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Abstract: The article explores the concept of ‘long’ (Chinese dragon) in Chinese 
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Макар през ХХI в. научната парадигма да поставя акцент върху ми-
тологичното съзнание като обект на изследване, а не като фактор, чрез 
който се обяснява и възприема светът, то все пак продължава да се про-
явява на подсъзнателно ниво. Хилядолетният културен опит, резултат от 
митологичното съзнание, е кодиран в езика, в специфичните поведенчес-
ки модели и несъзнателните избори, които правим на битово ниво. Ези-
кът не просто отразява митологичното съзнание, а го отразява в рамките 
на определена култура. От друга страна процесът на осмисляне на култу-
рата се осъществява в рамките на езика. Според Клод Леви-Строс, цити-
ран от В. Маслова, „езикът е едновременно продукт на културата, неин 
важен съставен елемент и условие за съществуване на културата. Нещо 
повече – езикът е специфичен начин на съществуване на културата, фак-
тор при формирането на културни кодове”2 (Маслова 2001: 27).

Обработена и кодирана във вид на концепти културна информация 
съществува в менталното пространство и управлява речевото, а често и 

1 Elitsa Milanova is a Chinese-language lecturer at the Russian Language department, 
Faculty of Philology, Paisii Hilendarski Plovdiv University. Research field: Chinese and Russian 
culture and linguaculture. Email: elimilanova@abv.bg 

2 Преводите тук и по-долу в текста са мои. (Е.М.)
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социалното поведение на хората. Според Ю. Степанов културният конц-
епт е „идея, включваща абстрактните, конкретно-асоциативните и емо-
ционално-оценъчните признаци, а също така и пресованата история на 
понятието” (Степанов 1997: 41-42). 

Културните концепти са важна част от националната лингвокулту-
ра, определяна от В. Красних (рус. Красных В.) като „култура „оезикове-
на”, „овъншнена” и закрепена за езиковите знаци” (Красных 2008: 333). 
Определението на понятието „лингвокултура”, предложено от Красних 
дава основание да се разграничат, но и да се прокарат паралели между 
знаците на менталното пространство и езиковите знаци, като се вземе 
предвид, че те са неразривно свързани. В настоящия доклад ще разгледа-
ме тази връзка в митологичен дискурс.

Концептите на митологическото съзнание, като невербални еди-
ници на менталното пространство, ще наричаме митологеми. В езика 
те се вербализират под формата на митоними – „лексикални единици 
с митологично съдържание, вербализиращи концептите-митологеми на 
отделен етнос и съдържащи етноспецифична информация” (Матвиенко 
2010: 43). 

В рамките на лингвокултурата митонимите осъществяват своя 
лингвокултурологичен потенциал, който има сложна структура, включ-
ваща етнокултурната специфика, кодираните исторически факти, емо-
ционалната натовареност, възприятията на носителите на езика и на 
носителите на чужда култура, влиянието, което оказват върху другите 
култури и т.н. Този потенциал се осъществява в рамките на различни 
пространства и жанрове на лингвокултурния дискурс. 

Във фокуса на внимание на настоящата работа ще попаднат естети-
ческата, битовата и социокултурната сфера, в чиито пространства биту-
ват приказките, фразеологизмите и анекдотите. На базата на материали, 
ексцерпирани от тези жанрове, ще разгледаме концепта, който стои зад 
инвариантния митоним лун (龙 long – китайски дракон) и вариантите 
му. Ще анализираме репрезентацията му в езика, осъществяването на 
лингвокултурологичния му потенциал. Ще се опитаме да направим ня-
кои изводи за степента на ценност на образа в съзнанието на носителите 
на езика, за специфичните характеристики, традиционните и съвремен-
ни възприятия. 

Макар митологемата, която стои зад китайския дракон лун, да се 
отнася към същия архетип „огнедишащо чудовище”, към който се от-
насят англо-саксонският дракон (dragon), руският Змей Горинич (Змей 
Горыныч), българската ламя, индуската виртра (vṛtra), юдейският леви-
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атан ןָתָיְוִל) ) и др., те се възприемат и функционират по различен начин в 
съответните лингвокултури. Ако драконът, Змеят Горинич, ламята, леви-
атанът и виртрата са въплъщение на злото в митологичната картина на 
света на своите етноси, то за китайците лун е символ на мъдрост, сила и 
изначално добро. 

Изследването на образа на китайския дракон предизвиква известни 
трудности, свързани с несистематичността и фрагментарния характер на 
китайската митология. Въпреки това, като основен концепт от китайска-
та езикова картина на света, лун присъства в съзнанието на съвременни-
те китайци под формата на понятие с обширна семантика, съчетаващо 
елементи от митове от различни исторически периоди и различни въз-
приятия. 

Лун е едно от четирите магически животни. Той е същество с хете-
рогенна зооморфна външност. Физическите му характеристики варират 
в различните източници, но се обединяват от идеята за дълго тяло, люспи 
и рога. Едно от разпространените традиционни описания на лун принад-
лежи на изследователя Уан Фу от династия Хан. Според описанието на 
Уан Фу, цитирано от Ю Чи и Лю Ян, той има: „глава на камила, еленови 
рога, очи на заек, туловище на змия, люспи на шаран, орлови нокти, кра-
ка на тигър и кравешки уши” (Ю Чи, Лю Ян 2014: http). Многобройни 
споменавания на вариантите на лун срещаме и в Каталога на планините 
и моретата (山海经). В текстовете на Каталога елементи от лун се срещат 
и при описания на синкретични животни. В част 2, Западни морета на 
Каталога е представено съществото гу (鼓), което има тяло на дракон, но 
лице на човек (山海经 2017: 58). В част 5, Централни планини е описан 
духа с тяло на кон и глава на дракон, обитаващ планината Дзячао (山海
经 2017: 228). Това свидетелства за изграден в съзнанието на хората образ 
на лун, който може да бъде използван, за да се придаде облик на непозна-
тото.

Обикновено драконът е изобразяван с перла, която или гълта, или 
изплюва. В тази перла е скрита силата му. Мотивът за предмет, който кон-
центрира силата извън физическото тяло, съществува и в други тради-
ционни култури (ср. руския фолклорен образ Касчей Безсмъртни, който 
крие силата си в яйце). По този начин физическото тяло става неуязви-
мо, но и предполага възможността за препредаване или „кражба” на тази 
сила. 

Лун въплъщава и философията за трансформация на всичко в при-
родата, описана в „Книгата на промените“ (易经). Дъхът му се превръща 
в облак, който може да се трансформира във вода, огън, дъжд и мълния. 
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Посочените по-горе характеристики са своеобразен инвариант, чиито 
варианти във фактическия материал доста се различават.

Съществува подробна класификация на драконите, която свидетел-
ства за високата културна значимост на концепта. Ще разгледаме някои 
от тях, интерпретирани в исторически хроники, географски каталози и 
древни литературни произведения:

1. 青龙 qīnglóng – Цин-Лун – (зелен дракон) дух-покровител на 
изтока, познат още и като Цан-Лун (苍龙 cānglóng). 

В историческата хроника за управлението на династия Сун „Сун 
шу” (420 – 479 г.), свитък 27 се споменава като добро предзнаменование 
появата на Цин-Лун: „…Цин-Лун приближи олтара, почтително носеше 
черна коруба с гадателни символи, приседна и си отиде” (宋书: http).

2. 应龙 yìnglóng – Ин-Лун – крилат дракон, който се среща в чети-
ри разновидности – черен без рога, жълта безрога женска, дракон-змия, 
морски дракон, предизвикващ наводнения. 

Ин-Лун се споменава и в Каталога на планините и моретата в сви-
тък 17, Изоставени земи на изток: „В изоставените земи на североизток 
има планина, наречена Хълмовете Сюнли. В южния ѝ край живее Ин-
Лун, убит [от] Чъ Йоу3 и куфу4, не може да се възроди. По тази причина е 
сушата. Сушата е заради облика на Ин-Лун, който се явява като проливен 
дъжд” (山海经 2017: 370).

3. 火龙 huǒlóng – Хуо-Лун – огнен дракон.
В поемата „Непосилна горещина” (苦热行) на поета от династия 

Тан Уан Гу (王毂), цитирана в БКРС, божеството на огъня, лятото и Юга 
– Джужун идва от юг и размахва като камшик Хуо-Лун, който запалва 
небето в червено (БКРС: http).

4. 云龙 yúnlóng – Юн-Лун – облачен дракон.
Речниковата статия за Юн-Лун в БКРС препраща към Книгата на 

промените, хексаграма 1, където той се споменава като част от природ-
ните трансформации на един обект в друг: „Облаците са от лун, вятърът 
– от тигъра, постигналите мъдрост създават всичко в природата” (БКРС: 
http).

Първоначалната форма на репрезентация на концепта лун се сре-
ща в приказките. Приказките са пространството, където митологичният 
образ се интерпретира от човека. Докато в митовете лун присъства като 
опит да се обясни необяснимото, да се класифицира и йерархизира све-

3 Магьосник – великан от китайската митология. (бел. Е. М.)
4 Митологично племе на великани. (бел. Е.М.)
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тът, то в приказките лун е част от нуждата на хората да творят собствен 
свят или да модифицират бита, като вкарват в него необикновеното.

Като източник на езиков материал за настоящия доклад бяха из-
ползвани изданието Дунгански народни приказки и предания (Хасанов, 
Юсупов 1977) от поредицата на Академията на СССР „Митове и приказ-
ки на източните народи”5, а също така традиционни китайски приказки, 
публикувани в тематичното онлайн издание, събиращо приказки за дра-
кони от цял свят Dragon’s Nest6.

В китайските приказки от различни региони се срещат варианти на 
образа на лун, но във всяка от тях отношението към него е като към мъ-
дър, силен покровител на хората. В приказката „Четирите дракона” дра-
коните спасяват хората от суша с цената на наказание, отредено им от 
Нефритовия император. Драконите не само помагат на хората, но са и 
много справедливи. Например драконът от приказката „Очите на драко-
на” поглъща своя спасител Цуей, когато той се превръща в алчен владе-
тел, който почерня живота на селяните. 

В приказки от Южен Китай (провинция Юннан) често срещан мо-
тив е превръщането на обикновен човек в дракон:

• за да победи друг дракон, престанал да изпълнява функциите си 
(вж. приказката „Драконовата плочка”);

• като награда за честност и доброта (вж. приказката „Драконовата 
перла”);

• като наказание за жестокост и алчност (вж. „Приказка за Ча, кой-
то се превърнал в дракон”)

 В посочените примери трансформациите са свързани с поглъщане 
на драконовата перла, която от една страна е източник на всички блага, а 
от друга е материален носител на силата на лун.

За разлика от други култури, където с митологични образи, отна-
сящи се към архетипа „огнедишащо чудовище”, се свързва мотивът за 
похищаване на девици и физическа връзка между човек и дракон, в тра-
диционната китайска митология този мотив отсъства. Интересен е обаче 
да се изследва мотивът за раждане на дракон от обикновена жена, който 
срещаме в приказките на местното мюсюлманско население в Дунган. В 
приказката „Мързеливият дракон мята хайвер” драконът оплодотворява 
обикновена жена, като мята хайвер в гащите ѝ, които били прострени 

5 За приказките „Драконовата плочка” и „Мързеливият дракон мята хайвера си”.
6 http://dragons-nest.ru/dragons/mythology/china/ дата на последен достъп: 

30.01.2020 г
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на двора. Този мотив го приближава до мотива за връзка между човек и 
змей, съществуващ у древните славяни. 

Характерните черти на лун, които се оформят и напластяват от ми-
товете и приказките, са пренесени и кодирани във фразеологичния фонд 
на езика. Това е следващото ниво на лингвокултурологичен потенциал на 
единиците.

Количественият анализ на фразеологичните единици води до из-
вода, че лингвокултурната ценност на концепта лун е много по-голяма 
от тази на руския змей или българската ламя, например. За сравнение: 
ексцерпираният езиков материал от Големия китайски речник на чъню-
7на Уан Ю (Уан Ю 2012), съдържащ компонент лун, наброява 45 единици, 
докато в Големия речник на руските фразеологизми на Мокиенко (Моки-
енко, Никитина 2007) фразеологичните единици с компонент змей са 18, 
т.е над два пъти по-малко и всичките с негативна конотация. 

Китайските чъню с компонент лун имат изключително положител-
но отношение към образа на дракона, дори когато самото чъню е с нега-
тивна конотация: 

пр. 龙蛇混杂 lóngshéhùnzá – смесване на дракони и змии ( знач.: 
смесена група, в която можеш да откриеш и лоши хора).

Ексцерпираният материал може да бъде разпределен в няколко гру-
пи: 

1. Чъню, характеризиращи положителни ментални и духовни ка-
чества на човека (като умен, добър, мъдър, справедлив)

Пр. 龙驹凤雏 lóng jū fèng chú – млад дракон, малък феникс (знач.: 
способен и умен млад човек).

2. Чъню, характеризиращи физически качества на човека (като 
силен, красив и т.н.)

Пр. 龙眉凤目 lóng méi fèng mù – вежди на дракон, очи на феникс 
(използва се за красив човек с необикновена външност).

3. Чъню, характеризиращи предмет/място
Пр. 龙潭虎穴 lóng tán hǔ xué – пещера на дракон, леговище на тигър 

(знач.: опасно място).
4. Чъню, характеризиращи ситуация 
Пр. 叶公好龙 yègōng hàolóng – Йе Гун обича дракони (знач.: да оби-

чаш само на думи; празни думи, които не са подкрепени с действия; праз-
нословие).

7 Подвид фразеологични единици, специфични за китайския език, които имат че-
тирийероглифна структура.
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Даденият пример може да се разглежда като прецедентен текст – 
добре познат текст сред широк кръг от хора, към който често се правят 
препратки. Според Ю. Караулов прецедентните текстове се споменават 
като „намек, препратка, признак, като по този начин се включва или це-
лият текст, или отделни негови фрагменти, съотносими с комуникатив-
ната ситуация или по-важни житейски събития” (Караулов 1987: 217). 
„Йе Гун обича дракони” се свързва с историята за Йе Гун, който разказвал 
навсякъде колко ги обича, а когато дракон долетял в дома му на гости, 
той паднал в несвяст. 

5. Чъню, характеризиращи калиграфски почерк
Пр. 龙蛇飞动 lóngshéfēidòng полет на дракон и движение на змия 

(знач.: жив и енергичен йероглифен почерк).
Връзката между традиционното калиграфско изкуство и образа на 

дракона е поредното доказателство за високата културна ценност на ми-
тологемата.

Последното поле на лингвокултурологичен потенциал на митони-
мите, което ще разгледаме, е репрезентацията им в шеги и анекдоти. Ин-
тересен е фактът, че сред изследвания от нас материал, включващ книжни 
издания на сборници с шеги и анекдоти, интернет пространството и про-
ведени анкети сред носители на езика, не бяха открити шеги и анекдоти 
с компонент лун. Подобна лакуна индикира високата степен на сакрали-
зация на образа.

В заключение можем да кажем, че концептът лун притежава ня-
кои общи характеристики с митоними от други култури, родствени на 
архетипа „огнедишащо чудовище”. Такива са физическата прилика със 
змиите, връзката с огъня, водата, пещерите, съкровищата, активното им 
участие в живота на хората, но лун се различава от тях на функционално 
и емоционално ниво. Китайският дракон лун е положителен персонаж, 
който защитава хората. Физическият му образ може да варира в приказ-
ките и митовете, а оттам и в съзнанието на носителите на китайски език, 
но духовната му същност е неизменна. Концептът е до такава степен 
сакрализаран, че в съвременното общество е недопустимо да бъде под-
лаган на шеги. Тази висока степен на функционално различие между лун 
и представата за англо-саксонския дракон, руския змей или българската 
ламя навежда на мисълта, че обичайният превод, даван в речниците (ки-
тайски дракон), е не само неточен, но и затрудняващ разграничаването 
на концепта в съзнанието на носители на други култури, изучаващи ки-
тайски език.
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