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Старинната китайска
култура и нейното
значение за днешното
българско общество
а се представи културата на един народ чрез езика и устойчивите – дошли до нас от прастари времена – изрази и понятия,
е едно колкото брилянтно, толкова и трудно начинание. Брилянтно е защото културата и цивилизацията се предават и съхраняват
чрез словото и в този смисъл словесността и особено способността ѝ да устоява срещу капризите на времето е от първостепенна
важност за запазване на всяка цивилизация.
Китайската цивилизация е може би единственият образец за
това как словесността увековечава мисловността като култура и
традиция. Езикът и до днес остава един от ключовите фактори за
устойчивостта на китайската култура, затова деветтомната поредица „Основни понятия в китайската мисъл и култура“, от която
четири вече са издадени на български език, е своевременно напомняне и на нас, българите, колко важно е познанието на собствения език и културата, която той носи в недрата си и пази чрез
трайни и осветени от вековете думи, понятия и изрази.
Китай е може би единствената държава, в която осмислянето на миналото, съживяването на словото и мисълта на духовната
старина е не просто културна традиция, но и държавно дело. Според мен това е един от белезите на силната държава – силната ѝ
връзка с нейното историческо слово.
Корените на мисленето са корени и на културата. „Основните
понятия в китайската мисъл и култура“ като прозорци към мис-
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ловността на една цяла цивилизация са подбрани внимателно от
огромен екип китайски и чуждестранни учени, подредбата им е
азбучна, според латинския ред на буквите в китайската фонетична азбука пинин. Обяснени са достъпно и подкрепени с илюстративни примери от огромно множество древна и средновековна
китайска книжнина, почти напълно непозната на българските
читатели. Наличието на макар и кратки цитати от толкова много
китайски източници ни въвежда и в китайското книгознание.
Всичко, което читателите биха открили сами, ще оставя настрана, за да обърна внимание на ония извънтекстови измерения
на тази поредица, които открих след превода и прочита ѝ и които
според мен я правят изключително важна не само за изучаващите
Китай студенти и читатели, но и за любителите на философията на
живота, мисълта и смисъла на цивилизациите въобще.
Първото ми впечатление е преобладаването на термини от областта на литературната теория и критика. Естественият въпрос,
който такъв акцент поражда, е: защо в китайската цивилизация
литературата, особено поезията и поетиката, са толкова значими?
От най-дълбока древност литературата в Китай е жива съставка на
държавното управление, било за намиране на талантливи учени за
държавни служители, било за възпитание на нравите и извисяване
на обществото като цивилизация. Неслучайно още в древността
Китай е прочут като „царство на поезията“. Литературата на свой
ред е свързана с философията, историята и едно присъщо в много
висока степен на Китай явление – преклонение пред древността.
Една от главните причини за величието на китайската цивилизация и култура е възпитаваното още от дълбока древност благоговение към старината, към словото на предците, към образците
на древността; при своето развитие китайската култура е надграждала постигнатото от предишните си творци, без да руши,
оспорвала е, без да отрича, и никога не е новаторствала, поставяйки за основа на новаторството си самото него. Някои намират
това за скованост – нека е така. Това обаче е сковаността, която
сковава една о друга епохи и постижения и върху тяхната крепка
основа гради културни постижения, които не изчезват във времето именно защото са сковани едно в друго, а заедно – в една
древно-нова цивилизация. Средният път, който Конфуций завещава на тази цивилизация, винаги е разполагал силите отляво и
отдясно към средата, към отстъпчивостта, към миролюбието, към
12

благоговението към праотците и тяхната мъдрост. Скромността
и трудолюбието са дълбоко свързани с приемствеността, която
е белязана с липсата на културен радикализъм, а още по-малко
на нихилизъм в тази древна култура. Едва в най-ново време като
някакъв странен експеримент в китайската култура започнаха да
се провират остриетата на нихилизма с неговата безлогосност и
противоприемственост. Естествено, плитковатостта на подобни течения, които „опипват“ спецификата на китайската култура
единствено за да се възползват от нея и – като паразитират върху
нейната хилядолетна словесност – да я разграждат отвътре, е явна
тъкмо в „несковаността“ им, която изглежда като свобода, а всъщност е несвързаност, изкорененост, разобщеност от мъдростта.
Ето защо връщането към „основните понятия“ в коя да е култура
е проява на държавническа мъдрост. В тази именно връзка читателят ще намери в поредицата немалко понятия от областта на старокитайската политическа философия, стратегическо и военно
изкуство.
Друга особеност на поредицата е нейната академична изисканост и възможността да се настроим към едно присъщо на древните цивилизации вглеждане в думите, макар и чрез превода на
нашия роден български език. Това вглеждане пък е особено важно
за разпнатата на кръстопът България – първият въпрос, който то
може да породи, е: защо строгото придържане към основни понятия и кристализирала през вековете мисловност са жизнено
важни за нашето запазване като цивилизация? По какъв начин
подмяната на основни културни и нравствени понятия подкопава
цивилизацията и работи срещу една култура? Защо езикът, взет и
като целокупна словесност, и като ясно определена смисленост, е
най-важен фактор за благоденствието на един народ? И като следствие защо всеки народ трябва ревностно и с огромна предпазливост да пази културните си понятия?
За отвикналия да се вглежда в същността на думите съвременен човек сборникът „Основни понятия в китайската мисъл и
култура“ може да се окаже не само възможност за вглеждане в найважните умопостижения на китайските мислители, но и повод за
вглеждане в изгубените смисли на много основни понятия в нашата българска култура и духовна традиция.
От преводача,
декември 2019 г.
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ài rén wéi dà ൂǗ៌ࠥ

Любовта към човека е най-великото дело
Да се обичат другите, да ги пазиш и да им състрадаваш – това е
най-важното нещо на света. Според древните китайци именно човекът е най-голямата скъпоценност под небето. Затова има израз
„човечността е любов към хората“ (ǙⅢൂǗ). Понятието „любов
към човека“ постепенно се разширява от областта на личната нравственост към държавното управление, където то става „любов към
народа“ (ൂᒈ). Народът е корен на държавата и от него зависят
безопасността и заплахата, процъфтяването и гибелта на държавата; затова управляващите трябва да основават политическото
управление върху най-високите принципи – да обичат народа си,
да се сближават с него, да му носят полза, да следват волята му.
Всяка политическа стратегия, закони и система имат като начало
и крайна цел да обезпечават добруването и изгодата на народа.
Тук е вложено не само конфуцианското понятие за „добродетелно управление“ (Ǚပ), но е въплътена и важната идея на легизма
за създаване на държавни закони и управление чрез закони. В нея
проличават възвишените хуманистични стремежи на китайската
нация.

Цитати
ᏬǗƧൂଯƳ㘼ΌൂǗ㙋ᏬǗƧుଯƳ㘼ΌుǗĶ㘸ĺۨ⢤jჄ⢤
ۏĻ㘹

Ако желаеш другите да те обичат, ти трябва пръв да проявяваш
обичта си към тях. Ако желаеш хората да се съобразяват с тебе, сам
започни да се съобразяваш с тях.
Речи на царствата

15

ԊএคǲၧǗⅢ㘼ǲΩখƳĶԊএǲǙখ㘼ǲᶓখĶǙⅢൂ
Ǘ㘼ᄾᶓⅢေǗĶൂǗⅢǗಲൂƧ㘼ေǗⅢǗಲေƧĶ㘸ĺছএj⾼ࣘ
ƈĻ㘹

Онова, с което благородният човек се отличава от другите хора, е
скрито в сърцето му. Защото в него се таят подбудите на човеколюбието и на благочестието (ли). Човечният обича хората, спазващият благочестието почита хората; човеците неизменно обичат
човеколюбивия и се отплащат с уважение на почитащия ги.
Книга на философа Мъндзъ
ӥƧ៌ပ㘼ൂǗ៌ࠥĶ㘸ĺᶓ⡍©պΤבĻ㘹

В древността най-високо от всичко в управлението на държавата
поставяли любовта към човека.
Книга на благочестието
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ān pín lè dào ⦺ጱ⯳

Смирение в нищетата, радост в правдата
Състояние, при което човек живее спокойно и в бедност, но се
радва в придържането към правдата (дао). В очите на Конфуций
и последователите му изучаването на истината и строгото придържане към правдата не е подбудено от стремеж към слава или
изгода, но е родено от сърцето, покорно на истината – това е найвисоката цел в целия човешки живот. Ето защо хората, за които
истината и правдата са най-високо нравствено мерило, не са в състояние да ги предадат, за да преследват богатство и знатност – те
предпочитат да живеят в бедност и притеснения, а тяхна радост да
бъде пазенето на истината и правдата.

Цитати
এᄭ㙊§⧨փ㘼ۑƳ㘱ƁἉホ㘼Ɓュ㘼۸⽑ଳ㘼ǗƊދΩආ㘼ۑƳƊ
ထΩጱĶ⧨փ㘼ۑƳ㘱¨㘸ĺ⣋⢤©⾫ƳĻ㘹

Учителят рече: „Колко добродетелен е [Йен] Хуей! [Поминува се]
с кошничка ориз, с кратунка вода, [живее на] невзрачна уличка,
друг човек не би понесъл скърбите му, а пък неговата радост нищо
не може я помрачи! Ех, колко добродетелен е Хуей!
Беседи и изречения
এ⦶ᄭ㙊§⦺Ⅶ᠇⢻㘼Ⅶ᠇ㆾ㘼ȳ㙏¨এᄭ㙊§ӯƳĶᅔ⌼⦺Ⅶ
ጱ㘼ⅦࡘᶓⅢƳĶ¨㘸ĺ⣋⢤©পⅦĻ㘹

Дзъ Гун попита: „Възможно ли е беднякът да не раболепничи, а
богатият да не е горделив?“ Учителят [Конфуций] отговори: „Възможно е: когато бедният е намерил отрада [в добродетелния живот], а богатият е обикнал благочестието.“
Беседи и изречения
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bā yīn kè xié ΣでΎ⣙

Съгласие на осем гласа
Съгласие и хармонично звучене, достигнато при свирене на осем
вида музикални инструменти – изразява възможността да се достигне хармония в обществото. „Осем гласа“ са гласовете на музикални инструменти, направени от осем вида материал: метал,
камък, глина, кожа, коприна, дърво, кратунка и бамбук. Изразът
произлиза от „Книга на писанията“ и подчертава, че предимствата на всеки от осемте вида инструменти трябва да се проявяват
в хармонично единение със звука на всички останали; тук е въплътен естетическият идеал на древнокитайските музика и музикално творчество – красотата е хармония. Освен това музиката
прониква в дълбините на човешката душа и затова „осемте гласа“
могат да изразят или предизвикат в душата различни състояния,
поради което те са важни в древнокитайската култура на възпитанието. Целта на последната е чрез различни мелодии да повлияе
на душата така, че да я доведе до състояние на мир и хармония,
които са в съгласие с предписанията на церемониалната музика за
душевното състояние и поведение на човека. Същевременно хармонията на осемте звука внушава, че различни по характер хора
могат да изразят себе си в общото звучене на обществото и да достигнат хармонично съвместно съществуване, при условие че се
придържат към общи мерила и взаимно се допълват и съчетават.

Цитат
⡿⠼౧㘼ᐃ⡹⠼㘼↝ɰᒤ㘼శՖ↝ĶΣでΎ⣙㘼᠇ᯏࡉˈ㘼ᵟǗǲՖĶ
㘸ĺᄳj⊳ΫĻ㘹

Поезията е слово на устрема, песните са музика на словото, петте
звука1 следват [движението на] песента, мелодиката е в съгласие с
1

На китайската пентатоника: гун, шан, дзюе, джи и ю.
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петте звука. [По този начин] осемте различни гласа могат да достигнат съгласие, ако никой от тях не отнема [от другите], нито
нарушава реда – и духове, и люде ще са в съгласие чрез [тяхното
съгласие].
Книга на писанията
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běi qŬ ҃ᄮ

Северен напев
Поетично-музикален жанр, възникнал в Северен Китай от народните напеви на северните народи през династия Северна Сун и
дори по-рано. След нахлуване в Южна Сун и династия Юан джурджените и монголите заимстват нашироко от музикално-песенното и танцувалното изкуство на китайците, като постепенно създават специфичния северен напев с неговата система. Същевременно те привличат образовани китайци в творчески колективи,
които творят множество прекрасни произведения. В сравнение
с поезията цъ на сунските литератори северните напеви са изтъкани от простота и прямота, използват повече разговорния език,
позволяват си повече свобода от строгите правила на класическата поезия. Основните изпълнителски форми на северния напев са
две: сяолин (Ǳ, кратка песен) и таошу (ࡀ္, песенен цикъл).
Драматическото изпълнение на северния напев се нарича дзадзю
(северна юанска музикална драма). През династия Юан образованите люде заемали невисоко обществено положение; те прибягвали до северния напев, за да изразят мислите и чувствата си, поради което той получил необичайно разпространение. Най-ярки
представители на жанра са Гуан Ханцин, Ма Джиюан, Бай Пу и
Джън Гуандзу, известни заедно като „четиримата велики творци
на юански напеви“.

Цитати
শƑค⣯⡿ヾ㘼ⴐ·ǲɞค̞Ҩ҃ᄮⅢ㘼⾱》ӥƧⰏで㘼ⅦᥝᄾᐔԂᯆ
Ƴ㘼ࠨǗ⇸៌Ƨ㘼Ⅶ↖ƧⅢǎ⇸⮌ϹΩႶԒ㘼⢥ۓǡⅦᒪƧӥ㘼ʏⅦ
Οၧ⾣......↝ۓǲⅠశ㘼ᐓశǲীڄ㘼ƆǰƧጱǎӯైᱭĶ㘸ƒᝂ ĺࠥ
প✟℘❼ĻҸۏҚۏ㘹

Тъй наречените неравни стихове [поетичния жанр цъ] от епохата Сун са преминали в южните и северните напеви от времето на
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Дзин и Юан насам; макар да не са [еднакви по] тон с нотите от
древността, те все още носят техните названия. Когато някой съчини с тях мелодия, слушателите също можели да доловят в нея
кое е правилно, кое не е; така те от сегашната мелодия действително се устремяват към древността, от пошлото навлизат във възвишеното... Прочее, от звукоредите се издирват [древните] ладове,
а според правилните ладове се настройват инструментите – така
дори музиката на Трите най-древни епохи може да се възроди!
Циу Дзюн, Добавка към изложението на Висшето учение
ֺⅢӪƾǗ㘼ᅕᔡƠֺ᪵㘼ႂΑƠࡐֺĶǦ⌼⾷⋯Οޔ㘼ṵᄾᮁ᠇ֺ㘼
⣯Ƨ§⧝ᮁ¨Ķ§⧝¨⊥§Ơ¨ਊ㘼ǲ⢭ᮁ۸§⧝¨㘼ⅦֺⅢ⊑ᄾ§
Ơ¨ƳĶ⊖·ᅕႠϵ㘼ထ҃ᄮ៌Ҩᄮ㘼Ќ⾷⋯Ǘᮇֺ㘼Ɗϧ⧝ƠᱭĶ㘸
ᑣ࠵㑫ĺ⟲ᓶ⡸⢅ĻҸƾ㘹

[Отначало] пеели само двама души. Ролята на мони се пее от мъж,
тази на дан – от жена1. Ако на сцената се въвеждали и други роли,
то те само говорели на „бял език“ [разговорен, лесно разбираем
при слушане], но не пеели. Това се наричало „речитатив на гост“ –
„гост“ се противопоставя на „домакин“, речитативите се изпълняват от „гостите“, а пеенето – единствено от „домакините“. До
края на династия Юан и началото на Мин „северният напев“ става
„южен напев“, тогава и на допълнителните актьори се позволява да
пеят и изчезва разделението на „домакини“ и „гости“.
Мао Цилин, За стиховете цъ от Си Хъ

1

Мони, мъжка роля в традиционния китайски театър (шън в пекинския),
дан – женска роля в традиционния китайски театър.
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bīng qiáng zé miè ΨఃЌᙬ

Грубата сила ще погине
Ако някой се осланя на военна сила и чрез нея налага превъзходството си, той най-вероятно ще претърпи крушение. Това е
конкретно въплъщение на идеята на древнокитайския философ
Лаодзъ за „придържане към мекотата“ (ᇈ). Според Лаодзъ всяко нещо притежава твърда и мека, силна и слаба страна и тези
две страни не са абсолютни, но при определени условия могат
да преминават една в друга. Нещо повече, в далечна перспектива
силните неща са ония, които всъщност са достигнали своя предел, а слабите неща, напротив, са изпълнени с жизнени сили и са в
състояние на възход. По същия начин и държава, която се осланя
на военна сила и оказва чрез нея натиск по целия свят, в края на
краищата е поела пътя към собствената си гибел. Тази мъдрост ни
учи, че при управлението на държавата и в човешките ни взаимоотношения в никакъв случай не бива да се постъпва с твърдост не
в мяра и е напълно недопустимо потискането на слабия, когато
сам си силен. Твърдостта трябва да се преодолява чрез мекота,
твърдост и мекота да се допълват взаимно – само така може да се
постигне стабилност и хармония.

Цитат
ǗƧ᪤Ƴᇈ㘼ΩᐟƳݲఃĶ⎄ᅓƧ᪤Ƴᇈ⇾㘼ΩᐟƳᆩጉĶဘݲఃⅢᐟ
Ƨ㘼ᇈⅢ᪤ƧĶႶǲΨఃЌᙬ㘼ᅓఃЌๆĶ㘸ĺ⅟এjƃҚΥṈĻ㘹

При раждането човешкото тяло е нежно и слабо; при смъртта
то става кораво и вкочанено. Живите треви и дървета са нежни
и гъвкави; смъртта ги прави сухи и чупливи. Онова, прочее, що е
вкоравено и твърдо, е обречено на смърт; онова пък, що е нежно и
слабо, върви към живот. Това е причината грубата сила да погива,
а коравото дърво да се троши.
Книга на философа Лаодзъ
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bó shī jì zhòng ҩၨ᯾

(Оказвам) всеобхватна полза
и подкрепа на народа
Принасям всеобхватна полза на народа и го избавям от нужди и
страдания. Мисълта е израз на високи изисквания към държавника. По същество този принцип изисква от управляващия човеколюбие и състрадание към простия народ, вглеждане в нуждите и
страданията му и най-вече всеобхватни политически мерки, донасящи полза и подкрепа на народа. Държавник, който е осъществил
идеала да оказва всеобхватна полза и подкрепа на народа, въплъщава добродетелта шън (↑) – съвършена мъдрост.

Цитат
এ⦶ᄭ㙊§ᄾҩၨၧᒈⅦ⇸᯾㘼ȳ㙏ӯ⣯ǙƩ㙏¨এᄭ㙊§ȳƽ
ၧǙ㘼Ƴ↑Ʃ㘱⊳ޏΩᥝᬃ⣧Ķ¨㘸ĺ⣋⢤©⾫ƳĻ㘹

Дзъ Гун попита: „Ако [владетелят] оказва всеобхватна полза и дарява щедра помощ на народа, какъв е той? Може ли да се нарече
човеколюбив?“
Учителят отговори: „Не само е човеколюбив, но дори е съвършено мъдър! В сравнение с него дори Яо и Шун имат недостатъци!“
Беседи и изречения
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bú yán zhī jiāo Ɗ⠼Ƨဥ

Възпитание без думи
Възпитание, което не прибягва към думи, за да наставлява. Възпитателна форма, произлизаща от принципа на Лаодзъ за „недеяние“.
В обичайния смисъл на древнокитайското просвещение управляващият изразява повелите си и указанията си чрез слова, за да накара поданиците си да спазват изискванията на ритуалите и законите с думите и поведението си, и дори с вътрешното си духовно
състояние. Лаодзъ бил против такова „деятелно възпитание“, като
считал, че управляващите не трябва да налагат волята си чрез заповеди да ръководят народа, но чрез „недеяние“ и „неговорене“ да
се водят по естественото му състояние и да го съхраняват. По-късно изразът „възпитание без думи“ означава да влияеш и увличаш
след себе си хората чрез личните си добродетели и постъпки.

Цитати
Ⴖǲ↑Ǘ▧᠇៌Ƨƽ㘼✞Ɗ⠼ƧဥĶ㘸ĺ⅟এ©ƾṈĻ㘹

Съвършеномъдрият човек, прочее, управлява делата си чрез недеяние и възпитава, без да говори.
Книга на философа Лаодзъ
Ɗ⠼Ƨဥ㘼᠇៌Ƨ᮰㘼ࠦƈଽӚƧĶ㘸ĺ⅟এ•ۏҚƆṈĻ㘹

Да възпитаваш без думи и да носиш полза, без да действаш – това
малцина в Поднебесната го постигат.
Книга на философа Лаодзъ
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cáng fù yú mín ╇ၧᒈ

Народът е хазната на държавата
Съхранявам богатствата си в ръцете на народа. Това е политикоикономическа идея, съществувала още в Древен Китай и разкрита
в епохата до Цин във философията на конфуцианците, моистите,
даоистите, легистите и военните стратези. Тя изисква от държавниците минимализиране на данъците и икономия в разходите на
държавата – управляващите не трябва да гледат на народа като на
източник на лични изгоди и да го ограбват. Друга страна на идеята
е да се провежда политика на милосърдие и щедрост, например да
се позволява и насърчава обогатяването на народа чрез справедлива изгода. В тези политически идеи е скрито знанието за тъждеството между богат народ и богата държава. Богатият народ е
основа на богатата държава, но също и гаранция за това сърцето
на народа да е обърнато към държавата му. А корен на държавното
богатство е не само материалното богатство, но най-вече сърцето
на народа. Тук е доразвита идеята „народът е корен на държавата“.
Днес разглеждането на народа като хазна на държавата е един от
символите на съвременната китайска цивилизация.

Цитати
ۨ៌Ⅲ㘼Όᒈ㘼᠒షᓽƧĶ㘸ĺẾএ©ᓽۨĻ㘹

Добрият държавник е длъжен отначало да обогати народа, а след
това да го управлява.
Книга на философа Гуандзъ
Ӟၧᒈᄾ㘼᪩Ƨᄾᐒ㘼ۨ⾱㙋Ӟၧᒈ᠇㘼᪩ƧƊᐒ㘼ۨ⾱ࠥ
ҴĶ㘸ĺẾএjᏖʛĻ㘹

Ако от народа се взема с мярка и взетото се употребява разчетливо, тогава и малка да е държавата, тя ще е в безопасност; ако от
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народа се взема без мярка и взетото се употребява разточително,
тогава и велика да е държавата, тя е в неминуема опасност.
Книга на философа Гуандзъ
ۨ៌Ⅲ㘼╇ƧၧᒈĶ㘸ĺƆۨ౧j㈼ᄳj⨷̞Ļ㘹

Мъдрият държавник трупа хазната си в народа.
История на Трицарствието
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chéng zhú yú xiōng ṓၧ⇳

Бамбукът е готов в ума
Преди да захванеш рисуването на бамбука, трябва да го нарисуваш докрай в ума си – преди да пристъпиш към творчество, трябва
да имаш готов замисъл и образи в ума. Изразът разкрива особената образно-мисловна подготовка, предшестваща творчеството,
същевременно предлага предварително изискване за творческия
и проектантския труд. Когато е реч за изкуство, авторовите мисли, разбирания, чувства и стремежи трябва да са в единство с
предметите и образите в изкуството му, той трябва да създаде в
ума си естетически образи и да завърши творческия си замисъл,
и чак след това, използвайки умения и техники, посредством материални средства да въплъти замисъла си в осезаеми, конкретни
произведения. Що се отнася до технологическото проектиране,
там предварителният замисъл е по-рационален, допуска поправки
и изменения, а „бамбукът е готов в ума“ е израз, описващ идеално
положение в работата на проектанта.

Цитати
ဘṓΌ఼ṓၧ⇳Ƙ㘼ݧẄᡑ⟽㘼ƣ⟹ΩคᏬⅢ㘼ಛΩుƧ㘼ມ
Ẅᯌ⯧㘼ǲ⮹Ωค⟹㘼Β⨡㍹␢㘼ⁱЌ⯑ᱭĶ㘸╲⬳ĺ၄⊥ӯ⥦
˔ṓ⡍Ļ㘹

Ето защо, когато рисуваш бамбук, той трябва предварително да
израсте в ума ти и когато хванеш четката си, да е готов, да го съзерцаваш, като виждаш ясно онова, що желаеш да рисуваш; после
бързо следвай образа му, движи четката с размах и без колебание,
за да уловиш умозримото – също както ястреб връхлита заека, напуснал прикритието си – ако го оставиш на воля, подир няколко
мига той ще изчезне завинаги.
Су Ши, Мисли върху картината на Уън Юкъ „Бамбуковата долина“
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၄⊥ӯṓ㘼⇳ᄾṓ㙋ⲕᆏ፠ṓ㘼⇳᠇ṓĶᜤᗎ㘼ᱳ⻩↿
㘼⾐ญ৶Ӗ㘼⊑ᢹਥ㘼Ωᵟ᧮Ϊ⩈ƳĶ㘸ⲕᆏ፠ ĺʛṓۮĻ㘹

Когато Уън Юкъ [се готви да] рисува бамбук, бамбукът е готов в
ума му. Когато Джън Банцяо [се готви да] рисува бамбук, в ума му
няма бамбук. Плътни или бледи [са краските му], редки или гъсти
[са листата му], дълги или къси, тлъсти или мършави [са стволовете му] – това се определя от волята на ръката му, бамбукът му се
ражда върху хартията естествено, а образите му са напълно правдиви и с възвишено излъчване.
Джън Банцяо, За рисуването на бамбук
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chuán shén xiě zhào ̞ᵟ৶ᠲ

Да предадеш духа и въплътиш образите
Изобразеното или въплътеното в едно произведение на изкуството
или литературата е живо, вълнуващо и изразително съчетание между
тяло и дух. Първите два йероглифа означават да уловиш и предадеш
духа на нещо, да го изобразиш живописно, като истинско. Другите
два означават да предадеш образа като жив, досущ като първообраза, бил той човек, или предмет. Първоначално изразът се употребява
като термин от живописта, постепенно навлиза и в литературознанието. Той е въплъщение на стремежите и на художника, и на литератора, да пресъздаде лицата и образите със средствата на изкуството.

Цитати
ۏࡢ◠㘼ᅖ᠇⼭ၧ▧㘼̞ᵟ৶ᠲ㘼ᐓ۸⽋ޕƘĶ㘸з℘ൿĺƑ⢭ၟ
⢤©ପ║Ļ㘹

Дали външността е обрисувана красиво, или грозно – това не определя чудесните качества [на произведението]; същността [на
майсторското творчество] е в предаването на духа и въплъщаването на образите.
Лиу Ицин, Нови истории, събрани по света
ḎƘ⓶ᛃᄸႶ⡸⡓ĶƇഹᅖӯΟƈഹ㘼һ˟ƊΟĶⅦၧΩ̞ᵟ
৶ᠲ㘼ƣളɗƈഹ㘼ᇹᇹᏬљĶ㘸зᡋ⬽ĺ║ዜĻ㘹

„Да се увисне в празното пространство“ е най-изкусната техника
на майсторите на цъ. При нея предходната мисъл, която би била
естествено продължена в следващата, се оставя незавършена. В
отвореното чрез това пространство се предава духът и се въплъщава образът, с което следходната мисъл се прави още по-жива и
силно въздействаща.
Лиу Сидзай, Обзор на литературните теории
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༕㉎უᗝ㘼қӥ⌼ᕠ㘼ᯧႶ̞ᵟ৶ᠲญĶ㘸ᅭ⨁ĺᅭҦԦΌ᪤ฬ⡲
౬℘ᒢᚋ̞Ļ㘹

Рисунката, изобразяваща Лу Джишън, и след хиляда години е досущ като жива – това е майсторството да предадеш духа и въплътиш образа.
Ли Джи, Критически бележки към романа „Крайречно царство“
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chūnjié ႯỊ

Пролетен празник
Най-важният от всички традиционни празници за китайците в
Китай и по целия свят. В тесен смисъл „пролетният празник“ е
първият ден на първия месец по лунния (земеделския) календар –
китайската Нова година; в по-широк смисъл пролетният празник
е цял период от годината, който започва от 23-ия ден на последния лунен месец (деня за жертвоприношение на бога на домашното огнище в Древен Китай) до 15-ия ден от първия лунен месец
(празникът на фенерите). Съвременният смисъл на празника е съчетание между древното и разширеното разбиране за него. Някога по време на пролетния празник китайците са извършвали жертвоприношения в чест на божества и предци, лепели са пролетни
стихове с пожелания и новогодишни рисунки, купували са новогодишни подаръци, семействата са се събирали за празничен пир,
разменяли са си пари в червени пликове, бдели са до настъпване
на новогодишната полунощ, пускали са фойерверки и пушкала,
посещавали са сродници и приятели и т.н. В пролетния празник са
споени нравствените и религиозните чувства на китайците, съзнанието за живота; в него е натрупан дълбок исторически смисъл и
е съхранена богата културна традиция. В нравствено-религиозно
отношение освен с жертвоприношения и моления към предците
и божествата за закрила на дома и семейството празникът е важен
като въплъщение на родовото единство на китайците, мирното
събиране в семейния кръг и почитта между близки и сродници.
В съзнанието за време и житейски смисъл едновременно с отпращането на старото и посрещането на новото, прогонването на зли
духове и сили, пролетните празници са израз на надежда за благословена нова година и очакване на по-добър живот. Под влиянието на старата китайска култура и съседните на Китай народи
са възприели обичая да празнуват пролетния празник като начало
на новолетието.
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Цитат
ᢚṓ↝ƘƁᐚ⽣㘼Ⴏチ⮽ჵΟ╲Ķқ⻮␒ᄔᄔႁ㘼⁽ၟል༟⊨
ṱĶ㘸ᦞᱹĺ·ႁĻ㘹

Всред грохота празничен на пушкалата
годината веч си отива;
топло повява пролетен вятър,
старото вино наливат.
Врати и прозорци навсякъде греят
на слънце гальовно зарите;
да свалят е време дъсчиците вехти1
и с нови да кичат стените.
Уан Анши, Първият ден на годината

1

Букв. прасковени талисмани – направени от прасковено дърво дъсчици с
изображения или имена на добри духове, що закрилят дома от нечистите
сили.
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