, част от провинция Хунан.
15  Събирателен термин за японски украшения за коса от лакирано дърво с позлатени 

или посребрени елементи и разнообразна орнаментация. Имат най-широко приложение през 
периода Едо.

16 Днес в западната част на префектура Шидзуока.
17 По-известен като Накасендо: (中山道) „Централен планински път“. Един от петте ос-

новни маршрута, които свързвали столицата с външни провинции през периода Едо (五街
道). Накасендо: свързва Едо с Кьо:то, но минава през вътрешността на страната за  разлика 
от То:кайския път. 

18 По една за всяка спирка по пътя и Нихонбаши, а Накацугава-джюку, четиридесет и 
петата спирка,  е изобразена два пъти.

19 Виж Приложение 2.



65

   
Списание на младия японист, бр. 5/2016

Хирошиге дава своя отговор на известната поредица на Хокусай „36 из-
гледа на планината Фуджи“. При него изобилстват състояния на времето и 
сезоните, изгледи от различни точки и разстояние до планината. През 1852 
г. той издава хоризонтално ориентиран вариант на 『富士三十六景』20, а 
през 1858г. се появява вертикално ориентиран вариант на поредицата, из-
даден под същото име. В късния период на своето творчество Хирошиге 
доминира в пейзажната гравюра. Работите му често изобразяват пътници, 
които се наслаждават на известни крайпътни заведения, местни забележи-
телности и природната красота по пътя. Те преминават през дъжд, сняг, през 
четирите годишни времена и техните разнообразни състояния. През 1856 г. 
в съвместна работа с предприемача Уоя Ейкичи, той преиздава избрани свои 
гравюри в луксозно издание, което е било отпечатано с най-нова релефна 
техника, като са добавени стрита слюда и метален прах за блясък. 

Смъртта на Андо Хирошиге идва внезапно през 1858 г. по време на 
епидемия от холера, която отнема живота на хиляди души в цяла Япония. В 
предсмъртен стих джисей21 той пише: 東路（あづまぢ）に筆をのこして
旅の空　西のみくにの名所を見む („Оставих четката на изток, небе при-
канващо на път, ще видя известните места на запад. „) Западните земи 西
のみくに се отнасят към провинциите на запад от Едо, но може да симво-
лизират и „рая на земята“, който присъства в доктрината на Амида будиз-
ма. След смъртта на Хирошиге, останалите гравюри от 『名所江戸百景』
са довършени от ученика му Сузуки Чинпей22. Той е женен за дъщерята на 
художника, Отацу, и по-късно получава титлата Хирошиге II. Творбите му 
много наподобяват стила на неговия учител. Бракът му се оказва неуспешен 
и при раздялата си с Отацу той се отказва от титлата Хирошиге II и приема 
името Кисай Риш’шьо: (喜斎立祥). Друг ученик23 на Хирошиге се жени за 
дъщеря му и приема титлата Хирошиге III. Въпреки че и Хирошиге II и Хи-
рошиге III са признати за своето творчество, нито един от двамата не дости-
га до славата и майсторството на своя учител. Други ученици на Хирошиге 
са Утагава Шигемару, Утагава Шигекийо и Утагава Хирокаге. Те изграждат 
негова мемориална плоча в храма Акиба през 1882 г., но тя е унищожена при 
бомбардировките над Токио по време на Втората световна война. 

Стилът и наследството на Андо Хирошиге
Андо Хирошиге е последовател на школата Утагава 歌川派. Други из-

20 „36 изгледа на планината Фуджи“.
21  Поетичен жанр, развит в източноазиатските култури; най-силно разпространен в Япо-

ния; дълбоко свързан с Дзен будизма. В него авторът (често предусещащ идващия край) 
предлага размисъл над смъртта и смисъла на пътя на живота, който е извървял.

22 鈴木鎮平 (1826 – 1869)
23 Гото: Торакичи  後藤寅吉, но в последствие приема името Андо: Токубей  安藤

徳兵 (1843 – 1894).
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вестни майстори на укийо-е, получили името на тази школа, са Кунисада 
国貞, Кунийоши 国芳. Школата е водеща за утвърждаването на японската 
гравюра укийо-е през XIX век. Жанрът се радва на популярност, а печатар-
стките изделия намират все по-широка публика. 

Стилът на пейзажите на Хирошиге се характеризира основно с упо-
требата на удобна гледна точка за разгръщане на композицията, сезонни 
алюзии и наситени цветове. Той работи предимно в областта на мейшьо-
е 名所絵. Пейзажните композиции са най-близки до жанра в европейска-
та живопис ведута, който е особено популярен за Венеция през XVIII век. 
Мейшьо-е са търсени предимно от пътешественици, които са искали спо-
мен от местата, които са посетили, а по-късно, след отварянето на Япония, 
и от западни посетители. Вдъхновение за художника са ставали както соб-
ствените му пътувания, така и разкази за чужди пътешествия. Публиката е 
имала две изисквания към този жанр: да са впечатляващи и прецизни. Хи-
рошиге отговаря и на двете, особено в последната си поредица от гравюри 
『名所江戸百景』. В нея той представя изгледи значими не само заради 
своята географска прецизност, но и с иновативни художествени похвати и 
композиция. Те достоверно пресъздават пространствените мащаби на отра-
зените места. Само в малка част от своите гравюри Хирошиге си позволява 
да хиперболизира изобразените в близък план предмети24. Най-смелите му 
опити с различен тип перспектива отново се откриват в „Известни места 
в Едо: 100 изгледа“ на отдалечени разстояния, застъпване или намаляване 
на размерите на изобразените предмети. По-ранните му проекти са много 
естествени, без допълнителен замисъл с фокус върху постигнатия резултат. 
Изгледите от То:кайския път от 1833 – 1834 г. например, са също толкова 
успешни в отразяването на дълбочина в перспективата. 

Хирошиге изследва китайските модели на рисуване още като чирак, но 
влиянието им продължава да се вижда и в по-късния етап на развитието му 
като творец с „Осем изгледа от О:ми“ и едни от последните му гравюри на 
Едо, където присъстват кумогата облаци, изобразени в типично китайски 
стил и комбинирани с вертикална ориентация на изображението. 

Майсторът е твърд в убеждението си, че основата на самото начинание 
да се рисува е истината и нейното наблюдаване. Идеята за прецизност се 
смекчава от различните способи за създаване на художествена композиция; 
художникът може свободно да борави с пространствените съотношения, из-
бор на гледище, реално или не, селективност при изобразеното съдържание, 
използваните художествени похвати. Наследниците му приемат неговите 
модели на перспектива, но малко от техните гравюри приличат на естестве-

24 Гравюри номер 30, 36, 48 и 86 от 『名所江戸百景』– „Известни места в Едо:100 из-
гледа“. Виж Приложение 2.
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ния и елегантен стил на  Хирошиге. 
Гравюрите на Хирошиге имат силно влияние върху френските импре-

сионисти Клод Моне и Винсент ван Гог. Последният копира две от „Из-
вестни места в Едо: 100 изгледа“, които са част от колекцията му укийо-е 
гравюри. Стилът на Хирошиге се отразява и върху артистичното движение 
Мир иску́сства25, чийто известен представител е Ива́н Били́бин. Пол Сезан 
и Джеймс Уислър също са сред художниците, на които повлиява неговия 
стил. Луис Гонсе, управител на влиятелния в художествените среди вестник 
Gazette des Beaux-Arts26 и автор на два тома L‘Art Japonais от 1883 г., опре-
деля Хирошиге за най-великия пейзажист на XIX век. „Картините се осно-
вават на формата на нещата. Така че ако копираш формата и добавиш 
стил и значение, резултатът е картина... За да изобрази красива гледка, 
художникът трябва да знае как да съчетае елементите, които я изгра-
ждат.“ – Хирошиге, 1849 г. в Наръчник за рисуване 絵本手引草.

БИБЛИОГРАФИЯ

Amsden, D. (1912) The Heritige of Hiroshige. Paul Elder and Company Publishers. San Francisco. 
(Digitized for Microsoft Company by the Internet Archieve in 2007; University of California 
Libraries.)

Forbes, Andrew; Henley, David (2014). Utagawa Hiroshige’s 36 Views of Mount Fuji. Chiang Mai: 
Cognoscenti Books. 

Forbes, Andrew; Henley, David (2014). Utagawa Hiroshige‘s 53 Stations of the Tokaido. Chiang 
Mai: Cognoscenti Books.

Friese, Gordon: Utаgawa Hiroshige. Die 69 Stationen des Kisokaidô. Eine vollständige Serie 
japanischer Farbholzschnitte und ihre Druckvarianten. Verlag im Bücherzentrum, Germany, 
Unna 2008. 

Lane, Richard. Images from the Floating World, The Japanese Print. Oxford: Oxford  University 
Press. 1978.

Oka, Isaburo (1992). Hiroshige: Japan‘s Great Landscape Artist. Kodansha. 
Uspensky, Mikhail (2011). Hiroshige. Parkstone International.
Ukiyo-e: 250 years of Japanese Art (1979). Toni Neuer, Herbert Libertson, Susugu Yoshida; W. H. 

Smith.
http://www.hiroshige-tendo.jp/

25 Руско артистично движение от началото на XX век. Съществувало е и художествено 
списание със същото име.

26 Периодично списание с художествена критика, създадено през 1859 г. от Едуар Усе.



68

   
Списание на младия японист, бр. 5/2016

Приложение 1

№ Картина Номер на спирка и име
Име на 

японски 
език

1 Потегляне от Едо. Ни-
хонбаши 日本橋

Нихонба-
ши

2 Първа спирка: Шинагава 品川 Шинагава

3 Втора спирка: Кавасаки 川崎 Кавасаки

4 Трета спирка: Канагава 神奈川 Канагава

5 Четвърта спирка: Ходо-
гая

程ヶ谷, 保
土ヶ谷

Ходогая

6 Пета спирка: Тоцука 戸塚 Тоцука
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7 Шеста спирка: Фуджи-
сава 藤沢 Фуджисава

8 Седма спирка: Хирацука 平塚 Хирацука

9
Осма спирка: О:исо
Дъжд при крайбрежния 
град. 

大磯 О:исо

10
Девета спирка: Одавара
Преминаване на река 
Сакава през брод 

小田原 Одавара

11 Десета спирка: Хаконе
Високи скали до езеро. 箱根 Хаконе

12

Единадесета спирка: 
Мишима 
Пътниците подминават 
храм в мъглата. 

三島 Мишима

13 Дванадесета спирка: 
Нумадзу 沼津 Нумадзу
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14

Тринадесета спирка: 
Хара
Пътниците минават по-
край планината Фуджи 

原 Хара

15 Четиринадесета спирка: 
Йошивара 吉原 Йошивара

16
Петнадесета спирка: 
Канбара
Сняг в селото. 

蒲原 Канбара

17
Шестнадесета спирка: 
Юи Пътници на висока 
скала край морето.

由井, 由比 Юи

18 Седемнадесета спирка: 
Окицу 興津 Окицу

19 Осемнадесета спирка: 
Ейджири 江尻 Ейджири

20 Деветнадесета спирка: 
Фучу: 府中, 駿府 Фучу:
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21
Двадесета спирка: Ма-
рико
Крайпътен хан. 

鞠子, 丸子 Марико

22 Двадесет и първа спир-
ка: Окабе 岡部 Окабе

23 Двадесет и втора спирка: 
Фуджиеда 藤枝 Фуджиеда

24 Двадесет и трета спирка: 
Шимада 島田 Шимада

25

Двадесет и четвърта 
спирка: Каная  
Пресичане на широка 
река. 

金屋, 金谷 Каная

26 Двадесет и пета спирка: 
Нис’сака 日坂 Нис’сака

27 Двадесет и шеста спир-
ка: Какегава 掛川 Какегава
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28 Двадесет и седма спир-
ка: Фукурои 袋井 Фукурои

29 Двадесет и осма спирка: 
Мицуке 見附 Мицуке

30 Двадесет и девета спир-
ка: Хамамацу 浜松 Хамамацу

31 Тридесета спирка: Ма-
исака 舞阪 Маисака

32 Тридесет и първа спир-
ка: Араи 荒井, 新居 Араи

33 Тридесет и втора спирка: 
Ширасука 白須賀 Ширасука

34 Тридесет и трета спирка: 
Футагава 二川 Футагава
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35 Тридесет и четвърта 
спирка: Йошида 吉田 Йошида

36 Тридесет и пета спирка: 
Гою 御油 Гою

37 Тридесет и шеста спир-
ка: Акасака 赤坂 Акасака

38 Тридесеи и седма спир-
ка: Фуджикава 藤川 Фуджикава

39 Тридесет и осма спирка: 
Окадзаки 岡崎 Окадзаки

40 Тридесет и девета спир-
ка: Чирю:

地鯉鮒, 知
立

Чирю:

41 Четиридесета спирка: 
Наруми 鳴海 Наруми
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42 Четиридесет и първа 
спирка: Мия 宮 Мия

43 Четиридесет и втора 
спирка: Кувана 桑名 Кувана

44 Четиридесет и трета 
спирка: Йок’каичи 四日市 Йок’каичи

45 Четиридесет и четвърта 
спирка: Ишиякуши 石薬師 Ишиякуши

46

Четиридесет и пета 
спирка: Шьо:но
Пътници изненадани от 
внезапен дъжд.

庄野 Шьо:но

47
Четиридесет и шеста 
спирка: Камеяма
Замък с заснежен склон.

亀山 Камеяма

48

Четиридесет и седма 
спирка: Секи
Потегляне от странно-
приемница. 

関 Секи
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49 Четиридесет и осма 
спирка: Сакашита 坂下 Сакашита

50 Четиридесет и девета 
спирка: Цучияма 土山 Цучияма

51

Петдесета спирка: Ми-
накучи

水口 Минакучи

52 Петдесет и първа спир-
ка: Ишибе 石部 Ишибе

53 Петдесет и втора спирка: 
Кусацу 草津 Кусацу

54 Петдесет и трета спирка: 
О:цу 大津 О:цу

55 Край на То:кайския път.
Пристигане в Кьо:то 京師

Санджо: 
О:хаши 
в Кейши 
(„столица-
та“)
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Приложение 2
*   Пролет   Лято   Есен   Зима27

 Име Място Бележки Картина

— Съдържание — 
Четири таблици с имена на 
картините според четирите 
годишни времена. 

1

Нихонбаши: 
Проясняване 
след снежна 
буря 
(日本橋雪晴)

Нихонбаши, 
Замъкът Едо, 
Планината Фуд-
жи 

—

2 Касумигасеки
 (霞がせき)

Улица (днес 
квартал Касу-
мигасекидзака),
караулна барака 
при резиденция 
на клана Асано, 
жилищни поме-
щения на саму-
раи от клана Ку-
рода, Токийски 
залив 

Борови дървета кадомацу  и 
улични танцьори подсказват 
за отбелязване на Нова годи-
на; хвърчило с йероглиф за 
думата „сакана“ – риба пре-
праща към издателя на сери-
ите Саканая Ейкичи 

3

Хибия и Сото 
Сакурада от-
към квартал 
Ямашита  (山
下町日比谷外
さくら田)

Резиденция на 
даймьо Набе-
шима Кансо: 
от района Сага; 
външен ров на 
Замъкът Едо, 
планината Фуд-
жи 

Борови дървета кадомацу, ха-
гоита27 и хвърчила подсказ-
ват за отбелязването на Нова 
година 

27 Правоъгълни дървени ракети, които се използват при традиционната игра ханецуки, 
подобна на федербал, но без мрежа между играчите.
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 Име Място Бележки Картина

4

Цукудаджима 
и мостът Ейтай 
 (永代橋佃し
ま)

Мост Ейтай, 
река Сумида, 
рибарски лодки 
при Цукудад-
жима 

Почти идентична компози-
ция на Хирошиге под името 
„Мост Ейтай“ може да се от-
крие във втория том на серии-
те му „Илюстровани сувени-
ри от Едо“ 

5

Храм Еко:ин 
в Рьо:гоку и 
мост Мотоя-
наги 
(両ごく回向院
元柳橋)

Сигнална ку-
ла на храма 
Еко:ин, квартал 
Хонджо, река 
Сумида, рези-
денция на фе-
одала на Танба 
– Мацудайра, 
планината Фуд-
жи 

Кулата се отнася към сумо 
турнирите, провеждани в 
храма; картината се появява 
на пазара два месеца след 
известно представяне на хра-
мовите съкровища пред пу-
блика. 

6

Комплекс за 
езда Хацуне 
в Бакурочо:  (
馬喰町初音の
馬場)

Комплекс за 
езда Хацуне и 
противопожар-
на кула 

Занаятчии от Кон’ячо: изпол-
зват мястото за сушене на бо-
ядисани платове

7

Магазини 
за памучни 
изделия в 
О:тенмачо:
 (大てんま町木
綿店)

Улична сцена 
с гейши пред 
магазините 
за памук в 
О:тенмачо:.

—
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8 Суругачо: 
 (する賀てふ)

Мицуи (зана-
ятчийска къща 
Ечигоя), мага-
зини за платове, 
планината Фуд-
жи

Занаятчийската къша Ечигоя 
е предшественика на днеш-
ната верига луксозни магази-
ни Мицукоши, чиято главна 
квартира днес се намира на 
лявата страна на изобразена-
та улица.  

9

Яцуко:джи, 
Вътрешната 
страна на пор-
тата Суджикай 
 (筋違内八ツ
小路)

Кръстовището 
Яцуко:джи, ре-
ка Канда и храм 
Канда 

Едно от малкото просторни 
места в Едо, създадено като 
средство за ограничаване на 
пожари.

10

Изгрев при 
храма Канда 
Мьо:джин  (神
田明神曙之景)

Храм Канда 

Възможно е да е замислена 
като сувенир за посетителите 
на храма по време на праз-
ника му, който се отбелязвал 
всяка година на 15-тия ден от 
9-тия месец в почит на битка-
та при Секигахара. 

11

Залите на 
Кийомидзу и 
езерцето Ши-
нобадзу в Уено  
(上野清水堂不
忍ノ池)

Залата Кийо-
мидзу на храма 
Кан’ейджи, бо-
рови дървета, 
езерцето Шино-
бадзу 

Изобразените борови дърве-
та в действителност са с зна-
чително по-малки размери. 
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12 Уено Ямашита 
(上野山した?)

Ресторант Исея, 
храмове

Разпространена месец след 
смъртта на Хирошиге; ком-
позицията се основава на не-
гови скици, но се смята, че е 
довършена от Хирошиге II. 

13
Шитая 
Хироко:джи (
下谷広小路?)

Хироко:джи,
сгради на тек-
стилния търго-
вец Мацузакая

Издадена през месеца, когато 
магазин на Мацузакая отваря 
за втори път след земетресе-
нието от 1855 г. 

14

Храмови 
градини в 
Нип’пори
 (日暮里寺院の
林泉)

Храмови гра-
дини

Изобразени са цъфнали чере-
ши и азалии, но всъщност те 
цъфтят по различно време. 

15

Нос Сува до 
Нип’пори
 (日暮里諏訪
の台)

Храмът Сува 
Мьо:джин, връх 
Цукуба 

—
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16

Парк с цветя и 
склонът Данго-
зака в Сендаги 
(千駄木団子坂
花屋敷)

Овощна гра-
дина с череши, 
поле с теменуги 

Издадена във връзка с ре-
конструкцията на Шисентай 
след голямото земетресение 
от 1855 г. и официалното по-
сещение на парка от Токугава 
Иесада два месеца по-рано. 

17

Гледка на север 
от Асукаяма 
(飛鳥山北の
眺望)

Парк Асукаяма,
Връх Цукуба 

18
Храм О:джи 
Инари  (王子稲
荷の社)

Храм О:джи 
Инари, връх 
Цукуба 

—

19

Язовир „Голе-
мият водопад“ 
на река Отона-
ши при О:джи 
(王子音無川堰
棣 世俗大瀧
ト唱)

Река Отонаши, 
зала Амида на 
храм Кинринд-
жи Такатачо:

Отбелязва посещението на 
храма Кинринджи от Токуга-
ва Иесада.
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20

Фериботът 
Кавагучи 
и храмът 
Дзенко:джи 
(川口のわたし
善光寺)

Река Ара-
кава, храм 
Дзенко:джи

21
Връх Атаго в 
Шиба 
 (芝愛宕山)

Храм Атаго, 
заливът Едо 

Изобразено е пристигането 
на пратеник от Енпукуджи, 
който изпълнявал ритуал 
за добра поличба, здраве и 
успех в храма Атаго; голяма-
та дървена лопатка за ориз в 
ръката му символизира из-
обилие, а водораслите око-
ло врата му се раздавали на 
присъствашите, които варели 
отвара против настинки от 
тях. 

22
Хиро: на река 
Фурукава 
 (広尾ふる川)

Река Фурукава, 
„Лисицата“ (из-
вестен ресто-
рант) 

—

23

Езерцето 
Чийогаике в 
Мегуро 
 (目黒千代か
池川)

Езерцето Чийо-
гаике 

Представя новаторска техни-
ка за изобравяване на отра-
жение във вода, нетипична за 
стила. 
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24
Новият Фуджи 
в Мегуро (目黒
新富士)

Акведукт Мита, 
копие на пла-
нината Фуджи, 
планината Фуд-
жи 

Основният фокус е върху ко-
пие на планината Фуджи (ед-
но от многото), издигнато от 
поклонници през 1829 г. 

25

Оригиналният 
Фуджи в Ме-
гуро (目黒元
不二)

Копие на пла-
нината Фуджи, 
планината Фуд-
жи 

Това копие на планината Фуд-
жи е издигнато през 1812 г. и 
е било 12 м, най-високото в 
Едо; картината е поставена в 
таблицата за пролет, въпреки 
че вишневите дървета са об-
агрени в есенни цветове; има 
и игра на думи в заглавието, 
където „Фуджи“ не е изписа-
но с правилните йероглифи 
за името на планината, а с 不
二, букв. „не две“, което е за-
качка на автора с копирането 
на известната планина.

26

„Борът на 
окачената 
броня“ на нос 
Хак’кейдзака  (
八景坂鎧掛松)

То:кайският 
път, Заливът 
Едо 

Изобразява известен изглед 
от залива Едо; според леген-
да Минамото но Йошиие за-
качил своята броня на това 
дърво през 1062 г.; 

27
Сливова гради-
на в Камада 
(蒲田の梅園)

Сливова гради-
на в Камада —
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 Име Място Бележки Картина

28

Дворцовият 
хълм в Шина-
гава (品川御殿
やま)

Дворцовият хъ-
лм

Изобразява известно място 
за съзерцаване на вишневи 
цветове, както и разрушава-
нето на пейзажа след изкопна 
дейност; земната маса се е 
използвала за изграждането 
на отбранителни насипи по 
крайбрежието след присти-
гането на комодор Пери през 
1853 г. 

29

Храм Мотоха-
чиман в Суна-
мура
 (砂むら元八
まん)

Тории28 на 
храма Мотоха-
чиман, заливът 
Едо —

30

Парк със сли-
вови дървета в 
Камеидо
 (亀戸梅屋舗)

Парк със сли-
вови дървета в 
Камеидо

Цветовете и тематика са 
свързани с картина номер 
27; копирана е от Винсент 
ван Гог в серията му от кар-
тини, повлияни от укийо-е 
Japonaiseriе.

31

Храм Адзума 
но мори и пре-
плетен камфор 
 (吾嬬の森連理
の梓)

Храм Адзума —

28 Яп. 鳥居 – елемент на традиционната японска храмова архитектура. Символизира пре-
хода и границата между светското и свещеното пространство.
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32 Янагишима
 (柳しま)

Зала Мьо:кен 
в храма 
Хо : ш ь о : д ж и , 
ресторант Ха-
шимотоя,
Връх Цукуба

—

33

Влекачи 
по канала 
Йоцугидо:ри 
 (四ツ木通用水
引ふね)

Канал 
Йоцугидо:ри

За разлика от картината 
истинският канал е прав. 

34

Нощен изглед 
на Мацучияма 
и канала Сан’я 
 (真乳山山谷堀
夜景)

Река Сумида, 
канал Сан’я, 
ре сторантите 
Юмеиро и Та-
кея,  хълм Ма-
цучияма, храм 
Шьо:тен 

Единствената картина, в коя-
то се изобразява човешка фи-
гура на преден план.

35

Храм Суид-
жин и квартал 
Мас’саки на 
река Сумида
 (隅田川水
神の森真崎 
Sumidagawa 
Suijin no mori 
Massaki?)

Ствол на виш-
нево дърво, 
храм Суид-
жин, река Су-
мида, квартал 
Мас’саки, връх 
Цукуба
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36

Гледка от хра-
ма Суиджин в 
Мас’саки, про-
ток Учигава
 (真崎辺より
水神の森内川
関屋の里を見
る図)

Река Сумида, 
храм Суид-
жин, квартал 
Мас’саки, връх 
Цукуба

37

Пещи за кере-
миди и фери-
ботът Хашиба 
по река Сумида
(墨田河橋場の
渡かわら竈)

Пещи за ке-
ремиди, река 
Сумида, храм 
Суиджин, връх 
Цукуба

38
Зазоряване в 
Йошивара (廓
中東雲)

Йошивара 

Отпечатана два месеца пре-
ди отварянето на Йошивара 
за втори път, след като изга-
ря до основи заради пожар в 
следствие ана земетресение 
от 1855 г. 

39

Далечен изглед 
към Кинрю:зан 
и мост Адзума 
 (吾妻橋金龍山
遠望)

Река Су-
мида, мост 
Адзума, храм 
Кинрю:зан, пла-
нината Фуджи

—
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40

Акведукт Се-
кигучи
 (せき口上水
端はせを庵椿
やま)

Акведукт Секи-
гучи —

41
Храм Хачиман 
в Ичигая 
(市ヶ谷八幡)

Ров Ичигая, 
търговска ули-
ца, храм Хачи-
ман 

Смятана за дело на Хироши-
ге II от някои изследователи. 

42

Вишневи цве-
тове на брего-
вете на река 
Тама
 (玉川堤の花)

Река Тама

43

Нихонбаши и 
Едобаши
 (日本橋江戸
ばし)

Нихонбаши,
Едобаши



87

   
Списание на младия японист, бр. 5/2016

 Име Място Бележки Картина

44

Изглед на ули-
ца Нихонбаши 
Ич’чо:ме
 (日本橋通一丁
目略図)

Н и х о н б а ш и 
Ич’чо:ме

Магазинът Широкия днес се 
е превърнал в един от най-го-
лемите универсални магази-
ни в Токио, част от финансо-
вата група Токю:.

45 
(62)

Мост Яцуми
 (八ツ見のは
し)

Мост Яцуми, 
замъкът Едо, 
планината Фуд-
жи

—

46 
(45)

Фериботът 
Йорои, Коами-
чо:  (鎧の渡し
小網町)

Река Нихонба-
ши, фериботът 
Йорои 

—

47 
(46)

Сейдо: и река 
Канда от моста 
Шьо:хей 
 (昌平橋聖堂神
田川)

М о с т 
Шьо:хей, хълм 
Шьо:хейдзака, 
река Канда

Големината на хълма вляво е 
силно преувеличена. 
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48 
(63)

Мост Суидо: (
水道橋駿河台)

Изглед от Су-
ругадай, река 
Канда, мост 
Суидо:, замъкът 
Едо, планината 
Фуджи

49 
(47)

Водопад Фудо: 
в О:джи (王子
不動之滝)

Водопадът Фу-
до:

50 
(64)

Храм Кумано 
Джю:ниша при 
Цунохадзу 
 (角筈熊野十
二社 俗称十二
そう)

Храм Кумано 
Джю:ниша —

51 
(65)

Фестивал 
Сан’но при 
Ко:джимачи  (
糀町一丁目山
王祭ねり込)

Ров и портата 
Хандзо:мон на 
замъкът Едо 

Фестивалът се е провел ме-
сец преди удобряването на 
картината за издаване. 
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52 
(48)

Градина с 
пауловния в 
Акасака 
(赤坂桐畑)

Градина с па-
уловния, храм 
Хие, резиден-
ция на даймьо 
Курода от Фу-
куока

В храмът Хие се провежда 
фестивалът Сан’но. 

53 
(49)

Пагодата 
на храм 
Дзо:джо:джи и 
Акабане 
 (増上寺塔赤
羽根)

Храм 
Дзо:джо:джи, 
мост Акабане, 
резиденция на 
даймьо Арима 
от Куруме 

—

54 
(66)

Ровът Бен-
кей от Сото 
сакурада до 
Ко:джимачи 
(外桜田弁慶堀
糀町)

Югозападните 
укрепления по 
рова на замъка 
Едо, резиден-
ция на даймьо 
Ии от Хиконе, 
наблюдателни-
ца Ко:джимачи 

Наблюдателницата на 
Ко:джимачи изгаря в пожар 
в следствие на земетресение 
през 1855 г. и е възстановена  
два месеца преди публикува-
нето на картината. 

55 
(50)

Фестивал 
Сумийоши в 
Цукудашима 
(佃しま住吉
の祭)

Остров Цукуда-
шима 

Фестивалът Симийоши се 
провежда на 29-тия ден от 
шестия месец, един месец 
преди издаването на карти-
ната. 
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56 
(51)

Мост Ман’нен 
във Фукугава  (
深川萬年橋)

Мост Ман’нен, 
планината Фуд-
жи 

—

57 
(67)

Мицумата 
Вакаренофучи  
(みつまたわか
れの淵?)

Река Сумида, 
планината Фуд-
жи 

—

58 
(52)

Внезапен дъжд 
над моста 
Шин-о:хаши и 
Атаке (大はし
あたけの夕立)

Мост Шин-
о:хаши, квартал 
Атаке, река Су-
мида

Смята се за шедьовър и може 
би най-известната творба на 
Хирошиге; копирана от Вин-
сент ван Гог.

59 
(53)

Мост Рьо:гоку 
и бреговете на 
реката 
両国橋大川
ばた)

Река Сумида, 
мост Рьо:гоку

По това време най-големият 
мост в Япония. 
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60 
(68)

Река Асакуса, 
река Миято 
(浅草川大川端
宮戸川)

Река Сумида, 
връх Цукуба 

Изобразява поклонничество 
на планината О:яма.

61 
(54)

„Борът на 
успеха“ и Оу-
маягаши на 
река Асакуса 
 (浅草川首尾の
松御厩河岸)

Река Сумида, 
ферибот Оума-
ягаши

В „Илюстровани сувенири от 
Едо“ на Хирошиге присъства 
огледална на тази картина с 
жена на борда на лодката. 

62 
(55)

Зала Комаката 
и мост Адзума 
 (駒形堂吾嬬
橋)

Зала Комаката, 
река Сумида, 
мост Адзума, 
район Асакуса

63 
(69)

Река Аясе и 
Канегафучи 
(綾瀬川鐘か
淵)

Река Сумида, 
река Аясе

Най-северната точка на река 
Сумида, изобразена в тази се-
рия пейзажи. 
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64 
(56)

Градина за 
перуники Хо-
рикири 
(堀切の花菖
蒲)

Градина за пе-
руники Хори-
кири

Повлияна от европейското 
изкуство.

65 
(57)

В храма Каме-
идо Тенджин 
(亀戸天神境
内?)

Мост и градина 
в храмовия ком-
плекс Камеидо 
Тенджин 

Цъфналата глициния е сим-
вол на лятото. 

66 
(70)

Зала Сазай-
до: в храма 
Гохякурак’кан  
(五百羅漢さゞ
ゐ堂)

Зала Сазайдо: —

67 
(58)

Ферибот при 
Сакасаи (逆井
のわたし)

Река Накагава —
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68 
(59)

Отворена гра-
дина при храма 
Хачиман във 
Фукугава  (深
川八まん山ひ
らき)

Градина в храма 
Хачиман 

Представени са азалии и 
вишневи дървета, цъфнали 
едновременно, което е нети-
пично за Едо; хълмът на за-
ден фон е едно от копията на 
планината Фуджи

69 
(71)

Зала Санджу-
сангендо: във 
Фукугава  (深
川三十三間堂)

Зала Санджу-
сангендо:
Дървени скла-
дове в Киба

—

70 
(60)

Устието на ре-
ка Накагава (中
川口 Nakaga-
waguchi?)

Канал Онагига-
ва, река Накага-
ва, канал Шин-
кава

—

71 
(61)

Борове по река 
Тоне (利根川ば
らばらまつ)

Река Тоне —
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72

Ферибот при 
Ханеда и храм 
Бентен 
 (はねたのわた
し弁天の社)

Река Тама, храм 
Бентен, заливът 
Едо  

На мястото на храма Бентен в 
момента е издигнато летище 
Ханеда. 

73
Фестивал Та-
набата (市中繁
栄七夕祭)

Замъкът Едо, 
планината Фуд-
жи 

Смята се, че показва гледка 
от дома на самия автор

74

Магазини за 
коприна в 
О:денмачо: 
 (大伝馬町ごふ
く店)

Магазини за ко-
прина Даймару 

Хората са представени в ти-
пични за дърводелците обле-
кло. 

75

Квартал на 
бояджиите в 
Канда (神田
紺屋町 Kanda 
konya-chō?)

Замъкът Едо, 
планината Фуд-
жи

—
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76

Бамбуков 
кей до моста 
Кьо:баши (京
橋竹がし)

Мост Кьо:баши —

77

Мост инари и 
храм Минато в 
Теп’подзу 
(鉄砲洲稲荷橋
湊神社)

Канал 
Хач’чо:бори, 
храм Минато, 
мост Инари, 
планината Фуд-
жи 

—

78

Теп’по:дзу и 
храм Цукиджи 
Мондзеки 
 (鉄砲洲
築地門跡 
Teppōzu Tsukiji 
Monzeki?)

Река Сумида, 
храм Цукиджи 
Хонган

—

79

Храм Шиба 
Шим’мей 
и храм 
Дзо:джо:джи 
 (芝神明増上
寺)

Храм Шиба 
Шим’мей 
и храм 
Дзо:джо:джи 
 

—
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80
Мост Канасуги 
и Шибаура
 (金杉橋芝浦)

Мост Канасуги 
Изобразени са будистки по-
клонници от движението Ни-
чирен.

81
Ушимачи ни 
Таканава (高輪
うしまち)

То : к а й с к и я т 
път, заливът 
Едо

Името на Таканава означава 
„голямото колело“, което е 
изразено чрез колелото вдяс-
но и дъгата. 

82

Съзерцаване 
на луната (月
の岬 Tsuki no 
Misaki?)

Заливът Едо —

83
Шинагава 
Сусаки (品川
すさき?)

Река Мегуро, 
храм Бентен, за-
лив Едо

—
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84

„Дядовата 
чайна“ в Мегу-
ро  (目黒爺々
が茶屋)

Чайна, планина-
та Фуджи —

85

Хълм Киноку-
ни и далечен 
изглед към 
Акасака и езе-
рото Тамеике  (
紀ノ国坂赤坂
溜池遠景)

Вънщният ров 
Бенкейбори на 
замъка Едо 

Изобразени са самураи. 

86

Найто: Шинд-
жюку в Йоцуя 
(四ッ谷内藤
新宿)

Найто: Шинд-
жюку (първа-
та спирка на 
Ко:шю: Кайдо:)

87

Храм Бентен 
при езерцето 
Инокашира 
(井の頭の池弁
天の社)

Храм Бентен, 
езерце Инока-
шира 

Най-западната и най-далеч-
ната от центъра на Едо гледка 
от тази серия картини. 
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88
Такиногава в 
О:джи 
(王子滝の川)

Т а к и н о г а в а , 
храм Мацубаши 
Бентен, храм 
Конгоджи 

Оригиналният цвят е оран-
жев, но в следствие на окси-
дация на боите е потъмнял. 

89

„Лунен бор“ в 
Уено
 (上野山内月の
まつ)

Лунен бор, 
езерцето Ши-
нобадзу, храм 
Бентен

—

90

Нощен изглед 
на Сарукава 
мачи (猿わか
町よるの景)

S a r u k a w a -
chō street with 
theatres

Изобразената улица е била 
известна за многото кабуки и 
куклени театри. 

91

В храма Акиба 
до Уеджи
(請地秋葉の
境内)

Градините на 
храма Акиба

В долния ляв ъгъл са изобра-
зени монаси с инструменти 
за рисуване. 
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92

Храм Моку-
боджи и зелен-
чукови полета 
до протока 
Учигава  (木
母寺内川御前
栽畑)

Проток Учигава 
на река Сумида, 
ресторант Уе-
кия Хан’емон

Храмът Мокубоджи, който 
присъства в заглавието, се 
намира близо, но не е изобра-
зен на картината. Токугава 
Иесада посещава ресторанта 
месец преди публикуването 
на картината 

93

Ферибот Ниид-
жуку
 (にい宿のわ
たし)

Река Накагава 
Най-североизточната точка, 
отразена в тази серия карти-
ни.

94

Кленови дър-
вета при Мама. 
Храм Текона и 
мостът Цуги-
хаши 
 (真間の紅葉
手古那の社継
はし)

Река Едогава, 
храм Текона, 
мост Цугихаши

Оранжевият цвят е потъмнял 
с времето заради оксидация 
на боите. 

95

Изглед към 
Ко:нодай и 
река Тоне 
 (鴻の台とね川
風景)

Река Тоне (днес 
Едогава), пла-
нината Фуджи

—
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96

Хорие и Хекод-
зане
 (堀江ねこざ
ね)

Разклонение на 
река Едогава, 
селцата Хорие 
и Некодзава, 
заливът Едо и 
планината Фуд-
жи

—

97

Петте бора на 
канала Онаги
 (小奈木川五本
まつ)

Канал Онаги —

98

Фойерверки 
при моста 
Рьо:гоку  (両国
花火)

Река Сумида, 
мост Рьо:гоку —

99

Храмът 
Кинрю:дзан в 
Асакува
 (浅草金龍山)

Каминаримон, 
Хо:дзо:мон и 
пагодата на хра-
ма Сенсо:джи

Пагодата е била възстановена 
от земетресението от 1855 г.
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100

Укреплението 
Нихон и Йо-
шивара
(よし原日本
堤)

Укреплението 
Нихон, 
Йошивара —

101

Оризови поле-
та до Асакуса 
и фестивалът 
Ториномачи 
 (浅草田甫酉の
町詣)

Чайна в Йо-
шивара, храм 
Ч о : ко к уд ж и , 
планината Фуд-
жи 

—

102

Минова, Ка-
насуги и Мика-
вашима  (蓑輪
金杉三河しま)

Селата Минова, 
Канасуги и Ми-
кавашима  

—

103

Големият мост 
Сенджу 
(千住の大は
し)

Река Аракава, 
големият мост 
Сенджу

—
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104
Укреплението 
Коуме 
(小梅堤)

Канал 
Йоцугидо:ри —

105 Оумаягаши
(御厩河岸?) Река Сумида 

Двете изобразени жени са йо-
така, най-ниският ранг кур-
тизанки, чиито лица са били 
обезобразени и са носели 
много грим. 

106

Дървени 
складове във 
Фукугава (深川
木場 Fukagawa 
kiba?)

Дървени скла-
дове във Фуку-
гава

Йероглифът за „риба“ пре-
праща към издателят на кар-
тините Саканая Ейкичи. 

107

Фукугава 
Сусаки и 
Джу:мацубо  
(深川州崎十
万坪)

Връх Цукуба —
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108

Изглед към 
брега на Шиба 
 (芝うらの風
景)

Градините Ха-
марикю: и за-
ливът Едо

—

109

Южен Шина-
гава и брега 
Самедзу (南品
川鮫洲海岸)

Залив Едо, храм 
Каянджи, връх 
Цукуба

Рибари събират водорасли от 
потопени дънери. 

110

„Борът на 
окачените 
одежди“ при 
езерото Сен-
дзоку 
 (千束の池袈
裟懸松 Senzoku 
no ike Kes-
akakematsu?)

Борът на окаче-
ните одежди“ 
при езерото 
Сендзоку,
Храм Хачиман

—

111

Мостът Мегу-
ро и Хълмът на 
залезите 
 (目黒太鼓橋夕
日の岡)

Мост Мегуро, 
река Мегуро —
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112

Атагошита и 
улица Ябу 
(愛宕下薮小
路)

Улица Ябу, ре-
зиденции на 
даймьо Като: 
от Минакучи и 
Хиджиката от 
Комоно, порта 
на храма Атаго 

Улица Ябу се намира от дяс-
ната страна. 

113

Склонът Аой 
до портата 
Тораномон 
 (虎の門外あふ
ひ坂)

Склонът Аой, 
ров —

114

Мостът Бику-
ни покрит със 
сняг  (びくに
はし雪中)

Мост Бикуни, 
външният ров 
на замъка Едо 

—

115
Теренът за езда 
Таката 
 (高田の馬場)

Теренът за езда 
Таката —
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 Име Място Бележки Картина

116

Мост Сугата-
ми, мост Омо-
каге и Джариба 
при Таката 
 (高田姿見の
はし俤の橋砂
利場)

Река Канда, 
мост Омокаге, 
оризовите поле-
та при Хикава, 
храм Хикава, 
мост Сугатами

Известна с наситените си 
цветове картина; 

117

Изглед от хъ-
лма до храма 
Юшима Тен-
джин 
(湯しま天神坂
上眺望)

Храм Юшима 
Тенджин, езер-
це Шинобадзу, 
храм Кан’ейджи

—

118

Кицунеби в 
нощта на Нова 
година под 
дървото Еноки 
до О:джи 
 (王子装束ゑ
の木大晦日の
狐火)

Дърво еноки —

119

Изглед към 
дървета  пау-
ловния в Аса-
куса през дъж-
довна вечер  (
赤坂桐畑雨中
夕けい)

Езерце Тамеике

Творба на Хирошиге II; не-
винги се включва в изданията 
на „Известни места в Едно: 
100 изгледа“; някои изследо-
ватели я смятат за заместител 
на картина номер 52. 





НА СТУДЕНТИ ЯПОНИСТИ 

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
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ЗА КНИГАТА НА ХАРУО ШИРАНЕ  
„МОСТЪТ НА СЪНИЩАТА: ПОЕТИКА НА  

„СКАЗАНИЕ ЗА ГЕНДЖИ1“  

Димана Атанасова
Специалност Японистика, II курс

За автора: Харуо Ширане е шинчо професор по японска литература 
и култура и председател на „Катедрата по източни езици и култури“ към 
„Колумбийския университет“ (Columbia University in the City of New York). 
Също така той е член на „Института за източно азиатски изследвания Уе-
дърхенд“ отново към „Колумбийския университет“ (Weatherhead East Asian 
Institute) .

Проф. Ширане получава научно образователна степен бакалавър в „Ко-
леж Колумбия“ (1974) и защитава докторат към „Колумбийския универси-
тет“ (1983). От 1987 г. е член на преподавателския му колектив. През 1996 
г. е назначен за шинчо професор по японска литература и култура. Неговите 
научни интереси са в областите на японската литература, културна история 
и визуална култура, като по-специфично изследва връзката между полуляр-
ната и високата култура. Той пише задълбочено върху периода Хейан, сред-
новековната проза и прозата от периода Едо, както и изследва съвременното 
възприятие на литературната класика. Авторът е носител на наградата „Фул-
брайт“, наградата на „Японската фондация“, наградите „SSRC“ и „NEH”, 
както и наградите „Кадокава“, „Ишида Хакьо:“, а от 2010 г. е носител на 
възпоменателната награда „Уено Сацуки“ за принос към изследванията на 
японската култура. Има публикации на английски и японски език в редица 
престижни издания и е цитиран от вестник „Ню йорк таймс“. Автор и ре-
дактор е над 15 книги на английски език и още над 5 на японски език, между 
които има такива на литературна, поетическа и граматическа тематика. 

За книгата: Книгата Мостът на сънищата: Поетика на „Сказание за 
Генджи е първият научноизследователски труд на Харуо Ширане. Издадена 
е през 1987 г. от „Стандфорд унивърсити прес“ и през 1993 г. носи на автора 
си награтата „Кадокава“, спонсоритана от Японската асоциация. Книгата 
е съставена от 11 глави и заедно с „Бележки от автора“, „Бележки“ и „Би-
блиография“ е общо 276 страници. Започнал като докторска дисертация, 
трудът на Ширане се разраства до една от първите книги на английски език, 

1 В рамките на този реферат произведението на Мурасаки Шикибу 「源氏物語」(げんじ
ものがたり, Генджи моногатари) ще бъде преведено на български като „Сказание за Ген-
джи“.
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които изследват и проникват в дълбочина в поетичния свят на Сказание за 
Генджи. Заглавието на книгата е вдъхновено от последната глава на романа.

Целта на автора е да анализира романа за принц Генджи спрямо че-
тири фактора: връзката му с японската поетична традиция, връзката му с 
предхождащите го произведения в проза, спрямо историческия контекст на 
Япония от XI в. и спрямо вътретекстовите връзки между частите на романа. 
В книгата са включени анализи на текста от структуралистична, феминиста 
и формалистка гледна точка, с чести препратки към Henry James и някои 
други критици. 

Връзка с японската поетична традиция
Що се отнася до връзката на романа Сказание за Генджи с японската 

поетика, Ширане описва влиянието на традицията вака 和歌2 върху текста. 
Той заключава, че някои глави или части от глави, които биха се сторили 
безсюжетни и статични на съвременния читател, са обединени от поетич-
ната тематика и са предназначени да се разглеждат като антология на вака. 
Такива са например разделите на Генджи с неговите любими или епизодът 
със Суецумунохана.

Връзка с японската прозаична традиция.
Във връзка с отношението на романа с предхождащите го произведения 

в наратив, проф. Ширане смята, че ако съвременният читател не познава 
конвенциите на японската проза и моногатари  物語 традицията, той не би 
могъл да възприеме и оцени дълбочината на произведението и как са про-
менени класически теми и сюжети, за да паснат на целите на авторката. Ши-
ране вижда структурата на Генджи като децентиран наратив (стр.20), бази-
райки се на факта, че прозата по времето на Мурасаки Шикибу е била малка 
и разтеглива единица, кратък епизод, който е съдържал обикновено трима 
герои: мъжът, дамата на сърцето му и нейната прислужничка. Вариант на 
тази форма е героят да се срещне по отделно с няколко души. Авторът смя-
та, че по начало Генджи започва от този традиционен формат и в процеса на 
писане развива продължения и въведения. Т.е проф. Ширане смята, че Ска-
зание за Генджи е започнал като разказ и в отговор на популярността, ко-
ято добива пред публиката си, авторката пише многобройни продължения, 
а не един цялостен роман. Тъй като голяма част от наратива на Сказание 
за Генджи следва традиционния формат на утамоногатари 歌物語3, проф. 
Ширане вкарва терминът паралелна сегментация (стр.56) – съседни сцени 

2 Вака  和歌 ( букв. „японска поема, песен“) е тип поезия в класическата японска лите-
ратура.

3 Утамоногатари  歌物語, うたものがた е литературен поджанр на моногатари.
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или епизоди в наратива не е необходимо да са последователни във времето 
или причнинно-следствено свързани. По-скоро двата епизода функциони-
рат по аналогия на два последователни панела на Хейанската екранна жи-
вопис. Пример за това е например епизодът със смъртта на принцеса Аои, 
последван веднага от сватбата на Генджи с Мурасаки.

Едни от традиционните сюжети, обсъдени в Мостът на сънищата 
са мотивът за социалния романс4, мотивът за злата мащеха5 и мотивът за 
прогонването на младия благородник. Ширане смята, че освен да използ-
ва такъв тип утвърдени сюжети, срещани още в „Исе моногатари“, „Уцубо 
моногатари“ и „Очикубо моногатари“6, Мурасаки Шикибу ги видоизменя 
и преобразява, за да паснат на посланията, които тя иска да предаде. Ка-
то примери за това са съответно героинята Мурасаки (социален романс), 
историята на г-жа Кокиден с принц Генджи (злата мащеха) и историята на 
младата Тамаказура (прогонването на благородника). 

Друга теория на проф. Ширане е, че в Сказание за Генджи авторката 
Мурасаки Шикибу комбинира за първи път двете традиции на никки днев-
никовата литература, определяна като женска, и на моногатари прозата, 
определяна като мъжка. Но според критици на Ширане като Айлийн Гатен 
тази теория не е достатъчно правдоподобна, поради липса на доказателства. 

Връзка с историческата действителност.
Свързването на Генджи с непосредствения му исторически контекст е 

полезно, за да се покаже как наративът произхожда от реалността на ранния 
XI в. Ширане показва как завръщането на принц Генджи във властта след 
изгонването му и бракът му с Мурасаки не са били възможни да се случат 
по времето, в което Мурасаки Шикибу е живяла. Други такива нерелани 
случки са например когато г-жа Фуджицубо и г-жа Акиконому стават им-
ператрици или бракът на г-жа Акаши, дъщеря на провинциялен аристократ, 
с висш благородник. По този начин в книгата се дават доказателства, пот-
върждаващи теорията на Ямада Йошио и др., че сюжетът на Сказание за 
Генджи се развива век по-рано от написването си – през X в.

Вътрешни връзки между частите на произведението.
В последната част на своята книга Харуо Ширане изследва отношенията 

между отделните глави на произведението и как наративът се развива 
и еволюира. Историята на принц Генджи започва от блестящия начин 

4   Младо момиче, произхождащо от обедняло семейство е спасено от благородни, който 
ѝ позволява да се изкачи в обществото.

5  Мотив от приказките, където новата майка тормози заварената си дъщеря и се опитва 
да ѝ навреди по всякакъв начин.

6 По-ранни произведения на японската литература.
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на живот в Хейанския двор, за да премине през много човешки емоции. 
Еволюцията на разказа се открива и в персонажите, като процеса на 
израстване и достигнатите прозрения на един герой често надминават 
границите на собствения му живот и биват предадени на негов наследник 
(роднина или не). Например изводът, до който достига Хикару Генджи, че 
животът е илюзорен, е наследен от Каору. Или пък това, че принцеса Ойгими 
избира да се откаже от романтиката е защото тя е наследила усещането за 
преходността на любовта и красотата от Мурасаки.  

Заключение
Поставяйки Генджи в контекста на обществената история, литератур-

ните конвенции и очакванията на публиката, Харуо Ширане е успял да 
създаде интелигентно, чувствено и вдъхновяващо четиво. Мостът на мечти-
те е достъпно четиво, което препоръчвам на всички, които които желаят да 
получат по-задълбочен поглед върху езика и света на Генджи.
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ЗА КНИГАТА НА БОЙКА ЦИГОВА  
„ПЪТЯТ НА СЛОВОТО В ЯПОНИЯ. ЗА ИЗРЕЧЕНОТО  

И НАПИСАНОТО ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ“ 

Мартин Петров
Специалност Японистика, II курс

За автора: Бойка Цигова е професор по класическа японска литера-
тура и култура в специалност Японистика на катедра „Езици и култури на 
Източна Азия” във факултета по класически и нови филологии в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. През 1979 г. завършва специалност 
японска филология в Държавния университет на Санкт Петербург. Защи-
тава докторат по японско литературознание през 1991 г., научната степен 
„доктор на науките“ придобива през 2003 година, а научното звание „профе-
сор“ – през 2006 година. Член е на „Европейската асоциация по японистика“ 
(EAJS). За периода 1991 – 2004 г. провежда лекционни курсове по японски 
език и култура в редица университети в България, както и в университета 
„Хосей“, Токио. В годините (2002 – 2003) и (2010 – 2011) работи по индиви-
дуални и екипни научни проекти в Международния център за изследване на 
японската култура (NICHIBUNKEN), гр. Киото.

Проф. Цигова има над 70 публикации на български, английски, руски 
и японски език. Сред най-известните са „Дзен и японската художествена 
традиция“, „Фушикаден/напътствия за цветето в Но“, „Дзен и традици-
онните японски изкуства“ и др. Автор е на предговори към книги и преводи 
на български от японски, старояпонски и руски език. Неин е първият в Бъл-
гария превод от японски на български език на повестта „Снежната страна“ 
на Кавабата Ясунари, публикувана през 1977 г. в „Снежната страна. Хиляда 
жерава“. П., изд. „Хр.Г.Данов“.

За книгата: Книгата представлява панорамен обзор на японската ли-
тература. Тематиката се разглежда в два аспекта– като система от духовни 
ценности и като културно-исторически процес. Поради обширността на те-
матиката, книгата е разделена на две части– общ преглед на посоките на 
японското литературно развитие до XII в. и набор от очерци представлява-
щи отделни щрихи от литературни портрети и произведения от съвременни 
японски автори, като същевременно се разглеждат и аспекти на рецепцията 
ѝ в България.

Първата част започва с очертаване на периодизация на японската лите-
ратура, в който се разглеждат и някои характеристики на отделните периоди 
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и подпериоди. В края на първата глава се разглеждат и някои различия при 
периодизациите, както и някои основни предпоставки за тези различия. Ав-
торът изяснява, че ще се придържа към периодизация, създадена и наложе-
на от класическата школа на европейската японистика.

Във втората глава, в контекста на Япония и Североизточна Азия, се 
разглеждат понятията за литература, култура, етос и етнос и тяхната взаи-
мовръзка. По-нататък се разглеждат специфични белези на японската култу-
ра като самостойна ценностна система и отношението им към японската ли-
тература като културно исторически феномен. Авторът счита, че значенията 
на тези белези на японската култура ще спомогнат откриването на вярна по-
сока към „сърцето“ на японската литература. Като пример за положителен 
културен импулс отвън се разглежда и развитието на писмеността, което в 
крайна сметка води до зараждането на собственояпонската писменост кана.

В третата глава, авторът разглежда разпространението и влиянието на 
будизма върху японската литература и книжовност. Описва се как, макар 
и ново и чуждо учение, будизмът бива възприет радушно. Б. Цигова е на 
мнение, че причината се корени в разбираемото обяснение на Вселената, 
законите ѝ и съдбата на индивида в кръговрата на време-пространството. 
Разяснява се и развитието на жанрове повлияни от тази религия. Обсъжда 
се и историческото развитие на будизма в японската културно-историческа 
среда.

Следващата глава разглежда спецификата на зараждане и развитие на 
японската митология. Разглеждат се и молитвословията норито и писмени-
те източници на японската митология. Изследвани са и особеностите на та-
зи митология, сред които например съчетанието от две основни регионални 
митологични направления – тези от Ямато и Идзумо. Изяснява се ролята на 
„Коджики“古事記 и „Нихоншьоки“日本書紀като утвърждаващи връзката 
между първобожествата и владетелите на Япония. Накрая, главата разясня-
ва въпроса за външните влияния в японската митология.

В петата глава авторът се занимава с ранните литературни паметници– 
„Коджики“, „Нихоншьоки“ и „Фудоки“. Когато има такива,  се изясняват 
съставителите им; посочени са основни характеристики на съдържанието 
на тези творби, като се изясняват и характерни за тях жанрове.

След това книгата изследва общи характеристики на ранните поетични 
сборници, като по-нататък са разгледани и спецификите на определени про-
изведения от този тип. Особено внимание е обърнато на „Маньо:шю:“ 万葉
集 („Антология от безчет словолистия“). Задълбочено са разгледани някои 
негови характеристики и специфични изразни средства. Упоменават се и 
ключови поети, редом с характерните за тях теми и стилове. Главата заклю-
чава, че поезията на „Маньо:шю:“ е поезия на чувствеността и любовта, 
изживявана като висша ценност в живота на природата и човека.
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Седмата глава започва с очертаване на характеристиките на Хейанска-
та литература и културно пространство. След това са разгледани зародили 
се през епохата жанрове и представителни за тях произведения. Например, 
разглежда се жанрът моногатари и неговата типологична разновидност 
цўкури-моногатари–  като се споменава най-ранното прозаично произве-
дение– „Повест за бамбукосекача“, като се изяснява, че жанрът му днес се 
определя като приказка. Главата завършва с авторовото виждане, че има 
вероятност японецът да е запазил подсъзнателно традиционното вярване в 
магията на словото и нейното безсмъртие.

Втората част се състои от множество отделни етюди с разнообразна те-
матика. Първият от тях е върху японското сценично изкуство НО. Разглежда 
се произходът на това изкуство, както и основания то да не се определя 
като „театър“, а именно като сценично изкуство. След това се разглежда и 
специфичната естетика характерна за НО. Във връзка с това е изяснено, че 
за разлика от зрителите при другите театрални жанрове, които биват стиму-
лирани да реагират експресивно, публиката при НО бива подтикната към 
самовглъбяване. В заключение, авторът определя НО като свързано с Дзен 
художествено „тайнство“, което „...не е самият акт на съзерцание, а духов-
ната мотивация на този оригинален акт“. Художествените пространства на 
НО биват определени като намиращи се на границата на рационалното.

Следващата глава е преглед на кратките форми в японската поезия. 
Поради връзката им с ренга, макар и произведенията от този жанр да са 
по-дълги, те са разгледани в тази част. След това се изяснява исторически-
ят процес на развитие на кратките поетични форми, докато се достигне до 
хайку. Разгледани са хронологично представителни творци и школи от раз-
личните етапи на това развитие, като накрая на този обзор е представен и 
Мацуо Башьо. По-нататък са описани специфични стилови характеристики 
на поетиката на хайку. След това авторът разглежда хайку във връзка с дзен 
и някои японски естетически категории. Заключава се, че хайку е „самата 
красота, самата хармония, самият свят– такъв-какъвто-е.“

Третата глава изследва японската поезия по пътя ѝ в България. Изясне-
на е необходимостта от сътрудничество между поети и преводачи-японисти 
при превода на хайку и други видове поезия. След това се прави обзор на 
преводите на хайку в България в хронологичен ред. Представени са и про-
блеми на изследванията и превода на японска поезия в България. Заключе-
нието изяснява съблазните, пред които се изправя японистът, който преве-
жда поезия и подчертава необходимостта те да бъдат надвити.

Последният очерк разглежда съвременния японски писател Хираока 
Кимитаке, по-известен с псевдонима си Юкио Мишима. Представен е него-
вият житейски и творчески път. Авторът представя писателя като стремящ 
се към красота и съвършенство и счита, че именно това го поставя в не-
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престанен конфликт с реалния свят. По-нататък се прави литературоведско 
изследване на романа „Златният храм“ във връзка с разбиранията на писа-
теля. Накрая се изясняват и други занимания на Мишима и се представят 
номинации и награди, които той е получавал. 

В края на книгата са приложени таблици, които да улеснят разбирането 
на хронологията и развитието на японската литература. Авторът е съставил 
първата таблица като сравнение на периодизацията на японската литерату-
ра спрямо историческа периодизация, докато втората, от своя страна, ма-
кар и отново да съпоставя историческото развитие с това на литературата, 
представя и разделението на японската литература на Класическа, Нова и 
Съвременна. 

Източник: Бойка Цигова. Пътят на словото в Япония. За изреченото 
и написаното през вековете. Университетско издателство „Св. Климент Ох-
ридски“, С. 2006
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ЗА КНИГАТА НА ПОЛ ГОРДЪН ШАЛОУ  
 „ПОЕТИКА НА МЪЖКОТО ПРИЯТЕЛСТВО  
В АРИСТОКРАТИЧНИЯ ДВОР НА ЯПОНИЯ  

ПРЕЗ ХЕЙАНСКИЯ ПЕРИОД“ 

Весела Лилкова
Специалност Японистика, II курс

За автора: Пол Гордън Шалоу е преподавател, преводач и литературен 
критик в областта на японската литература. Той получава докторска степен 
по японска литература в Харвардския университет през 1985 г. и е професор 
по японистика в Университета Рутгерс в САЩ от 2008 г.

За книгата: В книгата си „Поетика на мъжкото приятелство в ари-
стократичния двор на Япония през Хейанския период“ Пол Гордън Шалоу 
изследва как приятелските връзки между мъжете благородници са изобра-
зени в литературата на японския имперски двор през периода Хейан. Ав-
торът пише, че досега западните учени и критици са изследвали хейанската 
литература през призмата на женския опит, като изследванията им са били 
насочени основно към положението на жените в имперския двор през този 
период, страданието им или опитите им за издигане чрез брака и любовните 
връзки, които са имали. Шалоу обаче изтъква, че в своята книга за пър-
ви път ще бъде разгледано страданието на мъжете благородници и опитите 
им за издигане чрез мъжкото приятелство. Той уточнява, че в книгата си 
не описва истинско приятелство между реално съществуващи исторически 
фигури, а мъжкото приятелство между благородници, изобразено в тексто-
ве, разпространявани в края на X и началото на XI в. Повтарящите се моде-
ли, чрез които е изобразено това приятелство в литературата, представляват 
„поетиката“ от заглавието на книгата.

Текстовете, които Шалоу разглежда са „Ваккан рьо:ей шю:“(„Сборник 
с японска и китайска поезия“), „Исе моногатари“, „Хейчю: моногатари“, 
Кагеро: никки“ и „Генджи моногатари“. Авторът първо описва съдър-
жанието на съответното произведение и след това анализира изразните 
средства, теми и мотиви, описващи мъжкото приятелство. Що се отнася 
до поезията, той описва повтарящи се мотиви и реторически структури в 
китайската и японската поезия, използвани за изразяване на мъжко прия-
телство. В прозопоетичните текстове той разглежда двойки мъжки герои 
и разказите им за приятелството. В края на всеки анализ на изредените 
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по-горе произведения авторът прави обобщение на характеристиките на 
описаното приятелство и прави паралел с любовните връзки с жени. Спо-
ред Шалоу мъжете в хейанска Япония търсят не само еротични приключе-
ния с жени, но и мъжко приятелство, защото се нуждаят от това да бъдат 
оценени от друг мъж, от сродна душа. В последните три произведения, 
които разглежда Шалоу, са изобразени женски герои, които посредничат 
за мъжкото приятелство. Освен това авторът се фокусира върху това, как 
мъжете и жените автори представят мъжкото приятелство през мъжка или 
женска гледна точка.

В първото произведение „Ваккан рьо:ей шю:“, което съдържа 1013 сти-
хотворения, има поредица от 7 стихотворения за приятелите. Шалоу откри-
ва, че във всяко от стихотворенията е изследван определен аспект на мъж-
кото приятелство, като е използван ограничен набор от думи и реторически 
средства. Шалоу посочва като такива думите „とも“ (приятел) и  „きみ/わ
れ“ (ти/аз) и класифицира няколко вида мотиви, които се срещат в седемте 
стихотворения: копнеж за среща с приятеля, когато той отсъства; писане на 
писмо до приятеля; среща с него. Шалоу изтъква факта, че думите и изра-
зите, използвани за изразяване на мъжко приятелство в японската поезия 和
歌 са идентични с изразяването на любовни чувства към жена. Това е и за-
ключението на автора – стихотворенията изразяващи приятелството между 
мъже, не се различават от любовните поеми към жени.

В „Исе моногатари“ Шалоу открива два модела на приятелство: 1) при-
ятелство между равни (между главния герой Аривара но Нарихира и Ки но 
Арицуне) и 2) приятелство с висшестоящ (между Аривара но Нарихира и 
принц Коретака). В първия случай е използвана думата  „とも“ и личното 
име на Ки но Арицуне, докато във втория не се използват такива думи по-
ради неравенството в статуса. Освен това Шалоу прави още една класифи-
кация, с която описва чувството на копнеж за приятеля, когато той отсъства, 
както и за любимата. В първия случай се използва думата 思い, а 恋 – във 
втория случай.  Думата  恋 обаче се използва в поезията  和歌 и за описване 
на чувствата на един мъж към друг. Заключението на Шалоу е, че според 
текста мъжкото приятелство е по-трайно от любовта към жените.

Шалоу изтъква, че в третото произведение „Хейчю: моногатари“ за 
първи път се споменава възможността за съществуване на приятелство 
между жени. В произведението приятелството към двете жени се означава 
с думата とも, която досега се е използвала само за мъже. В това произве-
дение мъжкото приятелство се прекъсва от съперничество за жени. Женско-
то приятелство също се разваля вследствие на това съперничество. Затова 
Шалоу заключава в анализа си, че посланието на произведението е следно-
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то – любовните приключение между мъж и жена са по-силни от женското 
приятелство.

В анализа си за „Кагеро: никки“  Шалоу коментира, че то е първото 
произведение, написано през периода Хейан, което показва женската глед-
на точка върху мъжкото приятелство. Произведението се състои от няколко 
серии от стихотворения, противопоставящи приятелството между Канейе 
(съпруг на авторката) и принц Минамото но Нориакира с любовните похо-
ждения на Канейе. Всички произведения съдържат характерната лексика за 
изразяване на мъжкото приятелство като обръщението きみ/われ. Шалоу 
съпоставя чувството на преданост между мъжете приятели в първата серия 
стихотворения и разпада на това приятелство в следващите серии стихот-
ворения. Шалоу анализира няколко превода на съответните стихове, като 
споменава, че единият превод подчертава хомосексуалния нюанс на мъжко-
то приятелство между Канейе и принц Минамото. Самият Шалоу обаче не 
подкрепя подобно тълкуване на стихотворенията и заключава, че оригинал-
ният текст е твърде труден, за да се дешифрира истинското му значение. В 
заключение Шалоу пише, че мъжкото приятелство в „Кагеро: никки“ допъл-
ва съпружеската връзка между мъжа и жената.

Последното произведение, което Шалоу разглежда е „Генджи монога-
тари“. В анализа си на произведението той описва мъжкото приятелство 
между двойки герои, като основната двойка герои включва Хикару Генджи 
и То: но Чю:джьо:. Шалоу посочва основната разлика между „Генджи мо-
ногатари“ и останалите произведения, а именно това, че при описанието на 
приятелството между гореспоменатите герои не се използва термина とも, а 
глаголи и прилагателни, изразяващи близостта между двамата герои. Шалоу 
разглежда няколко аспекта на мъжкото приятелство (и по-точно това между 
Хикару Генджи и То: но Чю:джьо:) като например ролята на съперничество-
то за жени и политическото съперничество в мъжкото приятелство.

В заключение Шалоу извежда основните заключения, до които е до-
стигнал в анализите си на петте произведения. Заключенията са следните: 
във „Ваккан рьо:ей шю:“ и „Исе моногатари“ мъжкото приятелство изклю-
чва други форми на приятелство, т.е. истинското приятелство е само между 
мъже. В „Хейчю: моногатари“ се въвежда възможността за женско прия-
телство, което спомага за развитието на любовните връзки между мъжете 
и жените. В „Кагеро: никки“ истинско приятелство може да съществува и 
между жени и те могат да си дават взаимна утеха така, както и мъжете. 
Основната идея в „Генджи моногатари“ според Шалоу е, че не може да има 
приятелство между мъж и жена, а същевременно съперничеството за жени 
може да заздрави мъжкото приятелство.
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В книгата на Шалоу е представена гледната точка на един западен учен 
за литературата и порядките в японския имперски двор през периода Хейан. 
Авторът въвежда оригинални класификации и достига до интересни заклю-
чения.

Източник: Schalow, Paul Gordon. A Poetics of Courtly Male Friendship in 
Heian Japan („Поетика на мъжкото приятелство в аристократичния двор на 
Япония през хейанския период“), Honolulu, University of Hawaii Press, 2007.
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ЗА КЛАСИЧЕСКАТА ТВОРБА  
„ЗАПИСКИ ПОД ВЪЗГЛАВКАТА“  

ОТ СЕЙ ШОНАГОН

Калиопи Пагалиди
Специалност Японистика, II курс

За автора: Сей Шонагон  清少納言 (966 – 1017?), е останала в истори-
ята само с псевдонима си. През Хейан е било обичайна практика имената 
да се образуват от първия йероглиф от името на рода и от дворцовия ранг, 
който е бил заеман. В случая Шонагон  означава младши съветник. Била е 
родена в аристократично семейство на поети, което допринася за нейната 
ерудиция и образованост. Жени се два пъти, като и двата брака са неуспеш-
ни, а през 993 г. постъпва в свитата на императрица Садако – на около три-
десет години, което е преклонна възраст за придворна дама. Сей не е била 
особено красива, затова пък е била привличала внимание с чувството си за 
хумор, съобразителността и остроумието си. Притежавала е хаплив език, 
заради който е била ненавиждана. Интересен е конфликтът ѝ с Мурасаки 
Шикибу, писателката зад „Генджи Моногатари“, която е служела в свита-
та на новата императрица  (Садако умира около 1000г., когато Сей напуска 
двореца и се замонашва). Двете са били представителки на две различни 
„философски“ течения – за Сей Шонагон това е било „окаши“ или търсене 
на нещо интересно и хубаво, свежата и ведра красота в живота. Последните 
си години прекарва в манастир, а точната година на смъртта не е ясна.

За творбата: „Записки под възглавката“ (Макура но со:ши 枕草子) е 
произведение от културния период Хейан, ярък представител на литератур-
ния жанр дзуйхицу („следвайки четката“). Творбата може да се причисли 
към групата на лирическите есеистични записки. Важно е да се отбележи, 
че хейанската литература има преди всичко естетически принос към япон-
ската култура, а „Записки под възглавката“ се счита за класическо произве-
дение, представително за периода. Център на вниманието в него е дворцо-
вият живот, красотата на природата, празненствата и изкуството.

Сей е започнала да води своите записки в началото на 11в. Те имат 
аморфна структура, разпокъсана, с постоянна смяна на гледните точки. 
„Записки под възглавката“ далеч не е заглавието, дадено от авторката, то е 
било измислено по-късно и е произлязло от формата на творбата – лични 
записки, които са били скривани под възглавката на знатната дама. Донякъ-
де може да се разгледа като енциклопедия, произведението е съставено от 
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приблизително 300 глави, които могат да се разделят в три групи. Първата 
е описателната – в нея влизат обясненията на географски наименования, 
сутри, литературните образци. Втората група включва есеистичен тип за-
писки – типични ситуации и епизоди като „досадни неща“, „омайни неща“. 
Третата група, може би най-интересната, е автобиографичната – в нея се 
разказва за живота в двореца. Самите глави са произволно свързани, те не 
следват хронологията на събитията, като се предполага, че при предаването 
от ръка на ръка записките са били разбъркани, но това не нарушава целостта 
на произведението. Естетическата категория „окаши“ и силният шинто еле-
мент могат да бъдат усетени навсякъде из редовете – първичната радост от 
живота, неуморимият интерес към всичко, дълбоката душевност. Първата 
глава е програмна, образец по изящна словесност – съставена от безгла-
голни изречения, тя обрисува няколко природни картини. Последната глава 
завършва произведението с историята на създаването на записките. 

Сей Шонагон не е била считана за добра поетеса, но умелата ѝ игра с 
думи и остроумието, което може да се усети във всеки преразказан диалог, 
са това, което правят „Записките“ толкова интересно четиво дори и днес. 

На български език можем да я открием в превод на Цветана Кръстева 
под редакцията на Дора Барова, така че нямаме никакво извинение да про-
пуснем тази класика.

      Източник: Сей Шонагон. Записки под възглавката. С., Дилок, 2003.
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ЗА КНИГАТА НА КОГЕН МИДЗУНО  
„ПРОИЗХОД НА БУДИЗМА“  

(THE BEGINNINGS OF BUDDHISM)

Кирил Петров
Специалност Японистика, I курс

В книгата, озаглавена „Произход на будизма“, Коген Мидзуно, спецалист 
по индийска философия и преподавател в Университета Комадзава, си 
поставя за цел проследяването на живота на Сидхарта Гаутама Буда, 
неговите идеи и възникването на най-ранния будизъм. Също така сред 
целите му е запознаването на широката публика с прагматизма на учението 
на Буда като начин за придобиване на знания за човека и света и придобиване 
на вътрешен мир и хармония. За да постигне това, авторът изследва най-
древните, автентични и авторитетни будистки текстове от Палийския 
канон, сред които  „Сутра за завъртането на Колелото на дхарма“, „Сутра за 
благополучието“, „Сутра за почитането на Шестте посоки“ и др. Тези свои 
цели Коген описва в предговора, като добавя към това и изясняването на 
самата дума буда (buddha), тъй като тя често се приема от хората на Запада 
само и единствено като името на основателя на учението. 

Изследването започва най-напред с изясняването на културата и 
икономическите отношения в Индия малко преди раждането на Сидхарта 
Гаутама като фон, който ще окаже силно влияние върху този древноиндийски 
мислител. Описани са най-важните идеи на брахманизма с неговите възгледи 
за причина и следствие (карма) и е отделено внимание на появата на напълно 
ново за онези времена съсловие в индийското общество – търговците. Освен 
това са изброени основните философски школи, възникнали и развили се 
малко преди или по времето на Буда, сред които нихилистите, скептиците, 
материалистите и др. 

Започвайки с описанието на живота на Гаутама Буда, авторът отделя 
внимание на проблемите около датата на раждането му, като посочва 
различните становища на последователите на школата Тхеравада (южният 
будизъм) и Махаяна (северният будизъм). Продължава с описание на 
това, което знаем от сутрите за младите години на Сидхарта Гаутама като 
принц в държавното образувание на рода Шакя – мястото му на раждане, 
предсказанията и знаменията около раждането му и смъртта на майка му. След 
това са описани охолният му живот и притесненията на баща му, докато не 
се стига до повратния момент в живота му и напускането на светския живот. 
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Изследването продължава със задълбочен анализ на духовните практики, с 
които първоначално се захваща Сидхарта – йога и аскетизъм, продължил 6 
години. За да ги разясни, Коген започва от произхода на самата медитативна 
практика и причините за възникването на йога. Главата, посветена на тази 
част от живота на древноиндийския мислител, завършва с момента, в който 
той постига просветление и разбира за природата на нещата. След това са 
изредени накратко най-основните истини, до които е достигнал Сидхарта 
(вече Буда) – Четирите благородни истини, Средният път и Законът за 
причинността. Продължава с първата проповед на Буда и първите му 
последователи, както и самият начин, по който той предава на учениците 
си онова, което е научил след просветлението. Обръща се внимание на 
връзката между будизма и търговското съсловие – фактът, че именно то  
е първото, приело учението на Буда, че търговците дават милостиня на 
първите будистки монаси и че много от синовете на тези търговци напускат 
светския живот и се присъединяват към монашеската общност. Това е 
важно, тъй като по онова време това съсловие набира мощ и забогатява. 
Впоследствие влиянието на търговците ще спомогне за разпространението 
на будизма. Относно бързото разпространение на учението, авторът 
посочва като важен момент разпръсването на монасите, станали архати, 
из цяла Северна Индия, като всеки от тях отива на определено място сам, 
а не по двама или повече души. Отбелязано е, че има два начина, по които 
човек може да постигне просветление, слушайки проповедите на Буда и 
архатите – чрез интелектуално разбиране на учението (постигане на т.нар 
Око на мъдростта) и чрез емоция и воля (вяра). Будизмът подхожда по тези 
два начина, тъй като хората са различни и учението не може да им бъде 
предадено по един и същи начин, без да се отчитат индивидуалните им 
качества, таланти и опит. 

Коген не пропуска да спомене за отношението на Буда към жените, на 
които е разрешено да стават монахини и да слушат проповедите – нещо, 
напълно отречено и забранено от останалите учения в Индия, особено от 
брахманизма. 

В шеста глава от книгата авторът дава задълбочено обяснение на 
същността на Четирите благородни истини. Сравнява ги с лекарство – както 
човек лекува физическите заболявания с лекарства, така чрез Четирите 
благородни истини човек може да лекува душевно страдание и нещастие. 
Според автора Буда ги предава на последователите си именно на базата 
на това правило. Във връзка с това Коген критикува комунистическия 
постулат, че религията е опиум, заблуждаващ хората. Според него щом 
едно философско-религиозно учение като будизма адресира проблемите и 
наистина ги разрешава, а не изгражда фалшиви представи у хората, то със 
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сигурност не може да бъде наречено опиум. Направен е и подробен анализ на 
Благородния осмократен път (който е четвъртата истина), противопоставен 
на т.нар. Осем страдания. Авторът набляга на различното значение, което 
имат някои от осемте правила в зависимост от последователите им – за 
миряните има едно тълкуване, а за монасите – друго, което е по-задълбочено 
и философски ориентирано. 

В седма глава, озаглавена „Нарастване на будистката община“, Коген 
изрежда функциите на будисткия орден, след което е описан случаят с 
масовото приемане на учението от друго много важно и силно съсловие 
в индийското общество – кшатриите (благородници-воини). Като много 
важен момент е посочен приемането на Буда от цар Бимбисара, който заедно 
с цялата си свита и много хора от по-нисшите касти приема учението. При 
този случай царят и воините му се покланят пред Буда – толкова силно 
уважение от страна на кшатриите никога преди това не е било срещано 
в Индия. Наред с това обръща внимание и върху привличането на някои 
известни брахмански жреци като братята Кашяпа, които завличат след себе 
си всичките си 1000 ученици, отказвайки се от брахманската религия. 

Книгата продължава с описание на важни будистки идеи – идеята за 
Великодушното сърце като част от т.нар. Четири безкрайни добродетели, и 
Единадесетте категории заслуги за онези, които са постигнали великодушно 
сърце. В този ред на мисли е описано и опровергаването на други учения, 
противопоставени на будизма, като например това на скептиците или 
нихилистите. Авторът отбелязва, че за разлика от нихилизма будизмът 
приема истината такава, каквато е, а не бяга от нея. Като важен момент от 
историческото развитие на будистката община е посочено и даряването 
на бамбукова гора на монасите, в която ще възникне първият будистки 
манастир. 

Като част от приемането на учението от кшатриите, Коген описва 
завръщането на Гаутама в родината си, първоначалното негостоприемство 
и критика от страна на баща му и Шаките и последвалото осъзнаване и 
приемане на Закона от същите. Като завършек е спомената будистката 
концепция за равенство между хората независимо от тяхната кастова 
принадлежност. Тази идея е изразена чрез историческият пример на Упали 
– роб на Шаките, който бил ръкоположен преди благородниците и пред 
очите им, за да бъдат научени на смирение и уважение към всички човешки 
същества. Във връзка с твърдението, че будизмът е учение, засягащо всички 
живи същества, Коген посочва и че Буда учи на състрадание към животните 
и отхвърля жертвоприношенията. 

След описанието на отношението на будизма към животните, 
изследването проследява трети важен момент от разпространението 
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на новото учение. Ключова роля изиграва фактът, че то се предава не на 
санскрит, неразбираем от обикновените хора, а на обикновен народен език, 
разбираем за всички в Северна Индия (т.нар. пракрит, включващ езика 
магадхи). Авторът посочва текст, в който самият Буда моли архатите да не 
проповядват на санскрит. 

В девета глава са анализирани отношенията между монаси и миряни, 
обяснено е какво е означавало за един древен индиец да напусне светския 
живот и са описани характеристиките и значението на будистката община 
(сангха). В тази глава авторът прави препратка към будизма в Япония, 
изказвайки мнението си, че японският будизъм се запазва (докато в Индия 
и Китай отмира), защото японците се придържат стриктно към самите 
функции и принципи на общината. 

Изследването обръща и сериозно внимание на отношенията между 
будизма и джайнизма, приликите и разликите в тези две учения. Относно 
приликите, Коген споменава, че дори в Европа първоначално не се е 
правила разлика между двете учения. Крайният аскетизъм е посочен като 
отличителната черта при джайнистите, срещу който се е обявил Буда. Като 
интересен момент се споменават страха на основателя на джайнизма да 
се срещне със Сидхарта и последвалите противопоставяния между двете 
философски системи, от които будизмът излиза победител. Проследени 
са и по-късните противопоставяния между будизма и други учения като 
брахманизма, като авторът набляга върху самия начин, по който Буда води 
споровете.  

След като разглежда разпространението на будизма в царство Кошала, 
Коген акцентира върху значението на искрените и добри мисли в будизма. 
То е породено от това, че много брахмани, макар и духовници, всъщност 
са нямали искрена вяра и са били корумпирани. Също така е описано 
отношението на будизма към света и Вселената, както и това колко е важно 
прилагането на теорията на практика (чрез добри дела и медитация), с други 
думи, отношението на будизма към знанието. Отново позовавайки се на 
древните текстове, авторът обяснява будисткият възглед за свръхестествени 
сили, според който ако архатите извършват чудеса, те трябва да са само и 
единствено за да помагат на хората, а не за слава и величие. 

Изложението завършва със смъртта на Буда, описвайки и анализирайки 
историята от сутрите. Авторът обяснява възгледите на будизма за смъртта и 
преходността. Отбелязано е значението на Първия събор на архатите след 
смъртта на Буда, определил  вида на будизма, в който го виждаме днес. 
Конкретно са посочени начините, по които монасите запазват словата на 
Буда. 

В заключението, озаглавено „Будистко ръководство за живеене“, Коген 
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Мидзуно изтъква изключителния прагматизъм на будизма, като посочва 
три примера. Те са извадени от „Сутра за благополучието“, в която става 
дума за постигането на най-висше щастие, и „Сутра за почитането на 
Шестте посоки“, в която основна тема са последствията от неправилните 
постъпки и отношенията с родители, учители, приятели, слуги, свещеници  
и т.н. Авторът стига до извода, че следването на будистките принципи на 
състрадание и миролюбие са едно практическо ръководство за начина, по 
който е най-добре да живеем. 





НА СТУДЕНТИ ЯПОНИСТИ 

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
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КОНКУРС ПО ОРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО  
НА ЯПОНСКИ ЕЗИК

日本語弁論大会

През 2015 г., в организирания от Посолството на Япония в 
България и Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий”, 
ХХI конкурс по ораторско майсторство на японски език, награди 
и отличия за своите публични изказвания получиха петима япо-
нисти. Четирима от тях – Кристина Вълчанова, Моника Хито-
ва, Ева Николова и Весела Лилкова са редовни студенти от спе-
циалност Японистика на СУ „Св. Климент Охридски“, а един –  
Драгомир Зюмбюлев, е дипломант от випуск 2013-2015 г. на курса 
„Японски език и култура“, организиран от специалност Япони-
стика през 2007 година като форма на обучение за следдипломна 
квалификация във Факултета по класически и Нови филологии на 
СУ „Св. Климент Охридски“.

Предоставяме на читателите възможността да се запозна-
ят с резюметата на японските текстове на петте изказвания 
пред публика и  техните автори:

ナルトと私

НАРУТО И АЗ
Кристина Вълчанова

         Специалност Японистика,
        СУ „Св. Климент Охридски

ナルトのように、元気をくれる、大好きなものがあれば、どんなに
つらくても、絶対あきらめない。一人だけになっても、自分らしく生き
ていれば、最後は必ずうまくいく！
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家族が一番の宝物

СЕМЕЙСТВОТО Е НАЙ-ГОЛЯМОТО БОГАТСТВО
Моника Хитова

          Специалност Японистика, СУ „Св. Климент Охридски
(I награда в раздел „Начинаещи“)

家族はいつも近くにいて、当たり前だと思う人が多い。私もその一
人だった。しかし、家族の病気があって、お金や物よりも家族の健康が
一番大切だと分かった。

   嘘も方便というけれど・・・

ДА ИЗБЕРЕШ ИСТИНАТА
     Ева Николова    

    Специалност Японистика, СУ „Св. Климент Охридски
(I награда в раздел „Нпреднали“)

嘘も方便というけれど、それは違うと私は思う。便利だから嘘をつ
いてしまうこともあるが、嘘をついてどうするの？と聞きたい。嘘が本
当に正しい「方便」だろうか？ただの逃げ道ではないのか？
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失敗は成功のもと

ПРОВАЛЪТ – ПЪРВА СТЪПКА КЪМ УСПЕХА
Весела Лилкова

Специалност Японистика, СУ „Св. Климент Охридски
(II-ра награда в раздел „Напреднали“)

失敗を恐れて、大切なことをあきらめたことはありませんか。かつ
ての私は自信がなく、失敗して恥じをかくほど怖いものはありませんで
した。やり出す前から、何百回もあきらめたりしました。おかしい話で
すが、大学で日本学を専攻している私が、その日本語を話すことがとて
つもなく怖かったのです。言いたいことが山ほどあっても、言う前に止
めてしまうのです。日本語そのものをやめてしまいそうだった時、誰で
もが失敗から学んでいるある一つのことに気づきました。そのことに気
づき、実行した私は授業や本だけでは勉強できない知識を得ることがで
きたのです。

イチジクと太陽の鳥

СМОКИНЯТА И СЛЪНЧЕВИТЕ ПТИЧКИ
Драгомир Зюмбюлев

СДК „Японски език и култура“

前からずっと悩んでいて答えが分からないのに、でもワクワクが続
いている、あるひとつの秘密。ある9月の朝、バルチックの家の庭先で
見た謎の鳥。鳴き声は大きく、体は黄色でくちばしと足が赤、イジジク
の実をおいしそうにつつく姿に魅せられた私は「太陽の鳥」と名付け
た。誰に聞いても知らないという、いまだ謎のままの太陽の鳥。人間の
勝手な定義をひらりとかわすふるまいに、私は不思議と嬉しさを感じて
いる。





НА СТУДЕНТИ ЯПОНИСТИ 

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
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ДЕСЕТИ ПРАЗНИК НА ЯПОНСКАТА КУЛТУРА – БУНКАСАЙ

第十日本文化祭
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БУНКАСАЙ 2015

Ева Николова 
Специалност Японистика, ІІ курс

На 31 май 2015 г. в Центъра за източни езици и култури към СУ „Св. 
Климент Охридски“ в София се състоя юбилейният десети празник на 
японската култура – бункасай, организиран от студентите от специалност 
Японистика. За пореден път и тази година стотици любители на японската 
култура се отзоваха на поканата за тържеството и посетиха уъркшоп стаите 
и развлекателните занятия, подготвени специално за деня.

Всяка година празникът има свое собствено мото, на което се подчиня-
ва програмата и чрез което се разкрива различен аспект от японската кул-
турна парадигма по увлекателен и оригинален начин. Тазгодишното мото бе 
„Япония зад маската“, като идеята под това заглавие бе да се разбият стере-
отипите, разпространени из цял свят по отношение на японската култура, 
които изграждат една недотам истинна представа за същността на Япония. 
Студентите от специалност Японистика си поставиха за цел да свалят тази 
маска на стереотипа и да разкрият в дълбочина душевността на Страната на 
изгряващото слънце.

По случай празника бе изготвена и програма с традиционни японски 
творчески дейности. Събитието бе разделено на две части: сценична и из-
вън сценична, като към първата бе включен набор от забавни сценични из-
пълнения – комедийна пиеса, викторина с награди и скеч, а към втората – 
различни уъркшоп стаи: калиграфия, оригами, рисуване на манга, караоке, 
както и малък модел на японски традиционен будистки храм и шинтоист-
ко светилище. Във всяка една от тях посетителите можаха да се запознаят 
подробно съответно с изкуството на японската писменост, традиционните 
вярвания, митове и легенди, да се докоснат до модерната визуална поп-кул-
тура на страната, както и да си отпочинат с приятна музика с песни от всяка-
къв жанр. Освен това им бе предоставена възможност да изразят собствени-
те си творчески способности, като калиграфират любим йероглиф, създадат 
своя собствена малка манга история или изрисуват будистка мандала.

Интерес за гостите бе също така и базарът, който по традиция и тази 
година бе организиран с благотворителна цел. На него бяха предоставени 
артикули и литературни творби, свързани с японското изкуство, история и 
обичаи. Наред с базара от началото на събитието до самия край бе отворено 
и т.нар. мейд кафе, което също има за прототип едно от най-разпростране-
ните заведения в модерна Япония. В него се предлагаха японски кулинарни 
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изделия, сладки и много други, на които гостите да се насладят заедно с 
компанията на мейд-домакините, облечени в най-разнообразни костюми – 
от обичани филмови герои като Тоторо (от едноименния филм на Хаяо Ми-
ядзаки) до цветни рокли в хараджюку стил.

С поредното издание на празника бункасай и тази година студентите от 
специалност Японистика на СУ „Св. Климент Охридски“ успяха да почетат 
любовта си към японската култура и да разкрият пред посетителите още 
един аспект от нейната красота и неповторимост. Изразиха радостта си от 
успеха, както и желанието и амбицията си и занапред тази дейност да про-
дължи все така успешно и все така да радва всеки, който таи в сърцето си 
любов към Страната на изгряващото слънце, както самите те.
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ЧЕТВЪРТИ БАЛКАНСКИ ЛАГЕР ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК 

第四バルカン半島日本語サマーキャンプ

За 4-та поредна година, през месец юли 2015 г., специалност 
Японистика в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ с 
подкрепата на Японска Фондация организират 4-ти летен бал-
кански лагер по японски език в Китен Инициативата събра над 
45 студенти и преподаватели от България, Сърбия, Македония, 
Румъния и Турция за 6 дни на българското Черноморие, като пре-
достави възможност за интензивно обучение по японски език и 
култура. Цел на инициативата е създаването на трайна мрежа 
между институциите, които предлагат Японски език и култура 
на университетско ниво в Балканския регион.   
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2016–2017 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
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ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА  
КВАЛИФИКАЦИЯ

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

Обучението се провежда от 2006/2007 академична година
Курсът предлага широкопрофилна подготовка в посочената област. 

Предназначен е за специалисти от различни сфери, които желаят да 
придобият основни практически умения за общуване на японски език, 
както и базови познания за японската култура и общество. Подходящ е 
и за служители в държавната администрация, чиято сфера на дейност 
предполага контакти с Япония, и за ръководители и служители на фир-
ми, които имат бизнес отношения с японски компании и организации.

Обучението се извършва в специалност “Японистика” на Катедра 
“Езици и култури на Източна Азия” от висококвалифицирани българ-
ски и японски преподаватели.

Продължителност на обучението – 2 години, по два семестъра го-
дишно / 3 пъти седмично от 18 до 21ч. 

След успешно приключване на обучението се издава свидетелство 
за професионална квалификация.

Записване – ежегодно от 01 април до 15 септември, в каб. 214, пар-
тер, Ректорат, Северно крило, бул. Цар Освободител 15.

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

За допълнителна информация: Сектор „Следдипломна квалифи-
кация“, Ръководител сектор: Цветана Панова

Ректорат, каб 214, Тел.: (+ 359 2) 9308 548, (+ 359 2) 846 35 46, 
E-mail: tz_panova@fmi.uni-sofia.bg
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ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН  МАГИСТЪР:

ПРИЕМЪТ НА КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В  МАГИСТЪРСКАТА 
ПРОГРАМА „ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА“ НА СПЕЦИАЛНОСТ 

ЯПОНИСТИКА В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  
2016-2017 академична година

 Е ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

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

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

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

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
 Семе-
стър 

Лек-
ции

Упраж-
нения

ECTS 
КРЕДИТИ

Съвременен японски език – практиче-
ски курс 1.

1 15 30 4

Японска култура – традиции и съвре-
менност

1 30 2

История на японското сценично изкуст-
во и театър

1 30 15 4
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Социално-икономическо развитие на 
съвременна Япония

1 30 2

Шинто и Дзен-проекции в традицион-
ните японски изкуства

1 30 15 4

Българската японистика: история, 
съвременно състояние и перспективи

1 30 15 4

Изследвания в съвременната японисти-
ка

1 30 15 4

Естетика на източния театър 1 30 2

Съвременен японски език – практиче-
ски курс 2.

2 45 4

Съвременна японска архитектура 2 30 2

Етнография на Източна Азия 2 30 15 3

Подготовка на дипломна разработка под 
научно ръководство

2 60 2

Защита на дипломна работа 2 15

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (избра-
ните дисциплини трябва да носят ми-
нимум 8 кредита (4 кредита за I сем., 4 
кредита за II сем.)

Японската литература в България: пре-
вод и рецепция

1 30 2

Японското сценично изкуство „НО“ 1 30 2

Дзен-словесни типологии в Япония 1 30 2

Gender Studies. Роля на пола във фолкло-
ра.Мъжките образи в японските въл-
шебни приказки

1 30 2

Философия на образността 1 30 2

История на политическите и културни 
отношения м/у България и Япония.

1 30 2

Японската гравюра укийо-е: автори и 
образци

1 30 2

Кулинарно изкуство и култура на хране-
нето в Япония

2 30 2
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Потребителската култура в Япония и 
Китай.

2 30 2

Поетичен символизъм в източноазиат-
ската поезия

2 30 2

Музикална култура на Източна Азия. 2 30 2

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

Съставил: проф. дфн Бойка Цигова
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КРЪГ/Списание  
на младия  японист, 
брой 1, 2013 г.

ПУБЛИКАЦИИ:

КРЪГ/Списание  
на младия  японист, 
брой 2, 2013 г.
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КРЪГ/Списание  
на младия японист, 
брой 3, 2014 г.

КРЪГ/Списание  
на младия японист, 
брой 4, 2015 г.


