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Предговор

сновни понятия в китайската мисъл и култура“ е поредица,
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 съвкупната си философска мисъл, в своята духовна култура, мисловност и
ценностни възгледи под формата на думи, изрази и крилати фрази.
Тези основни понятия са плод на хилядолетния опит на китайския
народ от изучаване на природата и обществото и размисъл над явленията в тях. В ключовите понятия, предложени в нашия сборник, е събрана историческата мъдрост на китайците, те отразяват
най-дълбоките и обширни търсения и проникновения на китайския дух. В тях се съдържат хуманистична мисловност и културноценностни нагласи, които вече са се превърнали в своеобразен
„житейски ген“ на китайската народност и дълбоко са се пропили в кръвта на поколения китайци, превръщайки се във всеобщи
нрави и вяра на китайския народ. По такъв начин тези понятия
са станали гръбнак на хилядолетната мисловна традиция, култура и духовност на Китай. От друга страна, събраните тук понятия
са за съвременните китайци ключ за разбиране на философската
мисъл, хуманистичната духовност, мисловните и ценностните нагласи на древните китайци, заедно с тяхното развитие и промени
в други области като литература, история и пр. Едновременно с
това този ключ може да послужи и на други народи в съвременния
свят за разбирането духовния свят на модерен Китай и китайците
в родината им и по света.

„О
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bēikăi ೲ൴

Печал и неутоленост
Двусъставно понятие: печал, униние (ೲ̢) и покруса от нещо
непостигнато (൴); печал и неутолено желание. Така Съ Кунту,
поет от династия Късна Тан, е нарекъл един от двайсет и четирите
поетични жанра, обобщени от него. Основната идея е изразеното
в поетичната творба трагично чувство. Когато в живота на поета
го застигнат множество превратности или тегоби, или когато е
изправен пред величествена гледка или събитие, от които той се
чувства като нищожна прашинка, това поражда у него чувства на
печал, тъга, душевна нараненост или гняв, той излива тези чувства
в стихове, написани в жанра „печал и неутоленост“. Този термин
се доближава до понятието „трагедия“ в западната литературна
теория, но се отличава от трагедията по това, че в него има дълбок
отпечатък от китайския даоизъм, който отвежда тези печал и неутоленост към чувство на примирение и постигане на вътрешна
широта.

Цитати
ࠥチ໐ᒢ㘼ᆡᅓ៌ོĶⰁ⌽Ꮼᐟ㘼ඝƊɞĶᮂᐚᕦ㘼⧄τឤĶࠥ
⯳ႁ؋㘼⌼៌⾢ฎĶࠋࠉл㘼ᕶ᠒ఎպĶ⓺⓺␢㘼⾿⑺⌯Ķ ӵ
ḎۮĺƾҚۏ⡿ջjೲ൴Ļ

Шеметен вятър вдига талази,
мрачния лес разпокитва с омраза,
горка печал като смърт ме душѝ,
диря покой, но тревожен съм аз:
като поток сто лета се изгубиха,
чест и богатство превърнаха в прах.
Пътят на правдата все по-безлюден е –
де са витязите от дни стародавни,
доблестно меч да измъкнат сега?
10

В дух окрилен е безкрайна тъгата...
Шушнейки, капят унило листата,
тихо дъждът кваси гъстия мъх.
Съ Кунту, „Двадесет и четири
поетични жанра: печал и неутоленост“
ىƧヾ㘼Ⱥ⡿ᯏ㘼ตᣕೲ൴㘼ԪḰⅦƊಞ㘼ᔪⅦƊㆾĶ ╲⬳ĺՖ
ᦞჄҽ㙫Ɩဤ㙭Ļ

Когато се наситиш на въздишки,
стих напиши за мое утешение,
в него вложи печал, неутоленост,
и в крайна бедност не роптай,
в разкош недей се превъзнася...
Су Ши, „Стихове в отговор на Дзицин“, с предисловие
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běnmò ᅖᅕ

Корен и клони
Първоначалното значение на това понятие е бън – корен (на растение или дърво) и мо – най-горните клони на дървото. В свободен
превод това понятие би звучало като „кореноклоние“. В китайската философия понятието бънмо е влязло със следните три преносни значения:
а) предмети с нееднаква стойност и важност – съществените и
важните се обозначават с „корен“ (ᅖ), несъществените и второстепенните се обозначават с „горни клони“ (ᅕ);
б) изначалната същност или първопричината на света се обозначава с „корен“ (срв. „корен на всички неща“), а всички останали предмети или явления, произтичащи от „корена“, са мо,
производни на изначалната същност;
в) в политическата философия на даоизма, естественото състояние на вселената при управлението чрез недеяние се нарича
бън (първооснова, праначало), а всички произтичащи от първоосновата добродетели и устои се именуват мо (начала). При
дихотомията бън-мо „коренът“ винаги обозначава някаква изначална и незиблема първооснова, докато мо (върхът на дървото) винаги произтича от корена и екзистенциално зависи от
него. От друга страна, за да се разгърнат свойствата и действията на корена, той неизменно се нуждае от посредничеството
на клоните. Коренът и клоните са едновременно добре разграничени и взаимозависими.

Цитати
এ࠘Ƨ⻮Ǘএ㘼ណໜභਊ⯝⮼㘼Ќӯᱭ㘼฿ᅕƳĶᅖƧЌ᠇㘼Ƨ
ȳ㙏㘸ĺ⣋⢤¬এఁĻ㘹

Учениците и последователите на Дзъ Ся умеят да ръсят с вода и
метат, да приемат гости и разговарят с тях, да предлагат и да отстъпват [чувство за мярка]; ала ето, това са само клоните [на Уче12

нието], по отношение на корените му те са невежи; как могат да
се постигнат те?
Дзъ Джан, „Беседи и изречения“, §19
ઝᅖǲ⊧ΩᅕĶ㘸ᦞఅĺ⅟এᔣĻ㘹

Благоговей пред корените, за да се извисят и клоните.1
Уан Би, „Коментари към Лаодзъ“

1

Човек не трябва да нарушава изначалния принцип на вселената – недеянието, за да се постигне хармонията като крайна цел на нравствените
закони, обществените начала и ритуалите.
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bōrě ⊾⌼

Висша мъдрост
Божъ, будистки термин, зает от санскрит (Prajñā), означава мъдрост или прозрение, тоест способността да се проникне в същината на всички предмети, да се познае истинският облик на всичко
във вселената, като божъ е най-висшата мъдрост. Според будизма
божъ – висшата мъдрост – е особена премъдрост, която надвишава умственото познание на всяко човешко същество, тя е ръководителка и първооснова за умозрителното постигане на истината и
на аскетичния подвиг, довеждащ човека до състояние на буда или
бодисатва. По начало тази висша мъдрост е без форма и без образ, неизразима със слово, но постижима единствено с помощта
на особени будистки упражнения и умопрозрения.

Цитат
⊾⌼᠇คᱮ㘼᠇ค⟹Ķ㘸̓↫ĺ↫⣋Ļ௮ĺ⯳✞⊾⌼

㘹

Висшата премъдрост е непостижима чрез знание и недостъпна за
зрението.
Монах Джао, „Съчинения на Джао“, цитат от
„Сутра за деятелно постигане на висшата мъдрост“
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