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Увод

Доскоро съвременната корейска литература оставаше извън 
погледа на световния читател и едва в последното десетиле-
тие благодарение на активната намеса от страна на корейска-
та държава през последните години творбите от Страната на 
утринната свежест започнаха да стават все по-видими, ценени 
и харесвани. Независимо от световната популярност на много 
от съвременните корейски писатели, западните читатели са се-
риозно затруднени да разпознаят творбите им.

Тази относителна непопулярност е още по-осезаема, що 
се отнася до жените писателки. Причините за доскоро не-
голямата слава на женската литература и в самата Корея се 
коренят в ценностната система на корейците и мястото, кое-
то заема жената в обществото по време на кралство Чосон  
(  1392–1910), а именно – пределите на дома. Втората 
водеща причина е характерът на образованието, което получа-
ват мъжете и жените, и различната писменост, която използват. 
Независимо от наличието на изконната корейска азбука хангъл  
(  още от XV век, до края на ХІХ век мъжете предпочитат 
да използват класически китайски език. Тъй като за заемане на 
държавен пост се изискват познания и умения в творенето на 
литература по китайски образец, сферата става изцяло доми-
нирана от мъже.

Обучението им обикновено започва още в невръстна въз-
раст. На четири години момчетата вече трябва да могат да зау-
чават голям брой класически китайски текстове. Години наред 
се готвят за успешното си явяване на изпитите за държавен 
пост и така освен държавници те са и учени. За разлика от тях 
жените остават слабо грамотни. Образованието им, ако изоб-
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що получат такова, е напълно различно от това на мъжете и е 
фокусирано основно върху уменията на жената да спазва кон-
фуцианските предписания, да ръководи дома и да изпълнява 
правилно ритуалите за почитане на предците. Единици са об-
разованите жени, които могат да използват класически китай-
ски език. От малкото достигнали до днес женски произведения 
от този период не бива да се прави извод, че жените в средно-
вековна Корея не творят. Те създават поезия или проза, която 
обаче не напуска пределите на дома.

Ситуацията драстично се променя в началото на XX век 
след трансформациите, които настъпват в страната. През 
този бурен период се променят изцяло политическият строй 
и икономиката на страната, с тях и социалната организация 
на корейското общество. Конфуцианските предписания и па-
триархалните ценности, които лежат в основата на династи-
ята, започват да бъдат гледани с критично око от прозападно 
настроените корейци. В резултат корейските писателки вече 
имат възможност да се изявяват в литературни вестници и 
списания, както и в публичното пространство, като участват в 
движенията за просвещение, модернизиране и освобождаване 
на страната.

В настоящата книга е проследен процесът на формиране 
на съвременната корейска женска литература. Първите пише-
щи жени са не просто литературни таланти, но и носителки на 
новото и имат значителен принос за модернизирането на ко-
рейското общество. Днес корейските жени по-активно творят, 
а произведенията им се превеждат и публикуват в много дър-
жави. Все повече писателки получават литературни награди в 
страната и чужбина, а популярността им расте. За последните 
десет години най-престижната корейска награда за литература 
„И Сан“ е получена пет пъти от писателки. Наградата за 2019 г. 
също е присъдена на жена – авторката Юн Ихьон. Съвременна-
та литература, създадена от жени, получава признание не само 
в страната, но и в чужбина. Такъв пример е романът на Шин 
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Кюнсук Моля те, погрижи се за мама (Шин, 2008), от който 
в Корея са продадени над един милион бройки, а произведе-
нието е преведено в над трийсет държави и печели любовта на 
читателите по света. Авторката е първата жена писател, която 
получава престижното отличие „Ман“ за азиатска литература. 
През 2017 г. Мин Джин Ли става финалистка в категорията ху-
дожествена проза на престижния конкурс Национална награ-
да за книга (National Book Award) в САЩ. Романът ѝ Пачинко 
(Мин, 2019) е преведен на 29 езика и попада в челните места 
на редица класации за предпочитани книги.

В следващите страници читателят ще се запознае с при-
чините, които водят до изключването на жените до края на 
ХІХ век от литературната сцена, с основните социални нор-
ми, наложени от конфуцианството и с мястото на жената в 
обществото и в дома. Ще прочете творби на жени от времето 
на Чосон, които достигат до наши дни и доказват, че въпреки 
ограниченията, налагани от конфуцианските норми, в страна-
та творят много талантливи писателки. В книгата се просле-
дяват промените, които настъпват в края на XIX и началото 
на XX век в областта на корейската икономика, общество и 
култура. Разгледани се обстойно печатни издания от периода, 
с фокус върху женските вестници и списания. Анализирано 
е явлението „нови жени“ в страната – а именно образовани 
жени, които отхвърлят традиционните ценности. Творчест-
вото на първите три корейски писателки на XX век е про-
следено чрез личния им бунт срещу половото неравенство в 
родината им. Обобщени са темите, които засягат произведе-
нията им, разгледани са образите на героите, стилът, който из-
ползват, и предпочитаните жанрове. Направена е съпоставка 
между прозата на трите авторки и факторите, които оказват 
влияние върху формирането им като писателки. Представе-
ни са откритите сходства в тематично и стилово отношение, 
които доказват колко напредничави са идеите им и как чрез 
творчеството и живота си те защитават правата на жените да 
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бъдат третирани наравно с мъжете, да бъдат образовани и да 
решават сами съдбата си.

В приложенията читателят ще открие превод от корейски 
език на първия съвременен разказ, написан от жена, както и 
откъси от четири ключови статии, които доказват влиянието 
на първите писателки на Корея и приноса им за промяна на 
статуквото. Добавен е справочник с корейските имена на раз-
гледаните учени и писатели, на споменатите в изследването 
вестници и списания, както и с хронологията на управление 
на владетелите от кралство Чосон. Необходимостта от това 
приложение е обоснована от спецификите в транскрипцията 
на корейските имена на български език. След написване с ки-
рилица е невъзможно да бъде възстановено правилното изпис-
ване на името на корейски език. Приложението би улеснило 
следващи справки, които читателите на настоящето изследване 
биха искали да направят.

По отношение на предаването на корейските наименова-
ния е приложен подходът, предложен в Транскрипция на ко-
рейските имена и думи в български текстове (Колектив, 2018: 
68–78). 


