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Предговор

„О
сновни понятия в китайската мисъл и култура“ е пореди-
ца, чийто замисъл може да се изрази по следния начин: 

да бъдат представени и изяснени същностните понятия, които 
китайският народ е сътворил, съставил, събрал и обобщил в съ-
вкупната си философска мисъл, в своята духовна култура, мислов-
ност и ценностни възгледи под формата на думи, изрази и крилати 
изречения. Тези основни понятия са плод на хилядолетния опит 
на китайския народ при изучаването на природата и общество-
то и размишляването над явленията в тях. В ключовите понятия, 
предложени в нашия сборник, е събрана историческата мъдрост 
на народа, те отразяват най-дълбоките и най-обширни търсения 
и проникновения на китайския дух. В тях се съдържат хуманис-
тична мисловност и културно-ценностни нагласи, които вече са 
се превърнали в своеобразен „житейски ген“ на китайската на-
родност и дълбоко са се пропили в кръвта на поколения китайци, 
превръщайки се във всеобщи нрави и вяра на китайския народ. 
Така тези понятия са станали гръбнак на хилядолетната мисловна 
традиция, култура и духовност на Китай. От друга страна, събра-
ните тук понятия са за съвременните китайци ключ за разбиране 
на философската мисъл, хуманистичната духовност, мисловните и 
ценностните нагласи на древните китайци, заедно с тяхното раз-
витие и промени в други области, като литературата, историята и 
др. Същевременно този ключ може да послужи и на други народи 
в съвременния свят за разбирането на духовния свят на модерен 
Китай и китайците в родината им и по света. 
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báimiáo 

Бяло рисуване

Една от техниките на традиционната китайска живопис, която 
си служи с чисти линии с туш за очертаване предметите, без из-
ползване на цвят – затова се нарича „бяло“ (т.е. безцветно, празно) 
рисуване. „Бялото рисуване“ се употребява най-вече за изобразя-
ване на хора, цветя и растения; тушът се използва пестеливо, ри-
сунъкът е естествено чаровен и жив. В древността този   вид рису-
ване се е наричал „бяла живопис“ ( ). Обикновено се използ-
вал един и същи туш, като естеството, настроението и движенията 
на рисуваните предмети се изобразявали чрез различна дължина, 
дебелина, натиск на четката и пречупванията на линията. Бялото 
рисуване било разпространено през епохите Дзин и Тан, а след 
Сун се превърнало в отделен стил. Прочути майстори на бяло-
то рисуване с „желязна линия“ са Гу Кайджи ( ) от епохата 
Дзин, Ли Гунлин ( ) от епохата Северна Сун и Джао Мънфу 
( ) от епохата Юан, а майстори на техниката „листо от орхи-
дея“ са У Даодзъ ( ) от династия Тан и Ма Хъджи ( ) от 
династия Южна Сун. „Бялото рисуване“ е важна изразна техника 
и в литературата, където това означава използване на прост, май-
сторски сдържан изказ, който ярко и живо пресъздава реалните 
образи. В класическите китайски романи „Крайречно царство“, 
„Повест за Трицарствието“ и други намираме превъзходни образ-
ци на „бяло рисуване“ в проза.

Цитат

Бялото рисуване лесно внушава деликатност и слабост, нежност и 
женско очарование, но за него са почти непосилни енергичността 
и възвишената волност. Днес обаче, съзерцавайки такива картини, 
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намирам в тях [гъвкавостта и силата на] прегъната желязна тел – в 
епохата Тан така рисува Йен Либън, в [Северна] Сун – Ли Гунлин, 
а в Юан – Джао Мънфу: те могат да бъдат наречени трите стълба 
на бялото рисуване.

Уан Джидън, Послеслов към „Откритата проповед на Уеймо“
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biànhuà 

Промяна

Основното състояние на всичко съществуващо. Терминът е съче-
тание между йероглифите биен ( ) и хуа ( ), които могат да се 
разглеждат както заедно, така и поотделно. Биен означава в  идима 
отвън промяна, докато хуа означава невидима, тънка, постепенна 
вътрешна промяна. Смята се, че всичко на небето и земята, вклю-
чително човекът и човешкото общество, са в непрекъснат процес 
на пром  яна. Дълговечно битие и развитие е възможно единствено 
при наличието на непрестанна биен -хуа – „външно-вътрешна про-
мяна“. Причини за подобно състояние са присъщите на всяко съ-
щество и вещ вътрешно противопоставящи се свойства и техните 
сблъсъци и съчетания. Някои смятат, че промяната е подчинена на 
неизменни закони и принципи и следователно може да бъде по-
зната и усвоена; други обаче твърдят, че промяната няма неизмен-
на основа и трудно може да бъде позната и усвоена. Според бу-
дизма промените във всичко съществуващо са илюзорни, докато 
самите бития са безмълвни и неподвижни.

Цитати

Твърдост и мекота се редуват и от това се раждат промените.
„Джоуска книга на промените“

Биен е дума, която означава видима промяна; хуа пък означава по-
степенна промяна.
Джан Дзай, „Разсъждения на Хънлян (Джан Дзай) за Книга на проме-
ните“
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chényù 

Печал

Стил в поезията и изкуството, пропит с дълбоки настроения и бо-
гата чувствителност. Не  гов представител сред класическите поети 
е Ду Фу, техните мисли са устремени към великите държавни д  ела  , 
т  е се вълнуват и тревожат за народните неволи, болезнено размис-
лят върху съдбините на царството – причините за неговите възход 
и падение, живот и гибел, без да могат да ги открият. Те дирят пъ-
тища за мира и спасението на народа, ала без полза; в произве-
денията си отразяват дълбоко   стаена скръб и богата мисловност. 
Поезията им е неизменно пропита с песенни въздихания, при-
тежава ясна структура, ритъм, мелодика, възлизащи и спускащи 
се тонове, които предават на читателя естетическото чувство за 
вълнообразна ритмика и оставят след прочита безкрайни и неза-
личими чувс  тва.

Цитат

Това, което наричаме [в поезията] печал, се е родило [дълго] пре-
ди допира на четката и остава духовно недоловимо и със слова не-
изразимо.
Чън Тинджуо, „За стиховете в жанра цъ от Кабин  ета на Белия 
дъжд“


