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Предговор

С навлизането в новия ХХІ в. световната общност проявя-
ва все по-голям интерес към Китай. Хора от цял свят ис-
кат да научат повече неща за китайската култура, но и да 

задълбочат и осмислят своите познания. Една добра възможност 
за това им предостави Лятната олимпиада в Пекин от 2008 г., 
най-грандиозната от всички до този момент. В китайската столи-
ца щяха да пристигнат наши приятели от всички части на света, 
за да се докоснат до 5000-годишната култура на нашата страна, 
но и да видят с очите си какво представлява съвременен Китай.

Тази книга се появи точно в тези обнадеждаващи време-
на – в навечерието на олимпиадата. Написаха я двама китайски 
професори, Йе Лан и Джу Лянджъ, за да споделят с читателите 
своите проникновени наблюдения върху китайската култура.

С Йе Лан се запознах преди няколко години, когато заед-
но работихме върху една образователна естетическа програ-
ма за деца и юноши, чиято цел бе повишаването на общата им 
квалификация. Проф. Йе е един от най-изтъкнатите философи 
и изкуствоведи на съвременен Китай. През 2002 и 2003 г. бе 
едновременно декан на три факултета в Пекинския универси-
тет – философският, този за изобразителни изкуства и този за 
религиозни изследвания. 
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Другият автор, проф. Джу Лянджъ, от дълги години се за-
нимава с изследвания на китайската философия и изкуства, като 
фокусът на научната му работа пада върху дзен будизма и класи-
ческата живопис и калиграфия, а също и върху традиционната 
ландшафтна архитектура.

Освен общи познания, тази книга предлага изчерпателно, 
но и увлекателно въведение в редица уникални особености и 
блестящи постижения на китайската култура. Авторите са се 
постарали да покажат нейния дух и основни ценности, осо-
бено тези с универсална значимост. С многобройни примери 
са представени различни аспекти на душевността, светогле-
да и естетическите търсения на китайския народ. Смятам, че 
това популярно въведение в проблематиката ще е от полза и 
за китайските читатели, и за тези в чужбина. Авторите хранят 
надеждата, че книгата ще им помогне да задълбочат своите 
познания и да вникнат в истинската същност на китайската 
култура.

В книгата са разгледани най-различни теми – от чудесата на 
древния свят като Забранения град, Великата китайска стена, 
Теракотената армия и традиционните жилища на обикновени-
те хора до най-възхитителните образци на китайската живопис, 
калиграфия и ландшафтна архитектура. Под перото на автори-
те тези толкова разнообразни обекти наистина оживяват пред 
очите ни, за да представят реалния живот и интереси на китай-
ския народ през неговата хилядолетна история. Дори в страте-
гическата игра го ще открием духа на човечността и добронаме-
реността, изпълващ играчите, които в хода на играта усвояват 
принципите на сътрудничеството и съвместното съществуване. 
Този изконен китайски стремеж към мирен и хармоничен жи-
вот проличава и в блестящия анализ на „Сцени на речния бряг 
по време на празника Цинмин“ [на Джан Дзъдуан], както и 
във вълнуващите описания на стария Пекин и стария Шанхай, 
на Пекинската опера или порцелана. Вероятно той е и една от 
главните причини китайската култура да издържи изпитанието 
на хилядолетията.
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Нека отбележим също блестящия и същевременно непри-
нуден език на авторите, както и многобройните добре подбрани 
илюстрации, с чиято помощ читателите ще си изградят нагледна 
представа за най-различни аспекти на китайската култура.

Ли Ланцин
Вицепрезидент на Китай  

(1993–2003)





Съдържание

Част І. Мъдрост и вяра / 11

1. Конфуций и неговите възгледи за небесното и човешкото ..........13
2. Лаодзъ и неговата философия на недействието ...............................23
3. Сундзъ и неговото „Изкуство на войната“ –  

първоизворът на всички стратегически трактати ...........................31
4. Храмът на Небето: благоговение и признателност ........................41
5. Екосъзнание в традиционната китайска култура ............................47

Част ІІ. изобретателност и обМен / 55

6. Китайските йероглифи като поетични символи ..............................57
7. Пътят на коприната ..................................................................................63
8. Откритостта на великата Тан ................................................................73
9. Пътешествията на Джън Хъ в Западните морета ............................81
10. Великата китайска стена .........................................................................87
11. Забраненият град: прекрасен и изумяващ .........................................95

Част ІІІ. изкуство и естетика / 101

12. „Музиката управлява страната, подхранва ума“ ........................... 103
13. Духовната същност на бронзовите изделия ................................... 109
14. Една безмълвна армия .......................................................................... 115



10 Йе Лан • Джу Лянджъ ◆ Срещи с китайската култура

15. Вечната усмивка на Буда ...................................................................... 121
16. Летящите щрихи на калиграфията .................................................... 129
17. Очарованието на размития туш ........................................................ 135
18. Порцеланът – визитната картичка на китайската култура ......... 147
19. Градините на юг от Яндзъ ................................................................... 157
20. Пекинската опера .................................................................................. 167
21. Изумителното разнообразие от народни занаяти ....................... 179

Част ІV. народни обиЧаи / 189

22. Градският живот, изобразен в 
„Сцени на речния бряг по време на празника Цинмин“ ............. 191

23. Обичаите и чарът на стария Пекин .................................................. 199
24. Модерният шик на стария Шанхай .................................................. 211
25. Китайското облекло – традиции и синтези .................................... 223
26. Китайската кулинария – свят на изискани лакомства ................. 231
27. Живот с уханието на чай ..................................................................... 239
28. Традиционните жилища:  

семеен дом с двор, закътан на тиха уличка ...................................... 249
29. Бойните изкуства и цудзю ................................................................... 263
30. Го: състезание по съобразителност и находчивост ...................... 275

приложение. ХронологиЧеска таблица  
на периодите в китайската история / 281

показалец / 285



Част І

МъдроСт и вяра

Човечеството има само един дом – поднебесната шир. Как 
да устроим своя живот и как да постигнем хармония по-
между си? Отговорите на тези въпроси изразяват и най-

същественото в китайската мисъл. В хилядолетната ни традиция 
човешкият живот се разглежда преди всичко като част от приро-
дата, което подсказва, че единственият начин да оцелеем е като 
заживеем в хармония с околния естествен свят. В това се състои 
и основоположната функция на цивилизацията – изграждането 
на един мирен свят, което означава и избягване на конфликти-
те между Човека и Природата. Вместо да налагат своята воля на 
Природата, хората трябва да изпитват към нея почит и благо-
дарност. Втората характерна особеност на китайската култура 
е вниманието, отделяно на хармоничните човешки взаимоот-
ношения. Отделната личност не може да живее без общност и 
общество. Ето защо китайската култура се стреми към изграж-
дане на един хармоничен свят, основан на дружбата и разбира-
телството между отделните личности, взаимното подпомагане 
между семействата и взаимното уважение между нациите. И 
трето, китайската мисъл винаги е изтъквала значението на само-
познанието. Трябва да разбираме не само външния, но и своя въ-
трешен свят и което е по-важното, да подобряваме състоянието 
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на съзнанието си, т.е. да се самоусъвършенстваме. Едва когато се 
откажем от опитите си да победим природата, ние ще заживеем 
в хармония с нея; това е и едно от най-актуалните послания на 
китайската философия.


