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За луната и не само за нея

Исе Моногатари е едно от най-значими-
те произведения на класическата японска 
литература, което бе представено на българ-
ската публика за първи път през 2015 г. В  из-
данието бяха включени няколко избрани от-
къса в превод на екип от студенти японисти. 
С подкрепата на Корпорация „Мицубиши“ 
през 2016 г. продължаваме успешно проек-
та и предлагаме пълен превод на първите 
42 етюда, като се надяваме в следващите две 
години да завършим цикъла и  българският 
читател да   получи цялостен превод на едно 
от най-проникновените любовни открове-
ния в световната литература. 

Исе Моногатари е прозо-поетична по-
вест, която се състои от 125 самостоятелни 
етюда (прозаична рамка, в която по естест-
вен път се вплитат един или повече стиха). 
Сюжетът илюстрира любовните отношения 
на главния герой, като всеки етюд предста-
влява ситуация, в която главните действащи 
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лица изливат емоциите си в поезия – поня-
кога сами за себе си, понякога ги изпращат 
на партньора, понякога комуникират чрез 
стимулираща естетично-интелектуална игра. 
В навързаната броеница от прозо-поетични 
бисери бихме могли дори да проследим исто-
рията на един мъж, която започва с младеж-
ка любов и продължава с живот в изгнание, 
зряла любов, смърт. Това в голяма степен се 
дължи и на възприемането на Исе Монога-
тари като биография и/или автобиография 
на поета Аривара Нарихира1.

Аривара Нарихира (825–880) е петият 
син на принц Або (792–842), който  е син на 
император Хейдзей (774–824). След неуспе-
шен опит за преврат от страна на привърже-
ниците на оттеглилия се император Хейдзей 
семейството на Аривара изпада в немилост 

1 Повече информация за самото произведение може 
да бъде намерена в предговора към първото изда-
ние от 2015 г. В настоящия предговор се спираме 
по-подробно на поливалентността на образите и 
многофункционалността на изразните средства. 
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и бива обречено на изгнание извън столич-
ния град. Въпреки че Аривара е аристократ 
и пряк родственик на императорската фа-
милия, политическият му живот е силно по-
влиян от неуспешния преврат. Освен това 
личният му живот, изпъстрен с любовни 
авантюри, включително с по-високопоставе-
ни дами, е повод за много дискусии.  

Независимо от това обаче Аривара е 
признат за един от „шестте безсмъртни в 
поезията“, или един от най-добрите японски 
поети на всички времена. Тридесет от него-
вите стихове са включени в поетичната ан-
тология Кокин-вака-шу (905), а изтънчените 
му обноски и елегантно любовно поведение 
са били пример за подражание в тогавашно-
то общество. Именно неговият талант и усет 
в сърдечните дела дават основания на много 
изследователи да определят Аривара Нари-
хира като автор на произведение с висока и 
непреходна литературна стойност, каквато 
безспорно притежава Исе Моногатари. 

Предполага се, че първоначалното ядро от 
текстове е съставено от Аривара малко пре-
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ди смъртта му през 880 г. Именно стиховете, 
включени в този първообраз на произведение-
то, по-късно намират своето място в поетич-
ната антология Кокин-вака-шу, макар да няма 
категоричност в това, дали хронологията не е 
обратна. Предполага се, че става въпрос за от-
късите, които разказват за любовта на главния 
герой с принцесата –жрица в храма Исе. Оттук 
и теорията за заглавието на произведението, 
което може да се преведе и интрепретира като 
„Сборник текстове, включващи тези, които 
разказват за жрицата от Исе“. 

Следващо разширение произведението 
претърпява някъде около средата на Х в., 
когато се загатва и естетическата категория 
мияби – или усещане за адекватно, изтънче-
но и благородно поведение. Дело на чия ръка 
е това разширение, засега остава неясно, до-
гадките са в полза на трима поети – Ки-но 
Цураюки, лейди Исе2 или сина на Аривара 

2 Ролята на лейди Исе сама по себе си е интересна. 
Предполага се, че тя може би е била съпруга на Ари-
вара, макар да няма конкретни доказателства. Със 
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Нарихира. Третото предполагаемо разшире-
ние на произведението се осъществява в пе-
риода 1005–1011, а окончателната редакция 
и компилация са дело на Фудживара Тей-
ка (1162–1241), който подготвя три версии 
на произведението, които циркулират през 
следващите столетия и върху които се бази-
рат съвременните преводи. 

Прозо-поетичните етюди пресъздават 
многоцветната палитра на любовните чув-
ства, които изпитва главният герой. В тях 
има радост, тъга, нетърпение, разочарова-
ние, очакване, отдаденост, доверие, отчая-
ние, взаимност, раздяла, възторг, униние, 
красота, самота... Това ранно средновековно 
японско произведение ни говори за любовта 
такава, каквато я познаваме и днес. 

Но макар темата да е универсална, преда-
ването ѝ на български език се оказва изклю-

сигурност обаче критиците виждат нейната ръка 
в по-късната редакция на текстовете, откъдето и 
предположението, че заглавието всъщност може да 
се чете „Разказите на лейди Исе“.
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чително предизвикателство благодарение на 
богатството на скрити образи и различията 
в светогледа на публиката, която декодира 
посланието нееднозначно. Добър пример 
за това е глава четвърта, която е позната на 
специалистите литературоведи в рамките на 
многобройни дискусии относно смисъла и 
интерпретацията на следния стих3:

月やあらぬ春や昔の春ならぬ我が身ひとつ
はもとの身にして

(цуки-я арану/ хару-я мукаши-но хару нара-
ну/ва-га-ми хитоцу-ва/мото-но минишите)

Ни луната, ни есента
са както преди бяха.

Само аз и моята същност
както преди си останаха.

Характерна черта на Исе Моногатари 
като представител на прозо-поетичния жанр 
е наличието на прозаична рамка/контекст/

3 В превод на Веселина Тасева, издание 2016 г.
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ситуация, в която се вписват едно или ня-
колко петстишия танка. В цитираната глава 
четвърта главният герой, макар в началото 
без особени сериозни намерения, се влюбва 
постепенно в една дама, но след като тя се 
премества в дом, недостъпен за него, той се 
завръща година по-късно на мястото, къде-
то за първи път бил усетил любовна тръп-
ка, и докато ридае самотен върху дървената 
веранда под погледа на луната и цъфналите 
сливи, той твори гореизложения стих.

Вече повече от десет века се водят споро-
ве между коментаторите на това произведе-
ние относно стиха, в който не става докрай 
ясно луната присъства или не, там ли е, или 
я няма, същата ли е, или е различна. И какво 
следва от това за лирическия герой? Имен-
но затова избрахме този стих за илюстрация 
на предизвикателствата пред преводачите и 
изтоковедите, пред които стои нелеката зада-
ча да сближат две култури, да подпомогнат 
взаимното разбирателство и да стимулират 
междукултурния диалог.

Защото именно в поезията хилядолет-
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ната философия на Изтока се откроява най-
ярко и наситено. Поезия, която се характе-
ризира с „малко пространство и минимално 
време“4, която съчетава в себе си минима-
лизма с изчерпателността. Горният стих не 
е просто любовното ридание на несполучил 
мъж, а квинтесенция на мирогледа на източ-
ния човек, за който луната едновременно и я 
има, и я няма; хем е същата, хем е различна. 

Цветана Кръстева разглежда този стих, 
като предоставя на вниманието на читатели-
те многообразието от съществуващи прево-
ди на един-единствен поетичен ред. Кръсте-
ва отбелязва, че при превод е необходимо да 
се избере вариант, да се вземе кардиналното 
решение „да бъдеш или не“ – необходимост, 
родена от спецификата на западните култу-
ри и отсъстваща в японския оригинал5.

4 Цигова, Бойка. Време и пространство в поетика-
та хайку. – Студии по кореистика, Книга 3, София, 
2000,  с. 129.

5 ツベタナ・キリステワ『心づくしの日本語』

Tokyo, Chikuma, 2011, с. 115–134.
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Успоредното съжителството на 無 и 
有 (няма и има, не и да) в рамките на едно 
пространство-време не е уникална харак-
теристика на японската философия, а на 
усещането за пространство-времеви конти-
нуум у представителите на Изтока изобщо. 
Постигането на цялост посредством ин и 
ян, осъзнаването на пустотата или нищота-
та む6, която е едновременно нищо и всичко, 
е същността на комплекса „източна фило-
софия“. В този комплекс индуизъм, буди-
зъм, даоизъм, конфуцианство, шинтоизъм, 
шаманизъм и пр. съжителстват успоредно 
и/или в комбинация в различните източно-
азиатски култури.

В изследване относно времето в струк-
турата на китайската логика Дзинмей Юен 
разглежда съществуването на поне два въз-
можни свята в един и същ момент. Авто-
рът въвежда понятието транспозиционен 

6 Вж. още Цигова, Бойка. Дзен и традиционните 
японски изкуства. София, Университетско издател-
ство „Св. Климент Охридски“ , 2014.
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(transworld), за да маркира възможността 
един обект да принадлежи едновременно 
на две различни измерения. Понеже светът 
е в непрекъснато движение и се променя, 
елементите на всеки един момент в прос-
транство-времето принадлежат единствено 
и само на този момент. В същото време съ-
ществуват транспозиционни елементи, кои-
то преминават и са валидни в различните 
пространствено-времеви мигове.

Например Дзинмей Юен разглежда думи-
те на Модзъ: “Yesterday’s thinking is not today’s 
thinking, yesterday’s love of man is not today’s 
love of man… Yesterday’s “walls of intelligence“ 
are not today’s “wall’s of intelligence”… if there 
were no men at all in the world, our master 
Motzu’s pronouncements would still stand”7. 
Посланието тук е, че мисленето от вчера при-
надлежи на вчера, любовта от вчера принад-
лежи на вчера, а мисленето от днес принадле-

7 Yuan Jinmei. The Role of Time in the Structure of Chinese 
Logic. – Philosophy East and West. Vol. 56, N 1, 2006, 
с. 142–143.
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жи на днес, любовта от днес принадлежи на 
днес, само повелите на Модзъ принадлежат 
едновременно и на вчерашния, и на днеш-
ния, и на утрешния пространствено-време-
ви момент, защото Модзъ и неговото учение 
са транспозиционни, т.е. могат да принадле-
жат неизменни в различни измерения.

Ако приложим този анализ към по-гор-
ния японски стих, само лирическият герой 
може да бъде определен като транспозицио-
нен, той единствен присъства в простран-
ствено-времевите моменти на преди и сега, 
докато луната, пролетта и в по-широк сми-
съл – любовта, не са транспозиционни, те 
принадлежат само в конфигурацията на 
една-единствена пространствено-времева 
координата. И в този свят, подвластен на 
вечното движение и промяна, единствено 
лирическият герой остава всеприсъствен и 
непроменен със своята несподелена любов.

Това е в случай, че приемем доминирища-
та интерпретация, при която луната я няма 
и пролетта не е същата, а само лирическият 
герой остава непроменен. 
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В свят на вечно движение...?!

行く河の流れは絶えずしてしかももとの水
にあらず。

Потокът на реката никога не спира, но водите 
му не са едни и същи.

Така започва своето произведение Ка-
мо-но Чомей (1155-1216)8. Преходността е 
основна тема в художествената литература 
на Японското средновековие, породена от 
влиянието, което будизмът оказва върху об-
ществения и духовния живот на японците. 
Близо век по-късно ще видим тази преход-
ност освободена от поляризация (или ком-
бинираща крайностите) в есеистиката на 
Йошида Кенко, където мимолетното тъжно 
и красиво едновременно ни кара да затаим 

8 鴨長明『方丈記』. Произведението на Камо-но 
Чомей Записки от колибата принадлежи към есе-
истичния жанр дзуйхицу. Отразява залеза на епоха-
та на аристокрацията и е силно наситено с образи 
на мимолетното и усещането за неизбежност.
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дъх и да ахнем пред неизбежността на края. 
В японската култура тази естетическа кате-
гория се нарича аваре.

折節の移り変るこそ、ものごとにあはれな
れ。

Именно смяната на сезоните предизвиква усеща-
нето за аваре.

Промяната е тази, която ни помага да 
разпознаем преходността. Тогава какво оз-
начава луната да я няма? Та нали именно 
нейната поява и изчезване на небосклона в 
голяма степен определят усещането за поток 
на времето, за смяната на ден и нощ. Нейни-
ят „неизменен“ ритъм определя усещането 
за движение във времето. С други думи – за 
преходност. Точно както и сезоните в глава 
19 на Записки от скука, описани по-горе9.

9 吉田兼好『徒然草』. Произведението на монаха 
Кенко е написано през ХIV в. Принадлежи също 
към есеистичния жанр дзуйхицу. Една от основните 
теми на есеистичните миниатюри е тази за преход-
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В стиха от Исе Моногатари присъстват 
двата образа: и на луната, и на пролетта.

Луната е символно натоварена в кул-
турите по цял свят. От подчертано женска 
същност на Мамакила (или мама луна) при 
инките, до Мани, брат на Сол в германската 
митология. От символ на живота, обвързан 
с менструалния цикъл на жената, до двойна-
та секира във въоръжението на амазонките. 
От божествената Дева Мария до покорения 
спътник на Земята през 1969 г.10 Луната при-
съства неизменно.

Тогава в енигматичния средновековен 
стих кое ни дава правото да смятаме, че я 
няма?

Луната си е там,
но пролетта не е каквато беше!
Да съм и аз такъв, какъвто бях...

ността и усещането за аваре – чувството на захлас, 
предизвикано от бързотечието на живота.

10 За образа на луната вж. още Бидерман 2003: 237–
239.
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Нещо неизменно (луната) присъства в 
потока на променящия се непрекъснато свят 
(пролетта). А лирическият герой иска да е 
различен, да се върне в друг пространстве-
но-времеви момент – в координатна система, 
през която вече е преминал преди една годи-
на време.

Какъв точно иска да е? Какъв е сега, та 
иска да се върне назад?

Сега, в това пространство-време, лири-
ческият герой е влюбен и нещастен, защото 
обстоятелствата са се променили и той вече 
не може да бъде с любимата. Най-често сме 
склонни да очакваме, че той иска да върне 
времето назад, за да е отново заедно с нея. Но 
каква полза би имало да пренавият свитъка 
на времето? Нали и да се върнат назад, те пак 
ще стигнат до момента с раздялата, защото 
обстоятелствата се менят досущ като сезони-
те. И всичко тече.

Лирическият герой обаче може би иска 
да се върне още по-назад. Да се върнем и ние 
с него в началото... на прозаичната рамка:
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Някога имало една дама, която живеела в 
западното крило на резиденцията на импера-
трицата майка. Един мъж първоначално нямал 
сериозни намерения към нея, но постепенно чув-
ствата му се задълбочили...(изд. 2015).

Лирическият герой иска в тази прос-
транствено-времева координата, в която се 
намира в момента, при неизменната луна в 
променящия се непрекъснато свят, той да не 
е влюбен в недостижимата любима. Да е та-
къв, какъвто е бил към нея в началото – без 
сериозни намерения.

Защото иначе е нетърпимо. Защото с тези 
силни чувства в гърдите си в това простран-
ство-време, в което няма достъп до люби-
мия човек, влюбеният страда и животът му 
е непоносим. Той е тук – като луната (която в 
японската символика се асоциира с мъжкото 
начало), ала всичко се е променило като про-
летта (защото сезоните са най-ярката илюс-
трация на преходност). Включително и той, 
неизменният. Той е влюбен безнадеждно... 

Наличието на различни интерпретации 
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и преводи на този стих се обяснява на гра-
матично ниво с присъствието на спрегната 
форма на спомагателния глагол дзу ず (за от-
рицание) или спомагателния глагол ну ぬ (за 
перфект), които имат съвпадащи си форми 
при спрягане в трета основа ну ぬ. Финалът 
на стиха също е отворен, което допълни-
телно усложнява задачата. Тук преводачът 
трябва да реши какво и защо ще избере, за 
да го предаде на родния си език. Още повече 
че споровете дори в Япония продължават до 
ден-днешен.

Двете предложени интерпретации (и 
двата превода към тях) безспорно си проти-
воречат. В единия вариант луната я няма, а 
в другия тя е там. В единия вариант мъжът 
е същият, а в другия – не е. В същото време 
обаче имаме ли истинско противоречие? И 
в двете интерпретации става дума за безна-
деждно влюбен и страдащ мъж. Същността 
е една, повърхността е различна. Само фор-
мата се промения и само тя подлежи на ин-
терпретации. 
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Но любовното чувство е едно. Същност-
та на любовта е една.

Именно нея се опитахме да предадем, 
освободени от поливалентността на образи-
те и многофункционалността на изразните 
средства. Нито един компромис не е напра-
вен със същността в предложените 42 етюда. 
Пък нека формата да е различна – в различ-
ните епохи, жанрове, езици и култури... 

Гергана Петкова
Ръководител екип
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ЕТЮД I 

Някога един мъж скоро след навърш-
ване на пълнолетие отишъл на лов във вла-
денията си край столицата Нара и отседнал 
в село Касуга. Там живеели млади красиви 
сестри. Веднъж мъжът ги зърнал. Не било 
за вярване, че в покрайнините на старата 
столица имало девойки, които изглеждали 
твърде съвършени за това място, и това го 
очаровало и развълнувало. Мъжът откъс-
нал парче плат от ръкава на обагрената в 
бледолилаво одежда и върху него написал 
поема: 

Бледолилавите багри
на цветята от равнините на Касуга – 
любовен трепет безграничен  
в одеждите пропит.

Мъжът написал този стих на един дъх и 
го изпратил. След това вероятно си помис-
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лил: „Ах, колко вълнуващо!“, и се сетил за 
друг сходен стих:

Ах, заради кого ли
подобно на одеждата бледолилава
с вълнение пропито е сърцето?
Нямам за това вина.

Хората от миналото от ранна възраст 
проявявали такава изключителна изтънче-
ност в поведението си.
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ЕТЮД II

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

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

Живял някога един мъж. Той изпратил 
на жената, в която бил влюбен, морска трева 
и следното послание:

Ако ме обичаш,
в обрасла с бурени колиба
наместо възглавница от водорасли
ръкава си ще ти постеля.

Това се случило по времето, когато бъде-
щата императрица от втория двор все още не 
била дори придворна, а съвсем обикновена 
дама.
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ЕТЮД IV

Някога имало една дама, която живеела 
в западното крило на резиденцията на импе-
ратрицата майка. Един мъж първоначално 
нямал сериозни намерения към нея, но по-
степенно чувствата му се задълбочили и той 
я посетил. Обаче на десетия ден от първия 
месец дамата се преместила. Мъжът дочул 
къде била тя, но било място, недостижимо за 
него, и с болка мислел за нея. По същото вре-
ме следващата година, когато цъфтели сли-
вите, отишъл на мястото, където се бил влю-
бил миналата година, и се отдал на съзерца-
ние, но това, което виждал, не му приличало 
на познатото отпреди. Плакал, лежейки на 
голия дървен под, докато луната не се изтър-
кулила, и вдъхновен от спомените си, съчи-
нил следната поема:

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

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

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

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

Живял някога един мъж. Години наред 
той ухажвал дама, за която знаел, че никога 
няма да притежава, и ето че в една тъмна нощ 
я отвлякъл. Докато я водел край брега на река 
Акутагава, дамата видяла капки роса вър-
ху тревата и попитала похитителя си: „Как-
во е това?“. Предстоял им дълъг път, нощ та 
напредвала все повече и повече, а мъжът не 
знаел, че това било място, обитавано от де-
мон. Чула се гръмотевица, завалял и проли-
вен дъжд. Мъжът влязъл в един изоставен 
хамбар, завел жената в дъното, взел своя лък 
и колчан със стрели и застанал на вратата на 
пост. Докато похитителят се молел „Ах, да 
можеше по-бързо да се съмне!“, демонът по-
гълнал дамата цяла. „Ааа!“ изпищяла тя, но 
заради шума от гръмотевица мъжът не я чул. 
Когато най-накрая се съмнало и той се огле-
дал, нямало и помен от жената, която бил до-
вел. Разгневил се, разплакал се, но без полза. 
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Нима перли са това?–
попита ме тя.
Не – роса! –
да бях отвърнал 
и изчезнал като нея. 

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

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

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

Живял някога един мъж. Вероятно защо-
то бил отегчен от живота в столицата, решил 
да тръгне на изток да дири нов дом. Заедно с 
един-двама спътници поел на път. В провин-
ция Шинано той видял да се издига дим от 
върха на вулкана Асама и възкликнал:

Дим от върха на Асама в Шинано –
ще секне дъхът на мало и голямо!
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ЕТЮД IX 

Живял някога един мъж. Животът в сто-
лицата бил изгубил смисъл за него. „Няма да 
остана тук. Ще потърся нов дом в източните 
провинции“, казал си той и потеглил заедно 
с един-двама другари. 

Никой не знаел пътя и се изгубили. Озо-
вали се в провинция Микава, на място, на-
речено Яцухаши. Там потокът на реката, 
подобно на краката на паяк, се разделял на 
осем ръкава, които били пресечени от осем 
моста, откъдето идвало и името „Яцухаши“ 
или „Осемте моста“. Седнали на речния бряг 
да похапнат ориз в сянката на едно дърво. 
Наоколо цъфтели изключително красиви пе-
руники.

 Когато видял това, един от тях подхвър-
лил: „А какво ще кажете за стихотворение, 
вдъхновено от пътуването, в което всеки 
ред да започва със сричките „пе-ру-ни-ка“ ?“ 
При тези думи мъжът сътворил:
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ПЕчален все вървя по пътя.
РУбиненочервената ми дреха
НИма не знаеш
КАк за тебе ми напомня.

След като чули това, всички заплакали и 
сухият ориз се напоил със сълзите им. 

Вървели, вървели и стигнали провинция 
Суруга. Пътят, по който се опитвали да ми-
нат в планината Уцу, бил много тъмен и те-
сен, обрасъл с бръшлян и кленове. И точно 
когато сърцата им били свити, а мислите им 
неспокойни, срещнали един монах. „Какво 
правите на път като този?“, попитал ги той. 
Оказал се познат, на когото някога мъжът 
бил дал писмо в столицата.

Провинция Суруга 
в полите на Уцу –
ни наяве, ни насън
е възможно да те срещна.
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Когато видели Фуджи в последния ден 
от петия месец, тя била цялата покрита със 
сняг.

Времето забравил
на Фуджи е върхът.
Вечно заснежен, сиротен
като козината на елен самотен.

Тази планина изглеждала като двадесет 
планини Хейей една върху друга и наподобя-
вала огромна купчина сол.

Вървели, вървели и стигнали голямата 
река Сумида, която разделяла провинциите 
Мусаши и Шимоса. Събрали се на брега и 
тъжно си рекли: „Ах, колко далеч сме стиг-
нали!“

Капитанът на кораба казал: „Всички на 
борда! Слънцето скоро ще залезе!“

Като се качили, за да прекосят реката, 
мислите им се изпълнили с тъга по любими-
те хора в столицата. 
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В този момент видели големи като бека-
сини бели птици с червени крака и човки, 
които си играели над водата. Пътешествени-
ците не били виждали подобни в столицата 
и не знаели какви са. Като попитали, капита-
нът им отговорил: „Тези са мияко дори или 
градски птици.“

Щом сте птици градски,
вий кажете – 
любимите ни хора
дали са си по домовете?

 Като чули това, всички на кораба друж-
но заплакали.
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ЕТЮД X 

Имало едно време един мъж, който ски-
тал и стигнал до провинция Мусаши, където 
започнал да ухажва една жена. Баща ѝ, обик-
новен човек, имал намерение да я задоми за 
едного, но майката, която била от клана Фуд-
живара, мислела да я обвърже с аристократ 
и изпратила стих на избраника. Семейството 
живеело в село Мьошино, област Ирума.

 
Дори дивите гъски
по оризовите полета на Мьошино
се стремят към теб
и те възпяват с цялата си обич.

Бъдещият младоженец отвърнал:

Тази обич и стремеж към мен
на дивите гъски от оризовите полета  
  на Мьошино –
ще мога ли някога да ги забравя?
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 И в провинцията не е като да не се случ-
ват такива неща.



 44 

ЕТЮД XI

Някога един мъж на път за източните 
провинции пратил следната вест на прияте-
лите си:

Не ме забравяйте!
Дори и облаците да скрият луната,
пак ще се срещнем,
щом тя се покаже!
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ЕТЮД XII

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

Не, моля ви, не палете тез равнини!
Нежни като младите треви,
тук двамата сме скрити!

Преследвачите я чули, сграбчили я и я 
отвели.
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ЕТЮД XIII

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

И аз все пак те мисля за опора моя,
затова без вести от теб ми тежи.
Но пък вестите, които получавам, са ми 
неприятни...

Видял мъжът поемата, непоносимо се 
почувствал той и отговорил:

Да ти пиша те тревожи,
да не ти пиша ти е тягост.
В любовно раздвоение човек дали пък не 
умира...
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ЕТЮД XIV 

Преди много време един мъж се скитал 
из провинция Мичиноку. Там имало една 
жена, която пламенно се влюбила в него, 
навярно защото била запленена от хората в 
столицата. И така тази жена написала:

Обвързани с любовни нишки
сърцата ни – едно във друго да се слеят
дори за кратко да е даже,
в прегръдките ти да съм аз копнея!

Провинциален стих било това. Вероят-
но обаче мъжът усетил някакво очарование 
в тези редове и отишъл да прекара вечерта 
с нея. Когато рекъл да си тръгне късно през 
нощта, жената се обърнала към него със 
следното:

Изгрее ли зората,
ще пратя право под водата,
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това омразно пиле,
дето рано се разпя
и те прокуди от дома!

„Отправям се обратно към столицата“ – 
отвърнал той и добавил:

В столицата бих те взел
като най-скъп дар,
ала без корени цветята
вехнат и губят своя чар!
 

Тези думи направили жената щастлива. „И 
все пак май ме е обичал“ – повтаряла си тя.
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ЕТЮД XV 

Някога далеч в провинция Мичиноку 
един мъж посещавал съпругата на съвсем 
обикновен човек. Странно, но вероятно за-
щото открил в нея нещо неочаквано, той ѝ 
изпратил:

В планина непроходима
потаен път към тебе диря,
за да може да ме отведе
до дълбините на твоето сърце!

Жената се почувствала безкрайно щаст-
лива, но докъде ли би могла да доведе една 
среща с неизтънченото селско сърце?...
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ЕТЮД XVI 

Живял някога един мъж на име Ки-но 
Арицуне. Служел на три поколения импера-
тори, но времената се променили и с идва-
нето на новата власт, животът му станал по-
лош дори и от този на обикновените хора. 
Бил човек с деликатен вкус, изящна душа 
и не приличал на другите. Макар и беден, в 
сърцето си пазел частица от по-добрите дни 
и всекидневието не го интересувало.

С годините постепенно се били отчужди-
ли с жена си и  тя станала монахиня, следвай-
ки примера на по-голямата си сестра. Въпре-
ки че съпрузите не били истински близки, 
това  наранило мъжа, но тъй като бил беден, 
нямало какво да стори. В скръбта си той пи-
сал на свой близък приятел, с когото споде-
лял всичко: „Сега, когато настъпи моментът 
тя да се оттегли, аз не мога да направя нищо, 
дори да я изпратя!“ Приложил и поема:
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Ако преброя годините на пръсти,
 ще повторя десет четири пъти.

 Като прочел стиха, приятелят му се раз-
чувствал и изпратил одежди със следното 
послание :

Макар да са минали  десет по четири  
години,
колко пъти при теб тя търси подкрепа.

На тези думи Арицуне отвърнал :

Ах, не е ли това одежда на нимфа небес-
на?!?
Символ на моята раздяла и твоето при-
ятелство. 

И с чувства на благодарност продължил :

Есен ли идва, дъжд ли вали?
Или безспирно се стичат моите сълзи?!
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ЕТЮД XVII

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

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

Дошлият отвърнал:

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

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

  
Нима бялата скреж може да скрие пур-
пурната красота на цветето?  
Прилича на клонче, отрупано с бял сняг.

А той отговаря сякаш неразбрал:

Може скрежта да е скрила красотата на 
цвета, 
но не и красотата на ръкавите на този, 
който цветето откъснал е...
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ЕТЮД XIX

Имало някога един мъж, който се срещал 
с дама от придворната свита в двореца. Не 
след дълго обаче той охладнял към нея. Кога-
то се случело да бъдат на едно и също място, 
мъжът усещал погледа на жената, но оставал 
безразличен.  

Тя написала:

Като облак във небето отминаваш ти,
макар и да съм тук, пред твоите очи.

След като го прочел, мъжът отговорил:

Отвъд облаците отвян съм аз сега,
защото силен вятър брули мойта  
планина. 
  
Написаното от него означавало, че жена-

та навярно е имала и други любовници.



 59 



 60 

ЕТЮД XX

Имало някога мъж, който срещнал жена 
от Ямато, започнал да я ухажва и се ожени-
ли. Минало време. Рано напролет, на път об-
ратно към столицата, където служел в дворе-
ца, мъжът откъснал красиво кленово клонче 
и ѝ го изпратил:

Кленово клонче – символ на есента
изпращам ти през пролетта.

Отговорът дошъл, след като мъжът при-
стигнал в столицата:

Кога тъй бързо сменили са се цветовете?!
Изглежда там, във твоя дом,
пролетта я няма вече.
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ЕТЮД ХХI

Живели някога мъж и жена, които тол-
кова се обичали, че не помисляли за друг. Но 
един ден, по някакъв дребен повод, мъжът се 
почувствал потиснат и решил да замине. Той 
оставил следното:

Ида ли си аз сега, 
вероятно лекомислен ще изглеждам в 
твоите очи.
Но лицето на света не познаваш ти.

Написал и тръгнал. Жената не разбрала 
думите му и дори не можела да си спомни 
какво го е накарало да се почувства така. Тя 
се разплакала горчиво. Не знаела накъде да 
поеме, за да го намери. Излязла пред порта-
та, огледала се насам-натам, но нямала пред-
става къде може да е отишъл, затова се вър-
нала у дома и съчинила: 



 62 

Безсмислен стана този свят,
когато любовта изтече!
Обвързана в лъжливи клетви
толкова години вече. 

Сътворила тя и зареяла поглед. 

Ах, дори и за секунда
замисля ли се той за мен?
В бръшляна неговият лик 
чезне ден след ден...

Тази жена, след време, все пак не устояла 
и му изпратила:

Между нас настъпи краят,
но искам аз сега
семена на незабравка
в сърцето ти да посадя.

А той отговорил:
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Щом искаш да посадиш семена на неза-
бравка ти,
не знаеш, че сърцето ми за тебе все още 
спомени таи!

И отново, сега много по-разпалено, два-
мата започнали да си пишат и мъжът съчи-
нил: 

От сърце, пълно със съмнение,
че ще те забравя,
тъгата ми нараства 
и не ме оставя!

А тя му отговорила:

Като облак, носещ се в небето,
изчезващ без следа,
така и мойто тяло
се превърна в празнота.

Отговорила тя, но след време всеки от 



 64 

тях вероятно продължил по свой собствен 
път и двамата престанали да мислят един за 
друг. 
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ЕТЮД XXII

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

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

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

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

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

В отговор:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Той никога не се завърнал при нея.
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ЕТЮД ХХIV 

Отдавна в дълбоката провинция живял 
един мъж. Казал на любимата си, че отива 
да служи в двореца, и заминал, въпреки че 
раздялата им била тежка. Минали три го-
дини обаче и жената се уморила да чака, та 
обещала на друг, който я ухажвал искрено и 
пламенно, да се срещнат същата вечер. Точно 
тогава мъжът се върнал. 

– Отворете портата – казал и почукал, но 
жената не отворила, а вместо това в стих му 
отвърнала: 

Три години аз страдах сама,
но ето че днес положих ново начало.
Чаках, но вече на друг съм жена,
От тази вечер сме двама в ложето брачно.

А той: 

Както заменяме лъкове от бреза, бряст 
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или кедър –
тъй заменяме хора безспир и се нижат 
години.
Както аз те обсипвах с любов, щедър,
тъй обсипвай с любов и него, любима.

Казал и като понечил да си тръгне, жена-
та отговорила: 

И да е хубав новият лък от бреза,
мойто сърце е отдавна решило.
То с все сила зове те, „Ела!“
и за теб от дълго време е било.

Но мъжът си тръгнал. Жената се натъ-
жила много и се опитала да го догони, но не 
успяла и се строполила от умора край един 
извор. На близката скала тя написала с кръв 
от пръста си: 

Обичах го, но той не отвърна,
въпреки че разкрих сърцето си цяло.
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Сега явно тук, на това място,
е изтляло напълно моето тяло.

След което склопила очи.
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ЕТЮД ХХV

Живял някога мъж. На жена, която дори 
не му била казала, че няма да се срещне с 
него, той изпратил стих:

Ръкавите ми по-мокри са
от тревата росна 
на сутрешното есенно поле – 
самотна нощ без теб.

Жената, изкусна в любовта, му отвърна-
ла:

Устремен рибарят
идва пак към този залив мой,
но де да знаеше – 
не ще открие улов той!
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ЕТЮД ХХVI 

Отдавна един мъж, който страдал, защо-
то не можел да бъде с дамата на сърцето си, 
написал:

Неочаквано за мен,
ръкавите ми тъй треперят – 
като вълните в пристана,
посрещащи идващия кораб.
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ЕТЮД XXVII

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

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

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

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

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

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

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

На тържеството по повод цъфването на 
вишните, организирано в двореца от майка-
та на престолонаследника, съчинили:

С въздишка ненаситна 
все гледах цветовете,
но като в тази вечер трепет същи
едва ли втори ще посрещна.
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ЕТЮД ХХХ 

Преди време един мъж изпратил на же-
ната, с която се били виждали само за крат-
ко, следното:

Всяка наша среща бе за мен
като едва съзримата връвчица
между две мъниста в огърлица.
Но защо изглежда сякаш
твойта безсърдечност
продължава цяла вечност?
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ЕТЮД ХХХI 

Преди време един мъж минал заедно 
с няколко дами покрай покоите на една от 
придворните в двореца и като че ли от ня-
каква зла умисъл те му рекли: „Хайде сега да 
видим докъде ще доведе любовта ти!“ А той 
им отвърнал:

Казват, 
че тръгнеш ли невинния да злословиш,
освен себе си, никой друг не тровиш
и любовното страдание
само теб ще доведе до отчаяние.

Явно имало и завистливи жени.
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ЕТЮД XXXII

Преди време, години след края на връз-
ката им, мъж изпратил на любимата си след-
ното:

Колко би било прекрасно
да пренавием свитъка на древни времена
и да върнем миналото страстно
днес, тук и сега.

А дали тя бе изпитвала същото?
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ЕТЮД XXXIII 

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

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

А дамата отвърнала:

Твоето сърце е недостижимо като непро-
ходим лиман –  
в каква посока с веслата да греба не знам!

Така достойно дамата от пристанището в  
Мубара отвърнала на благородника.



 83 

ЕТЮД XXXIV

Някога един мъж посветил стих на жена, 
която била равнодушна към него:

Думите, които искам,
но не мога да ти кажа, 
раздират гърдите ми.
А сърцето самотно ридае...

Изглежда, събрал кураж и ѝ го изпратил. 
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ЕТЮД XXXV

Някога отдавна един мъж изпратил на 
любимата, с която се били разделили не по 
негово желание, следното писмо:

Тъй както на гердана двата края са се 
вплели,
така и нашите души във възел здраво са 
се слели.
И възелът да се разхлаби сам,
ний пак ще го затегнем, знам.
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ЕТЮД XXXVI

Усъмнила се веднъж една жена: „Изглеж-
да, съвсем ме забрави“, и той изпратил в от-
говор:

Както бръшлян вие се 
от долината тясна към върха на плани-
ната, 
така и ти си вечно в мойте мисли!
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ЕТЮД XXXVII

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

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

Тя отговорила:

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

Някога един мъж посетил Ки-но Ари-
цуне, който бил излязъл на дълга разходка и 
много се забавил. Когато се прибрал, гостът  
му казал:

Благодарение на теб изпитах и сега раз-
брах, 
какво било чувството, що хората любов 
наричат.

А Арицуне отговорил:

„Невеж и аз до днес навред разпитвах:
„Какво е туй, що нарича се любов?“
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ЕТЮД XXXIX

Живял някога император на име Сайин. 
Дъщеря му се наричала Такайко. Тя почина-
ла и в нощта на погребението един мъж, кой-
то бил близо до двореца, се качил в палакина 
на една придворна дама, за да погледа.

Минало дълго време, а погребалната 
процесия все не излизала. Докато плакали 
безутешно в колата, се появил Минамото но 
Итару – най-известният любовник под небе-
то – също дошъл да погледа погребението. 
Като забелязал, че паланкинът е на придвор-
на дама, се приближил и в опит да се заиграе 
по някакъв начин, Минамото уловил една 
светулка и я пуснал вътре. Жената в колата 
понечила да загаси светлината, вероятно за 
да не се видят лицата им, а мъжът, който бил 
при нея, съчинил следния стих: 

Когато излезе,
това ще бъде краят.
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Гаснат светлините.
Чуй риданията:
колко кратък е животът!

Итару отговорил:

Ах, дъхът ми спира!
Да, наистина се чува плач.
И изгасват светлините,
но това ли е краят – не зная!

За стих, съчинен от всеизвестния любов-
ник, това е съвсем обикновено.

Итару е внук на прочутия поет Минамо-
то но Шитагау. Този стих изобщо не се отна-
ся за принцесата.
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ЕТЮД ХL

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

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

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

Ето толкова дълбоко обичали в минало-
то младите. Днес даже възрастните мъже не 
биха били способни на такава любов.
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ЕТЮД ХLI

Живели някога две сестри. Едната има-
ла съпруг, беден и с нисък ранг, а другата 
била омъжена за високопоставен дворянин. 
В края на дванадесетия месец от годината  
съпругата на благородника с нисък ранг сама 
перяла и изсушавала официалните му одеж-
ди. Макар и да се старала много, тъй като не 
била привикнала на подобна простолюдна 
работа, опънала прекалено дрехата и тя се 
скъсала на рамото. Без да има що да стори, 
съпругата заплакала. Дочул богатият ѝ зет за 
това и понеже му станало много болно, на-
мерил и ѝ изпратил прелестни зелени благо-
роднически одежди със стиховете:

От корените ти благороден виолетов 
цвят струи,
но в зеленото поле оставаш скрита ти 
сред обикновените треви.

Това били чувства от долината Мусаши.



 94 



 95 

ЕТЮД ХLII

Някога един мъж се срещал с жена, макар 
и да знаел, че сластолюбива е тя.  Не му било 
обаче никак неприятно. Посещавал я често 
известно време, но ето, че несигурност хвър-
лила сянка в душата му. Той обаче знаел, че 
не ще преживее без срещите им. И тъй като 
не можел да издържи дълго, без да я вижда, 
когато нещо го задържало два-три дни и той 
не успял да отиде при нея, ѝ изпратил:

Дали поне дирята от стъпките ми все 
така стои?
Или някой друг по този път сега върви?

Написал той, изпълнен със съмнения.
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