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Abstract: During the period under discussion the idea of the Chinese language
underwent a substantial change. While in the seventeenth century – when Britain was in the grip of a powerful sinophile sentiment – many intellectuals were
inclined to view the language and the writing system of the Middle Kingdom favorably, seeing in the Chinese characters a remnant of the first human language,
during the eighteenth and the nineteenth centuries the popular views changed
and the Chinese language was examined with a more critical eye. The paper
discusses these changes, focusing on a few authors whose views can be considered fairly representative of the prevalent societal trends at the time. Among the
authors I discuss are John Bell, Samuel Johnson, Francis Bacon and John Webb.
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Още от времето на първите контакти между земите, които днес наричаме Китай и Европа, китайският език представлява интерес и загадка
за европейците и те периодично се опитват да го обяснят на самите себе
си. Дори и днес повечето хора не са наясно какво представлява този език
и неговата писмена система. Периодът между 17 и 19 в. не е изключение – това е период на засилени контакти между Китайската империя и
Запада, подновени след близо двестагодишно прекъсване. Някои автори
от по-ранни векове създават извънредно популярни и трайни образи на
Китай – например Марко Поло през 13 в. и Джон Мандевил през 14 в.,
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но средновековните европейски пътешествия до Китай не траят дълго.
Към края на 14 в. комбинация от фактори им слагат край – през 1368 г.
пада династията Юан, която е сравнително благоразположена към чуждестранните търговци и мисионери, а чумната епидемия в Европа през
40-те години на същия век изтребва огромна част от населението и охлажда търговския и религиозен ентусиазъм на европейците. През 16 в.
обаче контактите се възобновяват, след като европейците – най-вече португалци и испанци – започват да пристигат в Китай по море. Морският
път отново разпалва западните търговски и мисионерски амбиции, но
Китай ограничава достъпа на чуждестранни кораби, допускайки ги само
в Кантон и Макао. Затова чужденците, които пристигат по море, не получават добра представа нито за живота на китайците, нито за техния
език. Това се удава само на малцината пътешественици, които успяват да
прекарат известно време в самата империя. Един от тях е шотландският
лекар Джон Бел, който през 1719 г. пристига в Пекин по суша, като участник в дипломатическа мисия, изпратена от Петър Първи.
Бел споменава китайския език няколко пъти. Макар да не изпада в
подробности, наблюденията му са ценни, защото почиват на дълга традиция от схващания – както правилни, така и погрешни – относно езика
и системата за писане на далекоизточната империя.
Езикът на китайците се състои най-вече от едносрични думи и
изглежда не е особено труден за усвояване – поне доколкото е
необходимо за разговор. Трудността на изучаването на техните букви – или по-скоро знаци, които маркират думи, едва ли е
толкова голяма, колкото хората смятат, защото и най-обикновените улични продавачи могат да прочетат и изпишат това,
което е важно за професията им. Изискват се обаче големи
усилия и талант, ако човек желае да стане истински образован
в Китай. (Bell 1965: 186)2
На пътешественика явно убягва обстоятелството, че един символ
– какъвто е китайският йероглиф – не функционира по еднакъв начин
в различни културни среди. Както отбелязва Хайн, „[С]имволите функционират недвусмислено само в собствената ни семиотична среда, а изваждането им от тази среда води до загуба на смисъла им или до изкривяването им“ (Hein 2018: 266). Затова заявлението на шотландският лекар
за принципната лекота на усвояване на китайските знаци не се отличава
с особена дълбочина.
2 Всички

цитати от англоезични източници са преведени на български от автора.
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Наблюдението на Бел, че китайските йероглифи не са букви, а „знаци, които маркират думи“, показва, че той е запознат с аргументацията на
по-ранни мислители, разсъждавали на същата тема. Век по-рано Франсис Бейкън пише, че китайските знаци не са нито думи, нито букви, а
„неща или представи“. Той добавя, че „различните региони и провинции,
които не разбират взаимно езиците си, все пак са способни да разчитат
писмото си, тъй като неговите символи са много по-разпространени, отколкото самите езици. По тази причина съществуват огромен брой йероглифи – не по-малко, струва ми се, отколкото са самите думи“ (Bacon 1605:
166). За него изобилието от йероглифи не е признак на несъвършенство,
а характерна черта на писмената система. Както обикновено, Бел избягва
да прави оценки на това, за което пише. Неговото неутрално отношение
обаче не се споделя от всички интелектуалци през 18 в. Един от най-прочутите учени на Просвещението – o-р Самюъл Джонсън – критикува Китай за липсата на азбука и нарича китайците варвари.
Джонсън нарече обитателите на Източна Азия варвари.
Бозуел: „Изключвате ли китайците, господине?“
Джонсън: „Не, господине.“
Бозуел: „Нямат ли те изкуства?“
Джонсън: „Имат поезия.“
Бозуел: „Какво ще кажете за писмените знаци на езика им?“
Джонсън: „Господине, те нямат азбука. Оказали са се неспособни да направят това, което всички други народи са направили.“
Бозуел: „Поради огромния брой йероглифи, в техния език се
съдържа повече познание, отколкото във всеки друг.“
Джонсън: „Грубостта му само прави усвояването му по-трудно, тъй както е по-трудно да се отсече дърво с камък, отколкото с брадва.“ (Boswell 1791: 434)
Очевидно е, че Джонсън не споделя липсата на предразсъдъци, характерна за текстовете на Джон Бел, макар че, както Бозуел ни информира, е запознат с неговата книга: „Докато говореше за руснаците и китайците, той ме посъветва да прочета „Пътешествията“ на Бел“ (Boswell
1791: 170). От текста на Бозуел става ясно, че една от главните причини
Джонсън да смята китайците за варвари е липсата на азбука. Интересно
би било да се разбере защо този аргумент на Джонсън е изглежда валиден
на британците от 18 в. Главната причина е, че на страната на британския
лексикограф са предварително подготвените съзнания на много европейци. Зад гърба му стоят векове, през които съществуването на Китай
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е известно на европейците. Това познание е създавано от многобройни
автори по такъв начин, че хората постепенно започват да смятат империята за изостанала. С други думи, те нямат нужда Джонсън, или някой
друг просвещенски мислител, да им казва, че Китай е изостанал. Те вече
„знаят“ това. Основата на подобно мнимо познание е поставена още от
Хипократ и Аристотел, които използват образи, станали извънредно популярни сред европейците векове по-късно. Хипократ например пише,
че Азия се различава от Европа във всяко отношение и твърди, че „храбростта, издръжливостта, усърдието здравият дух не могат да виреят в
такива условия“, както и че „удоволствията властват над всичко“ (Okihiro
1994: 6).
Наблюденията на Аристотел са подобни. Той също заявява, че Азия
и Европа са напълно различни и отдава тези различия на климата и политическите системи. В един добре известен откъс той пише:
Онези, които живеят в студен климат в Европа имат здрав дух,
но им липсват интелигентност и умения – затова те запазват
относителната си свобода, но са политически неорганизирани и неспособни да властват над други народи. За разлика от
тях, азиатците са умни и изобретателни, но им липсва здрав
дух. Затова те винаги са в състояние на подчинение и робство.
(Mikkeli 1998: 9)
Както А. Марч отбелязва, римските автори от по-късни векове изразяват сходни мнения. Тези идеи продължават да съществуват и през
Средновековието, когато стават още по-отчетливи заради схващането, че
т. нар. „местоположение на историята“ постепенно се измества на Запад.
Това е една примерна извадка от привнесените представи за
Азия и Ориента в старата европейска традиция. Европейците
се приучават да очакват от Изтока именно тези неща. Отделните елементи съставят не логично цяло, а едно депо от често
несъвместими образи, които могат да се използват избираемо,
за да се направи благосклонно или – както по-често се случва
– отрицателно тълкуване на практически всичко, което може
да съществува в Азия. (March 1974: 33)
До момента, в който Самюел Джонсън се произнася за Китай, хората толкова дълго са били уверявани, че Ориентът е неразвит и изостанал,
че нямат защита срещу погрешността на аргументацията на Джонсън.
Затова изявления от рода на „Изтокът е изостанал“ минава лесно покрай
интелектуалния им филтър. Мощната вълна на възхищение от Китай, т.
нар. „китайска мода“, която залива Великобритания през 17 в., постепен-
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но губи сила. През периода на тази мода и усиленото търсене на стоки,
пристигащи от Китай, европейското общество е склонно да се отнася с
подозрение към презрителни забележки относно Азиатската империя, но
както преди, така и след този период, образът на Китай се оказва почти
беззащитен срещу онези, които целят да го опетнят. По-късните образи
– особено през 19 в. – допринасят за формирането на още по-изкривени
представи за китайците.
Може да се възрази, разбира се, че горното наблюдение е валидно
за отделни индивиди, а не за цели общества, намиращи се в постоянен
процес на промяна. Истина е, че новите поколения постепенно променят
вярванията на предците си и може да не наследят техните мнения, но нагласите се променят бавно. Има голяма вероятност, че това, в което вярват
родителите, ще бъде възприето от потомството им, особено когато става
дума за нещо толкова отдалечено и неосезаемо като Изтока. Вероятно не
би било толкова трудно човек да забележи грешките си, ако действителното състояние на нещата беше достъпно за пряко наблюдение. Дори и
тогава обаче осъзнаването не е гарантирано – чести са случаите, когато
човек остава сляп за действителността, дори когато тя е пред очите му.
Пример за това е описанието, което Марко Поло прави на наблюдавания
от него „еднорог“. „От там се пътува петнадесет дни през пусти райони
и огромни гори, където изобилстват слоновете, еднорозите и други диви
зверове“ (Polo 2009: ch. 53).
През 17 в. също има много интелектуалци, които смятат китайския
език за „примитивен“, но за разлика от колегите си от 18 в. използват тази
дума в положителен смисъл3. За тях „примитивен“ означава „първичен“,
или „който принадлежи към началото на човешката раса“. Някои от тях
са на мнение, че това е първият език, създаден от Бог. Един от тези учени
е Джон Уеб, който твърди, че китайският е езикът, който всички хора говорели преди събитията при Вавилонската кула.
Да дадем първенство на някой език според неговата благородна изразителност, краткост и яснота, би означавало да признаем този език за ПЪРВИЧНИЯ език. Тези критерии, заедно
с неговата мощна жизненост, завидна скромност, огромна об3 Изключение

от тази обща тенденция през 17 в. е Питър Мунди, който в „Пътешествията на Питър Мунди в Европа и Азия, 1608-1667“ пише: „Човек може много полесно да изрази мнението си с нашите 24 букви. Само някои звуци се произнасят носово
и за тях нямаме букви. Според мен нашите 24 букви стоят по-високо от техните хиляди
йероглифи, заради краткостта си и много по-голямата си способност си да изразяват
нашите думи и цифри“ (Mundy 1907: 315).
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хватност, изящна простота и дълбока древност, ни карат да
заключим, че езикът на Китайската империя е ПЪРВИЧНИЯТ
език. Известно е освен това, че Ной е живял и преди, и след
потопа в Китай, както и че китайската реч е останала непроменена от древността, което се засвидетелства от йероглифи,
откривани в книгите до ден днешен. С подобно нещо не може
да се похвали нито един друг народ – от създаването на света
до наши дни. По тази причина твърдо можем да подкрепим
китайците в твърдението им, че техният език е ПЪРВИЯТ и да
сложим точка на този спор. (Webb 1669: 209)
Уеб твърди, че тъй като при Вавилонската кула не е имало китайци, езикът им е останал непроменен. Той все пак допуска, че е възможно
някакви хора от Китай да са присъствали, но огромното мнозинство запазило първоначалния си език (Cornelius 1965: 68-72). От тази библейска
информация той заключава, че китайският по всяка вероятност е изначалният човешки език, който се говори и днес. В наши дни тази логика
може да изглежда странна, но Джон Уеб е убеден, че е стигнал до просветление. Според него легендарният китайски император Яо е същото
лице като Янус, когото някои учени пък идентифицирали със самия Ной.
Подобно на много философи от следващия век, Уеб смята Китай за страната-мечта, идеалната държава, където хората имат висок морал и позитивна, естествена религия.
Трябва, разбира се, да се има предвид, че Уеб пише във време, когато
„китайската мода“ във Великобритания е в своя апогей, а самата азиатска
империя е обект на възхищение от страна на мнозина образовани хора:
Година по-рано епископ Джон Уилкинс публикува своите „Разсъждения върху истинския писмен знак и философския език“ (1668 г.), в които
предлага схема за създаване на универсален език, частично мотивирана
от описания на китайската писмена система, датиращи от 17 в. Уеб е под
силното влияние на идеализирания образ на Китай, създаден от самия
него, но, както Джан отбелязва, книгата му представлява сбор от найпълното познание за империята по онова време (Zhang 1988: 121). Тя е и
„първото задълбочено европейско изследване на китайския език“ (Chen
1998: 92). Теорията му придобива известна популярност, но през 18 и особено през 19 в. бива забравена, не на последно място защото репутацията
на Китай навлиза в упадък. Източната империя все повече се възприема
като изпаднала в застой, а фактът, че китайското писмо се е променило съвсем малко с течение на вековете (според популярните твърдения)
бива използван, за да демонстрира този застой. Китайският език все още
се описва като „първичен“, но вече в отрицателен смисъл.
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Американският мисионер Уолтър Хенри Медхърст е представител
на тази нова тенденция, а текстовете му са класическа илюстрация на
една от нейните крайности. „Китайският език – както говорим, така и
писмен – е извънредно примитивен“ (Medhurst 1838: 148), заявява той
в „Китай: неговото състояние и бъдеще“ (1838 г.). „От елементарното и
примитивно естество на техните думи и йероглифи може да се заключи,
че произходът им е в дълбоката древност“ (1838: 152). Тази мнима взаимосвързаност между външния вид и примитивността изглежда разумна на силно религиозния Медхърст, като се има предвид отношението
на протестантската църква към Китай. Той не се колебае да си послужи
с един от най-разпространените през 19 в. стереотипи за източните общества: че тяхното интелектуално развитие представлява „детството на
човечеството“: „В граматическата наука китайците не са отбелязали никакъв напредък. Не са се научили да различават частите на речта, да скланят имената и да разграничават думите по род, число, лице, наклонение и
време… Китайската граматика е извънредно примитивна, както би могло
да се очаква от език, който е в своето детство. Не скланят съществителните и не спрягат глаголите“ (Medhurst 1838: 167-169).
Синологът Самюел Уелс Уилямс, който прекарва почти половин век
в Китай, е още по краен в своята оценка. В книгата си „Поднебесното
царство: преглед на географията, управлението, образованието, обществения живот, изкуствата, религията и пр. на Китайската империя и нейните обитатели“ (1848) той заявява, че китайският език е „много тромаво
средство за предаване на нови истини – както в писмена, така и в устна
форма“ (Wells Williams 1848: 379). Крайното мнение на Уилямс не е изненадващо, като се има предвид убеждението му, че животът в китайското
общество представлява „мощен поток от човешка поквара и предизвиква
морална деградация, която нито може да се преувеличи, нито да се опише
с думи“ (1848: 99).
Интересно е, че някои от твърденията за примитивността на китайския език, които изобилстват през 19 в., произлизат от едно много подобронамерено произведение на Жан-Баптист Дуалд, който през 1736 г.
публикува знаменития си четиритомник „Географско, историческо, хронологическо, политическо и физическо описание на Китайската империя“.
Това вероятно е най-пълният и влиятелен труд, посветен на Китай по онова време, който бива приветстван от мислители като Волтер, но информацията, която дава за китайския език е подвеждаща. Дуалд, който никога не
е ходил в Азия, пише: „Китайският език не прилича по нищо на който и да
е език – независимо дали е мъртъв, или жив… Китайците използват само
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фигури, за да изразяват мислите си… Съвременните китайски писмени
знаци имат изцяло йероглифен характер“ (Du Halde 1735: 389-394). Не е
изключено тези неверни описания на китайското писмо като пиктографско да са допринесли за по-късните схващания, че самият език е застинал
на едно по-ранно, първично стъпало на човешкото развитие, и следователно не става за изразяване съвременни концепции и за пренасяне на съвременно знание. Възможно е също така те да са в основата наблюдението
на Бел, че китайското писмо е разбираемо и за най-необразованите хора,
тъй като „[д]оминацията и силата на визуалния образ не изисква понякога
езикова грамотност – може да не можеш да пишеш и четеш, но да разчиташ
интуитивно иконичната му реч“ (Martonova 1917: 216).
Мнението, че китайският език е примитивен, се оказва толкова
устойчиво, че оцелява чак до 20 в. През 1936 г. например Виктор Пърсъл
публикува книга, озаглавена „Проблеми на китайското образование“, в
която твърди, че „ако трябва да се преподават западни идеи, особено научни, най-добре е да се използва западен език. Но какво е западен език?
Отговорът е само един: английски“ (Purcell 1936: 160). Фредерик Бодмер
от своя страна критикува идеята на Уилкинс за универсален език, базиран
на китайския, като се позовава на неговата „фосилизация“: „Ако учените бяха възприели плана на Уилкинс, науката щеше да застине на нивото,
на което е била през 1650 г., тъй като китайската култура е застинала в
логографко писмо няколко хиляди години преди Уилкинс“ (Bodmer 1944:
449).
Норторп изпада в още по-голяма крайност и заявява, че поради естетическата си и конкретна природа китайски език е неспособен да пренася абстрактно и теоретично познание (Northorp 1947: 322). Невежеството
на Норторп го поставя под влиянието на старата заблуда, че китайското
писмо е изцяло пиктографско. Той отправя подобни твърдения и по отношение на говоримия език: „Говорните символи на китайския език имат
същото непосредствено естетическо естество. Ако един китаец няма добър музикален слух, той почти не може да говори на собствения си език.
Думите трябва да бъдат произнасяни точно като в музикално хорово упражнение на Запад“ (Northorp 1947: 319).
Презрителните нагласи към Китай, станали преобладаващи към
края на 18 в., достигат най-високата си точка през следващия век – след
двете Опиумни войни (1839–1842, 1856–1860) и особено сред Боксерското въстание през 1899 г., когато Китай дава многобройни жертви с сблъсъка със западните съюзници. Според Харълд Айзъкс тези събития водят до парадоксална промяна в западното отношение към Китай.
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Жадните за отмъщение западни армии подлагат Китай на
разграбване, изнасилвания и клане. Това едва ли може да се
възприеме като „слизането на светия дух“, както Уелс Уилямс
предрича само няколко години по-рано, но представлява своеобразен катарзис и по някаква ирония води до началото на
най-благодатната епоха за чужденците и мисионерите в Китай. Новите взаимоотношения между победителите-чужденци и разгромения Китай насърчават появата на състрадателни и силно положителни образи на китайците. Тези образи
живеят и до наше време. (Isaacs 1980: 139-140)
Верността на думите на Айзъкс косвено се потвърждава от подобна
промяна в европейските нагласи през 17 и 18 в. Както вече споменахме, в
началото на 16 в., близо двестагодишно прекъсване на контактите между
Китай и Запада, край южното и западното китайско крайбрежие започват да пристигат испански и португалски кораби. Въоръжените сблъсъци между тях и крайбрежните въоръжени подразделения показват военното превъзходство на европейците. Това предизвиква създаването
на огромен брой образи, чиято обща тематика е китайската военна изостаналост и примитивност. По-ранните чуждестранни пътешественици,
които пристигат в Китай по суша, зависят изцяло от милостта на своите
домакини, но достъпът по море, който се отваря през 16 в., променя това
– чужденците престават да гледат на Китай като на заплаха. Тази промяна в оптиката довежда до създаването на далеч по-положителни образи
на империята и до мощната вълна от възхищение от нея през периода на
европейското Просвещение.
Друг фактор, който допринася за тази промяна, е че от 16 в. нататък, когато мисионерите-Йезуити започват да пристигат в Китай, авторите по-често започват да обръщат внимание на китайската история и
култура. Тенденцията да се приемат по-сериозно духовната и културната
сфера обаче не кара Йезуитите и другите пътешественици да изоставят
своите книги на очакванията. В усилията си да дадат на Китай дара на
християнството, много от тях започват до такава степен да идеализират
страната, че престават да забелязват социалните проблеми. Добронамереното отношение на автора, както мнозина съвременни критици отбелязват, не прави неговите пътеписи по-обективни. Напротив, то може да
доведе до допълнителни предразсъдъци и до конструирането на образи,
които са отражение не толкова на действителността, колкото на начина
на мислене на самия автор. Ако в „Пътешествията на Марко Поло“ Китай
е земя на богатства, военни постижения и търговски успехи, то е защото
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авторът произхожда от търговски род и гледната му точка се влияе от
професионалната му подготовка. Ако йезуитите заявяват, че китайците
са духовни и имат висок морал, то е защото гледат извънредно сериозно
на религиозната си мисия и почти не се интересуват от търговия и военни постижения. Тези периодични промени в отношението свидетелстват
за цикличното естество на образите на Китай, създавани в пътеписи през
цялата история на културните контакти.
Джонатан Суифт, съвременникът на Джон Бел, чийто писателски
стил Бел е съветван от приятели да имитира, също изразява мнение относно китайския език.
Но английският език не е достигнал съвършенство, водещо до
опасения за предстоящ упадък; и ако някога достигне определен стандарт, може би ще е възможно да се намерят начини
за фиксирането му на това ниво… Не виждам голяма необходимост един език да се намира в състояние на непрекъсната
промяна – познаваме много примери на точно обратното…
Китайците притежават книги на повече от две хиляди години,
написани на техния език, който даже нашествията на татарите
не са успели да променят. (Swift 1712: 15-16)
Този откъс от „Предложение за поправянето, подобрението и изучаването на английския език“ (1712 г.) показва, че някои от най-развитите
умове на Просвещението приемат „примитивността“ и непроменимостта на китайския език за нещо положително, дори за модел за подражание.
Суифт критикува „развалянето на английския език“ (1712: 21) и желае
той да бъде поправен и регламентиран. Обстоятелството, че авторът дава
именно китайския като пример за отличен, непроменящ се език, може да
се обясни както с историческия период (началото на 18 в. е белязано от
все още силни про-китайски настроения и широкоразпространено възхищение), така и с личните му възгледи. Изявен критик на недостатъците
на британското общество, той се насочва към решения и положителни
примери на Изток, тъй като този географски регион е люлка на някои от
най-древните и процъфтяващи цивилизации. Не е изненада и това, че
мнението на Суифт за Китай и езика му е толкова различно от това на Даниел Дефо: двамата писатели имат противоположни възгледи по редица
въпроси, свързани с Англия и с човечеството като цяло. Като застъпник
на свободната световна търговия и индивидуализма, Дефо презира Китай. Той надига един от първите мощни гласове против възхищението от
азиатската империя и неговата гледна точка започва да става все по-популярна към края на 18 в.
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Макар да коментира китайския език, Джон Бел няма почти никакво
понятие от него. На един от приемите, организирани от императора в чест
на посланика и неговите придружители, гостите гледат театрално представление: „Тъй като пиесата беше на китайски, не разбрах почти нищо
от нея, освен това, което показваха жестовете и действията на актьорите“
(Bell 1965: 143). По тази причина не е съвсем ясно как стига до извода, че
китайският език „се усвоява лесно“ (Bell 1965: 186). Нещо повече, на него
изглежда му е непознато обстоятелството, че езикът на домакините му е
тонален и че „неточното произнасяне не само на консонантите и вокалите, но и на правилната височина, контур и дори дължина на тонираните
гласни водят до почти пълно неразбиране от страна на носителя на езика“ (Shishkova 2014: 215).
Липсата на познания в областта на китайския език и норми на общуване вероятно е едно от главните обстоятелства, допринесли за дългосрочния неуспех на дипломатическата експедиция, в която участва Бел.
Познаването на тези норми вероятно би довело „както до лекота в комуникацията и по-гладкото реализиране на целите на разговора, така и до
установяването на взаимноизгодни делови отношения“ (Mandova 2019:
70).
Липсата на познания обаче не му пречи да даде на читателите си
кратък списък с китайски и монголски думи и техните преводи:
Примерни английски и китайски думи:
Бог, Foy. Вятър, Fung.
Небеса, Tien. Дъжд, Eu.
Земя, Tiye. Добър, Cho.
Слънце, Shilo. Лош, Pu,
Луна, Jualang. Добър приятел, Cho-pung-yw.
Звезди, Tzising. Сбогом, Massay lea.
Дявол, Kuy. Огън, Choa.
Вода, Shuy. Хляб, Bobon. (Bell 1965: 187)
Както подхожда към почти всички теми, Бел не предоставя на читателите нищо повече от фактологична информация и за разликата от
гореспоменатите интелектуалци, се въздържа от мнение по въпроса дали
китайският език е „примитивен“, или високо развит.
Пътешественикът се връща към тази тема в глава 10. Към края на
престоя си в Пекин той се запознава с няколко души от Корея. „Лицата
им са почти същите като лицата на китайците, но облеклото им се различава. Най-много ме изненада това, че представата им за говоримия
китайски език не надвишаваше моята и имаха нужда от преводач“ (Bell
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1965: 160). Това е показателен пример за изненада, причинена от несъответствие между очакванията на пътешественика и действителността.
Въпреки абсурда на подобна идея, Бел изглежда приема за дадено, че ако
два източни народа изглеждат „по сходен начин“, те трябва да разбират
езиците си. Това донякъде потвърждава тезата, че древният стереотип за
еднаквостта на Изтока продължава да се радва на популярност в първата
половина на 18 в., макар този период да се отличава с подновен интерес и
уважение към Китай. Освен това думите на Бел илюстрират една от двете
характерни черти на ориентализма, посочени от Едуард Саид – неговата
„склонност да разделя, да подразделя отново и отново тематиката, с която се занимава, без да променя мнението си относно Изтока като винаги
един и същ, непроменим, еднакъв и необикновен до крайност“ (Said 1978:
98). Бел се изненадва от неверността на своите представи и смята за необходимо за запише тази случка в дневника си.
Дори в тази ситуация обаче, когато действителността явно противоречи на неговите книги на очакванията, авторът успява да намери информация, потвърждаваща поне частично предварително формираното
му мнение за източната еднаквост. Когато трябва да си кажат нещо от материално естество, [корейците] си служат с писмо, което китайците лесно
разбират. Те пишат също като тях, с молив, от горната част на страницата
в прави линии към долната“ (Bell 1965: 160). Посещението на Бел в Китай
съвпада с възраждането на корейската писмена система, която съществува още от 15 в. През 18 в. тя вече е излязла от забвение, но както показва
текстът на Бел, корейците все още могат да четат китайските йероглифи.
През 20 и 21 в. развитието на синологията предизвиква положителни промени в западната представа за китайския език, но въпреки това тя
продължава да е изпълнена с неясноти. Липсата на азбука, наличието на
десетки хиляди графеми, присъствието на тонове в устната реч: това се
все характеристики, които са трудноразбираеми за повечето чужденци.
Затова езикът на Китайската народна република и до днес си остава загадка за мнозина.
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