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Abstract: The article aims at revealing cultural relations between Bulgaria and 
China during the period of the Bulgarian Revival, when the perception of cul-
tural values from the “outside” world grows naturally, as the new Bulgarian na-
tion needs to legitimize itself in front of the whole world and in front of itself as 
well. This trend creates a certain strategy for communication with the world cul-
ture, which determines the characteristics of reception of foreign literatures in 
our country. The interest towards China and the East as a whole is manifested in 
the form of messages, notes, references, translations in the periodicals that have 
an informative function – to introduce to the Bulgarian audience the everyday 
life and the constitution of China. Such popular publications create the neces-
sary information background for the further perception of Chinese civilization 
in Bulgaria.
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Целите на компаративистките изследвания са свързани с пробле-
ма за самоиден ти  фи кация на националната култура, самобитността на 
мисленето, търсенето на методологически основания на интегративните 
процеси в съвременното мислене. Кул ту ри те от фолклорен тип, които во-
дят затворено съществуване в кръга на устойчи ви ценности, непрестан-
но възпроизвеждат един и същ модел на „своето“, а „чуждото“ се схваща 
като заплашително, негативно, „несвое“. За разлика от затворените об-
щества, отворените се изграждат върху универсализация на ценностна-
та система – отпадат време вите, пространствените, етническите и други 
граници, създават се универсални общности. Културата на отвореното 
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общество създава неустойчив образ на „своето“ и поради това постоян-
но се съгражда отново, нуждае се от постоянно преосмисляне. В реално 
протичащите исторически процеси абсолютната затвореност на един ет-
нос и тотално отхвърляне на чуждото е невъзможна, границите между 
затворените и отворе ни те общества не са непроницаеми, нито пък пре-
ходите между тях са възможни за кратко време1. 

Илюстрация на този факт е историческата съдба на българите – в 
началото на второто хилядолетие България се намира в центъра на ези-
ково-религиозна и културна общност Slavia Orthodoxa (по терминологи-
ята на Рикардо Пикио), нашествието на турците довежда до затваряне, 
изолиране и свиване около един устойчив идентификационен модел (Пи-
кио 1981). 

ХVIII век бележи началото на Българското възраждане, свързано с 
обновяването на стопанските отношения, духовен разцвет и национално 
израстване на българите. В рамките на този процес представата за чуж-
дото се разширя ва и обема представите за добро и лошо, заплашително и 
приятелско, привлекателно и отблъскващо. В хода на това диференцира-
не сред българите, а и въобще на Балканите, се ражда ценностно марки-
раната опозиция Европа – Ориент2.

В епохата на Българското възраждане възприемането на културни 
ценности отвън значително нараства. Това е закономерен процес, докол-
кото новата българска нация и култура, обособила се след разпадането 
на патриархалната общност, се нуждае от легитимиране пред света и 
пред себе си. „Необходимостта от подобно легитимиране, „рационално“ 
по тип, според класификацията на М. Вебер,“ – пише Аретов в своето 
изследване „Българското Възраждане и Европа“ – „е двойно по-силна в 
случаите, кога то е прекъсната традицията на държавността, както е при 
българите. Затова назад във времето, а и в различни географски посоки, 
т. е. в ширина, трескаво се търсят аргументи за подобна легитимност. Те 
трябва да докажат както древността на етноса, така и големия му терито-
риален обхват (сега и в миналото), равноправните му контакти с различ-
ните, вече легитимирани пред света исторически образувания. По този 
начин възникват мисловни конструкции, породени както от волята за 

1 Термините „открито общество“ и „закрито общество“ за пръв път са използвани 
от Анри Бергсон в „Двата източника на морала и религията“ (1932), а по-късно са развити 
от австрийския философ Карл Попър в книгата му „Откритото общество и неговите вра-
гове“ (1942 – 1943).

2 От българските изследвачи в по-ново време преходът от стария тип култура към 
новия е разглеж дан в теоретичен план от Б. Богданов 1990.
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легитимност, така и от усещането за някакво отсъствие, някаква липса, 
която трябва да бъде компенсирана чрез рационални експликации на же-
ланото.“ (web 1).

Подобни тенденции раждат, по думите на Аретов, стратегии за об-
щуване със светов ната култура, които определят особеностите в рецеп-
цията на чуждите литератури – един от най-важните за епохата елементи 
от диалога на българите със световната циви ли зация, пък и за развитие-
то на собствената им култура. С „История славяно българска“ на Паис-
ий Хилендарски, според Н. Аретов, започва основната тенден ция, която 
поставя българите в голямата общност на християнската цивилизация, 
въз приемана като същностен белег на европейската култура. Следващата 
тенденция, опре деляна условно от Н. Аретов като ренесансова, е насоче-
на към опознаване на антич ността. Тя е свързана с опити да се открият 
допирни точки между етническите компо ненти на българския народ и 
класическата древност. Представителите на тази тен денция са склонни 
да търсят контакти със западноевропейската култура, която е естест вен 
наследник на античната цивилизация. Третата тенденция акцентува вър-
ху славянската общност и настоява за реконструиране на славянската 
древност.

Четвъртата тенденция, изявила се най-категорично у Георги Ра-
ковски, търси индоевропейските корени на българския етнос и предлага 
свой модел за мястото му в световната цивилизация. Бунтовната същ-
ност на революционера, пристрастията на публициста, научната страст 
на историка и въображението на поета тласкат Раковски към смели хи-
потези. Като историк и филолог Раковски приобщава българите към 
една голяма културна общност, включваща не само славянството, но и 
християнството като цяло, заедно с античността и други цивилизацион-
ни образувания. В своите теории Георги Раковски изхожда от модерното 
в негово време схващане на сравнителната митология, сравнителното 
езикознание, етнографията, и историята, че древна Индия е люлката на 
европейската цивилизация – идея, завладяла европейски творци като 
Гьоте, Вилхелм и Фридрих Шлегел, братя Грим и др. По определението 
на М. Арнаудов – той възприема „лозунгите на романтизма в литера-
турата и науката, като ги присажда на българска почва“, като същевре-
менно иска да издигне равнището на българската наука до висотата на 
европейската филология, етнография и фолклор и „дори не е по-краен в 
хипотезите и от немските или руските изследователи от онези години“ 
(Арнаудов 1969, 186, 237). Според идеолога на българ ското революцион-
но движение българите са „най-чисти“ арийци“ (т. е. индоевропейци), 
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които напускат Хиндистан и донасят в Европа стария култ към Сива 
(Шива). Раковски открива остатъци от култа към Шива в българския 
фолклор и според заключенията му в „Кратко разсъждение върху тъм-
ние и лъжовние начала, на коих е основана старата повестност всех евро-
пейских народов“ (Белград, 1860) тази древна индийска религия е близ-
ка до християнството и поради това българите лесно са покръстени по-
късно от апостол Павел (Раковски 1988: 139). Независимо от сериозните 
изходни научни основания на Раковски, несъмнено липсват междинни 
звена между историята на древна Индия и българите, което като чисто 
теоретичен проб лем не смущава патриотичното му въображение, нито 
пък това на неговите съвременници. Към идеите на Раковски се приоб-
щават и творци от неговия творчески кръг – Иван Гологанов, Цани Гин-
чев и др., като ги интерпретират в един или друг вариант в книжовните 
си занимания (Аретов 2001).

Оценките за мястото на Раков ски в нашата култура са противоре-
чиви – от твърдения още на първите му изследвачи в лицето на С. Бобчев, 
че теориите му свидетелстват само за национални идеали, че „превръща 
историята в легенда, в мит“ (Пенев 1930, 161) и „хипотезите му нямат на-
учна стойност“ (Речник на българската литература 1982, 193) до: „делото 
му може да се мери само с най-величавия подвиг, на който е способна 
търсещата човешка мисъл, дръзнала да събори един стар, несправед-
лив и робски свят“ (История… 1966, 284). Но безспорно е магнетичното 
влияние, което има върху съвременниците си този „мечтател, апостол 
и воин“ (Ив. Вазов). Теориите на Раковски полемизират с останалите 
възрожденски представи за мястото на българите в световната цивили-
зация и за диалога им с чуждите култури и логико-методоло гическите 
им основания откриват псевдонормативността на европоцентристкия 
културен идеал още при формирането на новата българска култура. 
Епоха  та на Българското възраждане притежава своя строго определе-
на ценностна система, предо пределена от формиращата се национална 
идентичност и борбата за национално и култур но обособяване. Социал-
но-нравствена предпоставка за приобщаване към светов ната култура е 
новото националното самосъзнание. Това, което българите чувстват, че 
ги прави съпричастни към една нова, богата култура, е собственото им 
славно минало – упование в настоящето и гаранция за бъдещето. Още 
„История славянобългарская“ на Паисий Хилендарски – манифестът на 
новото време – се обръща към миналото като възможност за изгражда-
не на една нова историческа памет. От Паисий тръгва една тенденция 
в българския духовен живот за обвързване на миналото на българския 
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народ с класическата древност. Интересът към Античността се допълва 
от интерес към други стари творби със световно разпространение, ка-
квато представлява фрагментът от източ ния сборник „1001 нощ“ „Ми-
тология Синтипа философа“, за пръв път включен във Втория видински 
сборник (1802 г.) на Софроний Врачански. Преработени и адаптирани 
текстове във византийско-православен вариант българският читател 
познава от време ната на старобългарската литература от ІХ – ХІV век 
– Житието за Варлаам и Йоасаф, известно у нас от византийско-право-
славната преработка от VІІ в. на индийската леген да за живота на Буда, 
разказа за Стефанит и Ихнилат, също с индийски произход – фраг мент 
от Панчатантра – и познат от гръцки вариант от ХІ в., които пренасят 
в християнския свят традициите на източните философи и стават лю-
бимо четиво на монаси и светски лица. Възниква и въпросът в каква 
степен българската литература е в състояние да се обръща към идеи и 
форми на своето минало, да ги поставя в нов контекст и да ги включ-
ва в текста на настоящето. Въпреки всички трансформации в гръцкия 
текст тези творби остават свързани с идейното звучене на индийския 
оригинал със староиндийската представа за постигане на уравновесено 
съчетание между три основни жизнени цели: дхарма – добродетел, дълг; 
артха – практическа полза, изгода; кама – чувствено удовлетворение. В 
българския превод, както и в гръцкия му оригинал, липсват начините на 
постигане на третата цел като противоречаща на християнския морал. 
Така на страниците на повестта се представят поредица от премеждия, 
зад възходите и паденията на героите прозира източният фатализъм, 
вярата, че човешката съдба е изменчива, богатството и славата – суета. 
Източните повести съхраняват своето разпространение и през Възраж-
дането. Във възрожденската епоха закономерно проти чат едновремен-
но два процеса: светско освобождаване (секуларизиране) от канонични 
религиозни конвенции и отваряне на затвореното общество. Макар и 
неканонични, източните повести са част от християнското възприемане 
на света и едновременно с това сфера на „сблъсък“ и „контакт“ между 
различни културни модели – източния и християнския. По този начин те 
стават част от динамиката на идеи, от особената полифо ничност на на-
шия културен и социален живот през Възраждането. В някои отно ше ния 
те оказват значимо въздействие върху народното въображение, върху 
народ ния морал, върху формиране на обществените норми на поведение 
със своята конкретност, предметност и художествена мотивираност на 
идеите посредством заба вен разказ, чрез примери от животинския свят 
за различен тип човешко поведение и постъпки, които до голяма степен 
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обобщават общочовешките разбирания за морал. Концепцията за грях и 
добродетел – основополагаща за християнската култура – са подложени 
на съществена трансформация в новото възрожденско време – макар че 
остават зависими от християнските схващания, те се обвързват с духа 
на новия просветен човек – разумност, отговорност пред обществото, 
устойчивост на характера. 

От края на XVIII век в България се наблюдава засилен интерес към 
историографски, педагогически и някои нравоучителни съчинения, 
чрез които се набелязват и стават актуални задачите на националното 
развитие. Показателни за този процес са „История славянобългарска“, 
книжовната дейност на Софроний Врачански, Петър Берон, Васил Ап-
рилов и др. Дори и предходниците им, които работят в периода на Бъл-
гарското предвъзраждане, според изследвача на Възраждането Емил 
Георгиев са близки до духа на Просвещението (Георгиев 1973, 134). От 
края на XVIII век връзката на литературното развитие с национално-
освободителната борба се превръща в закономерност. Творби като ста-
робългарските повести „Варлаам и Йоасаф“, „Стефанит и Ихнилат, а 
по-късно и „Митология Синтипа философа“ изпълняват дидак тически 
функции на практика се свързват с принципите на Просвещението в 
българ ско то общество.

На свой ред, възникнал в древна Индия около ІХ в., преведен на 
персийски и арабски и непрекъснато обогатяван с фолклорни мотиви, 
сборникът „1001 нощ“ заема значимо място в културата на Българското 
възраждане. Познат на Европа за пръв път в превод на френски на Анто-
ан Галиан (1704–1717), на български език е преведен от Софроний през 
гръцки, както сочи пълното му заглавие: „Митология Синтипа филосо-
фа. Премного разсмотрена и преведена от персийскаго язика на болгар-
ский кратки и прости язик к разумления болгарскому простаму народу.“ 
(Аретов 1984, 139-140). За пръв път е напе чатана от Христаки Павло-
вич под заглавие „Баснословие Синтипи философа“ през 1854 г.; позна-
та е в преработки на хаджи Найден Йованович (1855 г.), Елена Мутева 
(1858 г.), Иван Мънзов (1867 г.) и др. Историята на оклеветения невинен 
млад мъж има различни варианти във фолклора и литературата на мно-
го народи от древността до днес, но в епохата на формирането на новата 
европейска, а по-късно и българска литература, „1001 нощ“ се актуали-
зира, тъй като импонира на ренесансовите идеи за духовното и телес-
но разкрепостяване на човека, умело предаден в превода на Софроний. 
Човек с прозорлив ум, с несломима воля и широк размах на действие, 
Софроний създава разностранно творчество, което обхваща почти пет 
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десетилетия. Макар че в дейността си непрекъснато се сблъсква с пре-
следвания, невежество и културна изостаналост, той посвещава цялото 
си съществуване на България като истински духовен пастир и водач и 
всеки съществен въпрос на настоящето решава с оглед нуждите на своя 
народ и опита на други национални култури. В българската литературна 
критика разглеждането от компара ти вистична гледна точка на жанро-
вите особености на Втория видински сбор ник се свързва с осмисляне-
то на отношението старо – ново, средновековно – ренесан сово3. Според 
Н. Аретов във втория план на творбата може да се търси внушение за 
непълноценността на всяка умозрителна мъдрост. Дидак тическият мо-
мент се подчертава от включените в просвещенски дух в края глави за 
познанието, което са получили царят и царският син от този житейски 
урок. Пред читателите са представени като образец за подражание не 
герои от героите от Светото писание, а представители на нехристиян-
ски цивилизации. Повестта е първата значи телна преводна белетри-
стична творба през Възраждането и чрез нея в българската лите ра тура 
навлизат редица продуктивни повествователни структури, типични за 
ренесан совия наратив (Бокачо, Чосър) – разказ в разказ, които включ-
ват поученията на придворните философи към владетеля, илюстрирани 
от забавни истории за неверни жени и лековерни мъже. На тези разкази 
се противопоставят други – за благочестиви и верни съпруги: съпру-
жеската вярност се поставя под съмнение, но равновесието след това 
се възстановява благодарение на женската находчивост, продиктувана 
от съпруже ски дълг или от стремеж да се прикрие изневярата (Аретов 
1984, 152).

Обработката на текста в ренесансов дух от Софроний прави до го-
ляма степен „Митология Синтипа философа“ самостоятелна творба с ог-
лед представите на епоха та за литературност.

Освен забавния разказ за различни типове житейско поведение по-
вестта разширява духовните хоризонти на българския читател с предста-
вата за екзотичния свят на Изтока. За познанията на тогавашната чита-
телска публика образът му все още е хомогенен и се припокрива с образа 
на Индия. Доказателство за това е любопитният факт, че първият извес-
тен „превод“ на китайска творба у нас всъщност е резултат на грешка – 
„Алджан. Живот на един млад чародеец“ (1896 г.). Книгата е издадена в 

3 Б. Пенев – История на новата българска литература, т. 2, С., 1977; Л. Боева – С. 
Врачански и идеологията на немската Реформация, в: Български литературни и културни 
взаимоотношения през ХVІІІ и ХІХ в., С. 1985; Ст. Таринска – С. Врачански, румънското 
общество и румънската литература, в: Българо – румън ски литературни връзки, С., 1980.
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печатницата на Л. Гер щайн в Русе, а преводачът е обозначен с инициалите 
А. Г. С. Липсват сведения за източ ника на превода и за езика, от който 
е направен. Творбата на практика представ лява вариант на известната 
приказка за Аладин и вълшебната лампа от „1001 нощ“. Преводът носи 
арабски колорит, а китайските елементи са свързани с названието на мес-
тата, където се развива действието. Но според преводача книгата е „стара 
китайска хубава повест“, както гласи подзаглавието – независимо, че на 
българското общество по това време вече са известни редица факти за 
живота на Китай. Всъщност за пръв път китайската култура заявява за 
себе си в книгата на Анастас Гранитски (1825–1879) „Пи тия или гледа-
ние за щастие“ (1849 г.). Завършил цариградската Куручешменска гръц ка 
гимназия и Военномедицинско училище, заниманията на Ат. Гранитски 
имат енциклопедичен характер – той пише книги в областта на медици-
ната, теологията, философията, лингвистиката и литературата, търговия-
та, автор е на различни сборници, буквари, преводи от гръцки, турски и 
френски език. „Пития или гледание за щас тие“ описва „прелюбопитните 
гадателни операции, които имат несъмнена косвена връз ка с прочутата 
старокитайска „Книга на промените“ („И дзин“)“ (Аретов 2001). Книгата 
е насочена към масовата читателска публика и свидетелства за прониква-
нето на източни образи в по-ниските пластове на възрожденска култура.

Във връзка с модернизирането на българското общество просве-
щенските идеи изигра ват важна роля за промяната на отношението към 
религията и църквата и въз прие мането на неправославния свят. До тази 
епоха останалият свят се възприема като светът на еретиците, така че 
обръщането към цивилизациите на древните и източните народи като 
извор на мъдрост е значим момент за формирането на модерното свето-
усещане. Несъмнени ментални преобразования изисква и насочването 
към Робинзон Кру зо като модел за следване. Пример за ново толерант-
но отношение са поредица от текстове, които запознават българския чи-
тател с различни религии, отпечатани на стра ниците на списание „Лю-
бословие“, които редакторът Константин Фотинов вероят но е подбирал 
от гръцкото протестантско списание.

Излизането на българското общество от затворения свят на Сред-
новековието променя отношението му към заобикалящия го свят, който 
вече не се възприема изцяло като чужд и враждебен. Знак за тази промя-
на е и новото отношение към „другия“, към принадлежащите към други 
религии и култури, което се освобождава от тежестта на верските и етни-
чески предразсъдъци. Тази промяна се проявява в готовността да бъдат 
възприети новите светове, с които българинът има съприкосновение. 
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Подобна тенден ция намира израз във възрожденския периодичен печат, 
тъй като именно периодиката е подчинена на прагматичните измерения 
на живота. От началото на 50-те години на ХІХ век до Освобождението 
през 1878 година в Османската империя излизат около 30 вест ни ка и спи-
сания на български език, а в Румъния, Русия, Сърбия, Австрия − повече 
от 60. За споменатия период са характерни нови форми на общуване и 
рецепция спрямо източните култури. През 60-те години в едно от най-
значимите възрожденски списания – „Български книжици“ (1858-1862) 
се появява преводният пътепис „Нещо за Китай“, откъс от творбата на Г. 
Минле (Минле 1960). Списанието е изда ние на най-старата научна орга-
низация в България, създадена през 1856 година в Цари град под името 
„Община на българската книжнина“. По времето, когато е отпечатан 
въпрос ният пътепис, негов редактор е Димитър Мутев (1818-1864) и от-
говорник Иван Най денов. Димитър Мутев е роден в Калофер. Завършва 
Ришельовския лицей и от 1859 до 1864 година е директор на Болградско-
то централно училище; доктор по философия. По негова инициатива към 
училището е открита печатница през 1861, в която са отпеча тани повече 
от 60 книги, в т. ч. учебници и 5 периодични издания. „Български кни жи-
ци“ изиграват важна роля за издигане на националното самосъзнание на 
бълга рите. Целите, които преследва списанието според програмната му 
статия, са „правил ното развитие на българския народ чрез просвещение“ 
и на практика то се превръща в най-значимото научнопопулярно списа-
ние на своето време. На страниците му са публ и кувани статии от облас-
тта на историята, икономиката, естествознанието, пътеписи, био графии 
на известни личности, рецензии за новоизлезли книги. Срещаме творби 
на извест ни български и световни автори – Васил Друмев, П. Р. Славей-
ков, Ф. Купър, Ч. Дикенз, Х. Бичер Стоу и др., фолклорни и педагогически 
материали, статии, посветени на борбата за църковна независимост. Сред 
групата от текстове, пряко свързани с българ ското културно-историче-
ско развитие и фолклор, се вмества пътеписният откъс за Китай, който 
разбива монолитността на българската тема. Преводач на пътеписа е въз-
рожденецът Иван Найденов – учител, публицист, книжовник и читали-
щен деец, капу кехая (представител) на Българската екзархия пред тур-
ското правителство, редак тор на в. „Право“ (1869-1873) и в. „Напредък“ 
(1874-1877), отговорник на сп. „Чита ли ще“ (1870-1875), издавани в Цари-
град. Иван Найденов е член на Българското книжовно дружество (днес 
БАН), автор на „Францушко-български разговорник“, „Кратка числи тел-
ница“, преводи от гръцки и френски език, запазени в ръкопис. Явно ин-
тересът на българския възрожденец към Китай е траен, тъй като в него-
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вия вестник „Напредък“4откриваме по-късно информационни бележки, 
свързани с живота на Китай. По-обширна пътеписна творба – „Нрави на 
тибетците. (Пътувание в Тибет)“ – е отпечатана в няколко последовател-
ни броя на списание „Читалище“ (1882 кн. 16, 17,18), преводачът не е по-
сочен, но вероятно е Найденов, като имаме предвид интере сите му към 
източната култура. Издание на Българското читалище в Цариград, спи-
сание „Читалище“ следва просветителски позиции, има научнопопулярен 
и култур но-просветителски характер. Списанието има богата и разнос-
транна културна програма – публикува статии по обществени и просвет-
ни въпроси, проблеми на българския език, историята, философията, 
икономиката и природо-математическите науки, отпечатва фолклорни 
произведения и литературни творби на известни български и чуждес-
транни писатели – Ив. Вазов, П. Р. Славейков, Кр. Пишурка, Р. Жинзи-
фов, Ст. Михайловски, Д. Войников, Ст. Стамболов, Н. Живков, Т. Шев-
ченко, А. С. Пушкин, „Илиада“ в превод на Гр. Пърличев и др. Изданието 
застава на просветителски позиции и пътеписът за Тибет се свързва с 
проблематиката на „общи предмети исторически, философически, рели-
гиозни и нравствени“. И двете издания – „Български книжици“ и „Чита-
лище“ след ват принципите на един утилитарен позитивизъм, свързан с 
опознаването на заобика лящия човека свят: природен, социален, култу-
рен. Такива са и целите на първите бъл гар ски пътеписци – Т. Икономов 
разглежда под формата на пътепис проблемите на учи лищното и чита-
лищното дело, Иван Богоров изследва стопанските възможности на бъл-
гарските градове, С. Бобчев − характера на българските общини в Маке-
дония – спо ред дългогодишния изследвач на българския пътепис Светла 
Гюрова (Гюрова 1979, 182). След преводното „Общое землео пи са ние 
вкратце за сичката земля“ (1843 г.) на Константин Фотинов и последвали-
те го геог рафски преводни съчинения на Тодор Хрулев, Йоаким Груев, 
Георги Икономов и други, българинът получава точни познания за чуж-
дите земи и представите му за Изтока започват да се освобождават от 
фолклорно-митологичната окраска на далечното, чужд о то, заплашител-
но пространство, „през девет земи в десета“, населено със странни мито-
логически същества, които са владеели съзнанието на масовата публика 
от опи санията на походите на Александър Македонски на Изток в попу-
лярния средновековен роман „Александрия“. Пътеписите, преведени от 
И. Найденов, са част от общата тенден ция на стремежа към познание, 
към разширяване на духовния кръгозор на българина с опознаването на 

4 В. Напредък бр. 6, 16, 34, 1874, бр. 49, 1975.
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един любопитен свят – Изтока, Китай, Тибет. От епохата на Роман тизма 
образът на Ориента носи дълбочината и символическата неизчерпаемост 
на митологемата за освобождението от нормите на обществото, от око-
вите на прагма ти ческия разум, от сковаващите духа правила. Творците и 
философите на Романтизма извършват своите географски и метафизиче-
ски странствания на Изток, за да открият там екзотиката на непознатото 
и свободното съществуване, неосквернени от буржоаз ния практицизъм 
ценности като благородство, честност, човечност. За образованите в духа 
на западната култура Димитър Мутев и Иван Найденов двата пътеписа 
безспорно са интересни с пъстротата и многообразието на чуждия свят, 
с живота на „природния човек“ в духа на Русо. Но несъмнено погледът на 
преводача долавя различията и сход ствата между Изтока и Запада, които 
са доловими единствено от образованите читатели на списанията, пред-
ставители на българската просветена интелигенция, но не и за масо ва та 
читателска публика. Превел от френски език „Духът на законите“ на 
Шарл Мон тескьо (останал в ръкопис), Иван Найденов вероятно е при-
влечен от критиката на политическото насилие и социална несправедли-
вост в „Нрави на тибетците“, направена от позициите на просвещенския 
рационализъм. Китайците в пътеписа са представени с негативни харак-
теристики, тъй като те са завоеватели на Тибет и страната се намира под 
зависимостта на китайския император – „със своята хитрост“ китайците 
„намират хиляди средства да се награбят тибетски пари и след няколко 
години да си идат богати.“ (Читалище 1882, 741). Срещаните китайци са 
характеризирани еднотипно като „хитри“, с „лукави очи“. Китайският 
посланик и регентът на Тибет са противопос таве ни на принципа на анти-
тезата, като Регентът носи всички черти на просветения владе тел в духа 
на Монтескьо – той е „даровит човек и сам с тези дарби бе достигнал 
високо то си достойнство… Различните и трудните господарствени служ-
би бяха го направили опи тен, а трудолюбието беше му помогнало да до-
бие дълбоки познания в Ламайската кни жевност. Сичките познаваха не-
говото превъзходство“ (Читалище 1882, 831). Въпреки че подчертава зна-
чимостта на ламите в обществената система на Тибет, пътеписецът е кри-
тичен към тяхната алчност: „Богатствата не остават у народа: тия тичат 
през хиляди пътища в ръцете на ламите.“; представя безпристрастно въ-
трешните борби за власт между духовните водачи на Тибет (Читалище 
1882, 739).

Известна е възрожденската тенденция към свободно отношение 
към чуждото автор ство и „побългаряване“ на преводни творби. През 
Възраждането, когато предста вите за модерна литературност са в процес 
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на установяване, познато явление е сюже ти те на преводите да се пресъз-
дават по начин, съобразно променящата се менталност на обществото. 
Масовата публика със своето патриархално-фолклорно светоусещане 
зада ва параметрите на преводния дискурс. Тя с готовност възприема 
преводния текст, ако той кореспондира с ценностната ѝ система и от-
говаря на нейния „хоризонт на очак ва не“. Преводите на Иван Найденов 
се съобразяват с тази тенденция – те до голяма сте пен си „присвояват“ 
чуждия текст, като го побългаряват. В това отношение липсват как ви то 
и да е сведения за източника, а авторът на втория пътепис в „Читалище“ 
− „Нра ви на тибетците“ – дори не е посочен. Явно преводачът се иден-
тифицира до голя ма степен със създателя на оригинала и си „присвоява“ 
неговото авторство, за което съдим по побългаряването на стилистика-
та на пътеписа, а дори и на смисъла – познато възрожденско явление. 
По тези пътеписни текстовете можем да съдим за промяната на отно-
шението на възрожденското общество към пътуването, към срещите с 
новите светове и хора. Разказвачите в пътеписа са ръководени от лю-
бознателност и стремеж към познание на различното. Макар че героите 
на втория пътепис са религиозни мисио нери, отношението им към чуж-
дата религия е толерантно, тя е представена от позиция та на изследва-
ча, липсва пряка конфронтация. Отношението към представителите на 
източните народности е продиктувано от морална гледна точка: в духа 
на просвещен ската философия пътеписецът отдава голямо значение на 
социалните добродетели – китай ският посланик в столицата на Тибет 
Ласа е охарактеризиран като „съвършен шарлатанин“ заради надутото 
му невежество и необоснования страх от чуждото, докато отношенията 
на френските мисионери с регента са „приятелски“ и той е обрисуван със 
симпатия като любезен и толерантен човек – лицето му показва „доброта 
и величие“, а очите му блестят с „ум“. Пътешественикът отхвърля тради-
ционния възглед, че добро де тел та произхожда от религиозната вяра и по 
повод законите на тибетците отбелязва, че „никакви чернила не могат да 
повърнат добрите нрави, когато у хората няма образо вание и познания“ 
(Читалище 1882, 739).

Изследвачът на възрожденския пътепис Стефан Елефтеров отбе-
лязва задължителното присъствие на три структурни елемента: действи-
телно пътешествие, признание на лични впечатления и пряко присъст-
вие на авторовата личност, в който типологически се вместват и публи-
куваните от Иван Найденов пъте пи си, независимо от чуждестранния им 
произход (Елефтеров 1976, кн. 7). Пътеписците и в двете творби деклари-
рат, че представят действителни факти. Но тяхната позиция става явна с 
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избора на тематични акценти при описваните ситуации. По този начин 
разказвачът се превръща се интерпретатор на преживяното, който пре-
следва определена художествена цел. И двата пътеписа притежават ясно 
оформена струк тура, която включва обща картина на мястото, посетено 
от пътешественика, съсре до  точаване на вниманието над конкретни обек-
ти: градове, селца, домове с опи са ние на отделни детайли. Разказвачът 
описва организацията на обществото с отделните класи и тяхното бла-
госъстояние. Едновременно с това прави обща характеристика на чуж-
дата нация с нейния манталитет, характер, бит, облекло, традиции, като 
включва елементи на психологическа характеристика на хората от източ-
ните народности, които среща – китайци, тибетци, индийци, мюсюлмани 
от Кашмир. Пътеписите са динамични и емоционални, защото са изпъс-
трени с личните наблюдения на пътешествениците, а техните неудачи, 
предизвикани от непознаването на обичаите на чуждата култура, са раз-
ка зани с чувство за хумор – например страха на европейците китайците 
да не им сер вират кучешко месо и месо от мишки, или пък „червеи, сгот-
вени със свинска мас“ и неумението им да си служат с пръчици при хра-
нене според китайските обичаи (Български книжици 1860, 31). Интере-
сен е проблемът какво предизвиква смях у просветените европейци-пъ-
тешественици в пътеписите. Недоразу ме нието, породено от непознаване 
на обичаите и етикета на чуждата култура, са често явле ние, което ражда 
комизма на ситуацията при среща на различни цивилизации. Но изнена-
дата на чужденците, че ястията, които им поднасят китайците, са „чуд-
но наготвени“, явно са в разрез с очакванията им за ориенталците като 
примитивни и нециви лизовани. Независимо от своята толерантност и 
просветеност, пътешестве ни ците носят самочувствието си на представи-
тели на културен център, за какъвто е въз приеман „старият“ континент, а 
поради геополитически и икономически фактори този център е най-вече 
англо-френски, както демонстрира пътеписът „Нравите на Тибет“. От тая 
позиция тибетците не са лишени от отрицателни черти като наивност и 
смешно учуд ване и подозрителност при вида на непознатото. От друга 
страна, френските мисио нери във втората творба в определени моменти 
също се превръщат в обект на любо питство и наблюдение от страна на 
местните жители, което може да бъде досадно, докато интересът им към 
чуждите нрави е представен като напълно нормален („В стаята, която ни 
са определи, ний нямахме мира от ламите: там тъй тичаха с купища да ни 
гледат и да ни са чудят. Додето не угасихме свещите, тия не престанаха 
да вървят и да стоят в стаята.“ (Читалище 1882, 792). Неведнъж авторът 
подчертава лошата хигиена в Ласа, а обикновено в пътеписната литера-
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тура лошата хигиена подчертава по-ниския кул турен статус на изобразя-
вания свят („Стаите са мръсни, димни и покъщнината е разхвърляна без 
всякакъв ред“, „Тъй са набожни, но малко обичат чистотата“ и др.). Но 
тази тенденция не е преобладаваща – в повечето случаи съзнанието, че са 
обект на интерес на местните жители, се превръща в стремеж към самоо-
бективиране, превръщане в обект на наблюдение през погледа на другите 
(епизодите с посещението в полицията, за да пресекат всички „празни“ 
слухове на местните за пътешествениците; разговорите с Регента – повод 
за разсъждения по политически и религиозни въпроси на двете култури, 
преследването им от китайския посланик).

Облеклото и храната като универсални културни кодове заемат 
важно място в двата пътеписа. Предлагането на храна и питие на госта 
е широко разпространен жест на любезност и внимание в различните 
култури. Пътешествениците с благодарност приемат поканите за обяд и 
вечеря, които им отправят членовете на висшето общество – Мандарина 
в Нингбо, Регента в Ласа, както и на обикновени хора (лекарят Чали в 
Нинг бо). Сцените на хранене и изображението на храната заемат значи-
телно място в първия пътепис – „Нещо за Китай“ – където се превръщат 
в мост между нациите. Съдовете, етикета на хранене, различните ястия – 
включително и храната в нейното кул то во (като „фули“-жертвоприноше-
ние) или естетическо предназначение, са детайл но описани. Изображе-
нието на облеклото на местните жители включва разнообразни културни 
знаци – икономически възможности, социален статус, възраст, пол, вкус, 
обичаи. Обикновените тибетци са заплели в косите си златни и сребър-
ни украшения, на главите си носят „калпачета с кадифена кесия отгоре“. 
„Връхната им дреха е широк халат, пристегнат с няколко копчета. От по-
яса им висят три торбички. В едната тургат дър ве ната паничка, за която 
ще се говори по-долу, а другите са за украшение. Облек лото онагледява ка-
зано манталитета на различните националности“. Дрехите на жените са с 
малки разлики от мъжките: „Върху халата жените обличат антерия, твър-
де пъстра, а на главите си носят или жълти шапки, или малки коропки, 
обшити с маргарит“ (Читалище 1882, 738). Дрехите на Регента издават 
неговото високо социално положение и до стойн ство: „Той беше облечен 
с жълта дреха, подплатена със самур; на лявото му ухо висеше обица със 
скъпи брилянти, а косата му са държеше завърната нагоре с три злат ни 
гребена. Червената му шапка, унизана с бисери и корали, стоеше до него 
на земята“ (Читалище 1882, 789). Присъствието на цветовата символика 
в облеклото на висшия санов ник не е пояснено от пътеписеца, но докол-
кото червеният цвят е универсален символ на многообразието на бити-
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ето и представя кръговрата между живота и смъртта, той внушава под-
съзнателно на читателя величие, зрелост, авторитет. Жълтото е цветът на 
религията – дрехата на Буда е жълта – и макар че тази символика остава 
непонятна за читателите, блясъкът на скъпоценностите и ярките цветове 
по традиция са израз на властта. Що се отнася за скъпоценностите, които 
кичат дрехите на обикновените хора, пътеписецът изяснява необичай-
ния за европееца факт на изобилие, че „златото и среб ро то се добиват 
твърде лесно“ заради богатството на земята откъм метали, докато хра ни -
тел ните продукти са скъпи, защото трудно се добиват във високопланин-
ския район. Дрехата на жителя на Изтока в пътеписа „Нравите на Тибет“ 
е органична част от екзотиката на далечната страна заедно с религиозни-
те, семейни и битови обичаи. Те са разкрити с етнографска точност в пър-
вия пътепис, докато във втория присъства оценъчната гледна точка на 
западния човек. Погледът на познаващия субект следва преимуществено 
своята гледна точка, винаги е насочен в интенционален смисъл като сноп 
светлина, който има предварителна цел да освети определено място, да 
възприеме определени модели, като ги структурира по дадени координа-
ти, за да подреди многооб разието на източния свят според критериите на 
своя собствен. Със снизхождението например на просветения европеец, 
след като описва голямото влияние на „най-знаменития Хутухту в това 
време“ Будшан – Рембуши, пътеписецът снизходително отбе ляз ва, че в 
отговор на несметните богатства, дарявани от поклонниците му, те полу-
ча ват „парцали“ от връхната му дреха, „късове от книжки с монголски 
и тибетски изречения, глиняни образи и някакви червени хапове, които 
служат за лекарство от сичките болести“. Ироничната дистанцираност 
на разказвача е предадена в превода чрез преизказно наклонение на бъ-
деще предварително време: „Между другото той щял да покори Китай 
и много други страни“. Или пък отбелязва, че вълнените материи пу лу, 
„миризливите пръчици и дървените паници са главните и сполучените 
произве де ния на Тибет; сяко друго нещо са работи просто и лошо. Земе-
делието е ничтожно, защо то мястото е планинисто и високо.“ (Читалище 
1882, 738). Що се отнася до опозицията християнство – будизъм, авторът, 
християнски мисионер, разкрива превъзходството на своята религия по 
косвен път – чрез духовното просветление, обзело новопокръстените бу-
дисти – слугата китаец и младият китайски лекар. На заплахите на китай-
ския посла ник слугата отговаря с „твърдост и благоразумие“ и заявява, 
че е приел християнската вяра, защото е „истинска и защото заповядува 
да правим добро“. Младият китаец, кой то приема християнството, също 
е достоен човек – негови пациенти са „сиромасите“, от които не взема 
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пари, а свободното си време прекарва в учение и живее „най-умерено“. 
Вторият пътепис за пръв път в България представя изложение на основ-
ните положения на будизма: „Според учението на будистите, Буда е съ-
щество необходимо и независимо; той е начало и конец на сичко: земята, 
звездите, хората и сичко друго са временно проявление на Буда. Сичко 
излиза от Буда, като от всемирно същество; от това тварите няма къде 
да се дянат, но ще се слеят пак с източника на своето битие. Буда е като 
море, от което излазят сичките реки и източници по сухата земя и пак се 
връщат в него…“ (Читалище 1882, 834).

Ако обърнем внимание на преводаческата практика на Иван Най-
денов, прави впечатление добре изпитан нашенски преводачески ма-
ниер като побългаряването. Без да се спираме на транскрибирането на 
имената – проблем, напълно естествен за началото на преводаческата 
практика от западни езици у нас в средата на века, побългаряване от-
криваме в поетиката и стилистиката на творбата. Твърде характерно е 
побългаряването на реалии – стремеж към изразяване на „чуждото чрез 
свое“. Тибет ци те упражняват тялото си с всякакви игри, а „най-много с 
хора“; жилищата им се състоят от един етаж и едно „хашеви“; жените 
обличат шарена „антерия“, „чаршиите“ са пълни с всякакви чужденци, 
поднасят на пътешествениците „домашни млинчета“, „пилаф“, „банички 
(бюреци)“, „сладка (шикерлемета)“, в съпротивата срещу китайската вой-
ска се вдигат 15 хиляди лами само от едно „капище“ и т. н. Преводачът 
се съобразява с въз  прие ма телските особености на читателска аудитория, 
затова прибягва към допълнения и уточнявания. Побългаряването се из-
разява и в битовизиране на изказа, в използване на разговорната реч и на 
просторечието („Министърът ни покани да седнем до него и ни показа, 
че си има енята за нас“ или „Един чиновник написа сичките ни калаба лъ-
ци…“). Пътеписът се доближава стилистически до общоупотребявания 
български език в средата на ХІХ век, което отговаря на културно-просве-
тителските цели, които пре след ва преводачът. 

Идеите на новото време, насаждани от възрожденските просве-
тители, включват реални познания за света, трудолюбие, стопанската 
предвидливост, практицизмът, цената на личното достойнство, качест-
ва, които излизат на преден план в йерархията на ценностите. Готов-
ността за възприемане на новото във всички области провокира статии 
като „Барутът и книгопечатанието“ в списание „Общ труд“, кн. 1, 1868 
година – публична лекция на учителя по всеобща история и география 
Никола Казанакли. Издание на Болградската гимназия в Бесарабия с ре-
дактор Теодосий Икономов, списа нието има краткотраен живот – само 
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3 книжки. Научнопопулярно и литературно по харак тер то следва про-
светителски и педагогически цели. Статията на Казанакли е адре сирана 
към развития ум, обогатен с „потребни познания, с приятни сведения, и 
спо ради това уякченй, – ум, който е в сила да отблъсне всяка преграда, 
да затъпче всяка спънка, с една дума, да са ползва задоволително с блага 
духовни и материални“ (Казанакли 1868, кн. 1, 29). Лекцията показва, че 
авторът притежава научна ерудиция, владее средствата на реториката и 
експресивната функция на езика, текстът е комуни кативен и се съобра-
зява с нагласата на читателска аудитория от средата на века. Неговата цел 
е да дава положителни знания, но не остава на равнището на научните 
и исторически факти, а ги поставя в контекста на човешкия прогрес и 
развитие. Темата на лекцията – барутът и книгопечатането – са избрани 
от лектора като преддверие на новите времена, на „епохата на открития 
и изнамервания“. След като отбелязва заслу ги те на китайците – „един от 
най-древните народи на света“ – за изнамирането на бару та Казанакли 
заключва, че „деспотическото притеснение на правителството им тъй 
затъ пили, така что тии не само не усъвършенствовали това знание, но 
дори и го забра ви ли.“ (Казанакли 1868, кн. 1, 32). В духа на стремежите 
на българския народ към национално освобождение Казанакли заявява, 
че и „до днес това изкуство е едничкото средство, за да са отблъсне един 
варварин и да са запазе цивилизацията от негово потъпковане… Но!…
по някой път, тя не са спира, нито против истина, нито против законност, 
нито против невинност… Но не е виновна тя, виновен е онзи, виновен, 
клет и заклет онзи, кой то с неразтреперано, спокойно сърце устремява 
нейний смертоносний удар връх ис тин ност, законност, невинност.“ (Ка-
занакли 1868, кн. 1, 36). Като особено исполинска крачка на Просвеще-
нието е оценено и книгопечатането и е подчертана първостепенната роля 
на китай ците като негови откриватели. „То съставлява епоха в историята 
на цивилиза ция та“. Авторът прави обширно пътешествие в историята на 
човечеството от древни вре ме на до съвременността, която не се ограни-
чава само с европейската култура, а отчита приноса и на източните циви-
лизации – китайска, индийска, арабска.

Интересът към източните цивилизации в българския печат се за-
силва през 70-те години на ХІХ век – в списание „Знание“, вестник „На-
предък“ на Иван Найденов се появяват „вести“, свързани с китайската 
култура и журналистика, с политиката – „Напредък“ (бр. 6, 16 – 1874; бр. 
34 – 1875) съобщава за обтегнатите отношения между Китай и Япония5, 

5 Още през 1859 година списание „Български книжици“ обръща внимание на Ки-
тай с оглед анализ на политическите отношение между Великите сили – бр. 19, част ІІІ.
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за мащабните китайски енциклопедични издания Сее – Коо – Цвен – Хоо 
и „Събрание на старата и нова литература“, започнати съответно в среда-
та на ХVІІІ век от император Киен Лонг и при царуването на император 
Канг Хе (1662–1722). „Напредък“ (бр. 16, 1874) изнася интересния факт, 
че китайският император при те жава огромна библиотека от 400  000 
тома, която включва богатото наследство на китай ската литература, и е 
наредил част от тях да бъдат публикувани. Информация за китай ската 
журналистика дава и списанието на Любен Каравелов – „Знание“ (бр. 8, 
1875), като българският възрожденец изразява съжаление, че древна ци-
вилизация, която умее да печата книги много по-рано от Гутенберг, при-
тежава един-единствен вестник за многобройната си империя. Орган на 
създаденото в Букурещ от Любен Каравелов „Дружество за разпростра-
нение на полезни знания“, списание „Знание“ (1875–1876) си поставя за-
дачата в програмната си статия (год. І, бр. 1) да запознае чита те ли те „със 
съвременната наука“, с живота на другите европейски народи, с всички 
„доб ри и лоши страни на нашата народност“. Изданието има преди всич-
ко научнопопулярен характер, макар че публикува и литературни творби 
на самия Каравелов, Н. А. Добролюбов, М. Вовчок. В научните рубрики 
на списанието е публикувана обшир ната преводната статия „Чай“ от Л. 
Рудолф, където на Китай е отделено значително място като родина на ча-
еното растение и негов значителен производител и потребител. Статията 
се занимава с ботаническите особености на чаения храст, технологията 
на производството и разпространението му, като предлага на читателите 
полезна научна информация в духа на „Знание“. 

Първите прояви на интерес към Китай и неговата култура през 
Българското възраждане имат научнопопулярен характер и създават 
необходимия информационен фон за по-нататъшното възприемане на 
китайската цивилизация в България. Те са свързани с културните, соци-
алните, икономически и политически аспекти от живота на съвременен 
и древен Китай, произтичат от многовековна традиция на общуване на 
византийско-православната култура с Изтока и все още имат откъсле-
чен, непоследо ва те лен характер. Интерпретациите на културните факти 
се предопределят от просвещен ските идеи на нашите възрожденци за 
справедлив социален ред, основан върху разума и науката. В пътеписните 
бележки, публикувани на страниците на възрожденския печат, до голяма 
степен се изгражда един романтически образ на Изтока, обвеян с екзо-
тика и загадъчност. Ограничен през робството в рамките на „своя“ свят, 
предосвобожденският българин е трябвало да се задоволи с изключител-
но оскъдните си познания за света, които получава в затворената систе-
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ма на турската империя. В епохата на Ренесанса бълга рите преоткриват 
многообразието на далечни и близки страни, като съизмер ването с чуж-
дите култури става начин за национална самоидентификация. Процесът 
на общу ване с чуждото безспорно е насочен към изравняване с достиже-
нията на европей ската култура, но наличието на интерес към източните 
култури е знак за приобщаване към световната културна общност, която 
в никакъв случай не е хомогенна. В центъра им стои стремежът да се уло-
ви диалектика на общото и особеното в световния култур но-исторически 
процес, който поставя под съмнение господстващия евроцентристки мо-
дел. В повечето случаи глобалните възгледи за световната цивилизация 
на българ ските възрожденци (както при Раковски) се оказват само сред-
ство за изразяване на опре делени политически идеи и се подчиняват на 
голямата цел на нашето Възраждане – придобиване на национална и ду-
ховна независимост.

Тези тенденции в предосвобожденската култура продължават да 
съществуват и се разгръщат в трансформиран вид и след Освобождение-
то, като привличането и отблъск ването между тях се засилва и се фор-
мират различни варианти на рецепционни стра те гии на възприемане на 
източната цивилизация.
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