
ЛИТЕРАТУРА В ПРЕРАЖДАНЕ 

МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА 
СЛОВЕСНОСТ В КИТАЙ 

„Търсят се китаисти!“ ——така би могъл да прозвучи един ко-
лективен призив на издатели от много страни на света, които, об-
зети от стремежа да придават актуален характер на своята про-
дукция, да не изостават от изискванията на Времето, изпъстрят 
каталозите си с трудни за транскрибиране, слабоизвесгни или въ-
обще непознати извън пределите на Китай имена и заглавия, жа-
лонни за дългия и сложен път на развитие, изминат от тази да-
лечна страна и в областта на литературата. Такъв призив несъм-
нено би отекнал доста силно, с децибели и акустичен обхват, съ-
ответствувати на необходимостта и от запълване на т. нар. ”бели 
петна“ в представите и познанията на читателите от различни 
краища на Земята и от квалифициран поглед върху процесите и 
явленията в една художествена словесност, ”дебютирала“ в исто-
рията на човешката цивилизация преди не по-малко от 4000 го-
дини. Интересът към литературата на древен，стар и нов Китай не 
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е нито ефимерно любопитство, нито пореден каприз на Модата, 
нерядко превръщаща книгоиздаването в шоубизнес, а свидетел-
ствува за реалното желание на най-широки читателски среди, 
подпомогнати от усилията на онези, от които в значителна степен 
зависи неговото удовлетворяване, да ”надникнат“ през някой 
процеп във Великата китайска стена, в смисъла обаче не на от-
бранителното съоръжение，чийто внушителен змиеобразен масив 
се издига в северната част на страната, а на символ на нейната от-
далеченост, съвсем не само географска, на изолацията й от света, 
особено дълбока и губителна в годините на т. нар. „културна ре-
волюция44. Такъв интерес е напълно оправдан и в последно време 
стимулиран от „политиката на отворени врати“，провеждана от 
партийното и държавното ръководство на КНР, политика, насо-
чена към активни и обогатяващи контакти в много сфери на жи-
вота, към интензивно взаимодействие в областта на културата, 
на обмена на художествени ценности. Чрез материалите, подбра-
ни от различни периодични издания, чрез статиите, очерците, ин-
тервютата, информациите, публикувани тук, ”Книгосвят“ веро-
ятно ще допринесе, макар и частично, за задоволяване на този 
интерес, твърде осезаем и в наш，български мащаб, но чието заси-
щаме чрез преводи, студии и пр. все още предстои. И като изразя-
ваме специална благодарност на китаиста Крум Ацев за съдей-
ствието, което ни оказа при подготовката на блока от информа-
ционни и оценъчни материали за миналото и настоящето на ки-
тайската литература, ние с пълно гърло се присъединяваме към 
горния призив, прозвучал мощно в много краища на света и ня-
къде вече получил търсения отзвук. 

ОТ ЗЕМНИТЕ КЪМ НЕБЕСНИТЕ ПРОСТОРИ -
ПОЕЗИЯТА НА ЦЮ ЮАН 

Всеки народ си има свои светини. Своя поезия, свой език, свой 
начин да откликва на съдбите на хората в час на надежда и стра-
дание. И словото на поета изразява народната съвест по кръсто-
пътищата на времето. Като непресъхващ извор то не само под-
хранва паметта на наррда, но и незабележимо съзижда неговата 
душа, характера му. То е движението на духовния живот на наро-
да. 

Със самото си зараждане културата на всеки народ става част 
от световното духовно богатство и встъпва във взаимодействие с 
културите на другите народи. Всеки народ дава своя принос в 
съкровищницата на художествените ценности с общочовешко 
значение и китайската поезия, идеща от древните далечини, за-
ема заслужено място в нея. 

От времето на Цю Юан (340—278 г. пр.н.е.) са изминали пове-
че от две хиляди години. Китайският народ е пренесъл през веко-
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Цю Юан 

вете дълбоката си любов към своя гениален поет. Споменът за 
Цю Юан, певецът родолюбец, и днес е жив в народното съзна-
ние. 

Случва се велики произведения на литературата и изкуството 
да не бъдат оценени по достойнство Ьт съвременниците и едва 
по-късно, от разстоянието на времето, да заблестят с истинската 
си яркост. Творчеството на^Цю Юан принадлежи към категория-
та на такива именно културни явления със световноисторическа 
значимост, чийто художествен и обществен смисъл се откроява 
толкова по-пълно, колкото повече време минава от тяхното съз-
даване. Цю Юан е „първокласен поет", „певец на меланхолното, 
майстор на изящния стих, очевидно наследен от поезията в ’’Шъ 
дзин"1. Независимо от вековете, които ни делят, тази поезия е 
достъпна за всеки съвременен китаец и неизменно предизвиква 
неговото възхищение". 

И въпреки това познанията ни за творчеството на Цю Юан, за 
неговата роля в духовния живот на Китай са крайно оскъдни, а 
често и неточни. 

Моето запознаване с делото на Цю Юан стана в Китай, където 
съдбата ме изпрати на работа в продължение на дванадесет годи-
ни. Там, в провинцията Съчуан (Четириречие) и в далечното се-
лище Чунцин (Повторна благословия)——временна столица по 
онова време на борещия се срещу японските завоеватели Ки-

1 Тоест „Книга на песните‘‘ — антология на древнокитайската народна поезия 
(XI—VI в. пр.н.е.). 一 Б. р. 
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тай,——за мое голямо щастие се намираха едни от най-видните 
китайски учени, историци, литератори — Гуо Можо, Хоу Уайлу, 
Дзиен Бодзан, Дун Дзуобин и много други. Тъкмо те станаха 
мои наставници и консултанти в изследването ми на творчество-
то на Цю Юан. Неоценима помощ ми оказа и изтъкнатият учен 
и писател Гуо Можо —т човек с широки възгледи и завидна еру-
диция, най-авторитетният специалист по китайска история и ли-
тература, автор на многобройни трудове по археология, история 
и литературознание, превеждани и на руски език. Именно съв-
местната ни работа по изучаване наследството на Цю Юан ни 
сближи с Гуо Можо. Сведенията за Цю Юан събирахме зрънце 
по зрънце и в нашето изтощително усърдие сили ни даваше ми-
сълта на Джефърсън: „Късче истинска история 一 това е толкова 
рядко нещо, че ние трябва ревностно да го пазим." Човешката 
исторця по своята същност е история на идеите, история на мис-
лите. Тя е свидетел на миналото, пример и поука в настоящето, 
предупреждение за бъдещето. И този，който не помни миналото, 
е осъден да го повтори.，，Световната история — писа Шилер,— 
това е световният съд.". 

„Далечното ни се струва по-почтено" — е казал римският ис-
торик Тацит (ок. 55 一 ок. 120 г.). Но както свидетелствува опи-
тът, към старините може да има различно отношение. Китайски-
те националисти в древните, а и в не тъй отдалечените от нас 
времена създадоха изкуствена преграда на отчуждение от други-
те народи, издигнаха в култ патриархалността, идеализираха 
миналото, като чрез него опитваха да изградят някакъв духовен 
бент. Стремяха се да представят Китай като една поднебесна им-
перия, център на вселената, богоизбрана страна, спрямо която 
всички останали народи са диви орди, варварски племена.，，Ве-
ликоханското‘‘，„изконно китайското‘‘ се обявяваше за висш кри-
терий, надменно и зловещо възвеличаваше „китайското начало". 

Достатъчно е обаче само да се обърнем към класическата по-
езия, към китайските народни песни и стихове, за да се убедим 
колко е чужда на словесното изкуство в Китай националната 
надменност, колко висше чувство на благородство, добро и спра-
ведливост носи то в себе си. 

И това е още едно доказателство колко погрешни са мрачните 
пророчества за неизбежната гибел на изкуството, макар че в ис-
торията на китайската литература са общоизвестни многоброй-
ни факти, когато реакционните сили са анатемосвали художест-
вени ценности и те са изчезвали в дима на кладите. Поезията на 
Цю Юан, както и най-доброто от литературното наследство на 
Китай са преживели вековете и са доказали своята жизненост в 
годините на прословутата „културна революция". Хуманистич-
ните идеали на този певец на древността и до днес си остават не-
поклатими. 

Изследвайки творчеството на Цю Юан, ние установихме, че 
продължава на 280 с. 
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Специално за мКнигосвят“ 

„СВАТЪТ КАТО КНИГА“ 

Разговор със съветската изтоковедка Е. В. Завадская, 
доктор на филологическите науки 

Евгения Владимировна, преди петнадесет години вие изда-
дохте монографията „Изтокът на Запад", изследвахте влия-
нието на древнокитайската философия върху творчеството 
на Херман 父есе, на чан-будистките парадоксални диалози вър-
ху стилистиката на Селинджър. Следващите ви книги са пос-
ветени на традиционната китайска естетика, на художни-
ци и калиграфи като Ми Фу, Шъ Тао, Ци Байшь. Лекциите, 
които четохте пред българската публика, са обединени под 
заглавието „Светът като книга" и се простират от изкуст-
вото на старопечатните източни издания до нови интерпре-
тации на „Апокалипсиса “ и ролята му в европейската средно-
вековна култура. Остаряла ли е за вас темата за преките 
взаимовлияния между литературите на Изтока и Запада ？ 

Преди всичко в нея има нов, радикално нов момент — 
през последно време редица добри писатели — английски, 
американски, френски и немскоезични — включват Изтока 
в своето творчество, без да използуват конкретни, точни на-
именования или дори без да го осъзнават. 

Както примерно Кастанеда, Борхес, Урсула Ле Гуин, Тур-
ние• • • 

Да, в тяхното творчество Изтокът присъствува органи-
чески, преосмислен, не екзотика, а същност, независимо от 
сюжета и стила. Трябва да кажа, че съм впечатлена от на-
временния и удачен подбор на автори от този тип във ваша-
та книгоиздателска програма. Например Борхес, който не-
отдавна беше представен със специален подбор у нас, събу-
ди голям интерес и като изразител на възгледа за света, за 
мирозданието като отворена книга, за битието като знакова 
структура. А в тази идея Изток и Запад доста се преплитат. 

Вторият важен момент е, че младежките увлечения по Из-
тока, които бяха форма на реакция срещу конформизма, ве-
че преминаха на качествено нов етап. Познанието за Изтока 
става част от цялостното образование на личността, пре-
раства от един вид престижност, от една донякъде външна 
стилизация на бита, към цялостно осмисляне и постигане 
на разработваните някога там непреходни философско— 
етични принципи, в условията на съвременността. Водещо 
начало в изследванията, засягащи тази област, днес става 
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Из илюстрованата монография 
на Е. В. Завадская за китайския 
художник Ци Байшъ (1863-1959) 

принципът за взаимодопълнителността. Той беше разрабо-
тен обширно в изследванията на нашата изтоковедка Т. П. 
Григориева и вече редица автори разглеждат човешката 
култура като неделимо цяло, като единна енергетична сис-
тема, без да противопоставят двата полюса Изток и Запад, 
като изтъкват, че културата съществува като такава, въз-
можна е като такава именно поради наличието на тези две 
нейни полярни части. Иска ми се да припомня думите на 
Пушкин, че изучаването на чуждите езици е нужно за разби-
рането и оценяването на руския. 

Вие казахте, че след дългогодишни занимания с източна фи-
лософия и естетика се обръщате към европейското среднове-
ковие и че вашата предишна работа изключително много ви е 
помогнала да вникнете в същността на проблемите и духа на 
тази епоха. В своите трудове академик В. М. Алексеев отбе-
лязва, че за да се занимава с Изтока, човек трябва преди това 
много задълбочено да се е запознал със западната културна 
традиция. Доколко, според вас, тези два подхода са равнознач-
ни? 

Забележката на академик Алексеев е много точна, тъй ка-
то често се случва даден китаист, японист или индолог до-
толкова да се прехласне по своята материя, че да забрави 
изходната си позиция. А тя може да бъде само една. Наши-
ят голям преводач М. Бернщайн винаги е изтъквал, че най-
важното при превода е да знаеш руски език. Да познаваш 
добре и „Апокалипсиса‘‘，и Япония. 

При интерпретирането на културни феномени ат худо-
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жествената традиция на Изтока преводът на „буквата" или 
на ftdyxau

t според вас, е по-верният път? 
Тъй като сега съм на вълна „Апокалипсис“，ще ви отгово-

ря с „Азъ съм Алфа и Омега“ — може би това е едно обясне-
ние. Трудно ми е да си представя духа извън буквата. 

„Духът е като звука, скрит в струните на цитрата" 一 
както казва един китайски поет; освен тази характерна не-
дуалистичност на възприятието, кои други специфични черти 
на източното светоусещане го правят актуално, общочовеш-
ко понятно днес? 

В излезлите книги от вашата библиотека „Лотос", както 
японските тристишия хайку, така и，，Записки от Източния 
склон“ на китайския автор от XI в. Су Шъ, е намерила от-
ражение една от най-важните характеристики на източната 
естетика, а именно, че художественият образ не е резултат 
от натрупан изобразителен опит, от целенасочено усъвър-
шенствуване на художественото майсторство, но от самото 
продължително самовъзпитание на твореца като човек, от 
чисто човешка гледна точка. Изобщо неуловимата разлика 
между една професионална, майсторски изпипана работа и 
непрофесионалната — която на пръв поглед като че ли 
убягва от окото на зрителя или на читателя. — това е един 
от знаците, характеризиращи съвременната култура. А на 
Изток той е органична част от художествената традиция: 
онзи детски, почти неумел образ, който ни позволява да 
мислим, че всеки от нас е потенциален творец, художник 
или поет. Нашият век е век повече на гениални читатели, 
отколкото на гениални автори, читатели, които разбират 
същината на посланието и го пресъздават в себе си — едно 
истинско сътворчество. 

Как се чувствуваше в България днес — на Изток ши на 
Запад? 

Българската култура е съумяла да отдели и съхрани оно-
ва, което й е било необходимо от Изтока, да приеме необхо-
димото й от Запада 一 това особено силно почувствувах в 
интериора на пловдивските къщи. В България усетих допи-
ра с една необичайна древност — с изконния и древен език, 
—проумях вторичността на други езици. Докоснах се до 
извора 一 Източник. 

Разговора проведе МАРИЯ ГРУЕВА 
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приОьлжение от 276 с. 

чуският народ1，към който е принадлежал той，неговото минало 
и бъдеще неизменно са присъствували в мислите на поета. Из-
пъкна огромното въздействие на социално—историческите усло-
вия на епохата върху мирогледа и творчеството на Цю Юан. Би-
ло му съдено да живее в сложен и пълен с противоречия период 
от историята на Китай. В преломни години, във време на могъ-
щи социални трусове, на борба между отделни царства за поли-
тическо господство. Този период, обхващащ V—III в. пр.н.е., е 
известен под названието епоха на „Воюващите (или Борещите 
се) царства" — „Джангуо". 

Идеологията, културата и изкуството на Китай от онова време 
се характеризират с големи изменения. Тогава се зараждат трите 
основни течения във философията: конфуцианството — в основа-
та на етико-моралната система, провъзгласена от него, е залег-
нал принципът жън — хуманност; даоизмът — за който абсо-
лютното начало на вселената е дао ； и моизмът, приемащ за ос-
новополагащ принцип на всичко „всеобщата любов". Тези три 
направления предизвикват коренен прелом във философската 
мисъл на древен Китай. 

Цю Юан е живял в една епоха и с изтъкнатите личности на 
древен Китай, прославените представители на философската ми-
съл Модзъ, Мъндзъ，Сюндзъ, Хан Фейдзъ и много други. Епоха 
на мощни политически движения срещу несправедливите войни 
и жестоките междуособици, движения за установяване на „уваже-
ние към мъдрите“，за „власт на добродетелните личности“，за 
премахване на общиннородовата социална структура и за обеди-
няване на цял Китай под водачеството на „Великия управител". 

Тези жестоки борби са намерили отражение и в творчеството 
на Цю Юан. В стихотворението „Смърт за родината“ поетът с 
особено вълнение възпява героизма и мъжеството на воините па-
триоти, загинали в сражение за родната си чуска земя. 

Мъжете със истинска храброст, 
с високата воинска чест! 

Тях ——с непокорната сила — 
никой не би покорил. 

Нека смъртното тяло издъхне, 
нали вечен остава духът ？ 

Душата на паднал храбрец 
е герой сред душите отвъдни.2 

1 Населението на южнокитайското царство Чу. — Б. р. 
2От руския превод на J1. 3. Ейблин стиховете преведе Иван Теофилов. 一 Б. р. 
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Трябва да се отбележи, че тези стихове будйт разногласия в 
тълкуването на събитията, на които са посветени: дали са отра-
жение на характерни за епохата явления или на строго конкрет-
ни във времето и пространството събития. Така например Хоу 
Уайлу поддържа идеята за историческата конкретност на поезия-
та на Цю Юан, докато Дзиен Бодзан е склонен към по-обобщена 
трактовка. Гуо Можо обаче съумява да уравновеси тези крайни 
съждения. Именно той доказва, че на Цю Юан е било съдено да 
преживее печалния период на падането на династията и на гос-
подството на бездарието върху пре<Ггола на Чуското царство. 
Сложният исторически път на Китай определя и характера на 
творчеството на поета — на фона на личната трагедия, преживя-
на в годините на изгнание и немилост, той въплъщава в произве-
денията си чувства на дълбока и нежна обич към родината. Твор-
чеството на Цю Юан, изтъква Гуо Можо； отразява не само бога-
тия вътрешен свят на поета, неговите чувства и стремежи, но и 
живота и борбата на китайския народ, трагичната съдба на от-
делния човек в обкръжението на хищници, узурпатори и веро-
ломни сановници. 

Гуо Можо привлича вниманието и към поемата，，Лисао“, в 
която се казва: 

Тиране，твоя див нрав порицавам, 
народната душа ти не превзе. 
Придворните, завиждайки по женски 
на мойта красота’ ме клеветят.1 

Поразителната сила в творчеството на Цю Юан р възникнала 
на основата на драматичния конфликт на личността с господ-
ствуващите сили в Чуското царство. Съвременният литературо-
вед Хъ Цифан в статията си „Цю Юан и неговото творчество" не 
без основание подчертава, че Цю Юан спечелва уважението на 
следващите поколения не толкова с политическите си идеали, 
коЛкото с непоколебимата си вяра в доброто и с мъжеството, с 
което го защитава. В стихотворението „С камък в обятията“ по-
етът казва: 

Аз чувствата си сдържам и прикривам, 
но длъжен ли съм да тая обиди ？ 

Кастри ти кола, както си поискаш, 
но свойствата дървесни в него бдят.2 

]От руския превод на А. Ахматова преведе Иван Теофилов. — Б. р. 
2От руския превод на А. Гитович преведе Иван Теофилов. 一 Б. р. 
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Според Гуо Можо Цю Юан е мислил, съмнявал се е, тревожил 
се е какво ще настъпи в бъдещето след него. Поет и мъченик, той 
е усещал отговорността на твореца пред родната земя. Народна-
та памет не съхранява спомени за пълководци, духовници и уп-
равници без чувство за отговорност. Цю Юан е бил оклеветяван, 
тормозен, пращан на заточение тъкмо за да бъде унизен поетът, 
носещ в сърцето си съдбата на народа. Ала страданието само 
обезсмъртява името на мъченика за благото на хората. Затова 
делото и поезията на Цю Юан са живи в паметта и литературата 
на Китай. 

Цю Юан изпъква пред нас в двуединна стихия: той пребивава 
ту в света на реалното, който го угнетява и наранява, ту във въ-
ображаемия свят, където безплодно търси праведния съд. Тази 
двойственост неминуемо води поета до гибелта. Да се живее ед-
новременно по два закона: на справедливостта, хармонията и 
човечността, от една страна, и на реалния бит в Чуското 
царство — от друга, е било непостижимо. 

Ала в поезията е възможно да съжителствуват действителният 
и вълшебният свят, най-невероятната фантазия и най-непоклати-
мата житейска истина. Така че в стиховете на Цю Юан реалност-
та и измислицата се срещат във волния полет на времето. Сякаш 
вълшебен вятър е понесъл поета над целия земен и небесен прос-
тор, единени от неговата поетическа визия в неразривна цялост. 
Стиховете на Цю Юан са озарени от светлината на таланта и 
прозрението и са свидетелство за това, че китайското словесно 
изкуство е неотделимо от своя съзидател ——китайския народ, и 
неговия непрекъснат стремеж към духовна свобода, които са би-
ли извор на вдъхновение за поета. 

В историята на китайската поезия Цю Юан заема такова мяс-
то, каквото Омир в поезията на Гърция, макар че от художестве-
но-естетическа гледна точка творчеството му стои по-близко до 
това на Данте. Но Цю Юан е бил не само поет. Бил е и виден по-
литически деец със силно развито чувство за социална справед-
ливост. Попаднал обаче под ударите на вътрешната и външната 
реакция, Цю Юан претърпява поражение в политическата си 
дейност и това изиграва трагична роля в неговата съдба. Поло-
вината от живота си прекарва в скитания и виждайки как загива 
любимата му родина, Цю Юан се самоубива. Трагедията на Цю 
Юан е трагедия на цялата епоха. Политическото поражение на 
поета в края на краищата е симптоматично за гибелта на негова-
та родина — Чуското царство, в което идеалите на твореца са не-
осъществими. 

Гуо Можо създава пиесата „Цю Юан" през януари 1942 г. в 
Чунцин, в период на разгул на гуоминдановската реакция. По 
това време китайското общество отново бе пред прага на сериоз-
ни промени и пред очите на Гуо Можо се разиграват ред траге-
дии на епохата, малки и големи. Безброй много патриотично 
настроени младежи и революционери изчезнаха безследно или 
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бяха хвърлени в концентрационни лагери. Всичко това предизви-
ка у прогресивните хора в Китай чувство на гняв и Гуо Можо се 
постара да предаде настроението на тези дни, изобразявайки да-
лечната епоха на Цю Юан. Този художествен прийом се оказа ус-
пешен. Отпечатването и поставянето на пиесата бяха посрещна-
ти в прогресивния лагер с възторг, а в лагера на реакцията пред-
извикаха небивала ярост. 

Преведох пиесата на руски през 1949 г., а в 1951 г. бе издадена 
в Москва в самостоятелна книга. 

Като основа на Цю-Юановата тема, както и на пиесата, послу-
жи внимателното изследване на творчеството на поета и на исто-
рическите паметници на китайската древност. Това беше работа 
на историци и филолози. По откъсите от йероглифните записи, 
по рисунките върху древни съдове и плочи, които ние откривах-
ме дори в покрайнините на Чунцин по едва запазилите се следи 
по каменните надгробни паметници, буквално от праха се опит-
вахме да възстановим отминалия живот — една действителност 
с хилядолетна давност. Чудно как по отделни фрази и думи пос-
тепенно се очертаваше далечният свят с неговите борби и страс-
ти, със стълкновението на характери, с културата, завинаги пре-
минала в царството на забравата. И все пак миналото не изчезва 
безследно. В издирванията учените възстановиха по съхранени 
детайли, откъси и цели произведения картината на духовния жи-
вот преди повече от две хилядолетия. Те недвусмислено доказа-
ха, че „Муските строфи" на Цю Юан ознаменуват нова епоха в 
древната китайска поезия, въвеждайки ритмичното стихосложе-
ние и нова структура на стиха (звънки рими, форми на народни-
те напеви). „Чуски строфи" и особено открояващите се в тях 
„Лисао" („Скръбта на отлъчения"), „Девет напева", „Въпроси 
към небето"1 са ерупция на мощна фантазия, но овладяна в изя-
щен стих. 

Патосът в поезията на Цю Юан, неговата житейска съдба, тра-
гичната му гибел са образец на гражданско мъжество, на утвър-
ждаване на достойния човек. Поетическият израз на истината за 
живота се е оказал по-могъщ от неизбежната историческа огра-
ниченост, от съдбоносната покорност пред съдбата, от трагична-
та безизходност на мистицизма, от пасивното съзерцание. По-
етът вярвал в света, вярвал в човека, вярвал във възможността за 
по-добър живот на своя народ. Без да идеализира древността, 
той следвал най-прогресивното в традициите на историята. Не е 
търсил спасение в духовната самота, а неуморно се борил срещу 
обкръжаващото го зло. 

1 Поема, публикувана през 1985 г. от издателство „Наука и изкуство“ под загла-
вие ，，Небесата питам". — Б. р. 
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Във всичко, сътворено от Цю Юан, и особено в поемата му 
„Въпроси към небето“ виждаме пламенния стремеж на поета да 
разгадае смисъла на съществуването, тайната на човека, целта 
на живота му, истината на щастието му, противоречието на разу-
ма му, връзката му с природата, подчинението и предизвикател-
ството му към обществото. Един поет на своето, съвремие и на 
безсмъртния живот. 

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО 
Сп. „Вопросм литературьг", Москва 

Превел от руски ИВО ПАНОВ 

„ТАЙНИЯТ ЕЗИК“ НА ДРЕВНИТЕ КИТАЙКИ 

Неотдавна китайските лингвисти направиха интересно 
откритие. Оказа се, че в древен Китай жените са имали осо-
бена „тайна писменост‘‘，която използували при кореспон-
денцията си една с друга и която строго се е криела от мъ-
жете! Наричали я „ню шу‘‘，което в дословен превод означа-
ва „женски писмена". 

Запазила се е древна легенда, която обяснява възникване-
то на „ню шу". Около преди две хиляди години млада кра-
савица от провинция Джъдзян станала фаворитка на импе-
ратора и я преместили в двореца. Ала скоро след това из-
паднала в немилост и се занизали години на беди и страда-
ния. Но как да съобщи на близките си за своите мъки? Всич-
ки писма минавали през строгата цензура. Тогава младата 
китайка измислила тайното писмо, което само майка й мо-
жела да разчете. Така се създала писмеността „ню шу‘‘, коя-
то по-късно станала „секретен език" на жените от провин-
ция Джъдзян и се разпространила далеко зад нейните пред-
ели. 

Днес в тази провинция живее само една жена, която знае 
секрета на „ню шу“，седемдесет и девет годишната И Нян-
гуо. 

— В семейството ни 一 разказва тя — „ню шу" се преда-
ва от поколение на поколение. Оеновните принципи на тай-
ното писане се състоят в това, че текстът се пише от горе на 
долу без препинателни знаци. После се разделя на равни ре-
дове по седем йероглифа в ред, които се римуват като стих. 

Учените установиха, че някои йероглифи от „ню шу" са 
традиционни и се ползуват в съвременния китайски език, а 
други са съвършено уникални. В „ню шу" се срещат и таки-
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„Уьн" — пресичане, 
сплитане, орнамент, 
култура, литерату-
ра: в етимологичния 
речник от I век 

Йероглифът „ Уън “ като емблема 
на съвременното списание ’,Жън-
мин уънсюе" („Народна литера-
тура“) и в неговото заглавие — 
изписано калиграфски и с лати-
низирано фонетично писмо 

ва редки йероглифи, които са се използували още по време-
то на епохата Шан (XVI — XI в. пр. н. е.). 

Работата при разшифроването и проучването на тексто-
вете „ню шу“ продължава. Засега учените са успели да уста-
новят, че повечето от тях съдържат молитви за предотвра-
тяване на стихийни бедствия и всякакви беди, стихове, кои-
то възпяват красотата на човека и природата, легенди за 
любовта и записки, които разкриват всекидневните грижи 
на китайките от миналото. 

Лингвисти, етнографи и историци са на мнение, че писме-
ността „ню шу" е уникално явление, което няма аналог ни-
то в китайската, нито в световната култура. 

В. „Юманите", Париж 
Превела от френски НАТАЛИЯ МАРЧЕВА 
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БЛЯН СРЕД АЛЕНИ ЧЕРТОЗИ641 

Преди много години, по време на работата си в отдела за ръ-
кописи при Ленинградското отделение на Института по изтокоз-
нание към Академията на науките на СССР, китаистът Борис 
Рифтин обръща внимание на тридесет и пет тетрадки, обединени 
под името „Записки за камъка" — това е едно от ранните загла-
вия на прочутия роман на Цао Сюецин „Блян сред алени черто-
зи“. 

По този начин бе открит неизвестен вариант на това забележи-
телно произведение на китайската класическа литература. 

Оттогава изминаха двадесет и пет години и в Пекин, в най-го-
лямото издателство „Джунхуа шудзю", излезе факсимилният 
шесттомник на „Записки за камъка‘‘ с подзаглавие „Ръкопис, съх-
раняван в Ленинград". Това е първото съвместно съветско-ки-
тайско издание, подготвено по споразумение между Госкомиздат 
на СССР и Министерството на културата на КНР. 

В московския изложбен център „Книга" посланикът на КНР в 
Съветския съю5 Ли Дзиеуан връчи екземпляри от романа на 
представителите на Госкомиздат. Пак там бяха изложени сбор-
ници с китайска проза и поезия от последните години, издадени 
в СССР, и печатни издания от КНР: каталози, списания, книги. 

На изложбата наш кореспондент разговаря със завеждащия ка-
тедрата за съветска литература при Пекинския институт за чуж-
ди езици професор Лиу Дзундзи. 

——Романът „Блян сред алени чертози" е написан преди повече 
от двеста години, но и досега това произведение е най-популяр-
ното сред китайските читатели. Кое, според вас, определя техния 
постоянен интерес? 

—Това е роман за живота на китайското общество през XVIII 
век, за разцвета и упадъка на едно богато аристократично семей-
ство, за трагичната любов на двама млади в периода на кризата 
на феодалния строй в Китай. Творбата е интересна за по-въз-
растните хора, натрупали жизнен опит, които я препрочитат 
многократно, учат я наизуст и я четат на глас, както се чете по-
езия. „Блян сред алени чертози" може да се нарече произведение 
на критическия реализъм, макар, както е известно, да е възник-
нал в Европа през XIX век. 

1 Китайското заглавие на романа „Хун лоу мън‘‘ е преведено на руски ка-
то ，，Сон в красном тереме“，на английски „А Dream of Red Mansions", на 
френски ’，Le Reve dans le pavillion rouge". Тук даваме българското съот-
ветст вие на оригиналното наименование. — Б. р. 
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Илюстрация към изданието на „Блян сред алени 
чертози" от XIX век 

В разговора взе участие и известният китаист Борис Лвович 
Рифтин: 

——Наскоро в КНР бяха публикувани резултатите от една со-
циологическа анкета, проведена сред три хиляди студенти в град 
У хан. На въпроса коя е любимата им книга, повечето от тях от-
говориха „Блян сред алени чертози" (на второ място бе „Как се 
каляваше стоманата" от Николай Островски). 

Авторът на романа — китайският писател Цао Сюецин —— 
умира през 1764 година, без да го довърши. В края на XVIII век 
го дописва сънародникът му Гао Ъ и „Блян сред алени чертози“ 
започва да се разпространява, отначало в ръкописни сВитъци. До 
днес са намерени единадесет такива свитъка с някои разлики в 
коментара и в основния текст. Откритият в Ленинград ръкопис 
се различава от всички останали. 
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Съветско-китайското издание на „Блян сред алени чертози“ 

На първата му страница успяхме да прочетем крайно изблед-
нелия подпис „Курляндцевь". Оказа се, че Курляндцев е студент, 
заминал за Китай през 1830 година с руската духовна мисия. За-
пазен е списъкът на книгите, които мисията, отнася в Китай: 
„Слово за похода на Игор", „Руслан и Людмила" и „Кавказки 
пленник" от Пушкин и други творби от руски писатели. Естест-
вено, членовете на руската мисия са изпитвали интерес и към ки-
тайската литература. Може би руският студент е купил този ръ-
копис в Пекин от някой търговец или го е получил като подарък. 

Съобщението за нашата находка привлече вниманието на спе-
циалисти от различни страни, и разбира се, от Китай. Но едва в 
края на 1984 година в Ленинград пристигнаха китайски експер-
ти, които се запознаха с ръкописа, потвърдиха научната му цен-
ност и се договориха за съйместна подготовка на ръкописа за из-
даване. 

Досега руските китаисти са събрали повече от шестдесет ста-
ринни издания на творбата. В Съветския съюз са намерени и 
уникални илюстрации — рисунки с изображения на героите от 
романа. „Блян. сред алени чертози" е единственият в китайската, 
а навярно и в световната литература роман, чието изучаване е 
прераснало в специална наука"хунсюе"(буквално„аленознание"). 
С изследването му се занимава отделен институт:в него се изуча-
ват прототипите на героите, тяхното родословие, влиянието на 
романа върху китайската култура. 
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Посланикът на КНР в Съветския съюз JIu Цзиеуан и китаистът Б. 
Рифтин 

В различни градове на Съветския съюз и до днес намирам в 
местните библиотеки старинни китайски книги. В Лвов, в Музея 
за украинска етнография, открих старинни японски илюстрации 
към романа „Речни заливи", а в Одеса — рядък екземпляр на 
„Блян сред алени чертози‘‘ от 1792 година. 

Сега Госкомиздат на СССР води преговори с пекинското изда-
телство „Народно изкуство“ за съвместно издаване на албум с 
китайски народни щампи от съветски сбирки, който да бъде от-
печатан в Пекин с коментари на китайски и руски език. В Съветс-
кия съюз са намерени повече от шест хиляди такива картинки. 
Убедена съм, че издателствата в КНР са заинтересувани да бъдат 
издадени съвместно съхраняваните в съветските библиотеки и 
музеи произведения на китайската литература и изкуство. 

М. ФИЛАТОВА 
Сп. „В мире книг", Москва 

Превела от руски АСЯ ГРИГОРОВА 
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II 1.1И I； ПРОКАРАН ОТ ЛУ СЮН 

Дневник на едно пътешествие 

Твърдите корици на тази тетрадка са подвързани с най-фин 
марокен 一 по-скоро книга, отколкото тетрадка. Хартията пре-
лива от сиво в бледолилаво — китайска изисканост. От онази 
пролет на петдесет и седма са изминали толкова години, а мас-
тилото на автоматичната писалка, изписала тези тетрадки, е за-
пазило яркостта на рисунките — предимно контурни, спомага-
щи за осезаемостта на текста: легло с балдахин (не легло, а 
трон), ваза с издължено гърло, леко извито като лебедова шия, 
бамбукова рогозка с йероглифа на дълголетието закрива прозо-
реца, многоетажен фенер с форма на пагода — може би. знамени-
тата пагода на Дивите гъски •.. Към кой град по пътя ни да при-
числим тези предмети: Пекин, Нанкин, Шанхай, Ханджоу, Шао-
син? 

Вероятно името на Шаосин е достатъчно, за да се разкрие цел-
та на пътешествието — тук е родният краб на писателя.•• На 
кой писател? За Jly Сюн ли става дума? Да, за него. И своеобраз-
ни жалони по пътя ни бяха не само градовете, но и срещите с 
творците на словото, при които ни доведе Jly Сюн. . . Всеки град 
е положил свои багри върху портрета на Лу Сюн, всеки писател, 
докоснал се с паметта си до него, също внася свой нюанс.•. 
Вникването в смисъла и естетиката на този колорит — Лу Сюн, 
писателят и човекът — ни обяснява много неща от новата исто-
рия на Китай. 

Майсторът на съвременния разказ Лу Сюн бе велик реформа-
тор, който доближи класическия литературен език до народа. 
Творец, осъзнал, че призванието на литературата е сърцата с ду-
ми да разпалва, той даде живот на произведения с безсмъртна са-
тирична слава. Въздействието върху китайския читател•，оказано 
от книгите на Лу Сюн „Записките на един луд“ и „Истинската 
история на А Кю", е още по-значимо, като имаме предвид, че по 
съдържание (а и по форма, в която елементът условност е осно-
вен) те са напълно съвременни. В доста голяма степен Jly Сюн се 
формира като писател под влиянието на руската литература и 
по-точно на сатиричното направление в нея, раздвижило онези 
мощни творчески импулси у Лу Сюн, необходими, за да преведе 
на китайски „Мъртви души". Всъщност Гогол само разтваря 
пред взора на Jly Сюн вратата към необятния свят на руската 
словесност и нейните художествени и социални хоризонти. Пос-
тиженията на руската, а по-късно и на съветската литература из-
играват значителна роля за философското и естетическото из-
граждане на Лу Сюн, което бе изключително полезно за нашето 
литературно сближаване. 

Моята мисия има отношение към този проблем. Във връзка с 
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Поетичен ръкопис на Jly Сюн 

тази дейност на Лу Сюн аз съм командирован в Китай, за да съ-
бера материал за специалния брой на „Иностранная литерату-
ра", който трябва да даде представа за съвременното китайско 
изкуство и,разбира се, на първо място — за словесното. 

Необикновена е природата на паметта. Дори човешкият разум 
не е всесилен без нейната помощ. По жалоните, поставени от па-
метта, минава и нашият път . . . 

ПЪРВА СРЕЩА — ЛАО ШЪ 

Първа от моите срещи с писатели в Китай бе с Лао Шъ. Сред 
съветските читатели голяма популярност спечели романът му 
„Рикша" (1935) — разказ за горчивата съдба на един нещастен 
рикша, в чиято участ отеква съдбата на големия град. Чел съм и 
„Философията на почтения Джан“（1926)，и „Записки за котеш-
кия град" (1933)，но по дълбочина на образите и правдивост на 
картините от живота те, разбира се, отстъпват на „Рикша". 

Писателят ме прие у дома си: той и неговата жена — худож-
ничката Ху Дзиецин. Как съм запомнил домакините? JIao Шъ — 
късо подстриган, прошарен. Говори английски. От време на вре-
ме в разговора се включва и Ху Дзиецин. Домакинът ми даде 
възможност да разгледам нейните акварели, украсяващи стаята, 
в която разговаряхме. Имах неблагоразумието да обърна особе-
но внимание на един акварелен етюд с литнал гълъб — ослепи-
телно бял, качулат ——и бях „наказан": веднага ми бе подарен.. , 
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JIao Шъ. „Живот на заем 
Шанхай. 1946 г. 

Постепенно разговорът се насочи към личността и творчество-
то на Jly Сюн. Лао Шъ отбеляза, че високо цени неговата образ-
на система, пластиката на изразните средства, афористичността 
на изказа. По думите на Лао Шъ езикът в произведенията на Jly 
Сюн се е формирал под влиянието на два фактора: древната уст-
на традиция, която писателят отлично познавал, и разговорната 
реч на китайското село, по-точно на южното китайско село, къде-
то преминава детството на Jly Сюн. В този миг спонтанно въз-
никна идеята — а защо не посетим това село? Там, където е жи-
вяла бабата на Лу Сюн по майчина линия; там, където бъде-
щият писател е натрупал най-ранните си и затова най-незабрави-
ми впечатления за живота. Но селцето се намира далеч от Шао-
син и за да се стигне дотам, трябва да се пътува едва ли не от зо-
ри до мрак по древната система от канали. А има и друго, не-
очаквано, препятствие. Лао Шъ изведнъж избухна в смях, жена 
му също, и двамата един през друг се заеха да ми обясняват: се-
лото е отдалечено не само географски, а и културно, така че един 
преводач няма да е достатъчен. Съпрузите Jlao Шъ ми откриват, 
че за да може един китаец северняк да разговаря със свой съна-
родник от Юга, трябва да им посредничат двама, дори трима 
преводачи: Пекин трудно разбира Ханджоу, Ханджоу не всичко 
разбира на Шаосин и ако положението стане съвсем безизходно, 
тогава на помощ идват йероглифите. Именно йероглифите са 
спасението, защото те са едни и същи за всички, а всяко произно-
шение си има различни нюанси. Така, обединявайки в разговор 
думи и интонации, преводачите пред очите ни сякаш прехвърлят 
мостове от далечния китайски Север до Юга. • • 
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Илюстрации към новелата на Лао Шъ „Лунен сърп “ (1936) от съвре-
менния художник Ли Цюан, награден със златен медал на Шестата 
национална художествена изложба през 1984 година 

Но Лао Шъ, изглежда, се опитваше да си спомни нещо — нещо 
важно, което съществено би допълнило разказа му. „Езикът ожи-
вява благодарение на детайлите ——каза той — и в този смисъл 
впечатленията от детството могат да подхранват твореца цял 
живот." По всичко личи, че Jly Сюн често пише за детството си и 
то добива плът благодарение на детайлите. В центъра на тези 
разкази е шаосинският дом на писателя. Лу Сюн прекрачва него-
вия праг и читателят чува шумовете, вижда обитателите му, 
вдъхва аромата, пие с очи магията на цветовете му. Животът в 
дома се крепи на традициите ——самобитни и ярки... Привечер се-
мейството сяда под черницата, за да чака изгряването на луната. 
Върху масата ухае току-що извадената от фурната питка 一 
плоска и кръгла също като луната. И всички около трапезата 
вдигат очи нагоре. 

Лао Шъ не крие удоволствието си, когато преповтаря на глас 
думите на дядото, н&сладата си ат звучната реч на мъдрия ста-
рец. 

„Запомни, Сюн ——каза дядо и вдигна ръце към луната,——къде-
то и да си — в планината или в равното поле, каквото и да пра-
виш в часовете след залез,——събираш плодове или пориш с лод-
ка морските вълни, отпусни за миг веслото и погледни луната. . . 
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Зн^й, че в този миг към нея гледат и майка ти, и баща ти, а може 
би и дядо ти и някъде там ти ще се срещнеш с тях, както сте заед-
но ссга около тази маса . . . " 

ВТОРА СРЕЩА - ЦАО ДЗИНХУА 

Новия си събеседник познавах много преди това пътуване до 
Китай. Наистина, само по име. Вече знаех от моите приятели, че 
Цао Дзинхуа е един от сподвижниците на Jly Сюн, при това него-
вите отношения с писателя представляваха за нас особен инте-
рес, тъй като именно той, знаейки добре руски език, често е бил 
съветник на Лу Сюн по отношение на руските литературни про-
цеси. Уговорихме си среща в Съюза на китайските писатели. 
Помня, че масичката, край която беседвахме, се отличаваше от 
останалите с една вертикална рисунка над нея от Ци Байшъ. Жи-
вописта на Ци Байшъ, изпълнена с туш в ярки свежи тонове, вну-
шава непосредственост и лекота при възприемането на природа-
та, съзвучни с народния вкус. Мисля, че първата реплика, с която 
започна разговорът ни, се отнасяше именно за Ци Байшъ. Раз-
глеждайки рисунката, аз попитах събеседника си как се чувствува 
художникът, който по онова време, според моите изчисления, на-
ближаваше своето столетие. Цао Дзинхуа отвърна, че ако се съди 
по неговите работи, които неотдавна е видял, той е съхранил ця-
лата сила на неизтощимата си творческа енергия. 

一 С много свои качества Ци Байшъ ми напомня Jly Сюн. . . С 
кои по-точно? 一 Професорът не откъсва поглед от рисунката.— 
Той обичаше младежта и като ярка комета винаги го съпровож-
даше шлейф от, как да кажа, млади дарования... Лу Сюн също 
се връщаше към младите, търсеше диалога с тях, смяташе, че те 
обновяват писателя. До ръкописа, над който работеше, почти ви-
наги се мъдреше поредната тетрадка с новия разказ на някой 
млад прозаик." Лу Сюн строго спазваше принципа си да не ос-
тавя писмо без отговор.•• Нито едно писмо... Имах рядката 
възможност да наблюдавам как той работи с авторите. Когато 
през двадесет и пета година бе създадено списанието „Без име‘‘， 
което Лу Сюн оглави, станах негов сътрудник. Редакцията се на-
мираше близо до старата сграда на Пекинския университет, къ-
дето по това време преподаваше Jly Сюн. Ръкописите, които му 
допадаха, редактираше лично, като настаняваше автора до себе 
си. . . За Китай това бе повратно време в много отношения. Ос-
вободителната армия се готвеше за своя Северен поход. Лу Сюн 
искаше по-добре да го познават като писател в Русия. Подготвя-
ше се руско издание на Лу Сюн и той бе изпратил като предго-
вор своята автобиография, която бе написана като обръщение 
към руския читател. Силно желаеше да овладее руски език, но 
знаеше, че няма да е лесно. Докато бе живял в Япония, се бе за-
познал с руснаци и не губеше надежда да проговори на руски, но 
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„Друг ден дружно пък пиукат “ — 
Из илюстрованата монография 
на Е. В. Завадская за китайския 
художник Ци Байшъ (1863-1959) 

успехите му бяха скромни. Затова пък четеше на немски — ня-
колко съветски книги преведе от немски. Знаеше и японски — че-
теше, пишеше, говореше го свободно... 

Като се върнах от Русия, попаднах в Шанхай. Русите ме бяха 
помолили да поканя Лу Сюн в Москва. Потърсих го. Както бях 
разбрал, той мечтаеше да посети революционна Русия, но няма-
ше възможност да осъществи мечтата си — това, което правеше 
тогава Jly Сюн, не беше просто работа нй писател, изповядващ 
революционни възгледи, а труд на професионален революцио-
нер. Спомням си — всяко виждане с Jly Сюн беше всъщност сре-
ща с човек, който живее в нелегалност. Спазвайки правилата на 
конспирацията, аз отидох в шанхайското магазинче за японски 
книги и казах почти като парола: „Аз съм Цао. . . Идвам от Пе-
кин." Свързаха ме с Jly Сюн. Това беше мрачно време за Шанхай 
—много хора бяха в нелегалност. Една през друга валяха вести, 
от които сивото шанхайско небе помръкна в черно: заловен е 
Цю Циубо, екзекутиран е Цю Циубо.. . Тази вест потресе Jly 
Сюн — толкова съсипан не съм го виждал никога. Не бе момен-
тът да му поръчвам предговор за сборника, чийто ръкопис бях 
донесъл в Шанхай, но все пак се реших — предговор за този 
сборник можеше да напише само Jly Сюн. Нататък събитията се 
развиха за дни: на шестнадесети октомври той все пак събрал си-
ли и написал предговора; на седемнадесети ми писа, че предго-
ворът е готов и пликът с него е изпратен; на осемнадесети, както 
разбрах, Jly Сюн вече не можел да стане от леглото; на деветна-
десети починал... Точно на деветнадесети дотича съседът с но-
продьлжава на 297 с. 
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РАЗМИСЛИ ПРЕЗ ЕДНА НОЕМВРИЙСКА 
НОЩ НА 1926 ГОДИНА 
ЛУ сюн1 

Читателите, които обичат моите произведения, често каз-
ват, че пиша истината. Разбира се, това е незаслужена пох-
вала, те са прекалено добри към мен. Вярно е — аз не желая 
да мамя, но в същото време никога досега не съм правил 
опит да се изкажа докрай и съм спирал, когато съм виждал, 
че оттук нататък написаното вече няма да се публикува. На-
истина често критикувам другите, но още по-често и безпо-
щадно препарирам собствената си душа. Достатъчно е да 
повдигна само крайчеца на завесата, която я закрива, и хо-
рата с лабилни нерви изпадат в ужас. А какво ли ще стане, 
ако се представя на читателския съд такъв, какъвто съм в 
действителност？ 

Понякога си мисля, че това е добър начин да се отърва от 
ненужните спътници, а онези, които не ме изоставят, дори 
да са „змии и чудовища"2, ще останат мои приятели, при 
това — истински. Ако с мен не остане никой, какво пък, ще 
продължа пътя си сам. Но засега се въздържам да осъщест-
вя тази идея, донякъде и защото трябва да живея в това об-
щество. Ала има и друга причина, за която съм говорил не-
веднъж: обичам да причинявам безпокойство и неудобство 
на нашите така наречени，，уважаеми и благоразумни съг-
раждани". Затова няма да снема доспехите си и ще се изпре-
чвам пред очите им, за да нарушавам с присъствието си 
привичния им начин на живот, докато не ми омръзне ——ед-
ва тогава ще се открия пред тях. 

Трудно ми е да показвам пътя на другите, та нали и аз са-
мият не знам накъде вървя. В Китай，，по-старши“ и „учите-
ли" има колкото щеш, но аз не се причислявам към тях и не 
им вярвам. Гробът е единственият изход, в който съм абсо-
лютно уверен. Но това е известно на всички и няма смисъл 
да го повтарям. Цялата работа е, че към него водят много 
пътища и аз до ден — днешен не знам кой от тях да избера. 
Боя се, че моят неузрял плод ще отрови онези, които ме це-
нят, а враговете ми 一 да кажем, същите онези „уважаеми" 
и „благоразумни" люде, спокойно ще доживеят до старини. 
Затова не мога да се изразявам еднозначно, пък и нерядко 
1 Псевдоним на Джоу Шужен (1881-1936). Изтъкнат представител на китай-
ската литература. Със своите очерци, разкази и стихове той оказва силно 
влияние върху писателите — негови съвременници. Сред по-известните му 
произведения са повестта „Истинската история на А Кю“（1921)，сборни-
кът със стихотворения „Диви треви" (1927), „Записки за видяното и чутото 
в СССР‘ (1932). 一 Б. p. 
2В китайския текст: „сяо, змии и привидения": Сяо е митична хищна пти-
ца, която върши злодеяния, изяжда дори собствената си майка. 一 Б. р. 
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Jly Сюн на петдесет години 

л � 

ми се струва, че най-хубавият подарък за читателите, които 
са ме обикнали, ще бъде „непоследователността". 

Някои смятат, че се доверявам на перото и пиша всичко, 
което мисля; в действителност съвсем не е така. Връхлитат 
ме съмнения и неувереност. Самият аз отдавна разбрах, че 
не съм нито борец, нито първооткривател. Спомням си, 
преди три-четири години един студент дойде да си купи 
моя книга. Парите, които извади от джоба си и сложи в 
дланта ми, за дълго запазиха топлината на тялото му. Тази 
топлина проникна в душата ми; оттогава, щом седна да пи-
ша, си мисля как да не навредя на тези момчета и всеки път 
дълго се колебая, преди да изпиша върху хартията дори и 
една дума. Понякога ми се струва, че за да оправдая дове-
рието на тези младежи, трябва да отхвърля всички колеба-
ния, но така и не събрах кураж да го направя. 

Това е всичко, което исках да кажа днес, и ми се струва, че 
бях напълно искрен. 

Сп. „Куриер", ЮНЕСКО, Париж 
Превела от руски АСЯ ГРИГОРОВА 

проомжение от 295 с. 

вия брой на вечерния вестник: „Умрял е Лу Сюн. . . “ Този ден и 
досега лежи като камък на сърцето ми 一 не мога да го помръд-
на . . . Помня, на двадесети октомври цял ден скитах из града, бе-
ше ми страшно да се прибера вт>щи, непрекъснато си мислех: 
，,А пликът с ръкописа още пътува, сякаш Jly Сюн е жив. . . И си-
гурно ще пътува и утре, и вдругиден …“ Но пристигна по-рано, 
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oi колкото предполагах. Когато се прибрах, пликът лежеше на 
маса га ми според мен това е последният му ръкопис … 

В самото начало на 30-те години забраниха издаването на съ-
ис гски книги. Наказваше се не само издаването им, а и връзката 
с Русия. Но Jly Сюн беше смел човек — той замисли да публику-
ва ，，Железният поток“ и специално за тази цел основа издател-
ство, което нарече, както се казва „за замазване на очите", „Изда-
телство на тримата безделници". На китайски това звучи „Сан 
сиен шу‘‘. Забавното название наистина развесели читателите 一 
докато те се смееха, „Железният поток" бе изкупен неестествено, 
прочетен.. . Но кои бяха „безделниците“ от издателската къща? 
По онова време и тримата бяха живи: Лу Сюн, Цю Циубо и Цао 
Дзинхуа ." Както се казва: „Сиромах човек 一 жив дявол". Из 
Шанхай се разпространи анекдот: „Ако тия тримата са безделни-
ци, значи не са бедни. Ако тия безделници не са бедни, значи не 
са революционери. Ако пък не са революционери, значи са не-
приятели на революцията и следователно би трябвало да будят 
доверие у богатите •. •“ Това всъщност е тайната на названието 
„Издателство на тримата безделници". А междувременно Сера-
фимович като че ли даде зелена улица на съветската литература. 
Последваха пиесите „Хляб“ на Киршон и „Страх“ на Афиноге-
нов, романите на Федин, Алексей Толстой, Лавреньов, Сейфули-
на，Неверов... 

Доста време след тази среща, преглеждайки томчето с еписто-
ларното наследство на Jly Сюн, открих три писма до Цао Дзин-
хуа. Писмата, естествено, засягат главното, което е свързвало 
двамата приятели — преводите от руски. Споменават се имена-
та на Горки, Павленко, Шагинян, Серафимович. Относно чанкай-
шисткия терор в Шанхай Jly Сюн пише на Цао Дзинхуа: „Списа-
нията треперят от страх." В този том открих и писмото от се-
демнадесети октомври 1936 година, за което спомена Цао Дзин-
хуа. Като се има предвид, че Jly Сюн умира на деветнадесети ок-
томври, вероятно това е последното нещо, написано от ръката 
му. Човек може само да се възхищава от мъжеството на писате-
ля, който на смъртния си одър пише: „Тази болест, макар и неиз-
лечима, при моята възраст не е опасна. В един прекрасен ден ще 
се почувствувам здрав. Най-важното, не се безпокойте.“ 

ТРЕТА СРЕЩА - АЙ ЦИН 

Новият ми събеседник беше Ай Цин. Малко преди да отпъту-
вам за Китай, бях чел стиховете му в руски превод. Направиха 
ми особено силно впечатление с това, че в тях китайската тради-
ция е преплетена с европейската. По-късно научих, че този факт 
си има обяснение 一 поетът е живял във Франция, където е учил 
живопис, запознал се е със западната поезия •.. Ай Цин ме прие в 
дома си. Оттогава са изминали тридесет години.. . Помня, че ме 
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Ци Байшъ и Ай Цин 

посрещна висок, добре сложен мъж, приветливо и откровено ус-
михнат, който добре говореше френски. Когато си тръгвах, Ай 
Цин настоя да ме изпрати и двамата пресякохме няколко кварта-
ла в неспокойния пекински здрач. 

Вече по-късно, проследявайки по-нататъшния живот на Ай 
Цин и，естествено，под влияние на казаното неотдавна от извест-
ния китаист JI. Черкаски „през 1957 година поетът внезапно 
млъкна като птица, простреляна в полет", си помислих: та това 
е станало в същата тази 1957 година，когато аз бях у Ай Цин. 

Но като че ли избързвам. 
Най-силното оръжие на Ай Цин е неговата поразителна искре-

ност. Лириката му е така въздействена, защото в основата й ле-
жи именно искреността. Читателят би останал равнодушен към 
стиховете на Ай Цин, ако я нямаше искреността, която предава 
на сърцето импулсите на чувствата и носи огън, изгарящ равно-
душието . . .Безценното в стиховете на Ай Цин е обединяването 
на двете начала — мисълта и чувството, — от което се ражда ис-
тинската поезия. 

При Ай Цин мисълта е не само обновяваща. Тя носи нещо по-
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вече ——носи идеала на бореца за нов свят. В китайската литера-
тура наистина се появи голям поет-гражданин, нещо повече — 
поет на революцията. Своеобразен поетичен и граждански мани-
фест на Ай Цин представлява неговото виждане за съвременната 
поезия и за мястото на поета в нея:，，Поезията е посланик на сво-
бодата. Гласът на поезията е глас на свободата. Смехът на по-
езията —смях на свободата• • • Поети, на крак! Да отдадем живо-
та си в мъжествената борба срещу несправедливостта и тъма-
т а . . . " 

И невероятно! Неговото призивно и пророкуващо，,Поети, на 
крак! Да отдадем живота си в мъжествената борба с несправед-
ливостта и тъмата!“ предсказа онова, което поетът изтърпя в 
продължение на двадесет и една години (двадесет и една!) в 
собствената си страна.，，• • • Понякога ми се струва, че съм преми-
нал през дълъг, черен и влажен тунел; дори не знам как може да 
се живее след т о в а … 一 написа той по-късно. — . . . През 1962 го-
дина, вече по време на „великата културна революция", в дома 
ми извършиха погром, конфискуваха много ръкописи • ••“ 

Времето е размило детайлите от срещата ми с Ай Цин, но 
помня, че седяхме до масичка, лакирана с необикновения китай-
ски лак, върху който не остават белезникави netHa, дори и ако го 
докоснеш с нажежено желязо или го полееш с вряла вода, и мис-
лех за израстването и укрепването на неговия поетически талант. 
Познавах поезията на Ай Цин 一 у нас го печатаха много, — оби-
чах знаменитото му стихотворение „Разговор с въглена“ и не-
преодолимо скръбното и, разбира се, символично „Пада сняг 
върху земята на Китай". А как звучат те в оригинал? Ай Цин за-
почва да чете „Разговор с въглена“ и сякаш се пробужда самата 
китайска древност. 

Къде живееш ти ？ В хилядолетни гробници/ под хилядолетни 
пластове планински./ А много ли си стар?/ Със миналите векове, 
които съм,/ несравним е този камък./ Кога замлъкна ти ？/ Във онзи 
час грамадата на динозавър/ пред взора ми изплува/ и за първи път, 
бележейки развитие’/ нагъваше се земната кора./ Но ти не си ли 
мъртъв?/ По-жив от мене няма!/ Само — огъня ми дайте! 

Това неочаквано „Само 一 огъня ми дайте!“ предава движение-
то на вековната устойчивост на каменните пластове, а заедно с 
това и неукротимостта на живота и сякаш потвърждава, че всич-
ко е пропито с диханието на живота, че мъртвото е чуждо на при-
родата. 

Даже Ай Цин, даже той няма друго стихотворение, което така 
точно да пресъздава неописуемия студ на времето, студ а, обхва-
нал Китай за десетилетия ——онова наистина ледено дихание на 
дните, които не пощадиха и поета. 

Пада сняг върху земята на Китай,/ студ сковава Китай.../ Вя-
търът/ като измъчена старица/ протяга ледените си пръсти,/ 
дърпа те за полите на дрехата/ и мърмори безспир/ стари като 
света слова •••/В тези мразовити дни и нощи/ старите ни майки/ 
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прегърбени стенат/ някъде по чуждите ъгли,/ далеч ги е захвърлила 
съдбата!/ Сякаш са чуждоземци …/ Пада сняг върху земята на Ки-
тай,/ студ сковава Китай.../Сигнални огньове дъвчат снежните 
нощи на равнината,/ без добитък останаха орачите,/ земята им 
също е отнета ——/ скупчиха се в мръсната,/ в задънената уличка/ 
на безнадеждността ；/ Голямата земя на гладната година/ към 
тъмното небе/ в молба/ протяга треперещи ръце./ Мъките и беди-
те на Китай/ са огромни и безкрайни като снежна нощ!/ Пада 
сняг върху земята на Китай./ Студ сковава Китай... 

И накрая като горестен акорд звучат последните редове: 
Китай,/ написани в нощта,/ без никакво пламъче,/ ще могат ли 

моите слаби редове/ поне малко да те сгреят? 
Ай Цин четеше. Гласът и очите по особен начин му помага-

ха, за да достигне смисълът на стихотворението до съзнанието 
на човек, който не знае китайски, но помни стиховете на Ай Цин, 
и това е достатъчно, за да възкръснат те отново в съзнанието му. 

После разговорът неусетно премина към Jly Сюн — темата, 
която силно ме интересуваше 一 и аз имах достатъчно въпроси, 
за да насочвам диалога в желаната посока. Но все още не знаех, 
че ми предстои една от най-съдържателните срещи в Китай, по 
време на която щях да бъда посветен в огромния принос на Лу 
Сюн за китайското образование и ограмотяването на народа. 
Имам предвид срещата ми с Джън Джъндуо — виден изследова-
тел на съвременната китайска словесност и тълкувател на живо-
та и творчеството на Jly Сюн. 

ЧЕТВЪРТА СРЕЩА — ДЖЪН ДЖЪНДУО 

През февруари петдесет и седма нашият събеседник все още 
нямаше шестдесет години и беше в разцвета на творческите си 
сили. Той беше известен в родината си като познавач на китай-
ската и световната литература; бе изучавал световната литера-
тура първо във Франция, а след това в Германия и Англия. Поз-
нанията си по западна литература и европейски езици Джън 
Джъндуо бе приложил и в изследването на родната словесност, 
създавайки четиритомна история на китайската литература. 
Подобно на Лу Сюн, и Джън Джъндуо се занимаваше с история-
та на китайските литературни жанрове, включвайки в тях и дра-
матургичните. В Китай бе известен като един от малцината, 
вникнали в историята на литературните връзки с Индия. Нагър-
бил се бе и с огромния труд по съставителството и редактиране-
то на，，Библиотека на световната литература". Както вече бях на-
учил в предходните разговори, именно с помощта на Джън 
Джъндуо можех да навляза в творческата лаборатория на Jly 
Сюн. 

Ако говорим за чисто човешкото впечатление，Джън Джъндуо 
беше от типа университетски професори, формирал се не толко-
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на it нашия век, колкото в миналия. Естествено, Джън Джъндуо 
нямаше нищо общо с миналия век，но, кой знае защо, излъчваше 
нещо от духа на онази епоха. Отдавна се забелязва, че представи-
телите на професорския елит в източните страни, които са живе-
ли на Запад, притежават особена чувствителност ^ъм такъв род 
’，университетска екзотика“ ——най-често се стремят да изглеждат 
не само по-стари, но и по-старомодни, отколкото са всъщност. 

— П р и своя скромен начин на живот — започна разказа си 
Джън Джъндуо 一 Jly Сюн се стремеше да съчетава преподаване-
то, което му осигуряваше известни средства за съществуване, с 
учението, и не криеше, че посещава като слушател лекции в дру-
ги факултети. Така беше и в Пекинския университет през дваде-
сет и трета 一 двадесет и четвърта година, «ако не ме лъже памет-
та. Тогава той преподаваше във Факултета по китайски език и 
веднъж седмично слушаше лекции по теория на прозата. Струва 
ми се, че тази тема го бе увлякла не случайно. Той беше майстор 
на архитектониката на китайската проза, бе проникнал в тайни-
те на сюжета и с рядко умение го подчиняваше на логиката в раз-
витието на образите. Разбира се, много неща бе постигнал сам, 
създавайки законите на архитектониката на произведението, 
които строго спазваше. Но като скромен и във висша степен 
взискателен човек, той не надценяваше силите си и стана слуша-
тел във Факултета по история на китайския роман и разказ. 

Трябва да си призная, че интересите на Лу Сюн увлякоха и ме-
не. „Какво трябва да знае човек, за да пише? — питах го аз .— 
Какъв е изворът?‘‘ 

Jly Сюн беше деликатен човек и щадеше самолюбието ми, но и 
в този случай беше принципен: „Не надценявай онова, което си 
написал. Намери сили да го унищожиш, унищожи го безжалост-
но." После меко казваше:，，Разбира се, рецепти за всеки случай 
от живота няма, трябва да се чете, човек трябва да се учи да виж-
да, да умее да наблюдава…“ Но интересно, веднъж Jly Сюн каза 
нещо, напълно противоположно на това, което току-що бе гово-
рил: „Четенето，разбира се, дава много, но главното е системата 
от възгледи, мирогледът. Мирогледът!“ Един нов Jly С ю н . . . 
Той прекрасно чувствуваше нюансите. И доколкото можах да го 
разбера, ми отваряше очите за това, че в литературата трябва да 
се борави особено внимателно с нюансите, че творецът трябва да 
умее да спира!. . . Нищо не го увличаше така, както същността 
на китайския разказ, който за него бе необхватно пространство 
за размисли. Беше убеден, че още не сме вникнали в цялата дъл-
бочина на тази материя. Лу Сюн принадлежеше към онези твор-
ци, които смятат, че няма по-отговорна работа от тази на писа-
теля. Започнал бе да съставя антология на китайския разказ от 
най-древни времена, проследявайки тенденциите в развитието 
му: образа, мисълта, особеностите на сюжета, характера на по-
вествованието и диалога, типовете развръзки, ефекта от сгъстя-
ването на сюжета, ефекта от изненадата.. . Може само да се съ-
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жалява, че изследването върху разказа, особено от епохата на 
Хан, което Jly Сюн започна, не е продължено от някой крупен 
литератор. . . Струва ми се, че най-голямата лична трагедия на 
Лу Сюн е, че той не успя да доведе докрай всичко за историята 
на китайркия разказ, което бе носил в себе си десетилетия на-
ред . . . Н о Jly Сюн нямаше да е Лу Сюн, ако . . . 

Да, въпросът е именно този: Лу Сюн нямаше да е Jly С ю н . " 
—Вероятно трябва да говорим за сложен психологически 

конфликт 一 отбеляза Джън Джъндуо, продължавайки разказа 
си, — който прераства в социален и оказва решаващо влияние 
върху възгледите на младия Лу Сюн. В Шаосин семейството му е 
имало доста привилегировано положение, преди да се случи не-
щастието с дядо му — лишават цялото семейство от всякакви 
права. Някои от биографите на Лу Сюн наричат този епизод от 
живота му катастрофа, други пък смятат, че случилото се е дало 
на Jly Сюн възможност да опозрае живота на народа в истинска-
та му светлина. Така или иначе, началото на новата биография 
на Jly Сюн е белязано от това събитие. Изиграва роля и престоят 
му в Япония, където Jly Сюн учи в медицинско училище. Япо-
ния, с нейния по-напреднал стадий на градски живот и по-остра 
класова борба, в известно отношение му отваря очите за положе-
нието в света ——той се връща в Китай, изпълнен със страстното 
желание да се бори за освобождението... 

Разказът на Джън Джъндуо прекъсна в най-патетичната му но-
та. Моят събеседник, който в началото ми се бе сторил толкова 
старомоден, че би могъл да мине за пришълец от миналия век, 
изведнъж се докосна до проблем, който в началото е бил литера-
туроведчески, а после е станал социален.. . Да, ако говорим за 
социалните метаморфози на Jly Сюн, не трябва да пропускаме 
онзи период от живота на писателя в началото на века, когато 
съдбата го отвежда в Япония и за известно време той живее с 
убеждението, че физическите недъзи са първопричината за всич-
ки нещастия. В Сендай, на самия тихоокеански бряг на Япония, 
Лу Сюн изучава медицина.. . Преминал едва ли не по всички пъ-
тища на Jly Сюн, аз не отминах и Сендай. . . Но за това — на-
края. 

ПЕТА СРЕЩА — МАОДУН 

Моите срещи вървяха към своя край ——предстоеше ми да се 
видя още само с Мао Дун — министър на културата и ръководи-
тел на Писателския съюз. 

Всяка голяма литература си има писател, който доброволно е 
поел трудната задача да бъде летописец на епохата. Достатъчно 
е да вникнем в същността на романите на Мао Дун, които обхва-
щат преломното десетилетие в живота на Китай (1927—1945)，за 
да разберем, че той е именно такъв писател. Както вероятно чи-
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тателят се досеща, става дума за трилогията на Мао Дун, която 
съдържа известните му романи ’，Разочарования“，，，Колебания“ и 
，，Търсения“，а след тях — романите „Дъга" и „Преди разсъмва-
не". На същата задача 一 социален портрет на времето — са пос-
ветени и романите „Пролетна коприна", „Тежка зима" и „Есенна 
реколта". 

Този цикъл от произведения на Мао Дун се затваря с романа 
„Разложение“，в който е пресъздадена картината на разпадане на 
обществените и нравствените устои на личността, свързала съд-
бата си с отмиращата класа, и по-точно — разработена е темата 
за социалната основа на предателството … В сложния свят на 
китайската действителност, изискваща от писателя мащабно 
мислене, истински разтърсва образът на младата героиня от ро-
мана „Дъга"——смелата дъщеря на Китай, която не се страхува 
от нищо в порива си да защити свободата на народа. Кое ми е 
направило най-силно впечатление в тази поредица на Мао Дун? 
Изключително точните наблюдения на писателя интелектуалец, 
съумял с дълбочина и достоверност да пресъздаде психологията 
и на човека, и на времето. 

— Н е смятате ли, че когато се формира, творческата личност 
трябва да се опре на друга личност, не по-малко творческа?—— 
изведнъж се обърна към мен Мао Дун. 一 До люлката на поета 
трябва да седи поет, дори може да се каже, че поет ражда по-
ета . . . Н е мислите ли, че ако искаме да разберем един творец, 
трябва да потърсим отговори на въпросите си в душата на май-
ката, в тайните кътчета на тая душа?.. . В онова, вечното, което 
тя е дала на рожбата си, като е изграждала характера му, лич-
ността му, неговото нравствено верую. Затова на вашия въпрос 
за JTy Сюн ще отвърна: идете в Шаосин, там самият въздух е на-
поен с Jly Сюн. Да, да, ако искате да си представите ясно Jly 
Сюн, да видите хората, които са му дали живот, трябва непре-
менно да отидете в Шаосин. 

Ето ги и Шаосин, домат на писателя, а в дома — стаята на 
майка му. Влизаш и имаш усещането, че тя току-що е напуснала 
своята чиста и тиха обител. Някой си спомни, че именно тук тя е 
приемала своите земляци от Пинцяо (така се нарича родното й 
село, на тридесет ли от Шаосин). След смъртта на бащата кръ-
гът на онези, които посещавали дома на Лу Сюн, забележимо се 
стеснил, но майката внушавала на сина „да пази достойнството 
си". Онзи, който престанал да идва в дома им, не влязъл в него 
никога повече. Но и Лу Сюн не се отказал от правото да съветва 
майка си. Той пише, че не е необходимо да се спазват нелепите 
правила от миналото, не е необходимо да се стягат краката, за 
да останат неестествено малки, да се стрижат късо косите." 
Майката четяла много, обичала да разговаря със сина си за про-
четеното, не се разделяла с книгите и в родното си село • • • 

Обхождам още веднъж стаята: вещите сякаш очертават сред 
диплите на миналото образа на майката на писателя 一 шест-
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стенна ваза със странна рисунка, медна ютия, метална кана за 
чайни листа, ракла за дрехи . " Свят от вещи, които от години 
никой не е докосвал. Тези вещи не са нито скъпи, нито особено 
изящни, но те, ако може така да се изразим, са изпълнени с дос-
тойнство. Полица с книги — голяма полица, на която книгите на 
сина стоят до книгите на майката, и в това има нещо символич-
но, усещаме неотделимостта на нещата. 

УЛУ СЮН В СЕНДАЙ 

Вместо епилог 

Ето и епилога на разказа — Jly Сюн в Япония •. • През пролет-
та на миналата година посетих тази страна. Не можех да не си 
спомня, че оттук бе започнал Лу Сюн. И не просто е започнал “ 
тук се е извършил преломът в неговите възгледи за живота и 
призванието му. 

И така — Сендай. До мен е спътникът ми по японските пъти-
ща Кусака сан, който ме запозна със страната още през седемде-
сета година. Освен романист, Кусака сан е и известен японски 
русист, преводач на множество творби от руски. За някакви си 
два и половина часа най-съвременната надземна железница ни 
пренесе на тихоокеанското крайбрежие，пред стените на Сендай. 
Посрещна ни човек, който имаше вид на „баща“ на града 一 поч-
тен, беловлас, дълбоко почитан от сендайците. Кой всъщност е 
Михару сан? Истински сендаец, радетел за благоденствието на 
града, президент на две сендайски дружества: „Япония—СССР" 
и „Япония—Китай". 

Михару сан има душа на поет:，，Сендай трябва да се гледа от 
брега на океана." И аз отидох. Наистина необикновена красота. 
Архипелаг от острови, обрасли с борове, сякаш забулени от бу-
реносни облаци, довеяни от свиреп вятър. . . Нещо от това тре-
вожно крайбрежие се долавя и в Сендай ——в неговите тъмнеещи 
гори, в отвесните му хълмове. Ние имахме своя пътека през тези 
гори и хълмове 一 пътеката на Лу Сюн. И в дните, докато бяхме 
там, се стараехме да не се отклоняваме от нея. Къде ни отведе 
тя? В една старинна аудитория, огромна като хангар, гъмжаща 
от скамейки с чудновата форма ——тук в началото на века Jlv 
Сюн е слушал лекции по терапия ； а в къщата, където е живял, 
всичко е както по неговото време: верандата, дървената стълба, 
водеща към кладенеца ——едно кътче от стария град, запазено та-
кова, каквото е било, благодарение на името на Лу С ю н . . . 

Пристигането на съветски литератор в Сендай се превърна в 
голяма сензация за града именно защото бе свързано с името на 
Лу Сюн. Градът видя в това нов знак в отношенията между 
СССР и Китай, което не можеше да не зарадва приятелите на на-
шата страна, а такива в Япония има. В деня след пристигането 
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ни почтеният Михару сан се появи в хотела с един пакет ——цвет-
на гравюра с панорама на древен Сендай: „Това е за вас от един 
тукашен жител, който пожела да остане неизвестен. Доколкото 
разбрах, на него му е скъпа мисията ви в Сендай•“ Този скромен 
жест съдържа, ще ми се да вярвам, доста дълбок смисъл： 

САВА ДАНГУЛОВ 
Сп. „Иностранная литература", Москва 

Превела от руски АНТОАНЕТА БЕЖАНСКА 

ОТКРИВАНЕ НА НОВИ ТЕРИТОРИИ 

Китайската литература, една от най-древните и най-развити-
те в историята на човечеството, измина от петдесетте години на 
нашия век насам път, криволичещ и (с#изключение на няколко 
кратки периода) неизменно стръмен и неравен. Нейното сложно, 
често изкуствено задържано развитие се обуславя не от недостиг 
на художествена култура или на писателски таланти, а от импе-
ративите на опропастителна ултралява и недалновидно утили-
таристична политика. Но от края на 70-те години, когато усло-
вията за литературен живот започнаха да се нормализират, ки-
тайската литература разкри твърде бързо своя творчески потен-
циал. 

През м. октомври на 1985 г. в Китайската народна република 
излязоха от печат 543 литературни списания и вестници, а отто-
гава насам се появиха и още. За първите десет месеца на минала-
та година1 там бяха публикувани около 200 нови романа, над 
1000 повести и над 11 000 разказа. Наистина далеч не цялата вну-
шителна по своето количество литературна продукция притежа-
ва реална и непреходна художествена стойност, но наред с лите-
ратурата на средно и често под средното ниво там не липсват и 
редица забележителни произведения. За това свидетелствуват и 
все по-многобройните преводи на съвременна китайска литера-
тура в чужбина. Превеждат се предимно разкази, новели, худо-
жествена публицистика, по-рядко поезия и драматургия и поня-
кога 一 романи. 

Съвременният китайски роман е по-консервативен в своя раз-
вой в сравнение с останалите литературни жанрове и все още е 
силно повлиян от класическите му образци в Европа, като значи-
телна част от съвременната романна продукция в КНР показва 
съзнателно придържане към формата на традиционното китай-
ско повествование с типичните за него бавно разгръщащ се сю-
жет, подробни описания и авторова характеристика на образите. 
На възприемането на романи от този вид от страна на съвремен-
ния европейски читател пречат сниженият темп, забавеният ри-
!Тоест 1985 г. — Б. р. 
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тъм на повествованието, подчертаната епичност и дидактичност-
та. 

Към най-забележителните китайски произведения спада исто-
рическият роман на Ли Джун 1 „Жълтата река тече на изток". В 
него будят интерес преди всичко образите на обикновените селя-
ни, които въпреки изпитанията, природните бедствия, социални-
те конфликти съхраняват традиционните за народа морал и доб-
родетели. Популярен стана и романът на Ли Гуоуън „Улица 
Цветна № 5“，по който беше заснет телевизионен сериал. В него 
се разкрива съдбата на няколко поколения обитатели на един го-
лям дом в град Тиендзин. Остра критика бе отправена към твър-
де посредствените в художествено отношение романи на две 
млади авторки — Ю Луофън и Тай Хоуюн. Първата я предизви-
ка с двата си автобиографични романа „Нова зимна приказка‘‘ и 
„Нова пролетна приказка", в които откровено разказва за своите 
неконвенционални любовни връзки. Втората в своя роман „Чо-
век!" е изобразила живота на група образовани млади хора със 
съдби, белязани от политическите деформации, които в края на 
70-те години търсят в хуманизма умозрителен изход от своето 
отчуждение от обществения живот. Книгата на Джан Дзие „Теж-
ки криле“ третира нова，актуална тема. Действието се развива в 
един автомобилен завод през 1980 година и без да прикрива про-
блемите на времето, авторката е създала роман за междулич-
ностните отношения и обществените конфликти, обусловени от 
процеса на модернизация на промишленото производство и не-
говото управление. 

През 80-те години в Китай бяха публикувани редица романи, 
свидетелствуващи за трагичната деформация на обществения 
живот след 1957 г., които обаче в преобладаващата си част нямат 
художественото въздействие на новелите и разказите на тази те-
ма. 

Понастоящем повечето изтъкнати модерни писатели от сред-
ното и по-младото поколение създават романи, които наистина 
промениха облика на китайския роман. От края на 1977 г. китай-
ските списания и книжарници бяха затрупани от разкази, новели, 
стихотворения и пиеси, представителни за т. нар. ’，литература на 
раните‘‘г，които намериха широк отзвук, въпреки че в художест-
вено отношение повечето бяха предимно слаби. В този първи пе-
риод на литературен разцвет, предшествуван от десетилетието 
на културния нихилизъм на „културната революция", най-съ-
щественото беше，че литературата престана демагогски и цинич-
но да лъже, че творците й се осмелиха да разкрият трагедиите, 
предизвикани от маоистката политика в периода 1966—1976 г. 

Представен на български език с разказа „Манго“ (сп. „Панорама", бр. 3, 1982 г.). 
Г Б. P., 
Тоест с тематика, почерпана от периода на погромите и вандализма на т.нар. 
，,културна революция". — Б. р. 
продължава на 309 с. 
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ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ В ЛИТЕРАТУРАТА 
БА ДЗИН1 

След освобождаването на китайския народ и образуване-
то на Китайската народна република имах желание перото 
ми, писало дотогава за мрак и страдания, вече да създава 
само произведения за новите хора и новите завоевания, да 
възпява победата и щастието на народа. Но все не успявах 
отблизо да опозная тези явления ——бях принуден да се за-
нимавам не само с литературен труд. 

Пишех много, възхвалявах новото общество и новия жи-
вот. Моите творби бяха използувани като доказателство за 
„престъплението ми ‘‘ и през десетте гюдини на „великата 
културна революция" бяха заклеймени като „отровни буре-
ни". Самият аз бях незаконно арестуван и подложен на. пси-
хологически издевателства, бях лишен от всякакви граж-
дански права и от възможността да публикувам произведе-
нията си. 

Тези десет години не могат да се забравят, те не са мало-
важен етап от историята на човечеството. Малко писатели 
в света са се сблъсквали очи в очи с толкова ужасни, нелепи, 
неразбираеми, раняващи душата събития. Те засегнаха все-
ки от нас, в тях всички играехме определена роля, но днес, 
огледаме ли се назад, ние си припомняме с какво сме се за-
нимавали тогава и разбираме, че сме се държали нелепо, 
макар тогава да не ни се е струвало така. И си казвам, че 
ако не обобщя опита на онова тежко десетилетие и не ана-
лизирам честно самия себе си, не е изключено с^ед време 
отново да приема жестокостта, зверствата и тъпотата за на-
пълно нормални явления. 

Когато пиша, не мисля какви художествени средства и 
похвати да използувам. Само се стремя да помогна на хора-
та да живеят по-добре и по-пълноценно за благото на об-
ществото и човека. На тази цел са подчинени всичките ми 
книги. 

Когато през септември 1981 година се срещнах в Париж с 
група китаисти, един от тях ме попита как съм успял да 
оцелея по времето на „културната революция". Искреното 
им желание да проумеят онова, което е очевидно за нас, ме 
накара да се замисля. Тези страшни десет години ме научи-
ха на някои неща. И най-после разбрах на какво именно. 

1 Роден в 1904 г. Известен съвременен китайски писател. Негови най-значи-
ми произведения са трилогиите „Любов“，，，Порой“ и книгата，,Спомени за 
моя писателски живот". — Б. р. 
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Ба Дзин през 1982 година в дома си 
в Шанхай ina седемдесет и седем 
години 

Постепенно осъзнавах, че са ме научили на любов, издръж-
ливост и надежда. Много хора оцеляха точно защото при-
тежаваха тези качества. Но мнозина загинаха и ни оставиха 
своята любов, своята пламенност и надежда, за да ги преда-
дем на следващите поколения. Не, никога няма да се отка-
жа от своето оръжие — перото. 

Сп. „Куриер", ЮНЕСКО, Париж 
Превела от руски АСЯ ГРИГОРОВА 

продължение от 307 с. 

Първото произведение с такава насоченост, чието действие се 
развива в училище, бе разказът „Класният ръководител“，публи-
куван през м. ноември 1977 г. Това инак твърде посредствено 
произведение на тридесет и пет годишния учител Лиу Сину сло-
жи начало на най-новото течение в китайската литература. Раз-
казът на двадесет и пет годишния студент Jly Синхуа „Рана" пък 
му даде име, с което то от 1979 г. насам завладя китайската лите-
ратурна сцена. В този разказ се описва трагедията на ученичка, 
повярвала, че майка й е „враг на народа“ — момичето публично 
се отказва от нея и като повечето градски младежи заминава да 
работи на село. Но петното, което носи като дъщеря на „контра-
революционерка“，не може да бъде изтрито нито с тежкия труд, 
нито чрез политическата й активност. Момичето напуска люби-
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мия си, за да не попречи на кариерата му. Когато след свалянето 
на „бандата на четиримата", тя открива, че е била измамена, 
майка й вече не е жива. Героинята може да започне нов живот 
със своя останал й верен любим, но преживяното е отворило в 
душата й незарастваща рана. Всички произведения, принадлежа-
щи към „литературата на раните“，имат подобно звучене и вну-
шение. 

За по-нататъшното развитие на китайската литература от ог-
ромно значение са политическите постановки от декември 
1978 г. Разшири се просторът за навременна и идейно издържана 
социална критика. Реабилитирани са вече не само жертвите на 
„културната революция‘‘，но и писатели, осъдени още по време 
на кампанията от 50-те години. Извънредно важно беше реаби-
литирането на онези, които съвсем млади (през 1956 г.) повярва-
ли, че задачата на кампанията „да разцъфтят сто цветя“ е крити-
чески да изобрази обществените недъзи. След 1957 г. те бяха при-
нудени да замълчат, преследвани като „буржоазни десни елемен-
ти". След повече от двадесетгодишна пауза в литературата се за-
върнаха зрели и талантливи писатели, творци с широка култура, 
от поколението на четиридесет- и петдесетгодишните, чиято 
творческа и обществена смелост страданието не е закърнило, а 
закалило. Някои автори, принадлежащи към „литературата на 
раните", като например нейния инициатор Лиу Сину，съзряха 
творчески твърде бързо, но забележителният напредък в худо-
жествено отношение на китайската литература от 1978 г. насам, 
поне в първите години на периода, до голяма степен се дължи на 
реабилитираните писатели, принадлежащи към т. нар. „буржоаз-
ни десни". 

Със своите произведения, публикувани, веднага след реабили-
тирането им, повечето от тях сложиха основите на качествено 
нов тип съвременна китайска литература, чиито характерни чер-
ти са подчертаният психологизъм и усложнените творчески тър-
сения. Измежду най-изтъкнатите сред тях днес могат да бъдат 
посочени получилият вече световна известност Уан Мън (роден 
в 1934 г.)，авторът на новели за съдбата на интелигенцията Джан 
Сиенлян (роден в 1934 г.)，певецът на китайското село Гао Сяо-
шън (роден в 1934 г.)，майсторът на тънката ирония Jly Уънфу 
(роден в 1928 г.)，както и бардът на стария Пекин Дън Йоумей 
(роден в 1931 г.). 

Забележителният стилист Уан Мън привлече вниманието на 
критиката, но сред доста нейни представители ——особено в нача-
лото —предизвика негативни отзиви с модерните си, повлияни 
от съвременната световна литература, произведения, плод на 
творческите му експерименти. Най-интересните в стилистично 
отношение разкази и новели на Уан Мън нямат завършен сюжет, 
нито разгърната фабула, а представляват скици от реалния свят, 
възприеман през очите на отделния герой. Неговите субективни 
асоциации са в основата на повествованието. Авторът използува 
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JIuy Сину 

някои похвати на метода „поток на съзнанието‘‘ и се впуска в 
свободни асоциации, непознати на китайската литература досе-
га. Първият му литературен експеримент е разказът „Очите на 
нощта"1 публикуван през есента на 1979 г. Разказът представлява 
запис на пътя на главния герой из нощния град, където той се за-
връща за няколко дни подир двадесет години, прекарани на село. 
Пътят му обхваща като в калейдоскоп променения модерен 
град. Героят отива да предаде писмо от своя началник до негов 
стар познат, високопоставен партиен функционер. В дома му той 
се натъква само на циничния му син, който слуша записи на на-
шумяла хонконгска певица („те биха изплашили народеца в да-
лечното му село повече от кавалерийско нападение"). 

Типичен пример за творчеството на Уан Мън е разказът му 
„Пролетни гласове“ (1980). Повествованието обхваща само три 
часа, по време на които физикът Дзюе пътува с влак от града за 
своето родно село, за да посети своя неотдавна реабилитиран ба-
ща. Външната рамка на разказа обхваща само две събития: във 
вагона влиза жена с деца, която пуска на магнетофона си песни 
на немски, с цел да упражнява този език, а малко след това кон-
дукторът съобщава, че във влака са хванали крадец. Немските 
песнички събуждат в съзнанието на героя представи от неотдав-

1 Публикуван на български език под заглавието „Нощем в големия град“ (сп. „Па-
норама", бр. 3, 1982). — Б. р. 

Уан Мън 
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нашното му пътуване до ФРГ, които се преплитат със спомените 
му за миналото и с китайския пейзаж зад стъклата. Картини на 
модерни заводи, автостради, реклами, витрини се преливат в 
очертанията на бедни и запуснати села, които той наблюдава 
през прозорците. Тракането на колелата на влака ритмизира 
вътрешните му монолози, в които се долавя и надеждата за бър-
зо развитие на Китай. И в следващите години Уан Мън продъл-
жава да бъде продуктивен автор на разкази и новели, в които се 
връща към съдбата на своето поколение. Някои от новелите му 
имат сложна структура с редуване на различни времеви пластове 
в хода на повествованието. Днес Уан Мън е министър на култу-
рата на КНР. 

На качествено ново равнище се разви и литературата на сел-
ска тематика. В Китай бяха публикувани множество произведе-
ния, разкриващи страданието на селяните, предизвикано от из-
вращенията в социалнополитическия живот, обедняването на 
техния емоционален и идеен свят, вътрешните им преживявания. 
През 1979 г. литературата постави остро въпроса за спецификата 
на националния характер, за психологията на китайския селя-
нин. 

Преломно произведение с такава тематика е първият обширен 
разказ на Гао Сяошън „Ли Шунда строи къща", отпечатан след 
реабилитирането му през 1979 г. За разлика от Уан Мън, Гао 
Сяошън не експериментира. Неговият стил е плавен, дълбоко на-
родностен, повлиян от народната епика. В разказите си той не-
веднъж се обръща направо към читателя, произведенията му 
притежават много от чертите на традиционните устно разказва-
ни истории. Гао Сяошън показва колко дълбоко е вкоренен у се-
ляните феодалният и конфуцианският морал, колко повлияни са 
техните реакции от механичната почит към всеки по-висшесто-
ящ или от стремежа да не се нарушава „общоприетият ред". 

Доверчивият, наивно честен несретник Ли Шунда посвещава 
тридесет години мечти и тежък труд, за да си построи къща, в 
която да живее човешки. И винаги когато е близо до поредната 
цел, политическа кампания му ограбва спестените с мъка пари 
или строителния материал. Всеки път Ли Шунда се подчинява 
безропотно и дори има доброто желание да убеди сам себе си в 
справедливостта на онова, което правят с него. Той има пълно 
доверие в началниците, не се бунтува срещу измамите, задава 
обаче множество мъдри въпроси. Най-накрая достига своята цел, 
ала с цената на отстъпление от собствените си морални принци-
пи. Произведенията на Гао Сяошън съдържат много ирония, но 
са изпълнени с разбиране и съчувствие към слабостите на герои-
те. 

Джан Сиенлян проявява интерес към образа на интелигента, 
когото, както и самия автор, жестоката съдба е прогонила в от-
далечените области на Северозападен Китай. През призмата на 
неговите възприятия авторът описва селото и селяните от тези 
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диви краища. Голям отзвук предизвиква новелата му，，Душата и 
тялото", публикувана през 1980 г., по която е заснет най-успеш-
ният за 1982 г. китайски филм，，Конярят“. Авторът разкрива жи-
вота на учителя Сю чрез умело подбрани и редуващи се спомени 
на героя през неколкодневното му пребиваване в един луксозен 
пекински хотел, където пристига от далечно степно село. Дошъл 
е за среща с баща си, който през 1949 г. е емигрирал в САЩ и се-
га богат се завръща да види сина си, макар че никога преди това 
не се е интересувал от него. Докато майката е била жива, младе-
жът е бил материално добре осигурен, но след нейната смърт жи-
вял в нищета. Завършва педагогика през 50-те години и става 
учител. Но когато през 1957 г. училището трябва да изпълни от-
редената му квота за „буржоазни десни", той става удобна изку-
пителна жертва като син на емигрант и капиталист. Героят се 
озовава като коняр в далечно степно село. Той е единственият 
образован човек в цялата околия. Фактът, че публично е обвинен 
като „десен", не пречи на хората да уважават работата му и да 
ценят образоваността му. Те му намират жена измежду простите 
момичета в тънещата в нищета област. За такова момиче семей-
ството не иска откуп. С много разбиране и умение авторът опис-
ва тяхното постепенно опознаване и сближаване. След реабили-
тирането му героят доброволно остава между хората, които ня-
кога са му помогнали и които е обикнал. Той става учител в се-
лото, където всички го уважават. Бащата разбира, че синът 
няма да замине с него. Противопоставянето на лукса и развлече-
нията в пекинския хотел за чужденци с трудния, но смислен и из-
пълнен с топлота и сърдечност живот в степта придава на нове-
лата завладяващо вътрешно напрежение. 

През 1984 г. Джан С^енлян предизвиква полемика с новелата 
си „Зелени дръвчета", майсторски разказана история за един „де-
сен", изпратен за дълги години в трудов лагер, а после в изоста-
налата провинция. Гладуващ, интелектуалецът Джан намира 
утеха и материална помощ в любовта на едно обикновено селско 
момиче, което накрая напуска, но не по своя вина. Той схваща 
участта си на изгнаник като борба със самия живот, който науча-
ва него ——сина на богаташа — на всичко и му дава ново самосъз-
нание. Героят добре разбира свой брат по съдба, който му казва: 
„Такива като тебе са истинските „буржоазни десни"! Използувал 
си живота, добре си живял! А аз от малък съм просил, после съм 
бил войник, а сега се оказа, че съм „буржоазен десен". Това е 
свинщина! Нямаше да се оплаквам, ако бях поживял поне един 
ден като буржоа, пък после да ме обявят за „десен"." Единствена-
та книга, с която Джан разполага, е „Капиталът" на Карл Маркс. 
В нея той намира обяснение и разрешение на много въпроси и от 
колебаещ се интелектуалец става марксист. Някои китайски кри-
тици откриват в новелата му навеи от крайно левичарските ук-
лони: дезориентираният герой, макар и с оттенък на ирония, на 
моменти се съмнява дали пък не е „буржоазен десен" ； преслед-
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ван от властта, той открива достойнствата на простия народ, 
който дотогава не е познавал, и едва в изгнание става марксист. 
Общественото израстване на героя след реабилитирането му и 
неговия политически призив, включен в краткото неорганично 
заключение, авторът обяснява по-късно с това, че е искал да се 
съобрази с вкуса на китайския читател, който по традиция изиск-
ва сюжетът на литературното произведение да има ясно начало 
и край. • 

Подобен схематичен портрет на преследван „десен" създава 
другият реабилитиран „буржоазен десен“ писател, авторът на ус-
пешни романи Ли Гуоуън, в разказа „Лунният сърп“ (1980). Той 
не изобразява героя по време на преследването му, а преди 
1957 г. и след реабилитирането му, когато" И Жу отново посеща-
ва градчето, в което е работил, преди да бъде обвинен. След два-
десет и две годишно отсъствие той си спомня и сравнява тога-
вашния край и хората там със сегашните. Като млад той е наме-
рил тук своята единствена любов, обикновено селско момиче, но 
точно преди сватбата го обявяват за „десен“ и за да не провали 
живота на момичето си, с едно писмо той се разделя с любимата. 
Тя пък продължава да го чака и когато И Жу се завръща, откри-
ва, че има от нея вече голяма дъщеря. Нищо не може да им по-
пречи да си създадат семейство. 

Пъстра тематична гама обхващат разказите и новелите на Лу 
Уънфу, на когото борбата с „буржоазните десни" служи като от-
правна точка за осмиване на човешките слабости. Показателен е 
разказът му „Звънче на портата‘‘（1984). В него се описва кратко-
то посещение на един реабилитиран „десен" и на неговата еле-
гантна нова жена при бившия колега Сю, сега — усърден дребен 
собственик. Домакинът е нащрек, тъй като смята, че Мън е до-
шъл при него да иска нещо. Постепенно разбира, че обратно — 
Мън го е надминал: има по-добро обществено положение, по-ви-
сок жизнен стандарт (Сю напразно се надява, ^е той го е достиг-
нал с несигурна работа за чужденци), води динамичен щастлив 
живот. След заминаването му, раздразнен, Сю нарежда на дъще-
ря си, на която Мън е обещал по-хубава работа и жилище, да 
сложи отново на портите старинното звънче, което винаги ще го 
предупреждава за идващите пришълци и ще го пази от тях — 
малко преди това той е махнал звънчето, смятайки, че е дошло 
време, когато то вече не му трябва •. • 

Действието на повечето от разказите на Лу Уънфу се развива в 
град Суджоу, в „китайската Венеция", известен с разкошните си 
старинни градини, красивите жени и изключителната кухня. 
През 1983 г. е отпечатана една от неговите най-майсторски напи-
сани новели ——„Чревоугодникът". Сгряно от обичта към родно-
то място, произведението му е населено с типични образи на су-
джоуски жители. През погледа на разказвача, едновременно и ак-
тивно действуващо лице в новелата, авторът изобразява различ-
ни моменти от живота на чревоугодника Джу, за когото смисъл 
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на живота са вкусните суджоуски ястия. Яденето е в основата на 
неговия живот на богаташ на фона на гладуващите граждани 
през 1949 г. и си остава такова и след като героят обеднява и за-
доволява гастрономическата си слабост само с изключителни 
усилия. Новелата на Jly Уънфу увлекателно разкрива и неизмен-
ното своеобразие, и променящия се облик на града Суджоу. 

Поне още два китайски града имат своите разказвачи: про-
мишленият Тиендзин в лицето на Фън Дзицай и старинният Пе-
кин в лицето на Дън Йоумей. И двамата изтъкнати прозаици 
описват родните си градове глквно по времето на прелома на 
двете столетия. За разлика от историческите произведения, съз-
дадени дотогава и разкриващи преди всичко обществените кон-
фликти, но в значителна степен пренебрегващи отделната лич-
ност като обект на изображение, тези творци помагат на китай-
ския читател да се идентифицира с героите, да открие качествата 
и слабостите от психологическо естество на народа. В своите но-
вели, населени с многоброен персонаж, двамата автори се инте-
ресуват преди всичко от психологическата мотивация на човеш-
кото поведение. 

Фън Дзицай, известният автор на множество произведения за 
„културната революция" и за съвременността, се връща в по-
следната си историческа новела „Вълшебният камшик“ (1984) 
към своята любима тема, към Тиендзин по време на антиколони-
алното въстание през 1900 г. С ирония той осъжда двете крайни 

Дън Йоумей Jly Уънфу 
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идеи на китайците в борбата срещу чуждото иго: чувството за 
културно превъзходство и комплекса за малоценност. В новела-
та си, увлекателно разкриваща атмосферата тогава, побеждава 
оня бо'ец，който престава да се осланя на „вълшебния камшик", 
символ на народния дух, и се научава да си служи» добре с модер-
ните оръжия. 

Колоритът на стария Пекин оживява в произведенията на не-
говия познавач и почитател Дън Йоумей. Измежду най-известни-
те му новели са „На У“ (1982) и „Шишенца за енфие“ (1984). В 
първата той пресъздава образа на разглезен потомък на високо-
поставен служител в императорския двор, който след основава-
нето на републиката през 1911 г. не може да си намери място 
сред хората. Опитва се да лъже, защото не умее да работи, а об-
стоятелствата го правят смешен, защото е безсилен. Едва през 
1949 г. героят става равноправен гражданин и получава работа в 
сферата на културата. Централен образ в новелата „Шишенца за 
енфие" е любимият герой на Дън Йоумей 一 народният худож-
ник. Майсторът Ние, славният рисуван на шишенца за тютюн, 
става почти затворник на принца, който се гордее с произведе-
нията му. Когато веднъж принцът хвърля едно красиво шишенце 
на кучето си, за да изпита реакциите му, Ние разбира, че той не 
зачита неговото изкуство. С присъщата на човек от народа гор-
дост героят се противопоставя на заповедта на принца да изри-
сува шишенцата с портрети на чуждоземни воини и предпочита 
да осакати ръката си. Тези новели показват живота в стария Пе-
кин с отмиращите обичаи и с характерната за тогавашните жите-
ли ценностна система. 

В днешните пекински улички преминава и животът на привид-
но неизвестните хора — герои в произведенията на инициатора 
на，，литературата на раните", Лиу Сину. В новелата си „Знакът 
на щастието“ (1980) той ойисва в позитивна светлина трогател-
ната история за беззаветната преданост и приятелство на един 
типичен за отминалите времена слуга към аристократка, пред-
аност, която морално побеждава в политическите борби от мина-
лите десетилетия. За потискащите битови условия в съвременен 
Пекин, за споровете и задружността на хората от пренаселените 
пекински улички, за дребните измами и неписани обществени за-
кони, за обществената деградация на неомъжените жени, причи-
на за много психически травми, разказва неговата новела „Кръс-
товище", отпечатана през 1981 г. Лиу Сину не търси нови твор-
чески решения, разказът му е спокоен, съсредоточен върху сюже-
та и героите, разкрива съпричастността на разказвача към съби-
тията. Авторът привлича вниманието с подбора на актуални те-
ми, разработени на границата между фикцията и литературата 
на факта. След футболната победа на Хонконг над националния 
отбор на КНР на 19 май 1985 г. пред стадиона в Пекин настъпват 
продължителни разрушителни безредици с определено шовинис-
тичен характер. Два месеца по-късно е публикуван неговият раз-
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каз „Деветнадесети май през телескоп", убедителна картина на 
избухналото масово недоволство, видяна през погледа на фикти-
вен участник. През декември 1985 г. той отпечатва разказа си 
„Автобусна ария", който отново от името на измислени служите-
ли в пекинския градски транспорт рисува точен „портрет‘‘ на 
състоянието му, на субективните и обективните причини за него-
вите проблеми. С правдиво разкритата парлива тема разказът 
предизвика широк отглас. Литературните произведения, които 
разказват реалистично за актуални обществени проблеми, вина-
ги будят извънредно голям интерес в Китай. Авторката на реди-
ца интересни новели и разкази Шън Жун (родена в 1936 г.) и до 
днес е популярна преди всичко с новелата си，，Достигне ли човек 
средата на живота“（1980)，макар че оттогава е написала няколко 
по-интересни в стилистично и композиционно отношение произ-
ведения. Главна героиня в новелата й е очен хирург от средното 
поколение, която едва не умира от инфаркт поради прекомерна 
работа и крайна преумора. Тя и съпругът й，учен, имат ниски за-
плати, живеят само в една стая, при това с двете си деца. Лекар-
ката е натоварена до крайност с професионалните си задължения 
и е под непрекъснато напрежение. Добросъвестна в професията 
си, тя се грижи и за домакинството, упреква се, когато не смогва 
да иде навреме в детската градина за болното си дете, страда от 
това, че съпругът й, който по време на ’，културната революция" 
изгубва възможност за десет години да се занимава с научна ра-
бота, не може поради битовите условия и родителските си задъл-
жения да се съсредоточи напълно върху работата си и да навакса 
пропуснатото. Тя не обвинява своята приятелка и колежка, която 
по същите причини емигрира със семейството си в Канада, ма-
кар че подобно решение е чуждо на нея самата. Тази новела не-
веднъж е приемана като аргумент от партийни и държавни ин-
станции за острата необходимост от подобряване на материал-
ните и професионалните условия на интелигенцията от средното 
поколение. 

Новост в китайската литература от 1978 г. насам са произведе-
нията с любовна тематика. В литературата на предходното десе-
тилетие тази тема е засягана съвсем рядко и периферно, а „лю-
бовта" в произведенията се е определяла от близост на класовия 
произход и съвпадение на политическите възгледи. Това мълча-
ние беше нарушено отново от Лиу Сину в началото на 1978 г. с 
разказа му „Място за любов", разкриващ обаче любовта в твър-
де банален, идеологизиран план. В следващите години са публи-
кувани и продължават да се печатат множество произведения, 
отразяващи любовни взаимоотношения. Много от тях описват 
емоционалните проблеми в напълно нов, оригинален аспект. Не-
обходимо е да се има предвид, че в тази сфера от частния живот 
в Китай, особено в провинцията и сред по-старото поколение, 
продължават да съществуват много отживелици и се съхраняват, 
поне привидно, патриархалните добродетели и норми. Съвре-
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Джан Дзие 

менната китайска литература като цяло в сравнение с други ли-
тератури остава значително „по-целомъдрена". 

Произведение за любовта, завоювало голям и траен успех в 
последно време, е разказът „Любовта не бива да се забравя" 
(1979) на писателката Джан Дзие (родена в 1937 г.). Това е исто-
рия за неосъществената любов на една чувствителна жена, писа-
телка, към мъжа, който също споделя нейното дълбоко чувство, 
но дори когато тя се развежда, той остава в плен на своите съп-
ружески задължения към жена си, дъщеря на човек, който по вре-
ме на войната е загинал, за да спаси живота му. Историята е раз-
казана от името и чрез спомените на дъщерята на писателката. 
Когато от дневника на майка си научава истината за тази голяма 
любов, тя разваля годежа си и пред брак с нелюбим човек пред-
почита нелекото положение на тридесетгодишна неомъжена же-
на. В разказа има множество психологически и добре издържани 
моменти — например случайната среща на двете жени с обекта 
на майчината любов. 

Сравнително по-динамична е най-новата любовна новела на 
авторката „Изумруд“（1984)，разказ за слабохарактерния Цуо 
У ай и за две силни жени, които го обичат. Главна героиня е Ли-
нър, неговата любима от студентските години. По време на 
„кампанията за „стоте цветя" Цуо написва анонимно политичес-
ко възвание, за което по-късно е застрашен да бъде обявен за 
„буржоазен десен". Линър се подписва под текста на възванието. 
Тя отхвърля неговото предложение за женитба, което, наплашен, 
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той прави само от чувство за дълг. Преди да напусне института, 
тя му^е отдава. Дълги години живее в нищета на село заедно със 
сина си, за когото Цуо не знае нищо. По-късно синът й загива 
трагично. Цуо се оженва за тяхната състудентка Пейхъ и заживя-
ва под майчински грижовното крило на своята съпруга. Линър 
остава сама. Достига професионални успехи и й предлагат отго-
ворна длъжност в предприятието, където работи и Цуо. След 
разговор с Пейхъ, която я моли да помогне на професионално 
посредствения й съпруг, тя решава да приеме длъжността „нито 
от любов, нито от омраза към Цуо У ай, нито пък от съчувствие 
към Пейхъ, а за да бъде полезна на обществото". 

Голямо вълнение предизвика повестта на Джан Сиенлян „По-
ловината от мъжа е жена"1 отпечатана в края на 1985 г. Произве-
дението обхваща отрязък от живота на един „десен", прогонен 
на село. Сексуално неопитният герой, интелектуалец, намира ду-
шевно равновесие едва когато любовта на темпераментна неука 
селянка разрешава неговите еротични проблеми. Макар че я на-
пуска поради несъответствие в начина им на живот, той никога 
не забравя тази жена, която го е „направила мъж". Творбата на 
известния писател откровено, но с мярка разкрива какво важно 
място в живота на човека заема физическата любов. 

Необходимо е да се споменат и някои ох най^младите, ориги-
нални прозаици, чиято роля в развитието на китайската литера-
тура явно ще нараства. Една от тях е Джан Синсин (родена в 
1953 г.)，страстна защитничка на възгледите на своето поколе-
ние, чиито произведения неведнъж предизвикват противоречиви 
оценки. След публикуването на новелата й „На един и същ хори-
зонт" (1981) два популярни ежедневника откриха рубрика, в коя-
то публикуваха само отзивите за това произведение. Много кри-
тици признаха, че авторката е уловила удивително добре копне-
жите, проблемите и болките на младото поколение, други я об-
виниха в социален дарвинизъм и в песимистично изопачаване на 
действителността. Новелата разказва за двама талантливи мла-
ди, които по време на „културната революция" са изпратени на 
село да упражняват физически труд. В края на 70—те години те се 
завършат в града и вече като съпрузи, за да наваксат изгубеното 
време, с жар се впускат да следват. Тя се готви за приемни изпи-
ти във Факултета по киноизкуство, а той — по изобразителни из-
куства. Между тях се създава атмосфера на егоцентризъм и съ-
перничество, а и условията на живот предизвикват конфликти 
помежду им. Жената не желае да губи време с домакинска рабо-
та, мъжът няма време да й оказва необходимото внимание. И ма-
кар че се обичат, те не могат да живеят заедно. 

Пропастта между идеалите на младостта и реалния живот на 
една работеща жена, майка и съпруга на посредствен мъж е раз-
крита в новелата „Мечтите на хората от нашето поколение'4 

1Вж. рецензията в настоящия брой на „Книгосвят" с. 84 — Б. р. 
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(1982). Писателката Джан Синсин е не само отличен стилист, но 
и тънък познавач на живота. Това доказва и интересният й раз-
каз, отпечатан през 1983 г. „Тридесет минути сутрин". Тя описва 
всекидневните, изпълнени със стресови ситуации, половинчасови 
пътувания с колело от дома до работното място,； когато улиците 
в Пекин са най-натоварени. По пътя на героинята не се случва 
нищо необикновено, но авторката съумява вълнуващо да преда-
де мислите й，насочени към това как по-бързо да се придвижи 
през пренаселения град до целта, като на моменти с раздразне-
ние, а друг път ласкаво приема ежедневно повтарящия се „сцена-
рий". 

Оригинален е сборникът със сто репортажа от Пекин, кой*го тя 
написва в съавторство със Сан Йе1. Тези записани разговори с 
повече или по-малко случайно подбрани лица, в които увлека-
телно са разкрити съдбите и възгледите на най-различни хора, 
започват да се отпечатват в списание през 1985 г. и неотдавна из-
лизат в самостоятелна книга. Авторката печели голяма популяр-
ност с пътуването си на колело покрай старинния Голям канал. 
Операторът заснема нейните разговори с хората за техните про-
блеми, възгледи и начин на живот. Сериалът е излъчен по Китай-
ската телевизия през 1985 г.. 

През 1984 г. като надежден, образован и своеобразен автор се 
налага А Чън (Джун Ачън, роден в 1949 г.) с новелата си „Царят 
на шаха", Той започва да пише през 1984 г. и една година по-
късно вече е отпечатан негов сборник с разкази и новели, интри-
гуващ със зрелия си обработен стил и със залегналата в произве-
денията му философия, повлияна от старокитайския даоизъм. 

Младежът от новелата „Царят на шаха" е изпратен по време 
на „културната революция‘‘ заедно с група свои връстници да 
работи в провинцията. Запален шахматист, от първия момент，в 
който се качва на влака, той не се интересува от нищо, нищо не 
го безпокои, всичко приема стоически. Единственото му желание 
е да оцелее. Той може да живее хармонично навсякъде, стига да 
може поне за малко да поиграе шах, дори спомените му са свър-
зани само с тази негова страст. И чак след време и без желание 
той излиза от своята „шахматна черупка". Разказвачът в новела-
та е негов приятел, който, макар и съвсем различен от него, раз-
бира увлечението му и го уважава. 

Литературните критици днес виждат в лицето на Мо Ян (ро-
ден в 1956 г.) един обещаващ автор. Подобно на част от своите 
връстници, млади писатели, той черпи вдъхновение в домашни-
те литературни и особено философски и етически традиции. Ед-
ва наскоро той започва да публикува разказите си, разкриващи 
образите на селски деца, в които оживява светът на детската фан-
тазия. През 1986 г. е отпечатана първата му книга. 

!Вж. откъса на с«328 от настоящия брой на „Книгосвят". 一 Б. р. 
гВ)Ж”,Книгосвят“’ бр. 1. — Б. р. 
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А Чьн 

C изключение на няколко единични интересни произведения 
жанровете на научната фантастика и най-вече на детективската 
литература не са на необходимото художествено ниво. В Китай 
се чувствува остра нужда от развлекателно четиво с висока худо-
жествена стойност. През последните години по комерсиални 
причини се издават множество нискокачествени книги, скалъпе-
ни предимно по хонконгски модели. Банални истории за супер-
мени, за непобедими майстори на старинни бойни спортове, 
„елементарни" криминални историйки, сладникави романи за 
бракове на хубавици с богаташи развалят вкуса на стотици хиля-
ди читатели, особено на младежта. През есента на 1985 г. в Пе-
кин се взе решение за ограничаването на подобна литература до 
стохилядни тиражи. 

Като цяло китайската литература измина последните години 
обнадеждаващ път нд развитие и в своите най-добри образци 
представлява вече не само занимателно автентично свидетел-
ство за своето време и за китайското общество, но е интересна 
също със своя идеен заряд и творчески търсения. След тежки пе-
рипетии тя се завръща към руслото на световната литература и 
се влива в нея като своеобразна и неделима част от пълноводие-
то й. 

АНА ДОЛЕЖАЛОВА 
Сп. „Ревю световей литератури", Братислава 
Превела от словашки МАРИАНА ЗАХАРИЕВА 
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ЛИТЕРАТУРАТА НА РЕПОРТАЖА В КИТАЙ 

Някои критици приветствуват като рядко и безпрецедентно яв-
ление китайската литература на репортажа, която напоследък 
излезе на преден план в културния живот на страната. Почти не 
може да се намери литературно списание, което да не помества 
един или няколко репортажа, а едно от тях — „Литература на 
репортажа" — публикува единствено материали от този жанр. 

Терминът „литература на репортажа" се появи в Китай в нача-
лото на 30-те години, ала творбите, написани под този „етикет", 
никога не са тежали така, както днес. Впрочем в началото поня-
тието „литература на репортажа" беше доста мъгляво. До „кул-
турната революция" все още беше трудно да се различи новела-
та от есето или от краткия репортажен текст. Теоретичните осно-
ви на този жанр не бяха категорично определени, независимо че 
през 60—те години Националната конференция на китайските пи-
сатели и журналисти вече беше засягала този проблем. 

На Запад терминът，’литература на репортажа" буди предста-
ва за големи текстове, добили статут на литературни произведе-
ния благодарение на съдържанието си и достойнствата на стила. 
Като техни предтечи в САЩ биха могли да бъдат посочени Джек 
Лондон и Ъптон Синклер, чиито творби „Народът от бездната" 
или „Джунглата" са преведени в Китай още през 30-те години. В 
Европа Егон Ервин Киш е един от тези, които демонстрират как 
репортажът може да се превърне в литературен жанр от първо-
степенно значение за пролетариата, заинтересуван от разпро-
странението на прогресивните идеи. 

Най-известният репортаж на Егон Ервин Киш „Тайният Ки-
тай", издаден през 1935 г•，силно повлия на китайските писатели, 
които се възхитиха от способността на един чужденец да опише 
по-добре от тях китайското общество през 30-те години. Хуан 
Ган, виден майстор на репортажа，разказва, че след като прочел 
това произведение, го сложил в багажа си, когато през следваща-
та тодина заминал за югоизточната област Шанси, за да се при-
съедини към Осма пехотна армия: „Всъщност ——уточнява — то 
не ми беше много от полза, защото всички ние вече знаехме наиз-
уст главите за Нанкин, за децата работници в тъкачниците и за 
бебешките колички•“ Във Франция Етианбл приветствува поява-
та на творбата на Е. Е. Киш в ’，Нувел ревю франсез". 

Репортажът на Е. Е. Киш (той е и един от първите теоретици 
на този литературен жанр) се характеризира с пряка намеса на 
автора по време на разказа, похват, който му помага да изрази 
своето негодувание от описаните факти. През 1935 г. в едно съоб-
щение пред Международния конгрес на писателите за защита на 
културата, наречено „Репортажът, опасен литературен жанр“， 
той определя трите му компонента, които по-късно ще се пре-
върнат в основни отлики и на китайския репортаж (изказването 
на Е. Е. Киш много бързо се превежда на китайски): строго при-

322 КНИГОСВЯТ, 6р. 6/1987 



държане към действителността, силен емоционален ангажимент 
към социалните явления и здрава свързаност с потиснатите на-
родни маси. Този тип репортажи се отличават със своята ангажи-
раност за разлика от онези в печата, които по-скоро претендират 
за обективност. Репортажът прониква в областта на литература-
та, както подчертава Жан—Пол Сартр през 1947-а: „Изглежда, че 
репортажът наистина е един от литературните жанрове и е въз-
можно да заеме значително място сред тях." 

Днес в Китай литературните теоретици рязко разграничават 
вестникарския репортаж, който отразява голите факти без сти-
листически гарнитури, от „литературата на репортажа44, която 
също се основава върху действителните факти и личности, ала е 
издържана в художествено отношение. Тя си служи с всички 
средства на романа и новелата, с изключение на измислицата, 
която би изопачила автентичността на репортажа. В общи линии 
китайските критици изтъкват три аспекта, характерни за репор-
тажната литература: журналистически, който предполага опис-
ването на автентични събития и действителни лица, литерату-
рен, придаващ на творбата цялата й сила, и политйчески, който 
се проявява в авторските коментари, вмъкнати в разказа. 

В една изповед, наскоро публикувана в списание „Репортажи 
на нашето време", възрастният писател Ся Йен дава по-лична и 
по-борческа дефиниция на литературния репортаж: „Той трябва 
да отразява действителността от правилна гледна точка, тоест 
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от гледна точка на защитатд на интересите на народа и Партия-
та. За да пресъздаде действителността, авторът трябва да напра-
ви възможно по-подробна анкета. За да заемат правилна гледна 
точка, авторите трябва да докажат своята смелост и сила, да се 
придържат към принципите, да се осмеляват да воюват, без да се 
страхуват, ако е необходимо, да прибягват до правосъдието. Ав-
торите на репортажи не трябва да се боят да разобличават про-
тиворечията, пламенно да приветствуват новите личности и яв-
ления, които движат историята, да критикуват и бичуват онези, 
които пречат на хода на живота•“ 

Социалната роля на репортажа е тясно свързана с произхода 
му, който именно е предмет на многобройни спорове: къде се е 
зародил — в Китай, на Запад или в Съветския съюз? Според ня-
кои той от памтивека е съществувал в Китай, тъй като там вина-
ги високо е била ценена прозата, описваща действителни или ис-
торически лица. За пример се дават „Исторически записки‘‘ на 
Съма Циен (I в.пр. н.е.). 

Според други репортажът се ражда с появата на големите ре-
волюционни движения от новата история като Парижката кому-
на и Октомврийската революция през 1917 г 

След създаването на големите китайски вестници в края на 
XIX век журналистическата литература достига разцвет, но едва 
след 1931-ва репортажът, в качеството си на отделен литерату-
рен жанр, бива препоръчан от Лигата на левите писатели като 
средство да бъде показан истинският образ на действителността 
в китайското общество. 

Първият ярък репортаж в китайската литература е „Наемни 
работнички". В него Ся Йен с безпощадна достоверност описва 
участта на японските текстилни работнички в Шанхай през 20-те 
и 30-те години. Изпратен от Комунистическата партия да напра-
ви специална анкета по въпроса, той се опира на неопровержими 
доказателства, за да разобличи яростно една система на човеш-
ката експлоатация, близка до робството. Чрез посредничеството 
на безскрупулни китайски надзиратели момичета от селата би-
ват буквално изкупувани от родителите им и изпращани на ра-
бота при японски господари, където живеят и работят при нечо-
вешки условия, докато издъхнат. Тази творба оставя дълбоки 
следи в развитието на китайския репортаж. Добила е вече статут 
на „класика‘‘ и е включена във всички китайски сборници с из-
брани текстове за гимназиално обучение. 

След 1936 година японското нападение над Китай стимулира 
разцвета на онази литература, която описва действителни факти 
и личности. В по-голямата си част писателите изпитват вътреш-
на необходимост да се изразяват в бързо реагираща форма. По 
време на Съпротивителната война срещу Япония (1937-1945), а 
по-късно и по време на Гражданската война (1946-1949) почти 
всички ангажирани в борбата писатели дьздават произведения, 
близки до репортажната литература. И ако някои от тези творби 
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са интересни само като документ, други притежават действител-
на литературна стойност и заслужават да бъдат проучени по-за-
дълбочено. 

1949 година бележи обрат в китайската литературна история. 
Проблемът дали китайските писатели трябва да продължават да 
разобличават отрицателните страни на обществото, или да се за-
доволят с възхвалата на положителните му страни става ключов. 
Този проблем се поставя още по-остро пред авторите на репор-
тажи, от които се очаква да описват точно действителността, без 
да прибягват към измислицата. 

След смъртта на Мао Цзедун и падането на „бандата на чети-
римата" през 1976-а официалният културен живот бе оживен от 
известен стремеж към изобразяване на истината, основаваща се 
на факти. Благодарение на атмосферата на обнова репортажът 
започна да се радва и все още продължава да се радва на подем, 
който някои определят като，，златен век". Една от творбите, кои-
то белязаха възраждането на китайската литература след абсо-
лютно безплодния период на „културната революция", бе имен-
но репортажът ’，Хипотезата на Холбах“，където Сю Чъ описва 
трудния живот на китайски математик по време и след „култур-
ната революция". Целта на творбата е да подтикне управлява-
щите да се замислят над трудностите, с които се сблъскват ки-
тайските интелектуалци, откакто са били окачествени по време 
на „културната революция" като „девета воняща категория". 
(Деветата категория е най-ниският слой, утайката на общество-
то.) Репортажът подготвя движението за реабилитация на инте-
лектуалците. Публикувано в един от големите китайски всекид-
невници, произведението има значителен отзвук. Във формално 
отношение то проправя пътя и към издържания стилово репор-
таж. Сю Чъ е възрастен поет, който не се бои от смели сравне-
ния, за да изрази мислите си. Дръзко си служи с изрази от четири 
йероглифа (устойчиви словосъчетания，които се срещат в басни-
те, народните легенди и анекдотите), чийто смисъл понякога се 
изплъзва на необразования читател. Може би това е опит и за 
„реабилитация" на изящната словесност, на поетическия стил и 
на позоваванията на китайската история. 

Друг репортаж на същата тема подтиква управляващите в 
страната да ускорят процеса на реабилитация и преоценка на ра-
ботата на интелектуалците: „Ода за Дивата гъска". Написан е от 
вдовицата на известния киноактьор Джао Дан, Хуан Дзунин — 
самата тя бивша актриса; в него се разказва за една ботаничка от 
Сиан, работила в отдалечена планинска област. Жената е крити-
кувана по време на „културната революция" и макар че е реаби-
литирана след падането на „бандата на четиримата", никога не 
успява да си възвърне мястото, което й се полага за нейния кул-
турен принос. Литературният талант на Хуан Дзунин също е за-
лог за успеха на нейната творба. 

Темите, които се засягат в репортажите през последните годи-
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ни, стават все по-разнообразни: новите икономически реформи в 
промишлеността и селското стопанство (системата на отговор-
ност) заемат голямо място в репортажите, както и всекидневието 
на различните социални категории (интелектуалци, селяни, ра-
ботници или военни). 

Ли Йоу, един от най-уважаваните съвременни писатели на ре-
портажната литература в Китай (и един от малкото, специализи-
рали се в този жанр), рисува във „Възхвала на зрялата възраст" 
поргрета на обикновен работник от ПеКин. Той фокусира внима-
нието си върху един отрязък от живота на човека, в чиито грани-
ци биха могли да се впишат и разпознаят не малко китайци: оне-
зи, които днес са на четиридесет години и които често ргмат усе-
щането, че са били ограбени от „културната революция" между 
двадесет и пет и тридесет и пет годишнк възраст. Излагайки 
честно тежките условия на работа и паричните затруднения на 
работничката, която с мъка，，свързва двата края", Ли Йоу се 
стреми да до1Саже, че героизмът не се ражда непременно във ве-
ликите дела, а би могъл да се крие и в обикновения постоянен 
труд и извършването на всекидневните задължения: грижа за де-
цата, родителите и домакинството. 

През 1980 година същият автор йаписа репортажа „Надеждата 
е сред хората", посветен на директора на една фабрика за телеви-
зори, който извежда предприятието си на равнището на светов-
ното производство благодарение на умението си да преговаря с 
чуждестранни партньори. Според Ли Йоу неговото поведение е 
доказателство, че е възможно, без да се изпада в зависимост, да 
се водят преговори с чужденци, за да се спечелят повече валутни 
приходи, преодолявайки презрителното отношение, довело до 
затварянето на Китай в самия себе си. Ли Йоу стига дотам, че ут-
върждава една очевидност, която според него твърде често се 
пренебрегва в Китай:，，И чужденците са хора.“ 

Хуан Дзунин, ако се върнем отново към нея, придава огромно 
значение на личната анкета. След успеха на „Ода за Дивата гъс-
ка" тя решава да се настани инкогнито в едно предградие на Пе-
кин, за да разбере условията на живот на обикновената китайска 
домакиня. При съществуващата ножица във всекидневието на 
кадрите и на обикновените хора трябва да признаем, че усилието 
заслужава уважение. След този престой възнамерява да напише 
репортаж за проблемите на живота в голям град като Пекин. 
През последните години Хуан Дзунин не се поколеба да замине 
за Тибет, за да сподели живота на лесовъдите и да вникне по-доб-
ре в техните проблеми. 

През август 1980 година „Зимна приказка“ от Ю Луодзин отбе-
ляза появата на нова тема в китайската литература: жена, която 
си позволява да засяга проблемите на брака и секса. Пълният 
текс! ла репортажа беше публикуван в едно хонконгско списа-
ние, но пекинското списание，，Дандай" съкрати някои прекалено 
реалистични пасажи, в които авторката се спира на сексуалните 
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си проблеми, възникнали от проваления и брак. Появата на тази 
силна творба предизвика полемика в китайския литературен жи-
вот —според някои разказът е остра критика на режима, според 
други — разобличение на пагубните последици от политиката на 
„бандата на четиримата". 

Благодарение на силните произведения и на личността на ав-
торите репортажът е високо ценен от читателите. От 1978-а ли-
тературата на репортажа е предмет на два национални конкурса, 
организирани от големите специализирани списания. Всяка го-
дина се награждават двадесет и пет творби, независимо дали ав-
торите са писатели, журналисти или любители. 

Нещо средно между роман и журналистически репортаж, лите-
ратурата на репортажа се оказва труДна за овладяване, достойна 
за интерес поради изобилието от произведения, които създава, и 
поради дълбочината на някои от тях, както и поради богатство-
то от теми, третирани в творбите й. Тя заслужава не по-малко 
внимание от другите форми в съвременната китайска литерату-
ра, тъй като с всеки изминал ден заема все по-очезидно място в 
развитието й. Въпреки налаганите им ограничения нейните пред-
ставители пропускат сноп от информация, било пряко предадена 
от автора, било косвено доловена от читателя чрез описания, 
стил, авторови коментари. И ако умеем да дешифрираме тази 
информация, четенето на такъв вид документална литература 
ще обогати представите и сведенията ни за съвременното китай-
ско общество. 

НСЕЛДЮТРЕ 
• Сп. „Йороп", Париж 

Превела от френски АЛБЕНА СТАМБОЛОВА 

ТАЛАНТЛИВАТА ИСТИННОСТ НА НОВАТА КИ-
ТАЙСКА ПРОЗА 

Увод: в стар будистки храм, разрушен по време на „културна-
та революция", през лятото на 1980 година пристигат бившият 
завеждащ областното управление Пропаганда, понастоящем съ-
ветник в провинциалния център; неговата дъщеря — студентка 
по журналистика, която има за задача да напише през ваканция-
та репортаж на тема，，Опустошаването на храмовете в Лотосова-
та планина" ； годеникът й — бивш подчинен на бащата, а понас-
тоящем завеждащ областния отдел за паметниците на култура-
та; както и жената шофьор на наето от групата такси. Посреща 
ги полупобъркан бивш монах, настоящ член на местната комуна. 
Изложение: през следващите двадесет и четири часа всеки от че-
тиримата разказва на начинаещата журналистка своята церсия 
за разрушаването на старината. Шофьорката подсказва, че енту-
сиазираната, но набързо проведена акция на хунвейбинския от-
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Илюстрация към книгата с инте-
рвюта на Джан Синсин и Сан Йе 

ряд, в чиито редици е била и тя, не е причина за най-тежките раз-
рушения. Монахът описва нападението на група негови събратя 
по вяра, които с грижа повече за собственото си оцеляване изпо-
чупват статуите в една скална обител през есента на 1966 г. „От-
там нататък продължиха други ——споделя настоящият отговор-
ник за паметниците на културата,— кадри, работници, техници, 
всякакви, а като дойде време да се събарят постройките, пристиг-
наха и селяните, доволни да отмъкнат по някоя гледжосана кере-
мида . . . А аз бях водач, бях инициаторът. Идеята да се разкъсат, 
а после да се смелят на каша за хартия седемте хиляди книги на 
будисткото писание беше моя. . . Действувах напълно по собст-
вено желание, по лична инициатива. Нашият сектор беше от не-
благонадеждните, ако не се бях проявил, непременно щяха да ме 
изселят някъде по границите... И ако има още една，,културна 
революция" и всичко бъде същото като предния път, пак така — 
един зове и стотици откликват, всички се съревновават по пре-
даност— аз ще постъпя по същия начин ！"Бившият завеждащ уп-
равление разкрива, че лично е подтиквал своя най-способен под-
чинен, за да го спаси, да „зарови едно семе", да не остави „всички 
шансове в ръцете на другите". Историята на Лотосовата плани-
на се оказва по-сложна от предварителната теза на съчинението: 
„При акция на група младежи, заблудени от демагогията на 
„бандата на четиримата“，една световна забележителйост на бу-

328 КНИГОСВЯТ, 6р. 6/1987 



дистката култура е превърната в развалини.“ Заключение: „Пър-
вата част за старинния облик на планината се пише лесно. Трета-
та част за сегашното положение също излиза добре. Средната 
част изобщо не става.Направо трябва да се избира друга тема.• . 
Шофьорката натиска клаксона за качване в колата. Ами да вър-
вим напред, пък по пътя хем да поразмислим!" 

Тази новела, преднамерено издържана в репортажно-докумен-
тален стил, под който всъщност се долавя дълбокият пласт на 
психологическа детайлизация, жива образност, точни реакции, 
беше отпечатана в бр. 3 на сп. „Народна литература („Жънмин 
уънсюе") през 1981 г. и не попадна в центъра на критическото по-
лезрение както в страната, така и в чужбина, не получи награди и 
не беше преведена. Заглавието й,，，Опустошеният храм", днес не 
е така популярно, както името на нейния автор, Дън Йоумей (ро-
ден в 1931 г.)，който впоследствие се ориентира към проза за еже-
дневието на пекинските майстори и познавачи на изкуството от 
миналия век. Но за разлика от редица други актуални произведе-
ния, тя успя да остане през изтеклите години особено верен отго-
вор на поредицата въпроси, които обикновено възникват при до-
косване на темата „Китай днес": „Какво стана с културата на 
тази древна страна? Кой и защо? Сега как?" Верен и по фактоло-
гически показатели, и по отношение на онзи комплекс от лично 
светоусещане, национална психология, индивидуални реакции, 
който е зад фактите или по-точно ——прави фактите. А подобна 
многоизмерна вярност е отличителна черта на пълноценни худо-
жествени изображения. 
Създадена в периода, преди „репортажната" литература да е до-
била днешната си популярност в Китай, новелата на Дън Йоу-
мей по-скоро играе с взаимоотношението „жизнена‘‘ 一 „худо-
жествена" правда, за да защити виждането, че художествената 
обобщеност е несъстоятелна без достоверност на житейските си-
туации и убедителност на човешкото поведение, че „документал-
ност‘‘ всъщност няма нищо общо с „тезисност" — особено кога-
то става дума за събития, ковали в течение на десетилетие стоти-
ци милиони човешки съдби, всяка от които е разказ или повест 
сама по себе си. По-нататъшното развитие на новата китайска 
проза с наименование „баогао уънсюе" (букв. „репортажна лите-
ратура") следва всъщност именно тази посока на обобщена, об-
разно осмислена документалност, убедителност, достоверност и 
по същество толкова се отдалечава от „докладната" съставка 
(която присъствува и в европейското понятие, а в случая с китай-
ската заемка за „репортажен" е направо синоним), че смислово 
верният превод на терминологичното съчетание би бил по-скоро 
，，документална проза", ако не и „художествен документализъм". 

В първите броеве на пет литературни списания за 1985 г. се по-
явиха откъси от една книга, озаглавена от нейните автори „Бей-
дзин жън", което буквално може да рече，，Пекински човек “ или 
„Пекински хора", но като антропологичен термин означава онзи 
прачовек, чиито кости са открити недалеч от днешната китайска 
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столица или, казано на интернационален език ——„Синантроп44. 
Всъщност тя съдържа сто документални разказа на хора от най-
различни краища и обществени слоеве на днешен Китай. Форма-
та е на автентични словесни автопортрети, без особена прилеж-
ност спрямо граматическата и логическата последователност: 

Деветнадесетгодишен младеж с десетсантиметрова брада и ко-
са до раменете обикаля страната пеша и на колело: „Вместо да 
ме обработват за винтче, реших сам да обработвам себе си и сам 
да си намеря гайка по мярка." След 18 хиляди километра и три 
чифта скъсани обувки, странствуващ лечител и волнонаемен учи-
тел по бойни изкуства, посрещнат в един женски манастир като 
превъплъщение на Буда, той е на път за високопланинските юго-
западни провинции, където се надява да заснеме с цетдесетюано-
вата си камера оцелели първобитни племена, да заживее с тях, за 
да ги опознае отвътре. („Фолклористите зад граница са направи-
ли огромна крачка напред, но аз не мисля, че трябва сляпо да се 
копират техните методи. Изучаването на фолклора не е като съз-
даването на компютър . " Не, аз съм против изучаване на фол-
клора въз основа на статистически данни.") 

От комитета за възстановяване на Великата китайска стена из-
лиза възрастна жена, току-що внесла 500 юана, спестяванията на 
починалия й съпруг (учител, публикувал статия за опитите си да 
преподава класическа поезия през седемдесетте години), с жела-
ние неговото име да бъде изсечено между тези на възпоминател-
ната плоча върху стената. „Когато отидох веднъж да видя дъще-
ря си, настанена в комуна северно от Пекин, бях потресена, че 
всички къщи, свинарници и тоалетни там бяха построени с тухли 
от Великата стена. . . Сега правителството реши тя да бъде запа-
зена като един от нашите най-важни културни паметници. Ами 
колко важни ръководители, които би трябвало да се опазят, заги-
наха между 1966 и 1976 г .? . . . Аз съм сигурна, че следващите по-
коления ще казват: „Някой наши предци от XX век рушили сте-
ната, но други я възстановили. Имената на вандалите са забраве-
ни; сега помним онези, които са възстановявали." 

„Уличен професор" дава на минувачите уроци по бързо пре-
смятане (по европейско—китайска система за оптимизация, раз-
работена в сътрудничество със стар китайски „нумеролог" в зат-
вора по време на „културната революция"). Младеж, обитаващ 
новите нощни заведения на Нанкин „в очакване на работа". 
(„Джинси например, местно производство, по четири юана чиф-
та в Кантон, а тук вървят като вносни по десетак.. . Работата на 
баща си не мога да наследя, той не е нито работник, нито занаят-
чия, а кадър от двадесети разряд, работи като вол за народа. И аз 
бих искал да съм вол, но къде, по дяволите, е каруцата? Или Ди-
вата? . . . Д и в бик съм а з . . . или светулка,в щише. . . Добре, че 
няма много такива като мен, инак тази страна щеше да е тотал-
но загубена•‘，Селянин，минал през комуните и благодарение на 
новата политика за семейно стопанисване на земята，станал гла-
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Джан Синсин Сан Йе 

ва на „дом-десетохилядник" (по годишния доход в юани, реали-
зирани предимно във видео и стереоуредби, висше образование 
за децата). Та дори и един работник от Пекинския крематориум, 
специалист по подготвяне тленните останки за последна среща с 
близките (кой знае как, популярен образ в китайската проза през 
последните години, главен герой и в „Между живота и смъртта“ 
на Су Шуян, един от наградените през 1984 г. разкази, където 
фикцията стига дотам, че изправя герея пред лицето на загина-
лия при катастрофа любовник на неговата съпруга). 

Достоверността в книгата на Джан Синсин и Сан Йе има своя 
специфика. Записът на водените беседи с конкретни личности 
(повече от неколкостотин според авторите) е за тях основа, вър-
ху която наслагват впоследствие собствените си впечатления 
чрез лаконични ремарки, напътствуващи наклонения, акцентира-
не върху характерни изрази, сливане на няколко аналогични „за-
писа" в един образ. Постигнатата чрез този метод на работа，，мо-
мен^ална снимка“ на социалната действителност в днешен Ки-
тай освен с автентичност се отличава и с рязкост на жизнения 
контур, точен психологически фокус, умела образна композиция 
—качества, които, наред с отсъствието на следи от дидактичен 
ретуш, открояват книгата като особено талантливо откровение 
сред прозата на последните години. 

„Може и някой да не ни е казал пълната истина — споделят ав-
торите, — н о ние не сме измислили нищо." Сан Йе (роден в Пе-
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кин през 1955 г.)，с журналистически стаж, вижда „Синантроп" 
蹊ато „литературно произведение със заимствуване на някои ме-
тоди и открития на социологическото изследване", съпоставимо 
с „Американски мечти: загубено и намерено“ на Стъдс Теркел 
или „Новата журналистика" на Том Улф. Припомняйки, че в ки-
тайската древност за „хора на изкуството“ са били смятани и ма-
тематиците, алхимиците и медиците, посветили се на тайните на 
дълголетието, той определя „прозата на факта" като генетично 
свързана с националното схващане за художественост. Неговата 
съавторка Джан Синсин (родена в 1953 г.，завършила драматур-
гия, публикувала разкази) смята своя дял в оформянето на стоте 
，，документални истории‘‘ за по-труден от създаването на сто ху-
дожествени разказа. Така или иначе, в крайния продукт на това 
„свръххудожествено" усилие действително，，шевове не личат"— 
ако използуваме понятието, с което старокитайските естетически 
трактати определят най-висшето поетично постижение. Подобна 
изоморфност между образ и обект авторката вижда не като след-
ствие от съвестно документалистично проучване в стила на съв-
ременното социорепортерство. Дори напротив: „Мисълта за 
магнетофон не ни е и хрумвала. Процесът на дешифриране на 
подобни записи, на добросъвестно възпроизвеждане структурата 
на оригиналното повествование, е процес на недоловимо загуб-
ване вътрешната истина на разказвача Записваш в бележник 
основните моменти, цифри, характерните изрази. Запомняш въ-
просите, проблясващи през съзнанието ти по време на разгово-
р а . . . или просто нищо не записваш, слушаш, 1шташ пак слу-
шаш. Сякаш нахвърляш вътрешна скица на човека.. . Всички из-
ползувани от нас похвати имат една цел ——ефекта на идентифи-
циране между читател и обект на изображение•“ 

Междувременно китайското Издателство за чужди езици пуб-
ликува английска версия на книгата под заглавие „Китайски 
профили", а самостоятелни преводи на отделни текстове започ-
наха да се появяват във френския и в американския печат.1 

В течение на десетилетието след своето „прераждане" съвре-
менната китайска белетристика се осъществяваше предимно в 
кратките, ударни форми на разказа, новелата, повестта. Но ето 
че през 1985 г. наградата на името на класика на новата нацио-
нална литература Мао Дун беше присъдена едновременно на 
три романа. Един от тях, „Кулата на камбаната, Кулата на бара-
баните", чийто автор, Лиу Сину (роден в 1942 г.)，наложи името 
си с разкази за раните от „културната революция", предлага сво-
еобразна трактовка на проблема за жизнено—художествения син-
тез. В шест раздела, обозначени с цикличните знаци за отброява-
не на времето по старокитайския обичай, са проследени събития-
та от 5 ч сутринта до 5 ч следобеда на дванадесетия ден от два-
надесетия месец на 1982 г. в дома на едно пекинско семейство от 

1 Вж. „Един книжар зад щанда“ на с. 338 от настоящия брой на „Книгосвят". — Б. Р. 
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квартала край старинните Кули на камбаната и на барабаните, 
което е избрало тази，，двойно щастлива“ дата за сватбено тър-
жество (календарното листче с данните по европейското и тради-
ционното китайско летоброене е репродуцирано в началото на 
книгата). 

По времето „Чън" (7-9 ч) се запознаваме с бащата на младоже-
неца, бивш будистки свещенослужител (в глава с наслов „Не са-
мо че ламата може да се жени, но и женен човек може да стане 
лама"); както и с още няколко обитатели на старинния пекински 
дом с четири крила около общия двор: една природно сприхава 
жена, за която колегите й се сещат веднага щом през 1957 г. от 
учреждението искат списък с определена бройка „десни елемен-
ти"; със сина на стар обущар — преуспяващ млад преводач, за-
върнал се наскоро от специализация в Англия, и неговата при-
ятелка испанистка, чиято любов и хармония с духа на Четирите 
модернизации бива смутена от посещение на селска девойка, ре-
шила да навести стария побратим на баща си в изпълнение на 
стародавен оброк между родителите да сгодят още неродените 
си деца (сключен по време на преселението на гладни селяни в 
столицата след „големия скок"). 

По времето，，Съ“(9-11 ч) младоженецът Сюе Дзиюе (кръстен в 
памет на „големия скок", заварен от „културната революция" в 
трети клас и останал с това образование) се мръщи в стаята на 
новобрачните пред купения по настояване на неговата избрани-
ца стереомагнетофон с четири високоговорителя, но пък „неста-
билна" марка, докато младоженката мечтае за мига, в който ще 
сложи на ръката си сватбения дар на неговите родители — швей-
царски електронен часовник ’’Радо‘‘，— за нея Дзиюе е удачна 
партия: „макар и не толкова стабилна марка, но все пак с четири 
високоговорителя". Касиерка във фотоателие, от онези, които за-
почват моментално „да се отчитат", щом се появи клиент, тя 
всъщност е потомка на пекински амбулантен търговец; следва 
детайлно описание на играчките и украшенията по една старин-
на панаирджийска сергия, както и глава, посветена на сдруже-
нията на пекинските просяци отпреди Освобождението, социоло-
гическо експозе върху столичното，，еснафство“ от същия период 
и психологическа обосновка на лошото отношение към клиенти-
те от страна на днешните служители от сферата на обслужване-
то, преки потомци на тази прослойка. (Една от популярните из-
яви на автора след романа е документален разказ за състоянието 
на пекинския градски транспорт.) 

Под обедния знак „У" започва празненството, с няколко стра-
ници върху китайските сватбени обичаи от миналото, през бул-
чинските „буладзи“ (от рус. „платье") на петдесетте години, пе-
риода на „груповите бракосъчетания" от седемдесетте, до авто-
колоните с пластмасови кукли от най-ново време; както и върху 
деликатесите на китайската кухня. 

Между 1 и 3 ч следобеда в дома на сприхавата съседка, под 
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формата на марколюбителски обмен, се провежда запознанство 
между бивш неин сьстудент, застаряващ учител по математика, 
и една жена, която още като ученичка се просълзява пред допис-
ка във вестника за инвалид герой от Корейската война, основал 
със собствени средства квартална фабрика за лъжици, изпраща 
до редакцията възторжено писмо, получава отговор с покана за 
среща, бива изпратена на разноските на целия клас от далечната 
провинция в Пекин и след известно време става съпруга на ге-
роя; следвайки медицина, се влюбва в партийния секретар на 
курса, обяснява на героя, че ще продължава да го уважава, но ни-
кога не го е обичала, случаят се разкрива, секретарят (лишен от 
пост и членство) получава разпределение в билковия склад на ед-
на квартална поликлиника, а тя го последва и новият брак „по 
любов" протича дълбоко под вълните на，，бурното десетилетие"; 
докато през 1975 г. в кабинета й не влиза за преглед около шест-
десетгодишен мъж с осанка на непреклоним бор, революционен 
ветеран, обявен в момента за „поел по капиталистически път", и 
пред образа на този „човек от друг свят" тя осъзнава, че ако жи-
вотът й има цел, то тя е да влезе в неговия свят; двамата се сре-
щат и по време на народните вълнения на площада на Небесния 
покой „Тиенанмън“ три месеца по-късно, където тя му мушва 
тетрадка с протестни стихове, преписани от плакатите по Па-
метника на героите, скоро напуска напълно дезинтересиралия се 
от текущата политика бивш секретар, наема стая в една от при-
стройките около общия двор, а когато ветеранът е отново реаби-
литиран и тя работи в здравната служба на оглавяваното от него 
министерство, му изповядва чувствата си в края на една негова 
беседа върху марките от любимата му колекция, конфискувана и 
щастливо възстановена след „културната революция" ； отгово-
рът е „Моля, не ме безпокойте с това", но тя знае, че бъдещето е 
на нейна страна и колекционира всички пропуснати от него мар-
ки; в случая учителят по математика се разделя с уникален ма-
лък формат от 1972 г.，на който художникът е изобразил слънчев 
лъч, проникващ иззад облак над площада „Тиенанмън". 

Към три часа следобеда по улицата на Земния покой към квар-
тала на Кулите се спуска един пекински хулиган (роден в 1966 г., 
баща — служител от „охраната", майка — машинописка в дър-
жавно учреждение), тощу-що скъсал с дома поради скандал от-
носно купена от съученик „канадка" ； преглед на пекинския жар-
гон, „нелегална поезия" и улична песен от периода на неговото 
подрастване. 

По времето „шън" (3-5 ч) следобедното издание на пекинския 
ежедневник „Бейдзин жъбао“ излиза с обявление „Търси се“ на 
последната страница: „Тридесет и пет годишен душевно раз-
строен мъж, напуснал преди месец североизточните области на 
път за столицата с голям ръкопис собствени стихове. Съобщете в 
Аншанската обогатителна фабрика.••“ (факсимиле в началото 
на главата), на вратата на обитаващия западната пристройка ре-
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Илюстрация към „Кулата на Джан Дзие. „Тежки криле" 
камбаната, Кулата на бараба-
ните" от Лиу Сину 
дактор с тридесетгодишен стаж в литературно списание се чука 
и семейството изтръпва, съзирайки очерталия се зад пердето 
прегърбен силует (неотдавна е публикувна похвална статия 
„Щастливият рудокопач“ за редактора，който преглеждал по хи-
ляда стихотворения на ден), но появилият се се оказва само поз-
нат преуспяващ Млад литератор (първо стихове, после обработ-
ка на мемоари, вече и телевизионни постановки ； кариран каскет, 
балтон，，рибена кост‘‘，джинси и Американски спортни обувки; 
реплики върху，，Есенен маратон“ и „Ловецът на елени"), дошъл 
всъщност да си прибере за всеки случай предложен още по време 
на „културната революция" поетичен ръкопис. 

Междувременно невръстният хулиган се е смесил с празнува-
щата тълпа и докато един пиян потомък на пекинските просяци 
вдига скандал, а стар майстор на бойните изкуства го отрезвява 
само с два протегнати пръста, решава да провери какво държат 
домакините в най-горното чекмедже на петкрилия шкаф. Швей-
царският електронен часовник，，Радо‘‘ така и не зацъква на ръка-
та на невястата, а придружаващата я „сватя" започва уговорки 
за завръщане в бащиния дом. 

Преуспяващият млад преводач също получава първата непри-
ятна изненада —връщат му ръкопис, изпратен до издателството 
без предварителна уговорка，без ходатайство, с увереност, че 
умело подбраното и преведено произведение，，в така нашумелия 
зад граница документален стил“ не може да не намери място в 
плана (директорът е наредил книгата да бъде възложена на име-
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нития X X X , който обаче отговорил, че познава добре само ези-
ка на Шекспир). Но има и други издателства, срещат се и дално-
видни литературни критици, часовник，，Радо‘‘ може да се купи от 
базара „Източен вятър" с вноски от целия двор, а и душата на 
хулигана е разкъсвана от терзания, животът продълж^ра, исто-
рията тече с безкрайни разклонения във ^в^емето, отекваща от 
камбанния звън и барабанния бой, огласяли този квартал през 
вековете, преливаща през страниците със стремеж за многолико, 
тотално отражение на живота във всички негови мигновени и 
миниатюрни проявления, в обем, сравним по морфемно коли-
чество с „Животът 一 начин на употреба" например независимо 
от останалите прилики и отлики, но преди всичко — разказана с 
тон, който се определя особено точно на .китайски чрез думата 
„лаошъ" — искрен, правдив, непритворен, прям — така както е в 
’，Рикша" или „Под пурпурното знаме на Манджурската армия‘‘了 
чийто автор не случайно подбира за псевдонима си два йерогли-
фа със същото звучене. 

„Прозата трябва да бъде преди всичко кристално прозрачна" 
——к^зва през четиридесетте години в автобиографичната си есе-
истика Лао Шъ. „Да започнем с това да казваме истината, чрез 
всяка дума, чрез всяка фраза — това е, което ще ни помогне да 
оживеем, това е, което ще спаси Китай"——призовава в края на 
седемдесетте един от първите талантливи диагностици на рани-
те, нанесени от，，трагичното десетилетие", Лиу Сину. Най-добри-
те страници, създадени в следващите години от самия него, как-
то и от Дън Йоумей, Джан Синсин, Сан Йе, са белязани именно с 
тази прозрачност, която отнема разстоянието между читател и 
обект, така че монаси, началник-отдели, пекински улички с изви-
ти стрехи, старци под следобедното слънце, младежи, мълчаливо 
въртящи педали срещу вятъра, могат истинно и спокойно да се 
вселяват в човек, обитаващ друго време и място. Документал-
ност и фантастика на въображението, достоверност и гротеска са 
споени в сплав, където дори хуморът, „езикът в бузата", не из-
пъква като някакъв нарочен литературен похват — той е много 
повече начин на възприятие, отколкото „изобразителен способ". 
Така в течение на едно непълно десетилетие „литературният до-
кументализъм" на най-новата китайска проза успя да докаже, че 
е нещо повече от моментна пропагандистка интонация или от-
звук от недалечното публицистично минало, и да се развие в съз-
вучие с общия стремеж към автентичното, към фактологичната 
достоверност, който отличава съвременните търсения в светов-
ната литература. Интерференцията е толкова по-впечатляваща 
поради обстоятелството, че детинската прозрачност на особения 
，，китайски реализъм‘‘ (в сугестивния, а не терминологичен план 
на съчетанието) всъщност представлява закономерно превъплъ-
щение на една традиционна светогледна нагласа, според която 

1 Издаден от ДИ „Народна култура“ през 1984 г. — Б. а. 
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一 противно на стандартните схващания за източен мистицизъм 
——Словото има стойност доколкото „съдържа в себе си Вещест-
веност" („Книга на промените“，ок. VIII в.пр.н.е.), а истинната 
същност на нещата се постига единствено с，，детинското сърце'4, 
което волнодумецът от V в.пр.н.е. Йен Хуей противопоставя на 
конфуцианското любомБдрие. 

Именно на този фон се открояват особено ясно и „страничните 
примеси", непретопени от таланта в процеса на словесна криста-
лизация. Няколкото вмъкнати в романа на Лиу Сину есета върху 
традиционния китайски „двор на четворната хармония“ („съхъ 
юан"), върху старинните психофизически тренировки, заключи-
телният трактат, озаглавен „Как можем да осъзнаем времето? 
То е кръг? Летяща стрела? Бягаща към морето река? Зар? Не-
престанно ускоряващ се космически кораб? Наистина ли то мо-
же да се прегъва, да криволичи?... Времето изтича, но Кулата на 
камбаната и Кулата на барабаните остават вечни", където дос-
ловно се казват неща като: „Ние сами можем да бъдем творци на 
историята . . . Д а отгърнем нова страница от историята на нашия 
малък общ двор . . . да се съберем на общо младежко обсъждане с 
тема „Време-История-Съдба-Призвание …“，остават в обхвата 
на други публицистични форми, включително памфлета, шаржа, 
и принизяват общия ефект на едно мащабно произведение с тен-
денции към цялостно идейно-художествено внушение. (Истина-
та е, че авторът на няколко места се извинява, задето трябва да 
прави онова, пред което неговите сънародници социолози и пси-
холози все още пристъпват плахо.) 

Разгледана през същата призма, книгата на Джан Дзие „Тежки 
криле", другият лауреат на 1985 г.，придобива очертанията на 
онова, което се определя със съвременния термин，，политически 
роман". Не че в досегашната китайска литература липсват про-
изведения, към които може да се отнесе подобна квалификация, 
но в случая става дума за художествен текст, поставящ си по 
принцип задачата да отразява реалността, а не политическите 
постановки за нея. Но и веднага навежда на мисълта за изключи-
телните изисквания, които предявява към автора истинското 
осъществяване на подобно високоотговорно съчетание. В най-
съкратен вид интригата противопоставя наследниците на хао-
тичния левичарски курс на управление (в лицето на министъра 
на тежката промишленост) и новия директор на автомобилост-
роителен завод, репресиран в миналото, чиято цел е да превърне 
губещото от години предприятие в компания, способна да конку-
рира японското производство. Наред с усилията за въвеждане на 
материална заинтересованост, реална отчетност, дисциплина са 
отбелязани и страничните явления на консуматорство, практи-
цизъм, липса на идеали сред новото поколение. 

Картината е многопланова, дълбоко перспективна, многобаг-
рена, но не в гамата, избрана от разгледанйте дотук книги. Не се 
долавят и романтично-мелодраматичните нюанси, така харак-
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терни за досегашната малка проза на Джан Дзис, че в есеистич-
ното си отклонение върху отношението към любовта в нов Ки-
тай Лиу Сину дори определя целия период на „пламенна влюбе-
ност", последвал реабилитацията на това чувство, със заглавие-
то на нейния нашумял разказ от 1979 г. „Любовта не бива да се 
забравя!“ Вместо това авторката определя своето отношение 
към романа като регистратор на колективното творчество на ра-
ботници и ръководители, на мнението, изказано от редактори и 
критици. Започнат през 1979 r. с намерение да отрази икономи-
ческата реформа, провъзгласена година преди това на Третия 
партиен пленум, романът излиза в начален журнален вариант 
през 1981 г., бива широко обсъждан и преработван още три пъти, 
за да се стигне до наградения вариант от 1983 г., превод във 
Франция и още една награда във ФРГ. Засега „Тежки криле" про-
дължава да е в синхрон с времето. И все пак на последния писа-
телски конгрес в Китай той е отбелязан преди всичко във връзка 
с „новите значителни романи за промените в нашия съвременен 
живот, появили се след неговото излизане". В този до голяма 
степен достоверен запис на реплики, разкази, диалози на момен-
ти се долавя отсъствието на именно онази съставка от непос-
редственото наблюдение, която’ освен документалността и зло-
бодневността, представлява действителният обейт на художест-
веното изображение. 

Без която книгите на Илф и Петров например биха останали 
сборници с фейлетони,，，Уолдън“ на X. Д. Торо 一 личен днев-
ник. 

КРУМ АЦЕВ 

ЕДИН КНИЖАР ЗАД ЩАНДА 

Лиу, продавач в книжарница на „ СинхуаПредпазлив и подозри-
телен към двама интервюиращи го непознати. Сам не предложи ни-
каква информация, на някои от въпросите отказа да отговори. 

На двадесет и седем съм. Бях разпределен в този магазин след 
завършване на гимназията. Сега отговарям за отдела с художест-
вена литература, в който работят тринадесет помощник-прода-
вачи. Обслужвам и на щанда, разбира се. 

Да, продаваме на щанда — не можем да оставим клиентите да 
се самообслужват от рафтовете, защото ще загубим много книги. 
Даже и така се губят. Миналата година за около месец открихме 
достъпа до рафтовете и нашият отдел загуби на从 седем хиляди 

1 Така се нарича централната мрежа за разпространение на книги и печат в 
КНР. 一 Б. р. 
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книги. Трябваше държавата да възстановява щетите.. . Не знам 
как е в други страни и не си спомням така ли е било преди „кул-
турната революция", но днес няма да стане да се открият рафто-
вете. Може би в бъдеще, когато равнището на обществения мо-
рал се повиши.. • Когато хванем крадец, го глобяваме. 

Вярно е, че нямаме законно право да глобяваме, но сме си из-
мислили свой начин: вземаме парите за книгата, а след това я 
конфискуваме и казваме на крадеца, че може да си я получи, като 
донесе собственоръчно написана самокритика с печат от место-
работата. Той не казва в местоработата и не се връща за книгата. 
Така че го глобяваме със стойността й. Не виждам нищо непра-
вилно в това, крадецът е неправият. Даже този метод да е погре-
шен, можете да търсите отговорност от управителя, не от мене. 

Крадците обикновено крият книгите в чантите си или под дре-
хите. Ако се съмняваме в някого, караме го да разтвори и да ни 
покаже. Рядко грешим; когато се случи, извиняваме се . . . 

Получавам тридесет и осем юана на месец. С тях издържам се-
бе си, без помощ от семейството и без да давам за издръжка на 
родителите си. По десет юана месечно спестявам за женитба. До-
сега съм събрал повече от седемстотин. 

Излизал съм с няколко момичета, но досега с никое нищо не се 
получаваше. Момичетата се отказваха. Не, не загубвах самооб-
ладание. Искате да кажете, че като не мога да си намеря момиче, 
трябва да загубя самообладание ？ Аз не се чувствувам посрамен, 
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като ме отрежат. Грешката си е нейна, не моя. Не губя самообла-
дание, умея да се отпускам. 

Разбира се, че се срещам с тези момичета по препоръка, запоз-
нават ни и ние първо излизаме заедно да видим как ще тръгне. 
Ако нещата съвпаднат, можем да започнем насериозно; ако не 一 
разделяме се. Търся прилично момиче с чиста политическа био-
графия и с добър характер. Външният вид не е от значение. Да, 
наистина не е, стига да сме се улучили. 

Висшисти тук нямаме. Началниците ни са главно хора от два 
вида — стари военни кадри, които не знаят ночти нищо за тази 
работа и трябва да започнат да се учат, след като дойдат; други-
те пък са като нашия управител — през 1951 г. е бил помощник— 
продавач в една книжарница „Синхуа" на североизток, после 
постепенно го повишили в завеждащ отдел, в заместник—управи-
тел и в управител.. . Работил е съвестно тридесет години, дава 
добър пример на всички ни. Не, не искам да ставам управител, 
ще А р ш а такава работа, за каквато съм необходим... Шън Жун1 

също някога е продавала книги, а сега е авторка на собствени 
книги. Но тя е изключение. Не й завиждам, знам границите на 
възможностите си. 

Да, някои от моите колеги казват, че най-добрата ми черта е, 
че не се паля лесно. Нищо хубаво не излиза от това Лесно да се 
палиш. Аз го смятам за недостатък. Направиш нещо прибърза-
но, и после цял живот съжаляваш, а забъркваш и децата си. Мал-
ко ли такива случаи има? По-добре е да бъдеш внимателен и не 
толкова амбициозен. 

Как съм стигнал до този извод ли? Веднага ще ви кажа. Като 
ученик влязох в младежката организация и бях сред активистите 
на хунвейбинското движение. И то не кой да е. Но няколкото го-
дини работа в книжарницата ми отвориха очите, получих цоле-
зен опит. При кампаниите за критика на Лин Бяо и Конфуций，за 
противопоставяне на Десния вятър за преразглеждане на спра-
ведливите присъди, за разгромяване „бандата на четиримата", за 
разчистване на духовното замърсяване — всеки път свдляхме от 
рафтовете купища книги. Спирахме ги и ги изпращахме за пре-
топяване. Авторите трябваше да си правят самокритика. Разби-
ра се, след смачкването на четиримата вредители литературна 
инквизиция вече няма; но все пак писателите, които са допусна-
ли грешки, трябва да си правят критика, а това едва ли е прият-
но. Така че аз винаги плувам по течението. А и да бях опитал да 
напиша книга, никога нямаше да успея. Ето ви достатъчно ясен 
пример. И още един. В кварталния магазин на нашата книжарни-
ца (подобни филиали спомагат установяването на по-широка 
мрежа — бележка на авторите) работи другарка, която ми разка-
за как завършила седми клас с отличие, но понеже баща й бил де-
сен елемент, не искали да я приемат в нито една гимназия и тя 
1 Авторка на популярни повести, сред които филмираната „Достигне ли човек 
средата на живота". — Б. пр. 

3 40 КНИГОСВЯТ, бр. 6/1987 



трябвало да постъпи в магазин这.Сега баща й е оправдан, реаби-
литиран, но тя е почти на четиридесет и напълно разочарована 
от живота. Така че хората трябва да си внимават в стъпките, да 
не си играят с огъня и да не навличат беди на себе си и ца децата 
си. 

Това не мога да ви кажа, търговска тайна е. По принцип най-
големият тирйж, в национален мащаб, е около два милиона. За 
политически трудове, избрани съчинения на държавни ръководи-
тели, събрани съчинения и правилници. При особени случаи, ка-
то например произведенията на председателя Мао, са се прода-
вали по десет милиона. Единствените книги от нашия литерату-
рен отдел, които вървят в такова количество, са приключенските 
и криминалните романи. Най-ниските тиражи за цялата страна 
са около две хиляди — разни объркани поезии или скучни исто-
рически брошури. 

Ако издания по държавно указание се окажат губещи, плаща 
издателството, нас не ни засяга. Но има книги, за които знаем,че 
носят големи загуби, като например художествените албуми по 
няколко хиляди бройки, върху осминка формат, цветни отпеча-
тъци, медни плочи — те винаги са губещи. Но и това не ни зася-
га. Някои книги се продават като топли питки, ала не ги преизда-
ват, има много такива. Читателите и книжарниците биха искали 
да бъдат преиздадени, но те не се появяват в списъците за поръч-
ки. Напоследък по-рядко е така, но все още се случва. Ние няма-
ме глас в тази работа. 

А м и . " трудно е да се каже. Китайският превод на „Декаме-
рон‘‘，да речем, не го преиздават. Не, за китайски книги не мога 
да ви дам примери. 

Сега пък питате същото по друг начин. Аз нося отговорност за 
всичко, което казвам. Добре, „Хора, о, хора"1 се продаде веднага, 
но нима може да бъде преиздадена? Това е нездрава книга.•• 

Да, понякога продаваме „на пакет". По принцип не би трябва-
ло, но го правим. Например „Хуо Юандзя"2, съчетана с истори-
чески брошури. Прекомерното четене на приключенски романи е 
лошо за младите хора, затова към всеки прибавяме като проти-
водействие по една бройка „Обединението на Китай от Първия 
император". „Фактите за живота" и „Необходимо четиво за но-
вобрачни" също се продават бързо, с по една бройка „Как да ре-
монтираме електроуредите си". В другите книжарници ще види-
те, че отиват и по-далеч. Пробутват по две художествени загла-
вия с всеки албум „Майстори на бойните изкуства". 

Това. . . също е търговска тайна, която мисля, че не мога да ви 
кажа. Най-общо, печелим по двадесет фъна от всеки юан оборот, 
но имаме данък и плащаме всички загуби, разноски по ремонта, 
заплатите. За месец въведохме пробно системата на колективна 
•Тоест романът на Дай Хоуин, преведен наскоро на английски език под заглавие 
vКамъните от стената". 一 Б. р. 
5Популярен роман за китайски боен майстор от края на миналия век. — Б. р. 
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отговорност, но след това се отказахме от нея по редица причи-
ни. Първо — даваха се премии на онези, които преизпълняват 
нормата за оборот. Но премиите съставляваха такава малка част 
от общата печалба, че не си струваше усилието. Вместо това взе-
маха хубавите, най-търсените книги вкъщи，да ги продават в сво-
бодното време — и прибираха цялата печелба. А това не можеше 
да се дойуека, нали? Имаше и други причини, в които по-добре 
да не навлизам. 

Не, разбира се! Аз съм за реформата，Централният комитет на 
партията призовава към реформа! Въпросът е как да се осъщест-
вява тя. Не можем да чупим металната купичка за ориз, за да я 
продаваме като старо желязо. Ако всички сме решени за дей-
ствие, но нямаме точен план, всеки дърпа на различна страна, 
нищо няма да се получи. Както го виждам аз, ние трябва да слу-
шаме горната инстанция, опитните стари другари знаят как да 
действуват. Какво значи да се хвърлиш в мобилизиране на маси-
те, какво значи демокрация, какво — централизация ？ Всички те-
зи въпроси изискват задълбочено изучаване. Особено в магазин 
от сферата на книгоразпространението, който не е чисто тър-
говско предприятие. Не, има съществена разлика между това да 
продаваш книги и да продаваш зеленчук.(Книгите са пропаганда 

Романи чета рядко, обичам да гледам филми. Предпочитам ки-
тайските, чуждите са много сложни, трудно се оправям в тях. В 
това отношение не съм като моите колеги, те си падат по япон-
ски и американски филми, които на мен не ми харесват. Вечер 
вкъщи гледам телезивия или мисля върху работата си. Все пак 
съм завеждащ-отдел. 

Напълно съм доволен от всяка работа, която ми възложат — 
целта ми е да служа на народа. Никога не съм мислил да ставам 
управител или да искам прехвърляне. 

Не, това не мога да̂  ри кажа. Нямам отговор. 
И на това не мога да ви отговоря. Какъв странен въпрос. 
По този въпрос сме на друго мнение. Не смятам, че щатът ни е 

раздут. Едни дават книгите и пускат бележки, други приемат па-
рите —това е нашата система. Помощник—продавачите не се за-
нимават със сметки, касиерите не отговарят за книгите — какво 
лошо има? Ако не вярвате на мен, питайте другите, те смятат, че 
така се избягват неприятности. Не става един човек да държи и 
книгите, и касата. Наистина не става. Освен че известни хора с 
назадничав морал могат действително да се възползуват, какво 
би станало, ако те заподозрят, че присвояваш суми? По какъв на-
чин ще се оправдаеш? Нашата система е такава. (Според собст-
вените ни наблюдения такова разделение на труда има във всич-
ки книжарници на „Синхуа" и в магазините за антикварна лите-
ратура, с изключение на няколко частни сергии за книги — бе-
лежка на авторите.) Тези ваши примери не ме убеждават, това е 
капиталистически начин на търгуване, където магазинът е собст-
веност на господар. 
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Нямам йякакви специални проблеми. Не мога да се сетя. 
Не бих искал да ви кажа. А още по-малко ми се ще читателите 

ви да научат. Вече казах твърде много, повече, отколкото обик-
новено говоря за десет дни. Завеждащият отдел трябва да дава 
добър пример. 

Какво искате да кажете с това „предпазлив"? А, добре,.мисле-
те си каквото искате. Така или иначе, не съм ви казал нищо дру-
го, освен истината. 

Защо，като всички други от моето поколение съм, разбира се, 
но се чувствувам доволен, не си търся неприятности. 

Не, но може би ще искате да поговорите с нашия управител? 
Добре тогава, довиждане. 

Из книгата на Джан Синсин и Сан Йе 
„Китайски профили" 

Превела от английски МАРЙЯ ГРУЕВА 

ЗА ПОЕЗИЯТА НА ”НЕЯСНОТО“ 
АЙ ЦИН1 

„Нека сто цветя си съперничат по великолепие"2 一 ето една 
просветителска директива, за чието осъществяване китайският 
народ заплати неоценимо високо и която отне живота на много 
човешки същества. 

Под обширното небе цветята не са само сто, те са дори повече 
от сто хиляди. Всяко цвете има право да разцъфти. Това е него-
вата съдба — да цъфти. 

Някои цветя са красиви, други — уханни; някои не са красиви, 
но ухаят, трети нито са красиви, нито ухаят. Има и декоративни 
растения с листа, подобни на цветове, без да са наистина такива, 
и които са не по-малко красиви. Има и почтени възлести декора-
тивни джуджета. 

Очевидно е, че никой няма да вземе кучешкото изпражнение за 
цвете, а още по-малко пък храчката. 

Вкусовете са разнообразни, сложни, обосновани, но винаги 
променливи. 

1 Поетът Ай Цин « роден в 1910 г.; през 1929 г. пристига във Франция, където из-
учава изящни изкуства. Там открива Рембо, Аполинер, Верхарен, Уитман. След 
тригодишен престой в чужбина се завръща в Китай и през 1936 г. издава първата 
си стихосбирка. През 1941 г. е в центъра на народоосвободителните сили Иенан. 
По време на кампанията срешу „десните" през 1957 г! бива изпратен в трудов ла-
гер. Реабилитиран през 1976 г.，започва да пише отново. В момента е заместник-

седател на Съюза на китайските писатели. — Б. р. 
ринен израз, използуван в края на 50-те години на нашия век като примамка 

за интелигенцията, а последвалото разнообразие на художествени форми 一 като 
повод за кампания срещу，，десния уклонизъм.“ 一 Б. p. 

18. ОБЗОРИ, ПОРТРЕТИ, ИНТЕРВЮТА 343 



Някои ббичат да четат класическа поезия, други ——стихотво-
рения в стила на народни балади, трети ——свободни стихове; ед-
ни предпочитат достъпната поезия, други ——неясната. Има и хо-
ра, които не харесват никаква поезия. Какво да се прави? 

Когато това никому не вреди, човек е свободен според вкуса си 
да избере онова, което обича. 

На света съществуват неясни неща, многобройни факти оста-
ват в сянка, необясними са. Оттам се ражда и поезията на неясно-
то, смътното (мънлун)1. 

Някои описват мъглата като например американския поет 
Карл Сандбърг (1878-1969) в стихотворението си „Мъгла": 

Мъглата идва 
с тихи котешки стъпки. 

Присяда 
над града и над пристанището, 
над смълчания град, 
след което си тръгва.2 

Някои описват дъжда — „Уличка под дъжда" от Дай Уаншу3. 
Други описват лунната светлина —，，Размисъл през една тиха 
нощ“ от Ли Бай (701-762)，трети — съня. Едни пишат „Когато 
сливовият цвят узрява дъжда като мъгла". Всичко може да бъде 
описано по забулен (мънлун) начин и е достатъчно да бъде добро 
и красиво, за да спечели нашето съпричастие. 

Бай Дзюи (772-846) е написал стихотворението „Цвете, което 
не е цвете": 

Цвете, което не е цвете. 
Мъгла, която не е мъгла. 
Дошли в сърцето на нощта. 
Отишли си в зората. 
Дошли като пролетен сън, в едно мигновение. 
Отишли си като роса в ранно утро, без да оставят следа. 

!Нека отбележим полисемното богатство на китайската дума „смътен" (мънлун), 
взета извън контекста. Смътен ще рече неясен, необясним, тайнствен, загадъчен, 
скрит, откъдето се употребява и в смисъл на „загатващ", но по образен начин: 
мътен, мъгляв и с пренебрежителна отсянка: размит, разсеян. В текста Ай Цин 
непрекъснато играе с разнообразните аспекти на термина, поради което са пред-
ложени и различни негови преводи. — Б. сп.，，Йороп‘‘. 
2Карл Сандбърг. „Чисти ръце". ДИ „Народна култура", 1967. Превод Здравко 
Кисьов. 一 Б. р. 
3Дай Уаншу (1905-1950) — поет, който запознава Китай с поезията на френските 
символисти след пребиваването си във Франция през 30-те години. Стихотворе-
нието „Уличка под дъжда“ е публикувано през 1927 г. — Б. сп. „Йороп". 
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Джан Фън (XVII в.) „Есенен пейзаж" 



Не е ли красиво описанието на едно въздушно усещане? 
Нека разгледаме сега случая на Шу Тин1. Нейните творби „На 
малката мокра гара",，’Влакът минава през село Юанбан",，,Без 
заглавие", „Среща" са любовни стихотворения, чиято мъглявост 
(мънлун) се дължи на чувство за свян. Ето какво се казва в стихо-
творението „Без заглавие": 

Боиш ли се? 
Мълком разкопчавам блузата на гърдите ти. 
Да, боя се, 
но нямала ти кажа от какво. 

Щастлива ли си? 
Повдигам очи, звездите вкупом ме ограждат. 
Да, щастлива сш, 
но няма да ти кажа защо. 

Обичаш ли ？ * 
Въздишам мълчаливо. 
Да, обичам, 
но няма да ти кажа кого. 

В тази творба единствено стихът „Звездите вкупом ме обграж-
дат" е малко по-труден за разбиране, всичко останало в стихо-
творението е кристално и достъпно. Този тип поези拜 на загатна-
тото (мънлун) е изцяло приемлива. 

Нека поезията на смътното (мънлун) стане литературно явле-
ние, в това няма нищо чудно, безсмислено е да й се противопос-
тавяме. 

Онова, което обаче може да ни озадачи, е, че някои довеждат 
до крайност смътното в поезията и виждат в него бъдещото раз-
витие на всяка поезия. 

Сякаш не може да се живее без лунна светлина, без мъгла, ся-
каш не би могло да се диша без дъжд, сякаш не би могло да се 
пише друга поезия, освен неясна (мънлун). 

Според привържениците на поезията на смътното „от 30-те 
години в Китай не се е появила нито една школа в областта на 
литературата, а по отношение на формата литературата не е 
претърпяла съществено развитие. Значи невъзможно е вече да се 
придържаме към тези верижни реакции, към тези стереотипи, 
към това концептуализиране с характер на местна епидемия. 

1Шу Тин — млада поетеса, родена в 1952 г. Както сама пише, чрез поезията си се 
опитва „да изрази чувствата на Аза, неговите мисли, извора на вдъхновението". 
—Б. сп..„Йороп". 
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Възможно ли е наистина^а се говори за местен,характер на забо-
ляването? 

„Някои дръзки обновители разчупват рамките на литератур-
ните и естетическите вкусове, както и на традиционните методи 
на оценка“ ； „става дума за търсенето и за бунта на една поезия, 
намираща се в критична фаза" ； „тя изразява някаква „ефирна 
красота", сходна с красотата на най-хубавите вълшебни приказ-
ки, изразява стремежа към най-благородните идеали на човечест-
вото". 

Според привържениците на поезията на смътното би трябвало 
да се говори за едно „поколение във възход", за група анонимни 
поети, съвсем млади, „обладани от изследователски дух", „овла-
дели изкуството да трансформират в кръвта и плътта си търсе-
нията на символизма, осъществени от модернистичната школа и 
най-вече овладели изкуството да изразяват съвременната китай-
ска действителност и душата на новото поколение", би трябвало 
да се говори „за трепетите на сърцето и пулса на едно мислещо 
поколение", „за познанието за природата на Аза и за категорич-
ното отхвърляне на всяко отчуждение“，„за преразглеждане на 
всички установени концепции в прозата и изящните изкуства", 
„за вливане в ново течение", „за обрат", „за раждане на нова по-
езия", „за революция". 

Те дори провъзгласяват: 
，，Онези，които he разбират новото поколение, не могат да раз-

берат поезията на младите творци, а онези, които не разбират 
поезията на младите творци, не могат да разберат нашата епо-
ха." В крайна сметка заключението им е следното: „Перспекти-
вите на развитие на новата поезия в Китай са вписани в поезията 
на смътното. И ако читателят не разбира тази поезия, срам за не-
го." 

Посрамените, уви, са твърде многобройни! 
Ето какви са характеристиките на поезията на смътното спо-

ред тези нейни защитници: 
„Забулена символика, подчертана метафорична структура, 

бързи асоциативни скокове, които дават усещане за движение, 
усет за контраста, усъвършенствувана пунктуация и „субективи-
зиране‘‘ на граматиката, единен изказ на идеи и интуиция, при-
бягване до алюзията и оригинална езикова организация•“ 

Въпросът бил да се „докосне душата на съвременния човек 
чрез описание на „душевни състояния" (включително и онези, 
свързани с мъглявото ——мънлун), интуиция, усещания", „да се 
улови светът чрез художествената специфика на поезията". 

Въпросът бил „да се пише така, че художествената творба да 
съхрани някакво тайнство, да проникне до сърцевината на всяка 
съдба, да се опита чрез образи да предаде йеизразими душевни 
състояния". 

Въпросът бил „да се намери начинът за изразяване на човеш-
ката душа", „да си припомним, че поначало всеки пее само за се-
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бе си", тъй като „съществувам благодарение на Аза и без Аза мен 
ме няма". 

Жизненият център на техните теории е превръщането на Аза в 
ос на творбата; всеки „да отразява единствено себе си в огледа-
лото, което държи в ръка, и да се опиянява от наслаждението на 
себе си". 

Подобна теория изключва всяко друго изображение, освен то-
ва на Аза, разширява Аза до размерите на целия свят. 

Впрочем романтическата поезия също описва най-вече Аза. 
Следните думи на Петьофи: „Животът ми е скъп, любовта — 

още повече, но заради свободата ще се откажа и от двете", са из-
речени от гледната точка на Аза, но в тях става дума за извоюва-
нето на независимостта и свободата на родината. 

Колкото до Сю Джъмо1, той стига дотам, че в любовните му 
стихотворения се срещат фрази от рода на „Ай, не ме щипи", от-
където става ясно, че има два вида Аз. 

Да тръгнем от едно конкретно стихотворение. 
Авторът е Гу Чън, млад поет. Заглавието е „Близкото и далеч-

ното". 

Ти, който 
ме поглеждаш от време на време, 
погледни облаците. 

Когато гледаш мен, 
аз те усещам тъй далечен, 
когато гледаш облаците, те усещам близък. 

Това стихотворение възбуди спорове. След прочита му някои 
обявиха: „Аз съм против всеки, който намира в него Красивото•“ 
Колкото до смисъла, не се ли свежда той просто до тъгата, че ма-
кар и близки физически, ние си оставаме отдалечени един от 
друг в духовно отношение? В какво се състои характерната 
„ефирност"? 

Според други „подобни идеи биха могли да направят впечат-
ление само в свят с неясни очертания", а от друга страна: „Какви 
чувства изпитва този Аз? Умора след любовно разочарование 
или огорчение, породено от накърнено приятелство? Или пък 
става дума за някакво неуместно и безпочвено разсъждение на 
Аза, който се доверява единствено на привидностите？” 

]Сю Джъмо (1895-1931) — един от основателите на поетическия кръжок „Полу-
месец" през 1928 г. Получава образованието си в САЩ и при връщането си в Ки-
тай представя Тагор на китайската читателска публика. 一 Б. сп.，，Йороп‘‘. 

348 КНИГОСВЯТ, 6р. 6/1987 



В заключение се обявява: „Да не успееш да разбереш главното 
в едно тъй малко стихотворение, въпреки че си вложил цялата си 
енергия, значи^че си имал работа с шарлатанство•“ 

Съвсем друга е гледната точка на，，глашатаите на изблика". 
„Струва ми се, че стиховете: „Когато гледаш мен, аз те усещам 
тъй далечен, когато гледаш облаците, те усещам близък", се от-
насят към субективните усещания и впечатления на Аза и пос-
редством символа изразяватгкак, макар и да се чувствуваме близ-
ки в пространството, между нас продължават да съществуват не-
преодолими бездни и разграничения от всякакъв род. Но за смет-
ка на това между човека и облаците, човека и природата има 
симпатия, близост, сливане. Човекът е неделима частица от при-
родата и за да влезе в лоното й，трябва да преодолее всяко раз-
граничение между природата и себе си. В това малко стихотворе-
ние от шест реда се използува символът на близкото и далечно-
то, за да се изрази противопоставянето между физическото раз-
стояние и психическото разстояние, то е критика на съществува-
щите отношения между хората, включително и на онези по вре-
ме на дългата кампания на разширяващата се класова борба, то 
е проява на стремеж към комунистическите идеали. „То изразява 
，，някаква ефирна красота", сходна с красотата на най-хубавите 
вълшебни приказки, стремеж към най-благародните идеали на 
човечеството•“ 

И в крайна сметка коя от двете ясно изразени гледни точки, 
коя от тези две теории е научна? Може би нито едната, нито дру-
гата? 

Всичко това доказва, че независимо от пестеливата информа-
ция в стихотворението след прочита на шестте реда читателят се 
озовава изправен пред'догадки. Колкото до критиците, всеки от 
тях има собствен ъгъл на зрение. Кой би могъл да отгатне мис-
лите на читателя, след като прочете двете оценки? 

Нека сега се обърнем към проблема за абстракцията в живо-
писта. 

От гледна точка на изкуството метаморфозите в живописта 
или скулптурата са допустими дотолкова, доколкото творбата 
запазва някаква хармония, някаква единност. 

Впрочем модерните днес абстрактна скулптура и абстрактна 
живопис се отдалечават от конкретната красота, за да достигнат 
често пъти висока степен на непонятност. В случая става дума за 
буржоазни произведения. Дзоу Дифан дава за пример рисунките 
на един орангутан, за да окарикатури художниците модернисти: 

Ах, благородниците издигат орангутана като знаме, 
за да подражават художниците на животното. 
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Творците, представени по време на изложението „Звездите"1 в 
Пекин, привлякоха тълпи от любопитни. Някои от тях останаха 
неразбираеми и когато се обръщаха към мен, за да ги разтълку-
вам, отвръщах: „Нека авторът дойде сам да се обясни.“ 

Ала според една от модерните теории „всеки може сам да на-
мери смисъл за себе си", без да е необходимо да се прибягва към 
обясненията на художника. 

Поетът от монголска националност Чаган, прочитайки стихо-
творението на един шанхагйски автор, го помолил: „Обяснете ми 
смисъла на това стихотворение ！" 

На което поетът отвърнал: „Стига и самият аз да го знаех! На-
писал съм го просто така, нека е такъв, какъвто вие желаете, вся， 
ко тълкуване ще е вярно.“ 

Нихилистична теория, ако подобна теория е възможна. 
Все—едно да ни предложат да се научим как да различаваме съз-

нателното нарушаване на формата от несръчния рисунък. 
Друго явление: обърканата мисъл и заплетеният изказ никога 

не могат да предадат ясната мисъл на ясен език. 
Съновидения, медитативни терзания, фантазии, които се опит-

ват да свържат в едно несъвместими неща. 
Или пък — непостижими гатанки, които напусто се опитваме 

да разплетем: срещаме се само с вятъра. 
Приемат за красиво недовършеното: осакатеното, недоносено-

то, деца с косми. Като на бал, гъмжащ от маскирани същества. 
Ето защо от нас се изисква да се научим как да правим разлика 

между непонятния брътвеж и обмислената прикритост. 
Според някои „демоните на Запада са нахлули на китайската 

поетическа сцена". 
Не става дума, че сме против всичко, заето от чужбина. По съ-

щество, от момента на раждането си, новата китайска поезия 
черпи вдъхновение от външни влияния, чиито следи лесно бихме 
могли да открием у не малко автори. 

Но онова, на което се противопоставяме, е робското подража-
ние на чуждестранното, Ние сме срещу безогледната възхвала на 
всичко чуждо. Искаме да въведем в Китай прогресивните чуж-
дестранни техники, а не онези разложени неща, които и там вече 
се смятат за негодни. Не искаме да измъчваме себеподобните си 
с тези внесени отвън неща. 

Чуждите стихотворения са предназначени за чуждата публика, 
а не за китайската. Дори самите чужденци не биха харесали не-
разбираеми стихове. Веднъж в Съединените щати един удостоен 
с литературна награда поет ми довери, че за три години е продал 
три хиляди екземпляра от творбата си — цифра, която му се 
струваше голяма. 

1 Изложба на млади художници, състояла се в Пекин на 20.8.1980 г. На публиката 
били представени творби на двадесет и трима художници, сред които: Уан Къ-
пин, Ма Дъшън, Йен Ли, Ли Шуан. — Б. сп.，，Йороп". 
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Някои стихотворения, които изглеждат неразбираеми при пър-
во четене, разкриват красотата си при второто или третото. Оче-
видно, необходимр е известно време. 

Други пък си остават непонятни и след многобройни четения и 
тогава не ни остава нищо друго, освен да се опитаме да гадаем, 
но колкото и да се мъчим, не успяваме да схванем смисъла и на-
празно окайваме злата си участ — ниското културно равнище. 

Първото нещо е стихотворението да е написано нонятно. 
Винаги съм бил убеден в това и нападките на някои — на оне-

зи, които пишат непонятни стихотворения 一 няма да ме накарат 
да отстъпя: първото нещо е стихотворението да е написано по-
нятно. 

Защо ни е дадено словото, ако не да се разбираме и да не пре-
дизвикваме недоразумения? Функцията на словото е да изразява 
мислите и чувствата на хората: задоволство, гняв, мъка или ра-
дост, възмущение и усещане за несправедливост. 

Естествено, критерий при оценката на поезията не може да бъ-
де нейната разбираемост, а стойността на определена творба не 
би могла да се изчислява единствено според степента й на дос-
тъпност. 

Достъпното стихотворение не е непременно добро, също както 
и трудното за разбиране стихотворение не е непременно лошо. 

Тълкованието, което се дава на поезията на смътното, съвсем 
не е научно. Ето как я дефинират: да се създаде забулен поетичес-
ки свят, да се използува сугестивен стил. Да се причислява всяко 
труднодостъпно стихотворение към поезията на смътното, също 
не е научно. 

Би следвало първо да се разграничи поезията на смътното от 
непонятната поезия. 

Последната би могла да бъде разделена на много категории. 
Намерението на онези, които пишат смътна поезия, и на тех-

ните защитници е да нанесат силен удар, за да достигнат до дъ-
ното на своето изследователско поле. Те вярват, че пишат по-
дълбока, сугестивна поезия, че в създаденото от тях поетическо 
пространство е отделено повече място на образите. Те се проти-
вопоставят на онези, които изчистват и намека за сянка, проти-
вопоставят се на прекомерно прозрачната поезия, написана на 
прост език. Не бихме могли да отречем, че подобни намерения са 
добре обосновани. 

В някои стихотворения оригиналното разгръщане на мисълта 
се извършва едновременно с нарастването на обобщаващата си-
ла на речта, с по-голямата изчистеност на езика, от който е из-
хвърлена всяка ненужна дума, а движението се извършва скоко-
образно. Както в някои класически стихотворения: 

Песента замлъква, няма никой: 
над реката 一 сини върхове ...7 

1 Стихотворение от Циен Ци (722-780). — Б. сп.，，Йороп“. 
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Чън Шун (XV в.) ^Мъгливи планини" 

Или: 
До източния плет откъсвам хризантема. 
В далечината южни планини изплуват.1 

Подобни стихотворения могат да бъдат схванати (интуитив-
но), но не и да бъдат коментирани ； подобни стихотворения биха 
могли да бъдат оценени само от образована публика и завинаги 
ще си останат недостъпни за народните маси. 

Голяма част от смътните стихотворения, които се пишат днес, 
си остават неразбираеми, както отбелязват техните противници: 

„Мъглявият и изплъзващ се поетически свят, безразборно под-
браните образи, излишествата на въображението, неуправляемо-
то разрастване на емоцията, както и този „усет за контраст“ и 
т . н .“ 

„Този повърхностен начин да се отразява действителността, 
тези мисли, лишени от възвишеност, тези безпомощни чувства, 
този напълно неестествен език." 

„Няколко повърхностни мисли, малко пошли усещания, смът-
ни въжделения." 

„Тогава, когато корените на живота са плитки, а мислите и 
чувствата — повърхностни, те се опитват да го компенсират, за-
емайки от Природата мъглите и дъжда, след като са клъвнали по 
1 

Стихотворение от Тао Юанмин (3657-427). Превод Крум Ацев. — Б. р. 
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нещичко от книгите и са придали на странните си видения по-
етична форма." 

„Уханието отлита, зловонието — също, всичко се къпе в мъг-
ла.. .4 4 • 

„Истината трябва да бъде достъпна за всички." 
Някои стихотворения са недостъпни и за най-блестящите ин-

телектуалци; за кого тогава са написани? 
Колкото до издателите, това, че публикуват херметична по-

езия, е продиктувано от желанието на определена публика, спо-
ред която мъчноразбираемите стихотворения създават добрата 
поезия. 

Впрочем издателят е длъжен да предлага на публиката най-
добрата поезия и да връща на авторите лошите ръкописи. Въпре-
ки това се издават стихотворения, в които WASL не просто някол-
ко отделни херметични стиха, а те целите са същински гатанки. 

Бъдещето принадлежи на младостта. 
Кое поколение е пред нас? Вярно е, че в този катаклизъм „все-

ки в различна степен позна нещастието и страданието". Първо 
беше Лин Бяо, после „бандата на четиримата“，после „културна-
та революция", култът към личността, „трите вярности и чети-
рите безгранични любови“，лозунгът „сутрин се учиш, вечер 
представяш отчет", „танцът по мелодията на предаността“，а и 
тези десет години на бурни промени. 

Цялото това все още младо поколение, което между двадесет и 
тридесетгодишна възраст бе изпратено на село, в армията, беше 
принудено да прекъсне образованието си, да загуби работата си 
и да се окаже безработно. Тези млади хора не са закалени в тра-
диционната революционна борба, нито пък в каквото и да е дру-
го, достойно да се нарече с това име. Някои са израсли в глад. 

Те са свидетели на нападките, отправяни към по-големите им 
братя, към бащите им. Някои�от тях дори са били изобличавани. 

Отхвърлено поколение, съсипано поколение. 
Без пътеводител и лишени от способност за самостоятелна 

оценка, те са прочели няколко книги; те обичат да разсъждават, 
опитват се да придадат смисъл на живота. 

Те заемат враждебна позиция спрямо заобикалящата ги среда, 
отричат всичко, разочаровани са от всичко и не Вярват на друг, 
освен на себе си . . . 

Избрали са словото за знак на бунта. 
Противопоставят се на традицията, за да унищожат суеверия-

та, преживяното нещастие ги кара да презират авторитета. Това 
е поколение, което не може да бъде подтиквано. То търси отдуш-
ник за ненавистта си. 

Някои от тях са обладани от безумна гордост: 
„Глашатаите на изблика‘‘ са ги избрали.1 

1 Намек за две статии на Сие Юан, напечатани съответно във всекидневника 
„Светлина‘‘ (，，Гуанмин Жъбао“) от 7.5.1980 г. и в бр. 1 от 1981 г. на сп.，,Дандай 
Уъни Съчао“； както и за статията на Сун Шаоджън, излязла през март 1981 г. в 
сп. „Поезия" („Шь кан‘‘). 一 Б. сп. ’’Йороп“. 



Не става ли дума за едно „поколение във възход“？ 
В крайна сметка, все пак, бъдещето ще принадлежи на млади-

те. 

Китай е богат на таланти. 
Всеки ще може да се наслаждава на тези обаяния в течение на 

векове} 
Прокараният път все пак трябва да послужи за нещо. Времето 

продължава своя ход напред. Онова, което е ново, здраво, лъче-
зарно, ще замести всичко остаряло, порочно и мрачно. Да пре-
върнем тези младежи в поколение, което вдъхва доверие, в ново 
борческо поколение. Достатъчно пламенна задача, за да се стре-
мим, за да успеем, но по пътя към победата трябва да бъдем 
скромни и предпазливи, да не се замайваме от празните приказ-
ки и ласкателствата, които бълват „глашатаите на изблика", та 
да не започваме да пишем непонятна поезия. Не бива да стреля-
ме със затворени очи и да нараним другите с някой заблуден 
куршум. 

Други ще възразят: „Какво ни интересува всичко това, след ка-
то сега вие не разбирате нашата поезия, след като не я харесвате. 
Ние сме убедени, че бъдещите поколения ще я разберат и харе-
сат." 

Предположението е правилно. Но защо да не се опитаме да на-
правим тази поезия разбираема за съвременниците си? Да напра-
вим така, че те да я харесват? Не си ли струва да я направим раз-
бираема за всички, та да я оценят? 

Работата на критика. 
Откакто свят светува, критикът — говоря за обикновения кри-

тик —се е укривал зад два подхода: хвалбата или критиката. 
Но има и трети подход, който се състои в това да съумееш 

най-напред да разбереш какъв е обектът на критика и след това 
да подходиш към него. 

Обикновеният критик не обича да се занимава с детайлите, да 
се основава на действителните факти, изучаването и търпеливия 
анализ. Ако му се стори, че творбата е добра, той я въздига в не-
бесата и с хвалебствени слова стига дотам, че превръща в качест-
ва и очевидните й недостатъци. 

Изглежда, че докато критиката е от този тип, всичко, предна-
чертано дотук, ще добие стойност само в перспектива, но и пер-
спективите често се променят. Други пък твърдят: ’，Смътната 
красота е правило за нас", и в резултат на това всичко светло и 
лъчезарно, изглежда, нарушава тяхното правило. Тяхното упова-
ние е да видят света, погълнат от мъглата. 

Приемливо ли е подобно нещо? 
СП. „ЙОРОП", ПАРИЖ 

Превела от френски АЛБЕНА СТАМБОЛОВА 

1 Стихотворение от Джао И (1627-1814). — Б. р. 
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ЛИТЕРАТУРА БЕЗ ГРАНИЦИ 

ЛУО ЛУО 

От Шанхай съм — голям и важен пристанищен град, където 
всеки ден пристигат и заминават самолети и кораби от различни 
страни. Шанхайският ПЕН-център и Писателският съюз всяка 
година канят стотици поети; белетристи, драматурзи и литера-
турни критици от цял свят. Срещал съм се с някои от тях и уста-
нових, че не е трудно да намерим общ език. Това ме кара да мис-
ля, че литературата не бива да има държавни граници. 

Миналата пролет, когато непалският поет М.П.Гимир госту-
ваше в Шанхай, аз му разказах, че съм бил в Хималаите, в подно-
жието на връх Джомолънгма, и съм стоял на Моста на дружбата, 
загледан във водите на реката Боцю и каменните статуи покрай 
брега. Те бележат граничната линия между нашите две страни, 
но: 

Нито дългият мост, нито високият връх, 
нито реката，нито каменните й статуи 
са нещо друго освен географски граници. 
Нищо не може да ни раздели, 
когато се радваме на братски чувства един към друг, 
когато се усмихваме и се държим за ръце 
ши говорим за поезия и наука.1 

Макар и да съществуват географски граници, в света на лите-
ратурата не бива да ги има. Обърнах поглед към нея преди чети-
ридесет години. Тогава бях още студент, но поезията на Данте и 
Цю Юан ми разкри света на въображението, вдъхнови ме，，да 
търся всевечната красота на небето и на земята". По същия на-
чин Цао Сюецин и Балзак мй разкриха истинския живот на хора-
та, докато Jly Сюн и Ромен Ролан ме научиха какво означава да 
си човек и писател. Ба Дзин и Херцен възпламениха духа ми, Бин 
Син и Тагор ме отрезвиха със своята философия, а Дай Уаншу и 
Пол Валери ме завладяха с чувствителността си към красотата. 
Не мога да кажа на кого се възхищавах повече — на Ай Цин или 
на Пабло Неруда. Бих казал, че и двамата са черпили живителни 
сокове от родната си земя, ала погледът им обхваща целия свят. 

Смятам, че мнозина писатели са извървели същия път, по кой-
10 минах и аз. Новата китайска литература, чийто начален тла-
сък бе даден през 1919 г.от движението „Четвърти май“ (литера-
турата след 1949 г. наследи и доразви тази традиция), всъщност1 

'Стиховете преведе Владимир Левчев. — Б. р. 
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получи размах под влиянието едновременно и на западната, и на 
традиционната китайска култура. Най-изявените писатели и по-
ети на съвременен Китай познават в дълбочина западното из-
куство и са извлекли за творчеството си онова, което-е полезно и 
жизнеспособно. Шанхай е едно от културните средища в Китай и 
градът винаги е бил средоточие на културния обмен между Изто-
к а � и Запада. Най-талантливите китайски писатели и преводачи 
са работили в Шанхай или поне са живели тук известно време. 

В литературата не бива да има граници. Ето защо днешната 
реформа в Китай и политиката на，，отвореност“ спечели одобре-
нието и подкрепата на почти всички наши писатели. 

Отварянето на Китай за външния свят означава промяна както 
в икономическата, така и в културната ни политика. За литера-
турните среди това означава премахване на бариерите, тъй че 
творците ни да се почувствуват по-свободни, да имат възмож-
ност да разговарят и обменят идеи с творците от други страни. 
Това ще помогне на Китай да опознае света по-добре, а и светът 
да опознае Китай. 

Миналата година1 Сергей Михалков и Евгений Евтушенко по-
сетиха страната ни. Срещнахме се в Шанхай и Михалков заяви, 
че са възнамерявали да пътуват с ледоразбйвач, ала били изне-
надани, че в Китай няма ледове, а дружелюбност, топла като 
пролетен бриз. 

Всяка страна, всеки народ има свое изкуство и творчески пос-
тижения. Китайските писатели възприемат световната литера-
турна съкровищница като всеобщо духовно наследство, собстве-
ност на цялото човечество. ПЕН—центърът в Шанхай винаги е 
смятал за своя най-важна задача да развива културния обмен 
между Китай и другите страни. През последните няколко години 
в Шанхай се превеждат и яздават много творби на чужди писате-
ли, като например Херман Хесе и Фридрих Дюренмат, които 
спечелиха огромна читателска публика. Излязоха вече два тома 
от поредицата „Международен ПЕН-клуб", в която представяме 
писатели от цял свят. Възнамеряваме да издадем на английски 
сборник с творби на шанхайски автори. 

Тъй като говорим за културен обмен, искам да спомена едно 
изказване на френския поет Анри Мишо. Според него бъдещите 
поети ще имат възможност да проникват по-дълбоко в чуждест-
ранните култури, дори ако творят само на своя собствен език, 
стига да се оживи културният обмен. Така ще постигнем и по-
пълно разбирателство. 

Председателят на ПЕН-клуба в Шанхай，известният писател 
Къ Лин, казва, че литературата е ключът за душата и ума на чо-
века, тя е най-здравият мост на взаимното разбирателство меж-
ду народите, пътеводният знак към световния мир и прогрес. 
Миналата година при посещението си в Сан Франциско написах 
стихотворение за този мост на разбирателството. 
21986 г. 一 Б. р. 
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Лу9ЯЛО ЛуМЗ АМНМ VN. I. 
Ишшемл ош шчмшшеки 

ДИМИТГИНА КОНДЕВЛ 

Мостът 一 пима е нещо съкровено в чошещките очи 一 
тлмаги носи надежда. С негом помощ 
дше земи се съчеталат в едно — 
тараздеями отсега мататлж. С мегот поттщ 
дша града спншам единно цяло, 
където разстоянията са без значение. 

Ние, китайските писатели, искрено желаем заедно с нашите 
чуждестранни колеги да издигнем такнДа литературни мостове и 
сме убедени, че те не само ще свържат земи н градове, а в бъдеще 
ще сплотят сърцата и умовете ни. 



4000 ГОДИНИ: СЪБИТИЯ，АВТОРИ，КНИГИ 

2100-1600] 

пр. н.е. 
1600-1100 

Династия Ся. Възникване на китайското идеографско писмо. 

Династия Шан. Гадателни текстове върху кости, надписи вър-
ху бронзови съдове. 

1100-770 Западна династия Джоу. Първи литературни произведения: 
укази, заклинания, песни, оди, химни. 

770-221 

221-207 

Източна династия Джоу. Оформяне на литературните памет-
ници „КНИГА НА ПРЕДАНИЯТА" („Шу дзин“), „КНИГА 
НА ПРОМЕНИТЕ“（’，И дзин"), „КНИГА НА ПЕСНИТЕ“ 
(„Шъдзин"). 
Период на Воюващите царства. Философската поема на 
ЛАОДЗЪ (VI в. пр.н.е.) за природната закономерност Дао; 
морално-етичните афоризми на КОНФУЦИЙ (551-479); 
спонтанно-асоциативните притчи на ДЖУАН ДЖОУ (ок. 
368-290). Първи индивидуални поети: ЦЮ ЮАН (340-278), 
СУН Ю (IV—III в.) — мотивите за съдбата, дълга, сблъсъка 
между преданост и порочно управление. 
Обединяване на Воюващите царства от владетеля на Цин, 
ШЪХУАН (Първия император) ； унифициране на писменост-
та, изгаряне на древните книги, записани върху бамбукови 
дъсчици (тайно изсичане на много от тях върху камък), пре-
следване и унищожаване на конфуцианските книжовници, на-
чало на строежа на Китайската стена. 

207 г.пр.н.е. — Династия Хан. „Исторически записки" на СЪМА ЦИЕН, на-
220 г. н.е. чало на цикъла от 24 династийни истории. Изобретяване на 

хартията (105 г.). Първи етимологичен речник на СЮ ШЪН 
(30-124) с 9353 основни йероглифа. 

220-618 г. н.е. През периодите на Трицарствието, Династия Дзин, Северни-
те и Южните царства — нашествие на степни племена от Се-
верна и Централна Азия. Проникване на будизма от Индия. 
Поезията на ДЗИ КАН (223-262), ТАО ЦИЕН (365-427), СИЕ 
Л И Н Ю Н (385-433) за идентифициране с природата, хармо-
ния между вътрешен и външен свят, конфликта между лично 
проникновение и официален канон. Трактати по поетика и ес-
тетика : Л У ДЗИ (261 -303), СИЕ ХЪ (V в.), ЛИУ СИЕ 
(V-VI в.). Систематизиране на жанра f,повествование за не-
обичайното" (чуан ци): ГАН БАО, ЛИУ ИЦИН (IV в.) Пре-
вод на будисткия канон от санскрит. Обединение на империя-
та от династия Суй. 
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„Вълшебният лек на писмената" 
——рисунка върху хартия за пие 
ма, XVII в. 

618-907 

907-960 

960-1279 

1271-1368 

1368-1644 

Династия Тан. Поезията на УАН УЕЙ (701-761), ЛИ БО 
(701-762), ДУ ФУ (712-770), БО ДЗЮИ (772-846) обединява 
взаимоотношенията човек-природа, субект-обект, личност-
общество ； преосмисля будисткото съзерцание в мотива за по-
етичното озарение. Антологията на периода включва около 
48 000 стихотворения от над 2200 автори. Развитие на есеис-
тиката: ХАН Ю (768-824), ЛИУ ДЗУНЮАН (773-819), на 
прозата за необичайното, на народните повествования върху 
будистки сюжети. Разпространение на ксилографното книго-
печатане. 

Период на Петте династии и Десетте царства. Номадски на-
шествия, вътрешно разцепление. 

Династия Сун. 3812 поети в антологията на периода: СУ ШЪ 
(1036-1101) 一 2400 стихотворения, ХУАН ТИНДЗИЕН 
(1045-1105), жената ЛИ ЦИНДЖАО (1084-1151), ЛУ ЙОУ 
(1125-1210) 一 9200 стихотворения, СИН ЦИДЗИ (1140-1207). 
Есеистика в свободния стил „следвайки четката“ (суй би), 
，，разсъждения върху поезията“ (шъ хуа) под влияние на чан-
будистките схващания за спонтанност и неконвенционалност. 
Наред с ксилографията се използува и книгопечатане с подви-
жен шрифт. Поява на дворцови и провинциални вестници 
Хв.). 

Династия Юан. Монголско господство. Развитие на театъра и 
песенната лирика. 

Династия Мин. Романи върху народни сказания: историчес-
кият „ТРИЦАРСТВИЕ", авантюристичният „РЕЧНИ ЗАЛИ-
ВИ‘‘, фантастично-сатиричният „ПЪТЕШЕСТВИЕ НА ЗА-
ПАД“ (за монаха Сюандзан, донесъл в VII в. будисткото пи-
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„Общуване с книгата“ ——рисун-
ка върху хартия за писма, XVII в. 

сание от Индия, и вълшебният Цар на маймуните), соцмално-
битово-сротичният，，ДЗИН, ПИН, МЕЙ“ („СЛИВОВ ЦВЯТ 
В ЗЛАТНА ВАЗА44), съдебно-криминалният ДЕЛАТА НА 
СЪДИЯТА ДИИ. Сборници с невероятни истории от ФЪН 
МЪНЛУН (1574-1646). 

1644-1911 Династия Цин. Манджурско господство. 1839 г. — унищожа-
ване на голямо количество опиум, внесен от английски тър-
говци, и начало на Опиумните войни, завършили с окупация 
и колонизация на китайските пристанищни зони от европей-
ските империалистически държави и Япония. 1900 г. — въста-
ние на последователите на движението „Юмрук за справедли-
вост" (,，Ихъцюан“）срещу чуждестранното проникване. ПУ 
СУНЛИН, ’，Разкази за чудеса от Студиото на Бъбривеца“ (рк. 
1700), сатиричният роман на У ДЗИНДЗЪ „Неофициална ис-
тория на конфуцианците44 (ок. 1740), битово—романтичният на 
ЦАО СЮЕЦИН „Блян сред алени чертози“ (довършен от 
ГАО Ъ в 1791 г.)，философско-политическата гротеска на ЛИ 
ЖУДЖЪН „Цветя в огледало“ (1828). Анотираният каталог 
на цялото класическо литературно наследство, съставен в 
1782 г., включва 10 254 заглавия (съвременната синологичес-
ка библиография е описала близо 40 000, от около 15 000 ав-
тори). 

1911 Падане на империята. Провъзгласяване на Китай за републи-
ка. 

1919 Движение за демократично обновление на литературата „4 
май". Разпространяване на съчиненията на разговорен език 
(ЛИ ДАДЖАО; ЛУ СЮН,，，Дневникът на един луди). Лите-
ратурни списания с прогресивна наСбченост. 
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1921 За президент на републиката с избран СУН ЯТСЕН. В Шан-
хай с основана Китайската комунистическа партия. Писате-
лите с критико-реалистическа ориентация се обединяват в 
„Литературно общество“ (ЛУ СЮН, „Ви【“，„Истинската ис-
тория на А Кю“； ЙЕ ШЪНТАО; МАО ДУН; ДЖЪН ДЖЪН-
ДУО ；постът ДЖУ ДЗЪЦИН). 

1922 Прогресивни писатели, повлияни от романтизма, организн-
рат дружеството „Творчество44 (ГУО МОЖО, иБогнни“； Ю 
ДАФУ; драматургът ТИЕН ХАН). 

1926 Преврат на ЧАН КАЙОГЬ, настъпление на водената от нега 
армия и Националистическа партия (Гуоминдан) срсщу про-
гресивните сили. 

1930 Създаване Лига на левите писатели (ЛУ СЮН, "Стари исто-
рии в нова редакция44 ； МАО ДУН, „Затъмнение44, "Пред раз-
съмване"; БА ДЗИН, ”Семсйство“，”Любов“； ЛАО ШЪ, ”За-
писки за Котешкия град“ 一 фантастична гротеска на тотали-
таризма, създаден от гуомнндановския режим; ДИН ЛИН, 
„Майка", „Шанхай, пролетта на 1930**). 
На прочанкайшистки позиции застават писатели като ХУ 
ШЪ, ЛИН ЮТАН, емигрирали по-късно в САЩ и Тайван. 

1937 Начало на националноосвободителната борба срещу япон-
ската агресия. В Освободените северни райони един след друг 
се установяват прогресивни писатели като ДИН ЛИН, 
ДЖОУ ЯН, ДЖАО ШУЛИ, ДЖОУ ЛИБО, АЙ ЦИН. 

1938 

1942 

1945 

1949 

1955 

В тила се създава，，Всекитайска асоциация на работниците от 
литературата и изкуствата за отпор срещу врага“（ЛАО ШЪ, 
„Кремация3"，„Въпрос на чест"; ГУО МОЖО, „Цю Юан“； по-
етът ДЗАН КЪДЗЯ; драматурзите ЦАО Ю, „Синантроп"; 
ТИЕН ХАН, „Мостът Лугоуцяо" ； СЯ ЙЕН, „Под стрехите на 
Шанхай"). 

Съвещание по въпросите на литературата и изкуството в цен-
търа на Освободения район, Йенан. Реч на Мао Цзедун, която 
пренася кампанията за „изправяне стила на политическата 
работа‘‘ върху художественото творчество. 

Капитулация на Япония. 

Провъзгласяване на Китайската народна република. 

Първа реформа на писмеността 一 опростяване на около хи-
ляда от няколкото десетки хиляди древни идеограми. 
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„Сун Дзян капитулира пред императора“ — из издадения в комикси 
през 1975 година класически роман ”Речни заливи" 

1956 Кампания，’Да разцъфтят сто цветя", приканваща към сво-
бодни творчески изяви. 

1957 Кампания срещу ”десния уклон". Писатели като Дин Лин и 
Ай Цин са изпратени на двадесетгодишно „превъзпитание44. 

1958 ，，Големият скок*4: народни комуни, самоделни селски стома-
нолеярни, поощряване съвместното творчество на „полура-
ботници, полуписатели", 880 милиона разкази за първите де-
сет месеца от годината; 20 милиона жертви на глада вследст-
вие на икономическия авантюризъм. 

1961 Опит за противопоставяне на маоисткия курс от страна на 
писатели като ДЖОУ ЯН, ТИЕН ХАН, У ХАН, ДЪН ТУО, 
ЛЯО МОША. 

1962 Частични реабилитации. 
В Съюза на китайските писатели членуват около 1000 души. 

1966 Начало на „културната революция44. Преследване и физичес-
ко унищожаване на стотици хиляди интелигенти, между кои-
то писателите Лао Шъ, Джао Шули, У Хан; изпращане на 
„превъзпитание‘‘ на повече от десет милиона души, между 
които писателите Ба Дзин, Циен Джуншу, Джоу Ян. Разпуска-
не на творческите съюзи, спиране на литературните списа-
ния, затваряне на библиотеките, конфискуване и унищожава-
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не на преводната и класическата литература. Кампания за 
’’разгромяване на Четирите старини‘‘ (идеология, култура, 
нрави и обичаи). 

1972 Кампания за ”критика на Лин Бяо и Ко玲фуции“, насочена 
срещу прагматичното крило в ръководството. 

1974 Кампания срещу „предателите вътре в партията“ под форма-
та на критика на романа от XV в. „Речни заливи44. Кампания 
срещу опитите за „преразглеждане на присъдите на културна-
та революция". 

1976 Април ——народни вълнения, йзразени в протестни стихове, 
разлепяни по централния столичен площад. Септември — 
умира Мао Цзедун. Октомври 一 арестуване на неговата съп-
руга Дзян Цин и оглавяваната от нея „банда на четиримата44. 

1977-78 Постепенно възстановяване на литературните списания, на 
Съюза на китайските писатели, реабилитация на автори, пре-
издаване на класическа и преводна литература, публикуване 
на сборници с мплощадната поезия“ от април 1976 г. 

1979-80 ”Литература на раните44: разкази на ЛИУ СИНУ (1942 г.), 
ЛИ ДЖУН (1928 г.)’ ШАО ХУА/ФЪН ДЗИЦАЙ (1942 г.). 
Нови правила за изписване на китайските собствени имена в 
чужда транскрипция, въведени по искане на КНР в ООН. 

1980-82 „Литература на размисъл върху миналото4*.: повестите на 
УАН МЪН (1934 г.)，’Хвърчилото“’ „Пеперудата44, „Модерато 
кантабиле“； ГУ ХУА (1942 г.), „Градчето Лотос"; ДЖАН СИ-
ЕНЛЯН (1936 г.); прозаичките ШЪН ЖУН (1935 г.), ДЖАН 
ДЗИЕ (1937 г.), БАО ЧУАН (1943 г.). 

1983 Критика на ’，духовното замърсяване". 

1984 „Литература на реформата": ДЖАН ДЗИЕ, „Тежки криле"； 

ДЗЯН ДЗЪЛУН (1941 г.)； КЪ ЮНЛУ (1947 г.). Повести с ис-
торически сюжет: ДЪН ЙОУМЕЙ (1931 г.), „Шишенцата за 
енфие" ； ФЪН ДЗИЦАЙ, „Вълшебният камшик". Промените в 
психологията на младото поколение: ДЖАН СИНСИН (1953 
г.)； и на селянина стопанин след премахването на комуните: 
ЦИН ДЖАОЯН (1916 г.), ’，Земята“； ДЗЯ ПИНУА，，，Хората 
от падината Кокоши полог“； СУН ДЗИЕНДЖУН, „Пияното 
село". Поезия на „неясното‘‘ („мънлун"): БЕЙ ДАО (1949 г.); 
ГУ ЧЪН (1953 г.)； ШУ ТИН (1952 г.). 
В страната са регистрирани 330 издателства. През годината 
са публикувани 29 346 заглавия художествена, научна и детс-
ка литература в общ тираж 3085 милиона броя. Излизат 3907 
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списания, 510 от които литературни н художествени. 140 ро-
мана, 771 повести. В Съюза на китайските писатели членуват 
около 2500 души, в местните дружества — още над 10 000 ду-
ши. 

1986-87 Мерки срещу признаците на „буржоазен либерализъм44. Изли-
зат над двадесет централни и провинциални списания за пре-
водна художествена литература, през последните пет години 
са издадени над 2500 произведения на чужди автори. В мест-
ните дружества членуват около 300 хиляди преводачи на ху-
дожествена литература. 
，,Литература, търсеща корените": А ЧЪН (1949 г.),，，Тримата 
царе"; ХАН ШАОГУН (1953 г.)； ЛИ ХАНЮ; ДЖЪН УАН-
ЛУН (1950 г.). 

КРУМ АЦЕВ 
По материали от: 

„История всемирной литературиМосква, 
,’Судбь1 културьг КНР", Москва, 

Сп. „Жънмин уьнсюе" („Народна литература"), Пекин; 
Сп. „Магазин литерер", Париж; 
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” Ци “ — дух, жизненост, енергия 
(Калиграфия на Ал Джумлян Ху-
ан от книгата на Алан Уотс 
Лао — пштят на течетлето*4. 
„Пеликан Букс", 1979 г.) 


